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LONDRES� 28 (U. P.) --- A EIVi'ISSORA DE PARíS ACABA DE ANUNCIAR QUE
O MARECHAL ROKOSSOVSKY ENCONTRA-SE ÀS PORTAS DE DANTZIG. ES
TA NOTíCIA, PORÉM, ATÉ O MOMENTO NÃO TEVE CONFIRMAÇÃO OFICIAL

DO ALTO COMANDO SOVIÉTICO.

LONDRES, 28 (U. P.) - O 3JtJaque simultârueo por todos
<iS lados está deixando atônitos os respol1Jsávei-s pela Wehr
macllt. Só 3issim se explica um incidente ocorrido na freln)be do
Nono Exército. Confundindo a frente ocidental com a oriental,
uma unidade alemã começou a bombardear os soldados norte
americanos com boletins em idioma russo. Os caracteres es

traln,hos pasmaram os soldados do general Patton, que não des
cansaram enquanto não encontraram alguem capaz de trandu
zí-los. E ficaram, assim, sabendo a afirmativa de Goebbels que
Stalin estava fazendo esta guerra para dominar o mundo.

LONDRES, 28 (U. P.) - Informa-se que o exército sovié- �lovis Kruel de MOl�a�s denun
tíco penetrou na província de Brandemburgo da qual Berlim é IlclOu. o contad?r �menco paul�
capital. Em outro setor, os russos estão atacando a linha do rio S.�st.l, do Ins_tltuto dos Comer- ::\IOSCOU, 23 (SIT) - As autoridades soviéticas, em rigo
Oder, que passa a apenas 125 kms. ela capítal alemã. Essas no-I cianos de Sa� .Paulo, acus.ado 1'OSO inquérito mandado abrir nas regiões recentemente Iíber
tíoías foram divulgadas pelo alto comando alemão, num cornu-: de haver falsIf.Icado a assma- tadas da Rússia Ocidental, descobr-iram que milhares de che
nicado irradiado pela rádio de Berlim. Esse comunicado nazi's-I tura ,�o ex-více-consul geral coslovacos, foram friamente assassinados pelos alemães, quan
ta acrescenta que "os avanços russos, de um extremo a outro da. Itália �aquele Estado, Va- do estes ocupavam aqueles terrstóríos. Os cadáveres desses in
da frente oriental, indicam que o exército de Zhukov eliminou' lerío Valenano, apondo-a nu- felizes foram encontrados à alguns metros abaixo do nível da
a saliente da província de Poznan, na Pol.ônia ocidental, com In:a carta, em

qu.e
era comu- terra e estavam postados em valias comuns. Nessas mesmas va

excepção da cidade de Poznan. Os alemães admitiram que a nIca�o, de _modo reserv�do, ao las, foram, outrossím, encontrados vários cadáveres de crían
'ala direita de Zhukov penetrou em Bracdemburgo e está ata- i Fa�clO Italiano que Felna�do ças.
cando Shüneí, 144 kms. a suleste de Stetin. Para o sul, sergundoiPals. �e Barros Macha?o fora

--------im---'----------------G comando nazista a vanguarda soviética que avança pela 1'0- admitido p�ra o servlç� do ASSinadO po tante Aconsel'bados ata mais curta pa:ra' Berlim cheaou ao Od�l:. Con�ulad� afim de obter mfOl'-j Decre'o·�e', to

maçoes sobre as forças ar�a- Rio, 27 (A. N.) - Estabele- deixar a cidadel'onqul·stadas poderosas fortl··fl·ca"o-es das ?o. Estado, as organizaç«?es cendo que os ?epós�tos _ feit9sV " operanas e outras funções no fundo de mdemzaçao nao

,') •

.o i . principalmente a de vigiar a vencem juros em favor dos ti- Londres, 28 (U. P.) - "To-
1\WS�OU: ::,8. (U. P.) - O lna�echal ��1ll1 l:alx,ou uma 01-

atividade anti-fascista dos des- tulares, o presidente da Repú-
dos os correspondentes estran-

dem-do-dia dirigtda aos.marechais Chel,lll�ko,sky, Rokosso-
cendentes de italianos. blí

.

se' int decre- geiros de imprensa residentes
vsky e Bogolubov, anunciando que os exércitos das segunda e

t lfat •

assmou o gu e
em Berlim, foram aconselha-

terceira fre!nrtes da Rússia Branca completaram a irrupção pe- Comprar na CASA MISCE· o-Ae:t' 10 A' 't' cías dos a abandonar a cidade".
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f" di das . e esas perrnanen. es os a ernaes, 81 na as em gram: es pro- L NE é saber econcmrzar i. , 11' d depó ito íncu s a In ormaçao Ol irrac la a
turididades na zona dOIS lagos Maçuríanos. Esta zona corno se �:�o 11 a�;:n d

s

d'
s V\t. � pelo Columbia Broadcastíng

sabe, sem�re foi c�nsiderada. pe�os .1l�zista..� como um. si&te�a Voncessão do do. �rt�� 2°d�a de�re���� l�. System, que disse te-l.a capta-de defesa Inexpugnável. Depois dessa ITI'UpçaO, as refendas for- '41'"'" 1-1 a ma d 1942 da da BBC, desta capital, sem
ças :'3Dviétjcas conquistaram B�lten.. Dengrenrfur_t, Rateinsburg, abôDo familiar n'ã�V{e��em j�ros iOfav�r do� citar, en�r�tanto, � fonte na

Hl_:em, Auzany, Puppen e Babll�t�l'J1Ch, conver::tu�as pelos ale-
respectivos titulares. qual .a rádio londnna obteve a

maes em poderosos pontos rorttrícados da Prússia oriental. Porto Alegre, 27 (A. N.) - Art. 20 _ A conta especial
no

...t�:l�':' n ... ... .n_

. . .
. ,

. S.egundo .estatística da Delega- aberta no Banco do Brasil para Vôiiw"'Hammê,u a_u ....

. :;vr,0SCOU,28 (U. P.) ---:-,�lI'lgmdo-se.ao �lalecha� K011lev'lcIa Re�lOnal do Trabalh�,. a acentralizaçãodosrecolhimen- •
_ •

: s�l�l:emo. �omaI:d� dos exer c��os russ�� mfollll.oU ch�Je que os concessao do abon� .

famlIlar, tos de que trata o artigo an-
conteve a Investida •••

SOVletICOS, caP'1:UIar��l SosnowIec" Bedzlll, Dab�o"al:>orlla, ze-Ineste Estado, beneflclO� 65.700 terior, vencer juros de 6j{ aoladz .: l\I} SIO�'l'C�. 1: rata-s·e de poderosols baluar tes das defesas menores. A despesa desse au-I ano, que o mesmo banco trans-
Londres, 28 (U. P.) - O co

.alemas na SIlesla po.lol1lesa. xílio de Govêrno Federal, atin-
I

feria semestralmente para o
mentarista alemão da DNB,
vo.n Hammer, informou ontem

� ge ao total de 750 mil cruzei- crédito do Tesouro Nacional na que os russos chegaram a Sos-ros mensais. No ano passado, 'conta "Receita da União". newiec, 41 kms. a oeste de Crao Rio Grande .do .Sul estava I Aplicam-se as disposições cóvia. Divulgou que tanqueso�upando o pnmeu'o luga:' no ,deste arti�o aos. juros credita- e infantaria soviética penetranum:ro de abon�s concedIdos. dos a partir de Junho de 1�42, ram profundamente nas defeOs tIabalhos pala exame dos ,data fIxada pelo decreto-leI n. sas de Koenigsberg d' ernovos p.ro�essos pross�guem,

JI4.352'
de 2 ?e julho de �942 sos pontos, mas, segu��o �vco_na DelegacIa desta capItal. para, recolhImentos prevlst�s mentarista da DNB, essa in-

Preparam "ovas
no numero 4.16� d,e 11 de mal- vestida foi contida vários kms.

d
- - ço de 1942. Os Juros abonados Ia leste da capital da Prússiare ucoes nas raeoes pelas entidades que, em virtu- Oriental

de de autorização contida na
.

.

.

Londres, (NIH) -:- Segundo circular de '27 de maio de 1942, Porte de arma�nformam de Washm.gton, os
do ministério da Fazenda, de-

Japo�eses _preparam aIl_1?a no- tenham depósitos vinculados, d• • _va� ledu�oe� para as_ Ja !lle,�- serão pelas mesmas semestral- e guerra
M

·

f
r

I I
qu�nhas laçoes. que sao dlstn- mente recolhidos ao Banco do Rio, 28 (E.) - Foi denun-

ais avorave que em qua quer momento bUldas .aos hab;,tantes.,?e Java. Brasil para crédito da conta eiado como incurso no artigo.A emIssora. DomeI, revel� Receita da União. 3°, inciso 18 da Lei de Segu
PARiS, 28 (U. P.) - A situacão na frente oe·ste apresen- que uma sena escas�ez _de V;- Este decreto-lei entrará em rança, Paulo Pinto de Lima,

ta-se mais favorável que em qualq�er mOlnenrto, desde que voln �eres a!feaç� a popu aç�o � vigor na data de sua publica- preso em flagrante no dia 13
'Rundstedt llançou sua 'Ofensiva a:ntes do N8ital. Os alemães pra- ava,:l uaçaot�ss� 9-lue evera

'ção. de dezembro do ano passado,;'ecem estar realizaItio, agora, uma retLl'ada de grande e11ver-
se pr,? o�gaJ a e a 1'1, em cOf- na rua Jardim Botanico, esqu:-

gadura, em vez da grrande ofensiva oom que o mal'echalnazista sequen.C:.la a·dsecta Ique assto aI VI·tl·mas de desastre na da rua Saturnino de Brito.
'1 +. A.

d t'oi A···· , as reglOes o.Cl en a e cen ra
quando conduzl'a dentr a'e<lUlS evanuar o alllmo e seus campa rI! as. lll'ICIlatIva esta d 'Ih d I d' O· t· o

com os ,aliados em todos os setores, iinclusive na Alsacia seten- He�sa. � a � t laS
. n�n a�s daR��,;t�r\!' d�')pess�IB��e�� uma pasta uma pistola marca

i l'iorual onde fracassou a ofensiva contra o sétimo exército nor- � �n es�.s. ran:s�lSsf lll- Colt, e sua respectiva munição,te-ame�'icanas ao norte de Strasburgo. p,°dmcatoa lrdmou adlJ?-d a erem gr�unI'nátUet..ica publicou a nota se- arma que é considerada como
SI � ma. as m� 1 as para de guerra.obngar os mdoneslOs a vender "Conforme radiograma de _

maiores quantidades de arroz 23 do corrente, do comandante
às autoridades japonesas e que do 4° grupo de bombardeio
as rações serão também redu- médio "Fortaleza" faleceram
zidas para cobrir as necessida- no dia 11 do corrente em con- Rio, 28 (E.) - O ministro
des militares. sequência de acidente de avia- Miranda Rodrigues condenou

ção, os aspirantes aviadores da ontem, a um mês de prisão e

reserva convocados: Orlando à multa de 1.000 cruzeiros, os

Miranda de Oliveira e Carlos Iléus José Gonçalves, Abdon
Mendes, e o segundo sargento Safadi e Alcides de Sousa Ver
mecânico de avião Ulisses Es- gueiro, acusados de burlar a

teves Coutinho e o soldado de lei de economia popular, ven
la. classe João Braga Caval- dendo gêneros acima da ta-
canti. bela.

de checos assassinados

'Intenso o pânico em Berlim
O LONDRES, 28 (U. P.) - Informam de Zurique ser angus

tíosa a situação pana alojamento de milhares de civis que che

garam a BerHm. Outras informações, procedentes da Suécia e

da Suíça, afirmam que aumenta o pânico na capital do Reíoh,
ii medida que o exército seviético aproxima-se da cidade. Esse
j.âníco atinglu proporções alarmantes, prtnclpalmente, quando
os berlinenses ,soube11am que os russos se aproximam de Poz
Hall], situada a 217 kms. de Berlün. E, agora, se perguntam os

lierlin.ensea: "Quando poderá nosso governo deter o avanço
soviético, como prometera?" Nova informação de Zur-ique dá
conta ela escassez de alimentos, que se agrava de hora para ho-

II 125 k 'Falsificou ra. Despachos procedentes de Estocolmo, expressam que "ca-

gora a ms apenas a assinatura lr.inJ:ões car.regados com arquívos de vártos Ministérios de

, • BetIim, partiram para 3JS cercanias de Berchstegaden.
Rio, 28 (E,) - O procurador

Milhares

(} �LUS ANTIGO IHÁIUO UE SANTA CA'rARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I
------------�----------------------------------------.---------------------------

Ano XXX Florianópolis - Segunda-feira. 29 de Janeiro de 1945 9306

DR- SAULO RAMOS
de regresso da Capital Federal avisa <!lue reabriu deti
nitivamente a sua clínica, dando cOQsultas, diàriamente,

das 14 às 18 horas.

Especialista em moléstias de .Senhoras, partos. alta ci
rurgia abdominal e plástica.

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

hospitais de Florianópolis.

Estão atônitos os nazistas Condenados 'rês
exploradores

Desembarque aliado
em Chedubs
Kandy, 28 (U. P.) - Anun

cia-se oficialmente que forças
aliadas desembarcaram na ilha
de Cheduba, a sudoeste de
Ramr�, na Bírmania,

.�------------------------------�-------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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petróleo ••• para chegar
Nova Iorque (N. T.) da Liberdade. O papel desem- to às quantidades astronômí- res os tratores que transporta-

Q uando se escrever a história penhado pelos cientistas, pelos cas de petróleo consumidas rão munições e rebocam os ca

desta guerra, muitos dos dra- engenheiros e pelos trabalha- nas frentes de batalha. O lei- nhões para ° fogo de barragem,
mas vividos silenciosamente dores anônimos da retaguarda tor já pensou, por exemplo, Ique

antecede qualquer ofensi

pelos homens encarregados do terá o reconh�cimento mereci- nesta pergunta:, Quanto� iam- v�. E ês�es _veículos n�o irão

suprimento dos exércitos nas do, porque a esses homens de- bores de petroleo serao ne- rsos, Cammhoes de supnmento
frentes de batalha terão seus vem os soldados as armas com cessários para chegar a Ber- e tanques de proteção trilha
narradores. Certos problemas, que rompem as muralhas de lim? rão os caminhos por onde pas
cuja solução é um enigma para cimento e aço, os suprimentos Não há quem a possa respon- sarem estas máquinas. Mais
os leitores, por envolverem com que mantem suas unida- der com exatidão, nem mesmo petróleo, portanto.
questões técnicas ainda guar- des e os medicamentos que lhes um técnico da indústria petro- ..

.
. _

dadas em segredo, poderão ser minaram os sofrimentos. lífera. Mas podemos imaginar Mais ainda, Para expedlço�s �ão_ sabemo� quant?s �am-
relatadas em suas minucias, Um dos mais impressíonan- as diluvianas quantidades exí- dess!l �at'll:reza: em q�e esta� bares ��. petroleo sera? amdr�
desvendando um dos mais be- tes empreendimentos da guer- gidas para por em movimento e� Jogo milhares de vidas pre r:ecessauos para chegar a Be

los capítulos da luta em prol ra, todavia, é o que diz respeí- toda a avassaladora máquina CIOsas e o t�aban:-o de �eses 11m, �as �s,tan:t0s c.ertos �t
=- lIIII!Ilde guerra aliada de terra mar

dos arsenais all.c:_dos, frotas sua importância p�ra os, �
le ar.

' , compactas ?e avioes de_ caça dados de Democrac�a. A umca

ACOMPANHANDO OS SOLDA- e bombardeiros formal�ao a �'esposta 9,ue. podenamos d8:f
DOS EM MARCHA vanguarda e proteg�rao os e que preJl!dIcar o seu forneci-

Imaginemos, por exemplo, o flan�os,. elevan�o a cífras a�- menta ser�a condenar ao fEa
que está sendo preciso para a tronomlc�s os.lltros de g�S?ll- cass� as. glgantescc:_s op.eraçoes
invasão da "fortaleza" de Hí- na e out�o.s produtos petrolífe- de gueEra, que esta? ,tr.azendo
tler, a tão falada Festung Eu- ros re�UlsItad?s pelos coman- para tao. perto a vrt�n.a. pela
ropa, desde o dia em que mi- dos aliados. SImultaneamente, qual anseia o mundo civilizado,

lhares de tratores-tanques,
tanques, jeeps, carros blinda
dos, caminhões, partiram das

praias da Normandia, atraves
saram as planícies da França,

I em direção ao coração da Ale-

I
manha. Quantos tambores de

petróleo estão consumindo?
Quantos consumirão ainda?
Em tempo de paz, seria possí-

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc. vel calculá-los, multiplicando
.._...------_---

o consumo médio pelas milhas

que separam as praias nor

mandas da capital alemã.
Mas, agora? São aos milha-

Quantos tambores de

Grupo Modêlo
<'Dias Velho))
A matrícula dêste Grupo se

efetuará do dia 27 ao dia 31
do corrente, das 8 às 11.30
horas.
Nos dias 27 e 29 serão ma

triculados os alunos do ano

passado; e nos dias 30 e 31, os

novos candidatos.
JULIETA TORRES GON

ÇALVES, Diretora.
6v-4

o PRECEITO DO DIA

a Berlim ?-
••

deverão ser atacados pelos tan
ques, carros blindados e lan
ça-chamas. os focos de resis

tência, os sistemas de comuni- .

cações e de produção de ini

migo.
Permanece, destarte, a per

gunta: Quantos tambores de

petróleo ... para chegar a Ber
lim?

�
��tSallQ�J'� Laboratório

i:§ �.,;.. �.
fi . � � RUA JOÃO PINTOr 25 - Fone: 1448
= .' cn {em frente ao Tesouro do Estado
nnÁTOnO PATOLOGICns Florianópolis

Clínico

I
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avíla

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

Exame de secreções.
J$.utovaccinas e transfusão de sangue.

Os médicos chamam «criançoll
problemas» àquela. que, continua
damente, aprellentam mau com

portamento na escola ou no lar.
crianças zangadas, impertinentes,
malcriados. São o tormento dos
pois e dos profe••ores, mos não
lhes cabe culpa de .er olsim, nem
Será debaixo de uma prellsão rigo
rosc , com pancadas e privaçõell.
que se poderá evitar o. seus atos
de rebeldia. Para isso. devem ser

praticadas; rigorosamente, o. re

gras da higiene mental.
Evite as desebedíêncíes de seu

filho, praticando desde cedo os

ensinamentoll do higiene mental.
SNES.

Perdeu-se
domingo, à noite, no trajeto

entre a rua Visconde de Ouro
Preto e Cine Ritz. um relógio
pulseira, de markasita, para
senhora. Gratifica-se a quem
entregá- lo ao dr. Mário Ra
mos Wendhausen, na rua Felipe
Schmidt, 38, sobrado. 6 v.-S

Canhões poloneses são recapturados
Londres, 28 (SIP) - O cor- tretanto, o que se tornou mais

respondente de guerra da curioso, é que entre os canhões
Agência Telegráfica PAT, co- capturados, muitos deles per
munica da Holanda: "A artí- tenciam ao exército polonês,
ll:aria ale:nã atirava dur.ax:te com inscrições polonesas, e

toda a noíte contra as posiçoes que fizeram, com certeza, a

de nossa infantaria. O fogo era campanha de 1939. Alguns dê
especialmente dirigido contra les se encontravam avariados
a al�eia de Alfen. Ao norte da pela luta. Os poloneses, porém,
Iocalídade de Moeblpbens, a trabalharam sem cessar a noí
nossa patrulha encontrou ba- te toda, consertando-os' e
terias ale:n:ãs,.e abriu fo�o ?on- quando a madrugada su'rgia:
tra os artílheíros germamcos, estes canhões já faziam nutri
no momento exato em que os do fogo contia os alemães. Fi

x:azistas mudavam de posi9ã<:· nalmente, as peças polonesas
Este fato causou enorme parn- estavam sendo devidamente
co entre os nossos inimigos. usadas!"
Muitos deles, na refrega, pere-
ceram junto à seus canhões.
Dessa maneira, usando tática
idêntica, a da surpresa, as pa
trulhas polonesas conseguiram
introduzir-se nas linhas inimi
gas, tendo tomado, intactas,
várias peças de artilharia pe
sada (Howitzer 155 mm.): En-

ALVARO HAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
DEPI..OYÉ

PARA ESTUQUE

t. D Ii·.[:::-""_"""_
Em larguras de

50, 60, 70, 80, 911 E 100 CENTíMETROS
POR 200 E 250 CENTíMETROS DE COMPRIMENTO

t� '(.�soct)4ÃTCO:iDA.•. '''AAÇ4' DA �É, 371,:; ��o ci.nd: - S. 205. '!L. 2.3080
,,'f.�LEG••� I�MATC��� - ÇAIXA 26\4:- SAO PAULO
, 0.0 '," ". "':".

I

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CON�EITARIAS E BARESI'

Sorvetinas • Livros de Receitas de Sorvetes

Colheres Automáticas • Essências de Frutas

Taças e Copos • Pazinhas e Palitos

Termómetros • toco e Frutas

Copinhos de massa � Utensilios e Accessórios

Sedas, Ccsemírcs e Lãs

CASA S••TA a(OSA
ORLA·NDO SOA RPELL]

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

\)

SOLICITEM LISTA DE PREÇOS Â

RIJA CANTAREIRA 928· FONE 4-0532· S. PAULO

tr CARMO GRAZ10SI & CIA. LTOA. 'ti

t
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� Produto cientffico para embelezar os seios

Hormo Vivos n.. 1 para 08 ....i08 pequenos ou tkrcídoe
Hormo Vil'o. n.· 2 para 08 seios qrande... volumoaoa
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
lo_. _ PIodcmopotia nu F/lr••.,/•• ,,"""'_.
"ullreiril e d/l ." - Em Blumenau: 1'azmaci••
tlanit..• adi.. - Em Itaja!: Far..... s... t.
rlll/l.inÃ8.

VIDA SOCIAL

2a.feira

XDlrNO$�VD...

• f. o novo livro "Receitas
com Maizena Duryea", onde
encontrará 74 receitas

variadas, saborosas e para
todos os paladares.

II MAllENA DURYEA 50

I Caixa Postal, 6-8 . São Paulo
I Peço envror-me, GRA TIS, o livro

I "Receitas com MOlzeno Duryeo"

I NOME _

I RUA _

���_, ���_ ..... :J

107

r

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

lili'·IS•• lEiii âMe
(OU REGULADOR VIEIRA�

A MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
rs combater as Irregularidades
das tunções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas Iunções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. D�ve ser usada com

eontíança.

IFLUXO-SEDATINA encontra-se
MÃf em toda parte.

------
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Noticias resumidas
- As tropas do General Mac

Arthur, na Ilha de Luzon, CO[l

tíhuuam avançando rumo à ca

pital, Manilha.
- Anuncia-se oficialmente

que as tropas aliadas na frente
Ocidental, tomaram a iniciati
va ao longo de toda a frente
de batalha.

- Bombardeiros aliados es

tão atacando incessantemente,
num 111ovírnento coordenado,
as divisões alemãs que se re

tiram do saliente de Ardenas.
- A fôrça aérea russa está

atacando, com extrema violên
cia, as unidades alemãs que se

retiram ao longo de toda a

frente O1'1e11'1;a1.
Super-Fortalezas-Voado

ras Norte-Americanas, ataca
ram os centros metropolttanos
japoneses nestes úloimos dias.
- A Capítal da Hungria,

Budapeste, acha-se quasi com
pletamemlte em mãos das ar

mas russas.
- O Alto Comando Soviéti-

Para
.Ao

voce, garôta bonita!

Limpa mais ... agrada mals .. � rende mais...

co deu a conhecer um comuní
no filme romantico, musical e repleto de aventuras: cado especial, onde diz, terem

CapitãO aventureíro os russos, desde o início pela
posse de Budapeste, aprdsrona-

Gloria Marin e Pepe Ortiz em: do, entre alemães e húngaros,

S d I 61.000 homens'!
O Club Náutico «Marcílio Dias» e a, sangue e so - Formações de "Mosqui-

tem a honra de levar ao conhe' tos" e "Beufightiers" da RAF,
.

t d VV SS O filme que faz lembrar «Sangue e Areia»Clmen o e , . que em reu- Teinj,oial'alU seus ataques con-
nião de Assembléia Geral, reali- PROTEGENDO O COMERCIARIO (Nac. Coop.)
zada no dia 8 do corrente, foi Cr$ 2,00 (único) 1mp. até 14 anos

tra a costa da Noruega, onde,
empossada a sua nova Diretoria, • •. ainda, relllanescente da mari-
que ficou assim constituida: Il,ba mer('ante gennânica teu

DIRETORIA GERAL O' grito de Carnaval. Sa.·feira, simultâneamente, no Odeon 5, tam fazer-se ao largo.Presidente. Abdon Fóes; Vive·dito, 7,30 e 9 horas e Imperial 8 horas: IArnaldo Heusi; l' Secretário, Arí T -

t
-

d d
- �opas britânicas, que u-

Garcia; 2' dito, Waldir Heusi; 1'1 ris ezas nao pagam ivi as tam na. Itália, conseguiram 110-

Tesoureiro, Paulo Kleis Junior; 2' vos aYanços, não obstante a
· Dito, Nelson Schieffler; Orador, com Jayme Costa, Oscarito. Dyrcinha Batista e Grande Othelo férre'a resistênda inimiga.

AS NOVAS MANEIRAS DE UTILIZAR A LÃ

o Secretário Internacional da Lã e Os pr.incipais produtores de pro
,'-(lutos de lã realizaram cm Londres uma exposição dos novos desenhos
-de tecidos de lã.

Ao invés dos tecidos enxadresados, dos "angorás" peludos, das ca-

aimdras color-idas como pastel, que estavarnos acostumados a associar
· -eomo "lã", houve uma apresentação de tecidos que paírcciarn linho ('�

.:tampado e crepe da China cheios de flores. Todos esses materiais são de
lá e alguns deles tão finos que poderiam ser passados através de uma

· aliança.
Tôda espécie de roupa! pode ser agora feita com lã - vestidos de

noite ligeiros e leves, blusas ou uegligés delicados, assim <;01110 vestidos
ruais mundanos. Cm dos filais belos entre esses finos tecidos é uma rêde
de lã semelhante a gaze e estampado à mão, com um padrão formal de
rolos, ClU ricas toualídades verdes, púrpuras e carmim, lsso tudo, porém,

· é alpenas o começo. Alguns dos lJOVOS desenhos ideados para esse mate
·I·ial serão constituidos por del irados padrões vitorianos, em cores sua

ves, pr-incipalmente para blusas de 'noite, jaquetas e "I lnget-ie ". Isso tu
tIo será o melhor em matéria de lã, fino, mas qut-n!c. E os cientistas es

Ião ainda preocupados com o assunto, afim de tornar os tecidos alinda
mais macios. '

Nem todos os produ los exibidos eram para uso feminino. Havia uma
· parte para Iiomcns e outra para criauças. Havia mail tas, gravatas e ou

tros trajes para homens, de acôrdo com desenhos tradicionais, tais co-

1110 as conservador-as gravatas de seda,
Além disso, nem todos os novos tecidos estampados de lã se destina

vam li roupas de uso, Grandes pensamentos e numerosas idéias foram
f1ll111bém dedicados ao desenvolvimento de novos tecidos palra decoraçâo
«:e casas. Cm nos mais interessantes 'destes últimos é um tecido seme-

lhante ao veludo, com um desenho diferente em cada lado.

ANIVERSARI08

Dr. Carlos Ciomes de Oliveira
Deflúe, hoje. o natalício do sr,

dr. Carlos Gomes de Oliveira. pre-
3idente do Instituto Nacional do
Mate e pessoa de real valor nos

meios sociais e financeiros do país.

CIHE (,ODEON»

Dr. Josê Bahia Spinola Bitten·
court.

DIRETORES SECCIONAIS
Secção Náutica. Dr. Aldo Mário

de Almeida; Secção de Tenis. Tra
jano Pereira; Secção de Futebol.
Oewuldo Heuai; Secção de Valei e

Basquete, Adolfo Pfeilsticket'.
Com 011 protelltos da nossa me

lhor estima e alta consideração,
apr83entamos-lhes os nossos me

lhores saudares.
Pelo Clube Náutico «Marcílio

Dias», Arí Garcia, i: Secretário.

1"81.pm aD08 boje,
o sr, Octovio Silveira Filho,
o sr. Euclides Mafra, funcionário
aduaneiro;

o sr. Eldemisso Bezerra;
Q exma. sra. Maria Luiza Osorio
Sorner , do magistério catarinense;

Q exma. sra. Alayde Rc.moaj ,

o sr. Domingos SaUes Porto;
"0 sr. Gumercindo Gonço Ives;
o sr , Ataualpa de Andrade. escri
vão distrital;
n srita. Maria-José Cunha.

Carnaval em
plena guerra
Recife, 27 (Press Parga)

Continua intenso o movimento
de preparação para as festas
carnavalescas desta cidade, já
se havendo registrado para
percorrer as ruas da cidade,
cerca de uma centena de con

juntos carnavalescos. A Fede
ração Carnavalesca já arreca

dou, para as festividades, até
esta data, mais de cinquenta
mil cruzeiros.

CARTAZES DO DIA
HOJE HOJE

Precisa-s" :��:�rest::�
tenha 2 ou mais

.�-----------------------------------

Noivados:
O sr' Emílio Gazoniga. alto

funcionário do D. N. P .• servindo
em Rio do Sul, ajustou suas pro
ximas nunpcias com a gentil se
nhorinha Clarinda Correia, ele'
menta de realce na sociedade blu'
menauense e cunhada do sr. Olím
pio Garrozi, conceituado comer
ciante naquela praça.

f, 's 7 1/2 horas:
A tragédia de pobres inocentes que pagaram

que não cometeram:

Reféns
com Louise Rainer, Arturo de Cordova, William Bendix, Paul

Lukas, Oscar Homolka, e Katina Paxinou, a revelação
de 1944

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x97 (Nac,)

QUEM NÃO CHORA NÃO %lAMA (Desenho Popeye)
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

Preços Cr$ 4.00, 3.00 e t,oo -Imp. 14 anos»,
� .. �-lI>

Clubes:

(omuni(a�ões:
Recebemos e agradecemos

guintes comunicações: Do
Recretivo «7 de Julho» de

as se

Clube
Tuba

Tão.
De ordem do senhor Presidente;

tenho o 'prazer de ccrrrurríco.r-vos
que, no dia I' do corrente, tomou
posse a Diretoria abaixo que re·

gerá os destinos deste Clu.e du
rante o corrente ano:

Presidente, Luiz Sampaio Cor
rêa; Vice·Presidente, José Rego Ca
valcanti; l

'

Secretario, Francisco
de Souza Neves; 2' Secretario, Hei
tor Coelho de Sá; Tesoureira. Hei
tor Souza; Orador, Walter Zum
blick e Bibliotecario. Ubirajára
Corrêa da Silva.

Atenció.as saudações,
Ca) Francisco de Souza Neves

l
'

Secretario.

por crimes

CINE ('IMPERIAL))
José Mojica

A's 7 1/2, horas
PROGRAMA DUPLO

pital, que
quartos.
Informações nâ Avenida Her

cílio Luz, n' 2, com o snr.:Jan_
8v. alt, 8

GRATIS! peça este livro

ID(i)_ffi� [j)(i)� (g!ll@§
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ENVIE UM CRUZEIRO EH SÉLOS PARA O PORTE POSTAt'I

,UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA.
,C.POSUL.l� ..JABOTICABAI.. EST,S.PAULG,

Inflacão na

Checoslováquia
Londres, 28 (SIT) - Segun

do informes chegados recente
mente da Suiça, o número de
notas do Banco, no território
ocupado da Checoslováquia,
aumentou terrivelmente nestes
últimos tempos, T.esultando,
daí, uma queda brusca do va

lor da moeda em circulação, e

consequentemente, mergulha\n
do todo o território numa de
senfreada inflação. Até maio
de lH43, circulavam no país
cerca de 2.570 milhões de co

roas, e, agora, pouco mais de
ano e meio, este número .

au

mentou para ;3.400 milhões!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADo-Segunda.'elra. 2.9 de 'anelro a. '945·

A. LEBRE PINTO & CIA. LTOA.
Rua' Martins Fontes n-. 395 - São Paulo

Firma organizada na Capital de São Paulo, com quadro
de vendedores e propagandistas, com grandes co nhe ctrne n

tos, aceita representação ou distribuição por conta pró •
pr ia, de Especialidades Farmacêuticas, Drogas e Acessó-

Irios para Farmácias, Hospitais, etc., bem corno quaisquer
outros artigos do ramo.

Móveis

A
[a maior organização no

q�naro na.ta capital J
Rua Joâo Pinto, 4.

Fone 775.

CASA
Precisa- se alugar urna , no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mais quartos.
Dão-se referências.

Informações nesta redação.

Quer vestir-se com

confôrto
e elegância?

Procura a

ALFAIATARIA
MELLO

• a.colha o .au figurino.
Rua Tiradenta 24

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral da Adulto.
Doenças da. criançaa

Laboratório de Análises
clínicas.

Conaultô eio . rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Casa Po
rai.o]. das 10 30 ós. 12 e doa

15 à. 18 hs ,

Residência: rua Visco de Ouro
Preto, 64.

Fone: 769 [manuall

I Dr. Guerreiro da
Fonseca

Avisa a seus clientes e

emigoe de Sto, Amara
e Palhoça que reiniciará
a clínica em Fevereiro de
1945 e fixará residência

em Sto, Amaro.

Alenç'ào 1.
Compra e venda seu imo
vel, mas faça-o com van

tagem, por in termédio da
firma A. L. ALVES
Rua Deodoro, 3S.

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

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florianópoli.
Rua João Pinto. n. 5
Caixa Postal. 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto.•/n (Edil.
Próprio). - Telegramas; "PRIMUS"
Agente. no. principais municipio.

do Estado

Aconteceu em
Málaga •••

.----------------------�------------------------------------*

DURABILIDADE

As Telas "'PAGE", isentas de farpas,
protegem toda espécie de criação

CERCAS�'PAGE"

"PAGE," Ltda.

I
l
t�

I
�
�

I
I','it
�Tipos especiais para:

MANGUEIRÕES • GADOS • AVIÁRIOS. GALINHEIROS
CAVALOS • PARQUES • H'bRTAS • JARDINS
RESIDÊNCIAS • MUROS DIVISÓRIOS e outros fins. ,'.

Comprar, vender ou alugar

I
Nova Iorque, 26 (U. P.)

.ó no,
A revelação de que 5 mil guer
rilheiros, bem como centenas

SERVIDORA I de mulheres armadas com ri-
I
fles e armas semi-automáticas
conquistaram e dominaram
Málaga, porto espanhol sôbre o

Mediterrâneo, durante dois
dias de antecipação do desem

barque aliado, que supunham
teria lugar alí, mas foi levado a

.._-_._�-----_.. efeito no norte da África, foi I
publicada pela revista semanal
Colliers. Segundo o artigo da

Colliers, a cidade foi tomada
de assalto, mediante ataque

,.frontal, no curso do qual,
centenas de homens foram I

mortos e outras centenas rece

beram ferimentos. O artigo in
dica que Málaga foi tomada

depois de 10 horas de luta. As
bandeiras republicanas e nor

�------------. te-americanas foram .hastea
das nas embarcações ancora

das no porto, afim de que os

americanos soubessem que
amigos os esperavam. Apressa
damente, os guerrilheiros ,�s

colheram três de seus homens,
que podiam falar inglês, afim
de participar no Comitê de

recepção. Durante 48 horas, a

cidade esteve dominada pelos
guerrilheiros.

Solicitem informes aos únicos fabricantes:

, .

Praça da Sé, 371 - 2� andar - Sala 204

I Caixa Postal 241- 'rel.2-3080 - 'relego "Cercapage" - São Paulo

�-----------------------------------------------------------*
U.J.8.

Prefira uma parte de sea:

trõco 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. _.

I (Campaha de Bumanlâade
_______________________ ilo Hospital de Oarfdade),

COMPANIDA -'AIJANÇA DA BAlA"
Fundada 'em 1870 - Séde: 8 A I A
lNCENDIO� E TRAN!i\PORTES

Cifras do balanço de 1943:

Capital e reser'vas ; .

Responsabilidades . . , .

c-s
Cr$

7.4.617,1>35,30
5.978.401.755.97

Casas
pre-fabricadas

Com a velocidade
do som
Washington, - (S. r. H.)

Aviões de caça operando numa

velocidade tão rapida como o

som, foram previstos recente-Imente pelo Contra-Almirante
I

de Witt C. Ramsey, Chefe do

IServiço de Aeronáutica da Ma
rinha de Guerra. "Antecipa-se
que num futuro próximo as!
velocidades máximas do avião'
de caça em serviço se aproxi
marão do raio de ação do som,
e que essas velocidades serão

--------------------------- acompanhadas de novos e

MACHADO & CIA, acentuados" disse o) Almirante

Ramsey ao Comitê da Câmara
de Negócios Navais. Os técni
cos de aeronáutica da Mari
nha de Guerra explicaram
que a velocidade do som :ii de
662 a 763 milhas por hora, em
várias condições de altitude e

latitude.

A prisão de ventre é um

grande mal, perturba o fun

cionamento do organismo em

geral, mas si usardes FIDEI

NE BARGAMO, adquirireis
um -grande bem, o fígado vol-

I ta à sua função normal, o es

tômago, os intestinos, todos os

I
orgãos ganharão em equilí
brio salutar. Em sua farmá

cia. ou C. Postal, 1861. São

I Paulo.
I Vale em todo o
itinerário ...

Londres, 26 (U. P.) -- A
emissora de Berlim informou

que os cartões de racionamen
to, expedidos na Hungria e

Dantizig, na Prússia Oriental,
estão valendo em outras zonas

doReích.

R.eceita Cr' 84.616.216,90
c-s 129.920.0Q6.Q-:>,
Cr$ 86.629.898.90'
Cr$ 76.736.401.306,20

Londres, 28 (B. N� S.) - Ca
sas pre-fabricadas que se des
tinam a constituir lares para
sub.stituir os que foram des
truidos pelos bombardeios, es

tão sendo produzidas, na Grã
Bretanha, por operários de am
bos os sexos que ainda há po •• -

co tempo, se ocupavam nas fá
bricas com 00 esforço de guer
ra. Um correspondente do

"Daily Telegraph" desta capi
tal descreve a visita que acaba
de fazer a uma fábrica londri
na que até recentemente pro
duzia peças para navios, e que
agora está fabricando o ma-

terial necessário a duas casas

por dia. Nessa fábrica, cente
nas de partes diferentes estão
sendo produzidas em massa,
com uma precisão matemática.
Potentes máquinas, numa oE

cina, transformam pranchas
ásperas em madeiramento bem

'

.. acabado e polido para ser ex

tamente encaixado nos luga
res que lhe são destinados. Lo

go que se termina a fabrica- .

ção de tais partes, são elas co

locadas em reboques afim de.
se fazer o transporte para o

depósito central. Daí são en

viadas aos distritos que de.as
necessitam. Um caminhão e

um veículo reboque podem
carregar 00 material para uma

casa c�mpleta. A estimativa
oficial quanto à duração des
sas casas é de dez anos. Mas a

solidez do material de que se

compõem é tal que, com o de
vido cuidado e conservação.
calcula-se que as mesmas ao

fim do período acima citado se

mostrem tão sólidas como

quando foram construídas,

ICamisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

Dores preços s6 na CASA MIS'
ClLANEA - RuaC. Mafra, 9

Ativo· .

Slhistros pagos nos últimos 10 anos .

.

"Responsabiltdades ............•....................

.

'

DIRlL'TVrl.E8: � Dr. Pa.mt1lo d'U1ti'a Freire 4a Carn.l.bo. Dr. J'ranc1IIOO

<te SIl e An1810 )o(allllOITL
.

) , .

A.gencJa, e mb-agene1U em toc1o o terrltór10 n.ac.tooal. � .u� DoO

UruguA1. �N!III de aylU'1U nu pr1,nclpa1s Cldadea da .A..lné1ca, .Iluropa

1....... Itb'_
tca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
CAM POS LOBO &; CIA. - Roa Felipe 8cbmldt; .... 31
Caixa�osta.l a. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr...ALI.&;NCA·
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAt, BLUME

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL.
• • .,- "",,_ •• ,...

• � '!ii'"

!; ,
, c I

iii
� :',1

í ?
. * ,"

EMPRtsAS REUNIDIiS DE INDÚSTRIA E COMERCIO
ARNO S. a.

CEMBRA CONSTRUÇÕES ElETRO-MECÂNlCAS

"DE EFICI.ÊNCI'A
COMPROVADA

SÃo PAULO • RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 20'l • TEl. 3 5111 • C. POSTAL 217·!l

*
. I

PARANÁ ., SANTA (ATARIt4A '�.
c. O. MUEllER, CURITIBA· Caixa Postal, 138· Tel. 980 �

rV�RASIL

FARMACIA ESPERANÇA
'0 F.rma�êwtlco NILO LA VS
Boje • amaJlb.I _, .... PNfert..

__ ....e&oaaI.a • ..traqetr.. - Bomeopau.. - .......... -
4.rtIc0ll Ce IIorr.aIuI.

...._.... • ue'" o._.. ......
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Filhos adotivos
de Onedenrode
Londres, 28 (NIB) - Segun

do despacho de Sirrt Onedenro
de, na Holanda libertada, 4 ge
nerais norte-americanos foram
proclamados fUho,> adotivo-s
desta a1deia, que fica situada
nas proximidades de Eindho
ven. Assim, nesses 4 generais
são honrados todos os norte
amertcanos que tornaram par
te nas operações de pareque
dismo, levados a efeito pelos
aliados, no mês de setembro do
ano passado. Respondendo a

essa distinção, um dos generais
america:nos agradeceu e elo
giou a cooperação prestada aos

a líados pelos habitantes dessa
aldeia.

L '. �
.A .

,

'" /. d;
: :.: :c-,'.'.: : :.:.:- :-: :.,.•

;0;/X;;';"i� :ilf}}i!�'jff'
p �... - à graça de suas mãos I

• Jóias fulgurantes, de colorido singular,
cheias de vida! - eis o que são as unhas
transfiguradas pela magia inconfundível do
esmalte CUTr:X ! Tais jóias - o mais encantador
realce das mãos femininas - custam apenas
alguns momentos de cuidado. Sim, porque CUTEX
é de aplicação fácil e secagem rápida,
permanecendo, longos dias, tão lindo e vívido'
como no primeiro momento.

Experimente-o e verá quanto contribue para O

encanto de suas mãos!

CUT�X
o Esmalte Mais Popu�ar em Todo o Mundo I

o santo do dia

momentos d.esagadávek.

...,Que podem ser elJitadoS'!

Estude por correspondência
Preparam-se candidatos às escolas Militar. Naval. de Intendên·
cíe , de Marinha Mercante e Especialistas de Aeronáutica. Aulas
para candidatoB cos concursas do DASP. Caixa Econômica. Banco
do Brasil e Institutos. Curso de dactilografia. Fo ...necemos infor

mações referentes às habilitações -- (modêlos de documentos.

I
épocas de exames. chamadas. etc). Informações: ESCOLA URANIA

-- 7 de Setembro, 107 -- l ' andar -- Rio de Janeiro.

.

(Fundada em ISal, registrada sob o n. 559).

Vontra-ataQues
inimigos
París, 28 (SIF) - Comuni

-ca o Quartel General do Pri
meiro Exército francês: "Ve
rificou-se nos úleímos dias Tie-

.crudesctmento da atividade do

Inimigo que lançou alguns
contra ataques locais na trente
do Primeiro Exército francês.
Em tôda a parte duas tentati
vas tracassaram, sendo o as-

-saltante vigorosamente recha
. çado. A Iocalídade da Signols
heism, em que o inimigo se

conseguiu .infíltrar, foi inteira
mente reconquistada e limpa
em consequêncía de brilhante
ação de nossas tropas. No setor
norte de Mulhouse os ataques
foram todos repelidos,

As situações desagradáveis ocasionadas
pelas coceiras podem ser evitadas com

PARASITINA que elimina os germens e pa
rasitos causadores das coceiras, impedindo
que êstes se reproduzam. Indicada também
para frieiras e sarnas. PARASITINA não
mancha a pele nem a roupa, deixando
um cheiro agradavelmente suave.

MUI OS PARaSITOS QUE PRovocaM COCEIRaS

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

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

..-- ! �

FRANCISCA ARGELI GftLLOTTI
AGRADECIMENTO

ESMALTE

Lavradores
condenados
Berna, 28 (SIP) - Informa-

I ções procedentes da Polônia,
assinalam que dois lavradores
poloneses foram condenados a

vários anos de prisão, na Ale-

I mamha, "por estarem hostíbi
zando as fiscalizações do Rei
ch". Por isso, compreende-se
que a requisição de gêneros ali
mentícios, da Polônia, contí
nua em. escala 'elevada.

,NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

IdiGma. por
, tuguê., e.pa.
nl'fol. fraJ:1cê••

.

inglês, etc.

Romance, Poesia. R.eligião. Aviação.
Matemática, F:ísica. Química. Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria.
Desenho. Saneamento. Metalurgia.
Eletricidade';: Rádio. Máquina., Mo
tore•• Hidráulica. Alvenaria, Agri
r"ultura. Veterinária. Contabilidade,

Dicionário•. etc. etc.

S. Francisco de Sales, Bispo e

Doutor da igreja
Filho primogênito do conde Fran

cisco de Sales. nasceu o nosso

santo no Castelo de Sales, aos 21
de agosto de 1567. Fez seus estu
dos em Parí. e, depois. na uni
versidade de Pádua, onde foi dis
tinguido com o título de doutor
em teologia e direito. O pai teria
gostado que Francisco se dedicas
se à carreira político-diplomática·
F'roncíecc , porém, sentia que era

chamado para o sacerdócio. De
pois de sua ordenação foi o santo
e douto ministro encarregad o da
missão dificílima de reconduzir o.
habitantes da província de Chn
blais ao seio da Igreja. Sua bon
iode e paciência e, principalmen
te. sua caridade heróica consegui
ram o que parecia impossivel. O
seu bispo pediu ao Papa lhe desse a

Francisco como coadjutor na ad
ministração do bispado de Gene
bra. O novo bispo coadjutor foi
enviado em missão muito delica
da para París. Voltando de lá, en

controu a sé vacante por morte
do bispo. ou melaor, viU-se na o·

brigação; em virtude da. bulas po
pai., de assumir a direção da dio
cese como bispo. Como tal conti
nuou a prégar e instruir. guardan
do .empre uma extrema simplici·
dade no seu modo de viver. Hon-

I
rOI e distinções que lhe mereciam
tanto sua santidade quanto lua

fama de pregador e escritor. deixa
vam-no indiferente. Já alquebra
do pelos muitol trabalhol foi a

Avinhão e Lião. obedecendo a u-

ma ordem dOI leu. superiores. Ne.·
sa última cidade veiu Q falecer
0011 28 de dezembro de 1622.

S a ng uenal
CONTEM

OITO BLEMBNTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS,CALClO

ii eTC;
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálldot. Depauperado.,
E.gotado., Anêmico., Mie.
que cri.m M.groJ, Cri.n�..
raquíticII. receberio a toni-
fic.çio ,,,.1 do orglniamo

1:0••

Sa uu O 01
Llc. D.N.S.P. O' (99. de 1921

A Fábrica de

MÓVEIS BRASIL
agora m�lhor
aparelhada
para servir,aos
seus inüinéios
clientes. apre-" .

senta, em':_suas'
'

lojas. os novo'a
modelos para

1945

�......_............�

A' luz "do dia

U.J.B.

Londres; 28 (SIP) ----: O Mi�
nlstérto do Ar da Orâ-Breta
nha.anuncía que aviões polone
ses tem tomado porte iln�egran
te nos últimos ataques realiza
dos à luz 'do dia contra o terri
tório alemão, q'lér;' escoltando, .

'. .

as esquadrflhas aliadas,. quer
êles próprios atacando as in
dústrias pesadas do Réich.

•

DESPACHAMOS [ ENGRADAMOS
GRArulTAMENTE PARA iflNTlRIOR

, FÂÇA 'JORlUNA,
Aproveitando urna das milhares de ld'éias e reali

zações contidas no livro
2.000 PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES AL

ALCANCE DE TODOS _,_ de A. Formoso
Unicos vendedores no Brasil:
LIVRARIA LEALDADE LTDA.

Rua Bôa Vista, 216 - São Paulo.
===�

ENVIAMOS PELO REEMBO)_:.JSO .POSTAL.

•

S.�BfÇIlK
NOVO PROPftIETÁ.ftIO - NOVA Oft�AHIZACao
Av. Celso Garcia. 174
Fone 2-8635 - S. Paulo

Govêrno das
colônias inglesas
Nova Iorque, 27 (U. P.)

o coronel Oliver Stanley, se

cretário das Colonias da Grã
Bretanha, em discurso aqui
pronunciado, declarou que a

Inglaterra pretende "conferir
um govêrno autonomo, na me

dida do possível", a todas as

suas colônia. Referindo-se à

Palestina, declarou o ministro
Oliver Stanley que espera que,
depois da guerra, se encontre

Sua família. na impossibilidade de agradecer a cada uma solução considerada justa
um dos amigos que a confortaram no infortúnio que e humana, não sómente, pelos
sofreu. a todos manifesta. sensibilizada. seu profundo I judeus e árabes, como também

- reconhecimento. por todo o mundo. .

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANÓPOLIS
Imposto Sindical dos Industríaís

A Associação Comercial de Florianópolis, na sua quatuui
de de representante da Confederação Nacional da Indústria,
previne aos srs. iauiustruus, que não forem sindicalizados, que
o imposto sindical do exercício de 1945, deve ser recolhido, em
favor daquela Confederação, durante o corrente mês de janei
ro, de acõrtio com o que dispõe o artigo 591, parágrafo 1°, da
Consolidaciio das Leis do Trabalho.

Na secretaria da Associação, âiáriamente, das 9 ás 12 e

das 14 ás 17 horas pódem ser procuradas as guias de recolhi
menta.

Florianópolis. 4 de janeiro de 1945. ,- ,,1 )

, • .::t. ....:...;j>�� .. ,;,-d.i
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Colunas fantósmas
Comentando a luta em Bur

ma, escreve o major Ackroyd,
correspondente do "Evening
Standard": "Enquanto o 14°
Exército 'britânico apresenta
uma linha de frente aos japo
neses diante da qual eles estão
persistentemente sendo força
dos a recuar para as selvas e

montanhas de Burma, as colu
nas "fantasmas" britânicas
lançam a confusão no inimi
go em retirada". Aquarteladas
nas montanhas, esta forca de
guerrilhas têm desempenhado
importante papel na derrota
das tropas japonesas. Com suas

retaguardas constantemente

I atacadas pelas fôrças do gene
l ral Slim, os japoneses espe
'ravam encontrar proteção pa-
ra seus flancos nas montanhas.
Mas eles não contaram com as

colunas "fantasmas" britâni
cas. Os homens dessas colunas
pouco se importam em subir e

descer encostas de dois a cinco
mil pLS para atacar os flancos
japoneses. Em vez de encontra:"
rem, nas montanhas, proteção
para suas tropas, os japoneses
defrontam o perigo perpétuo

! destas bem treinadas forças
britânicas que tudo destroem
- homens e veículos. Estas

forças britânicas são abasteci
das pelo ar e cooperam com a

RAF afim de que as linhas d�

comunicações japonesas na re

taguarda não sejam apenas
bombardeadas pela RAF, mas

também atacadas por seus

aguerridos soldados das selvas.
Os nativos prestam-lhes valio
sas informações e desta forma

Quem sonegar Informações l Rs- sabem quais os melhores pon
tatísti�a M!lit.nc. trabalha em pró] tos para atacar o inimigo",
de pais Inimigo. E. nesse euo,

C nclúia major Ackroyd. (U_!ler' julgado. ",Ilihlr"",.",.t... eom. O.
l.blm�o 110 n:uU .(D. E. 11.). -- J .8.).

EMPRESA (ONSTRU'TORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscol1zado pelo Govêrno Federal

Carta Patente, n. 92
Matriz S. Paulo Fone: 2·4550 Caixa Postal 2999-End. Teleg. Reg. «Construtora.
Rua Libero Badaró 103-107 Filiais em todos os Estad JS e Agências no interior

Resultado do Sorteio tealíz�do =m 26 de J ·�el" de 1945
l: Número Sorteado 5.361 ._- 2' Número Sorteado 3.795

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial "81/ _- "(" uD" 55351 -- Pl,no Universal "H" 795351

I Mundia 1 .«C·' I
I '

11' Premi') 55351 Valor crs 25.000.00 lt· Prernlo 55351 Valor Cr$ 20.000,00
2' Premio 65351 Vfllr�r o-s i4.000,00 I?' Premio 6:')351 Valor l. J$ lO.Oou,OO
ii' Premio 75351 Valor o-s 8.000,00 ,'I' Premio 75351 Valor Cr$ 5.0GO,OO
4' Preml« 8535) vator Crs 5.000,00 4' Premio 85351 Valor o-s ;{.OOO.OO
5' Premio 95331 Vator Cr$ �I.OOO,OO ! 5' Premio 95351 Valor o-s 2.000,00

Os titulo", com O� I Os títulos com (\s
Os títulos com os 4 Iinaes 5351 Valor Crs 1.500,00 ,4 Ilnaes 5531 Valor CJt; 500.00

4 tíuaes 5351 Valor Cr$ 9.000,00 Os títulos com os I Os títulos COm 08

3 fJnai9 351 Vnh.r 01$ !OO.OO 13 tlnaes 351 Valor Cr$ 50,00
0101 títulos com os I Os títulos com 08

2 finflPfl 51 Vlilllr Cr$ 20,00 i 2 Iinaes 51 Valor Cr$ lO ,CO
Os titulo!"; com o final do I Os títulos com o finatdo

I' Premio 1 ficrlm isentos do psga·/'· Prernto 1 ficam isentos do pagamen-
ment» (Iii mt>oStiJ.I.i:lade seguinte II to da �ensalidade st>�uinte.

O.,; ntulos com () flOuI do . Os tttutos com o final do
L- Premio 5 ficam isentos do paga- i 2' Premto 5 ficam isentos do paga-
mento da meusattdade seguinte. ! mento da mensalidade seguinte,

Mundial, cc8 .. Mundial «D.,

30.000,00
30.00000
30.0QO,OO
30.000,00
3J.AoO,OC

55351 Valor Crs
65351 Valor Cr$
75351 Valor c-s
85351 Valor Cr$
95351 Valor crs

l' Premio
2' Premi,
3. Premio
4· Premio
5° Premio

Os titulos com os

3 ttnaes 351 Valor c.s 200,00

2
Os títulos com os

rlnaes 51 Valflr c-s 4(),OO

Os títulos com o rlnaJ dn
t· premie 1 tícam isentos de pagamento
da primeira mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "Hf7
i: Premio 795351 Valor c-s too.000.(10
2' « 895351 « Cr$ 25.000,00
3' « 995351 c Cr$ 20.000,00
4' « 095351 c Cr$ 15.000,00
5'· 195351 « c-s 10.000,00
os títulos Com os 4 tínaes 535l« Cr$ 500,00
Os titulos com os � fj()tles 351. Crs 30,00
Os titules com os 2 Iinaes 51 c Cr$ 10,00

Os títutos com o final do I' premie, I ficam bolt'lltos de pag smeuto da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 5 ncam isentos de pagamenco da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa e-stá à disposição de todos os prestamistas quites. para lhes fazer a entrega imediata dos

míos 8 qu- fizeram [ús neste .�orteio. Procurem o (lOSSO Agente Local.
VISTO

Affino Meirelles
(fi'ií'cl'll do Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA·SE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 19"5. às 15 horas, na sálle social

Distribuição dos prêmio; d� Empreld (onstrutord Universal no! seu,

in,upf'ràve'� plcll10lC de !lJorteio5 men.ai,
PLANO MUNDl A L .B. Men8�lldade Cr$ 20,00 Dístnbue por mês 11.1 i5 -- prêmios no totat de Cr$ 500.0fI0,00 com o prêmio maior de Cr$ 30.000,00

«
.. DC" .. .. 10.00-

.. H 21.1111-. II

.... 300.00000 H H" .. 25.00",00
«

.. "O" ... 500-- " 21 115 --

.. 160.00000 • "

20.000,00
Universal "H" • 50)--

u �t :.105 .. -

u t.�50:000,0 I· u
.

.100.1100,00
Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por mês
Na Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
Máxima pontualidad�. In(ontestável

Dr. Alfredo Aloe - Diretor-Gerente

Absoluta garantia. Ii�Ufa

CURSO POR CORRESPONDÊNCIADizia-se atuado �

P
·

B det Curso Ginasial em I ano (dec.lei n. 4244). Preparat6rioB para

Por aI ene I � Direito. Medicina, Farmácia, Escolas Militares. Comércio. Esco-

dIa Técnica de Aviação, etc. Concuraos: Banco do Brasil, DASP.Rio, 27 (E.) - No morro o
e outros. Curso Comercial Prático, Taquigrafia, Inglês. etc.

Salgueiro foi preso O: indivíduo Matriculas abertas. Peçam prospetos hoje mesmo à CAIXA PDS-
Alvaro de Sousa Cruz, acusa- . TAL N. 3379. S. PAULO. Curso de Madureza «Brasil».
do de crimes infamantes, pra- _,

tic�dos no barra.cão .em que

I
As anedotas ti pIadas aparen- CASA MISCELANEA distrí-

reside, onde agl�. dlZen�?-s� temente .tngênuas são grande. buidora dos Rádios R. C. A,'
atuado pelo espírito de Pai armas de desagregaçio mane- Victor Vávulas e Discos - Rua'
Benedito". Na Delegacia de Jadas pela "QuIDta-�oI1lD." C M�fra 9
Tóxicos e Mistificações está

•

sendo processado como místí
ficador.

I

CURSO PARTICULAREstabilizador e transformador
Vende-se um, de 1 kilo watt. na

radação do ESTADO.
Ensino teórico e prático das disciplinas neces

sárias a quaisquer concursos e admissão o escolas
secundários.

Aulas diurnos e noturnas para candidatos de
ambos os sexos.

Curso especial das línguas portuguesa e fran
cesa, sob a direção do professor Manuel Luiz da ISilva.

Mensalidades - Cr$ 100,00, pagos adiantada- Imente. - Ruo Saldanha Marinho, 3.

Vai desaparecer
o «pé-de-moleQue»
Campos, 27 (E.) - A Pre

feitura vai mandar reparar o

calçamento das principais ruas
da cidade, substituindo as pe
dras irregulares de algumas
por paralelepípedos. Desse mo

do, desaparecerão os calça
mentos chamados de "pé de
moséque". Também o boule
vard da imprensa será calçado
com paralelepípedos.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.a CoueOaelro Mafra, •• 5 - fO� l.IJZ
EMIr'la I II,... �

Substituto
da cortlca

�

Londres, 28 (B. N. S.) -

Uma nova matéria plástica oito
vezes mais leve do que a corti

ça mas possuindo idêntica ca

pacidade isolante, vem sendo
fabricada no Reino Unido. Este
material "peso-pluma" recebeu
o nome de Isoflex e está sendo
manufaturado pela firma B. X.
Plastics Ltd. de Londres. O
Isoflex possue ainda as seguin
tes vantagens sobre a cortiça:
1 - Devido à sua grande fle
xibilidade pode ser facilmente
modelado por uma faca co

mum. 2 - É uma substancia
refrataria à humidade, permí-

. tindo a livre drenagem da
humidade condensada. 3 - Es
tá inteiramente a salvo da de

terioração ou de insetos. Du
rante a guerra, o Isoflex de
monstrou as suas qualidades
de perfeito isolante quando
utilizada em caminhões mili
tares britânicos, nas frentes de

guerra tropicais ou articas. Ca
madas dêsse material foram
simplesmente colocadas entre
as chapas. Do mesmo modo, o
Isoflex foi empregado com ab
soluto êxito para forrar vagões
de estrada de ferro ao trans
portarem mercadorias de mais.
fácil deterioração. No após:
guerra, o Isoflex será certa
mente aplicado como material
isolante de casas, grandes bló
cos ou edifícios, hospitais, ci
nemas e prédios comerciais.
Sua extrema leveza falo-á tam
bém um perfeito isolante para
transportes ferroviários de to
das as espécies.

FRACOS.
ANíMICOS

pre

I TOMI:M

Vinho CrCIs8tadl
"SILVEIRA"

'J

')
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.'

(Dtplomado pela Faculdade Nae. de Mealc1na da Unl"ersldade do BMlsU)

�':;��;;;7!;�f���::g�:.;;;:::;;-:� A inspiração dum sacerdote CAY��P.�ru�:'.��._
tI pequenos. com rendo mensal de

Ottawa (SNC) - O "Maple com duas boas anedo as. n- 420.00. por 37.000,00 cruzeiros.
Leaf", jornal do exército cana- formou-se sôbre a família de Na rua Felipe Schmídt, por Cr$
dense na Bélgica, impresso em cada homem' e falou-nos da 120.000.00.

Bruxelas, publicou o seguinte sua. Desfez dois boatos desaní- No Estreito, por Cr$ 25.000.00.

I D· Em Coqueiros, por o-s 12.000.00.tributo rendido a um sacerdo- madores que círcu avam.
.

18- No ruo Preaíderrte Couti.nho paI'
te pelo tenente-brigadeiro M. cutiu a duração provável da Cr$ 45.000,00. I

etc. C. Barnett: guerra. Pronunciou uma frase No Balneario. por Cr$ 60.000.00.
"Num ataque recente, a alegre sôbre a situação após a Na Avenida Rio Branco, por Cr$

unidade, durante uma hora de guerra. Partiu, deixando uma 48��'���ça 15 de Novembro po:!'
violento ataque, 'perdera cento atmosfera alegre. Tudo isso o-s 130.000,00.

Hospital e dois homens entre feridos e feito por um homem: Que. não Na rua Conselheiro Maba. pOI'

mortos. Terminada a luta e havia pregado os olhos um;mo- Cr$ 300.000,00.

to d bí ti d t to 'lt· uat
." Uma na rua Campos Novo�. numma o o o je IVO, O sacer o e men nas u imas :q ro noi-

terreno de 1.524m2; por 40.000,00
1.4" católico desceu à adega onde Ites.. Que. estivera exposto ao cruzeiros.

nos encontravamos amontoa- canhoneio. Que se achava co- Tratar com A. L. Alves, na rua;

dos, enervados, miseráveis e I
berto de sangue dos. feridos que Deodoro 35.

DR. BIASE FARACO trânsidos de frio, e: Aceitou latendêra. Que estava sujo e co-
, •

Médico _ chefe do Serviço de SlfillB do Centro rle Sallde u� cigarro, q�e �umou. Cop�u- berto de uma crosta de l�.m�. 'MaqUinas
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS _ AFECÇõES URO-GENITAIS DE

nicou-nos as ultimas notícias Que acabava de benzer 57 mOI-
V d b

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS transmitidas pela BBC, comeu- tos. - Alí estava um homem, f . ,�n �;.se urgente urO enf$
CONSULTAS: das 3.às.6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 tando-as brevemente. Bebeu um homem de verdade, um

reia o�., e. arroz para. �_RE$.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648 um copo de vinho. Fez-nos rir verdadeiro filho de Deus". sacos iarros, uma .tns� eçac
completa para fabricação de
óleo, e outras máquinas para
fins industriais. Informações
nesta redação. V.' 20����%!!-�I

�

-A-D-V-O-G-.t-\-D-ÕS--
logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros. da Fa
culdade de Medicina de São Paulo.
Tratamento espeeíalteado, médico e

círúrgtco, das areccões do aparêlbo
genital feminino (Utero, oTArlos.
trompas, ete.).
Cura radical da. 1nflam&ç6el doe

anexos (OvArIOs, trompas). sem ope
ração). Tratamento de todos os dia
türbíoa da menstru.çAo e da eeteriH.
dada
Tratamento moderno da blelllOl'ra

gta .pds e crÔnica, em ambos o.

sexos, por processos modernos sob
contrOle endosc6plco - Ureiroeoop••
- e de laboratório .

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 li 12
horas e das 2 As II.
CoillSWt6rlo - Rua Tirlldentea a.

Fone: 1.663.
Residência - Rua Tlndentelt 7

(Sobrado) •

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

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
rBIHAMA (HA.MONIA) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SERVIÇOS DE T1SIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "","ERftU RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta
giário do Instituto "Clemente Ferr-eir-a", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório ele San tos, em Campos do Jordão.
CLINICA GERAI, - DL"G�óRTrcO PRECOCE 1;; TRATAMENTO ESPECIAUZADO

DAS DOENÇAS DO APARiH,HO RESPIRATóRI>.
OPERACÃO OE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às I; horas. CO.'<SULTóRIO: Rua Vital' Meireles, 18.
RESIDl1:1\CIA: Rua Esteves Júnior, 135 - '1'€], 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso '" Aperfelcoamento e Longa Prattca no Rio de Janeiro
VU.NI!IUI/I·AH - Pela manhl: dlarialOt'lJllte daJo 10.30às12 h•• à tor de exceptouQe
"badoe. aa. 111.311 •• UI bOI· - CONSULTORIO: Rua Joao PInto ... 7. IIObrado -

....e: 1.4111 - I!.eoIldl!nct.: Ru esld_fe Coathlbo, 'Sa.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA (.ERAL - .'\l.1.'A CIRURGIA - MOU'l:STIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
Asststente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias biliares, inItestinos delgado e grosso, t.iróide, r-íns

J'l'Óstata, bexjga, útero, ovãr íos e trompas. Var ícocele, hídrocele, varizes e hérnia
CONSULTAS:

das 2 às 5 horas, à Rua Felipe Sehmidt, 21 (altos da Casa Paraíso) , TeL 1.598.
RESID:ltNCIA: Rua Esteves Júnior. 179; Te!. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGA:-<TA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, elo LABIO LEPORINO <lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)
Esôfagoscopia, tr-aquêoscopia, broncoscopia para reth-ada de corpos estranhos,

CONSULTAS: das 10 às .12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.441

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Servlço8 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua NUDl� Machado. 1 (Edifício S. Francisco). lo••

Consulta. dos 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

'ormado pela Uniyersldade de Genebra

Com prAtica noe bosp1tat. europeUII
CJIDJca lMd1ca em pral, pediatria, doen·

J.... do IIlatema l1erTOIIO. aparelho «en1to
urlin6r1o do homem I da mulher

AMIIa16. T6cm1oo: DR. PAULO TAVAB_
Cuno de Radiologia CllDlca com o dr.

llanoel de Abreu Campanario (Mo Pau·

100. FAtpeclaltzado em Hl«1en.e e SaUe
Pd�UC8. pel. UniTel'lJ1dade do R10 de Ja·
De! '0. - Gabinete di P.a1o X - Elect.ro
�la cl1n1ca - lIIetabollmno bit·
ai - Sondag�m Duodenal - Gablinete
de n.toterapia - Labont6r1o de J:Il1cn».

copia e anállse cl1n1ca. - Rua l'e!rnan4o
.Mechado. 8. Fone 1.1�. - FlO!'lanópolt..

DR. REMIGLO
CLINICA JUDICA.

lIo)ffiIu 1n'terDaa. de Senharu e CrI·

�oa. em GeraL CONSULTORIO: Rua
V'el1pe Scbmldt - Ed1f1cl0 .A.mil1a Neto.
.._ 11592, SI U 12 e 14 ... 17 horu. RJ:.

8ID:JINCU: J Largo Benjamin
Constante, 3 DR. AUIrnLIO ROTOLO

Médico - Cnrfião - Parteiro
IA lO S X

Moderna e possante instalaeão
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gbtrica" e duo
denais, câncer do estômago, ale·
cões das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Oudas curtas e ultra-eur·
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raio!
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmidt
Du IJ 11 12 brl .. e dali 14 ii 17 br.

I. _ :relefon. 1.471

Dr .. Newton d'Avila

j
Operoçõel -- Vias Urinorias·- Deen
ÇCl. dos intestinos. réto e anuI
-- Hemorroidas. TratClmento do

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho �

Consult: Vitor Meiral_, 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•. a,

à tarde. deu 16 h•. em diante
Resid: Vida! Ramo.. 66.

Fone 1067.

Dr. Aragão
� e OrtopecU.. OIlatea e 0lrvJrIII
1110 t.oI'� PIU'totI e '_ÇM 'e _'or_

CONSULTÓRIO: R. Joõo Pinto 7 Did'
l'Ismente d..

·

1... 17 har... RESmaN·
lU:�1e Al?iIIP. H. bU D1I .�i.,

fF
SERRAS PARA ENGENHOS

VERTICAIS
HORIZONTArs E FRANCESAS

iC
.

Acabamos de receber da
América do Norte uma

partida de aços de alta

qualidade para fabrica

ção de serras verticais,
horizontais e francesas.

ruzemos enlrflgas im ..dialas

SERRAS VASONE s. A.
Rua Vitor Airosa n.O 181 . Tel. 4·4166· Caixa Postal 3831

SÃO PAULO

Vendem-se por 2 mil
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA'
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

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

cruzeiros
uma casa e terreno medindo 6!
metros de frente por 13 de fun-

III dos, sitos na 'Travessa Triunfo.
n. 6,' próximo à rua Bocaiuva,

������������������������������
Tratar na Av. Mauro Ramos.
198, IOv.:»

Vende-�e uma verd�r�.
Al na rua Crispim

Mira, n. 38. Tratar com o pro
prietário, na mesma. lOv 5

VENDE SE uma Serraria
-

hidráulica. de
vidamente registrada no I. N.
do Pinho e um "troly" (tom

cavalo, e correame novo.

Informações nesta
<

redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreita

Prestigia o 6ol'�mo • ••

ela8ses armadas, - o. lerá.
am "q.tnta. eol.JlI.t.". (IA.
D. 1I.)�

TAMBÉM PARA
CRIANCA S

ACEITAMOS PRO·
POSTAS PARA RE·
PRESENTACÃO EM
CONTA PRÓPRIA

_····Xos·'·sôfredorêi&-
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita:
Luz, Caridade e Amor. co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 anda.r.,
Rio de Janeiro,'onde passa. Q
oferecer os seus préstimoll.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e ert�

velope selado poro a res

posta.

BERNARDES & BERNARDES, LTDA.
Escritório:

RUA AUGUSTA, 67·TEL. 4·0986
Fábrica:

RUA ANHAIA, 454

São Paulo
U. J. &

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VIDAS» •

As reivindicações da Grécia Exaltado o esfôrço �e guerra do Brasif
LONDRES (BNS) -- "O govêrno britânico prestou, ílndu-: Washington, janeiro - (S. l. H.) alta patente do Exército brasileiro

�iitàvelmente, um serviço ao mundo, provando na Grécia a sín- ---:- O rápido crescimen,t<?, e o pode- � «la F. E. B. Cm dos. aspectos Jl_lais
. ídad I, .' 'tO �... d ..•

'

ti "'1' L
1'10 do l'.XCI'(,lto e da F orça Aerea nnportantcs da; sua visítu d·e orre n-

eert e.e e seus seu nnel.IJVOS ernocra l?OS A

- e isse o �r. . do Brnsil , bem como a sincera anni- fação, foi uma inspeção levada a

Hore-Belísha, membro do Parbamenro Inglês, pronunciando zade desse país para com os Esta- efeito na Vila Militar de Porto Ale
um discurso em Devonport que vem publicado no "Times" cios Unidos, foram .as principais irn- grc e na Escola Técnica de Aviação
desta capítal : "Mantendo uma posição firme, a despeito do ódi� pressões d� um observador mil itar de São Paulo,

..

d
... . . A. A • norl.e-amer icun o , de reg,resso a Durante sua visi!a o coronel Pc-

(j O crltJ,cls'�O ,eUI.qu_.e podda meorrer, ? governo lrritânico d�- Wuxhi'ngton, após uma ,:iagcIll Ik Ierson conferenciou com autor-ida-
monstrou a Inconsístêncía das pretensões do EAM, que se di- um mês uu Brasil. () obse,rvadol"é odes mid itarcs .norte-amertcanas '10

zla porta-voz da esmagadora massa da população grega. Há, coronel A. S. Peterson, e o propó- Brasil, e também com lideres milita ..

além disso, um aspecto estratégtco da questão. É de interesse �jl0 de _sua visita. foi ,o (!e obter i1�- res e lndustr.iaís brasileiros, tra-
.

"

-

'1'.
.,. ',' '{ormilçocs para SI pl'Opl'lO a res-pel-

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

mundial que as comumoaçoes mi ítares brttânuícas através do to dos ncaócius \brasi,leiros devido
Mediterrâneo sejam mantidas. É o interesse da Grécia conser- aos seus J�o\'os deveres COl�O secre

var sua completa. independência pela oontinuação de sua tra- tário ge rul da Comissão Conjunta
'dicão democrática e de sua polftíca marfttrna de união de seu de Defcsa Bl'asiJ-Estad?s Unidos.

•

1 b
. A.

E �d
. Ao regressar a Washington o co-

poder nava , com o rttãníco. m to:.. a Ia parte, a �uerra deIXOU ronel declnrou:
abundaíntemente provado que a Gra-Bretanha nao tem recla- "Yeri,fiqUl:'i que os oficiais do

mação terrttoríal contra .nenhum país. Ao contrário - acen- Exército hrnsi lch-o são extrema

tuou ainda o sr. Beldsha ..:.... é através da Grã-Bretanha que a mente sin�·eros. revelando-se intci

Grécia mais provavelmerue obterá a satisfação ele sua reclama-
ramou tc dispostos a mostrar-lI:c tu-
do que li nhum. I. saram de toda a

çãJo referente ao Dodecaueso. ('(J()pera.ç·ão ao mostrar seus arse-
na is, estabelecimentos fabris e uni
dades do Exército. O povo brasilei
ro Ir-m () direito de se orgulhar de
sUU,s grandes realizações, levadas a
cabo desde Pcar I Herbour, para a

expansão do Exército e <la Fôrça
Aér-ea Brasileira. L:; minha opinião
sincera que o Brasid é um amigo
verdadclro rlos Estados Unidos".

O Cornncl Pelcrson visitou oHio
de .lnn c iro. Rccif'e, São Paulo e Por
to Alegre, travando conhecimento
eom () :.vlinistTo da Guerra, gen{,l'al
Gaspar Dulr,a, (' outros oficiais da

zen do consigo a crença de que sua"

viagem seria provcitosu paru a in·
tcnsif'icaçâo da colahoracào mí lltar:
br-asileira com os Estados L'nídos,
() coronel Petcrsou assinalou com'

particular agrado nt intima coope-»
ração e entendimento existentes en

tre o brigadeiro-general do Exército
'l1ol'te-amel'i'CaIlO Haves Krun.er,
membro da Missão Militar Conjunta
Brasil-Estados Unidos, e os mem

hros brus+lr-i ros da Missão.

I
• •

A famosa novela. de Amaral Gurgel
Acaba de ser editada pelo Laboratório Nusma a novela

«,!'rês Vidas» que será remetida, gratuitamente, a qualquer
dos leitores. bastando juntar ao nome e endereço. uma bula
do TONIFÇ)RÇA. Não s6 receberão a novela «Três Vidas), co·

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

Laboratorio Nusrno : - Rua Jurupari, 44 -- Rio,

Representante pera S. Catarina: Machado & Cia -Fpelts.
Tonifcrça: tônico pôra os fracos, força para os debeis!

Floria·n6polis 29 de Janeiro de 1945
Intercâmbio entre
O Brasil e EE. UU.

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Engenharia
Projetos, Or�a'mentos, Administra�ão, Construção
Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

MOSQUITOS
Com relação à nota que inseri·

mail, em :t\osaa edição de 27 do
corrente, .ob o título «MOSQUI
TOS», recebemos. do dr. Mário de
Olivei.ra Ferreira, Chefe da Circums
crição Sul do S. N. M .• o aeguinte
ofício:
«Florian6polis, 27 de Janeiro de

1945.
Com respeito á nota publicada

no dia 27/1/1945. aob o título
«Mosquitoll», em leu jornal, peço
lhe o obséquio de que aeja publi
cado o seguinte:
O Set'viço Nacional de Malária.

por intermédio da Chefia da Cir
cumscrição Sul, deleja tornar pú
blico que não é de lua compet�n
cio a extinção de fócol de mosqui
tos outrol, que não os tranlmilso
res de malária. Cumprindo fiel
mente aua finalidade, que é com

bater a malária. pode o S. N. M.
informar a população, em geral,
que todos os recursos de que dilpõe
têm sido empregadol intenaamente
na eliminação dos mosquitos trans
missores. procurando baixar a um

j,ndice mínimo a incid�ncia da ma
lária em Florian6polis. E esse obje
tivo tem sido plenamente atingidQ.
Por elao razão, não cabe ao Ser
Viço Nacional de Malária, e sim a

outros, tomar as medidall solicita
dai na justa reclamação coatida
em aeu conceituado j ornaI.
Grato pela publicação delta nota,

subscrevo-me atenciosamente. (a)>>.

I
eoustruido em
Portugal
Lisboa, 27 - Foram realiza

das as primeiras' experiências
em alto mar com o vapor "Vi
las Boas", coustruido nos esta
leiros de Santo André de Ca
nidelo.
....................:-&-_••-.-..-_._._-.-_.._._'.-,.........

Manobra de
flanqueio
Moscou, 28 (U. P.) - Pro

pala-se uma nova manobra so

viética destinada a flanquear,
de ambos os lados, o maior

porto do Baltico, a antig'a ci
dade livre de Dantzig.

A conferêncit\ do
I'rol. Silveira Bueno
A nomeada do 111'. prof. Sil

veira Bueno atraíu. no sdbodc ,

à noite, à aede.:la Filial da Cruz
Vermelha Brasileira, uma a9sis

tência esclarecida e seleta, de·
sejosa de lhe ouvir a encan

tadora palavra sôbre «Vergílio
Várzea e lIua obra». Era 1,lm

serão literário promovido pelo
Inlt. Hist. e Geogr. de Sta. Co·
tarina, cujo pt'esidente, sr. des.
Henrique Fontes, foi quem apre·
sentou o orador ao distinto au

ditório
O conferente teceu a apologia

do grande marinhista, cuja
obra, de graciosos aspectolll re
gionais. não conseguiu a con

veniente divulgação, apesar de
um dOÍ! seus livros, «Màres e

CamposD, ter tido três edições.
São livros saudáveis. escritos
com intenção realista, como

pretendia. o autor na lua lér
vida mocidade; mas, em geral.
o que revelam é certa "'Ienlli.
blerie», à Júlio Diniz. Vergílio
Varzea foi o Júlio Diniz das
praias catarinenses.
O prof. Silveira Bueno realizou

uma conferência profundamente

de
. emocionante. porque, procuran·
do relevar as facetas humanas
da obra do escritor catarinense,
deixou entrever o tesouro ines

gotável no seu próprio coração
- um coração nobre e elevado,
resplandecente de generosidade.
A auistência foi jUlta em

O América (do Rio) em excunãa dar-lhe prolongados e ardentes
pelo norte do pais. encontrou na aplausos.
de ontem o seu primeiro revés. - Hoje, no mesmo local. às
O Maguarí 'de Forta16zc impôs- 20 horal, o prof. Silveira Bueno

lhe uma derrota de 4 tentol a

I.J
discorrerá sôbre «A vida ane-

*
dótica das palavras .»

tm Pernambuco
No Recife, em disputa do Cam- Batatas pôdrespeonato da cidade, o América em'

patou com o Náutico por 1 a L Rio (Pelo correio) - A Saú-
• de Pública, fez promover dos

Em Minas Gerais armazens do Lóide Brasileiro,
Em Belo Horizonte, em conti- na praça Sérvulo Dourado, pa

nuação ao Campeonato da cidade, ra a ilha da Sapucáia, grandede 1944, realizaram-se duas par- quantidade de batatas, recen
tidaa com o seguinte resultado.
América 1 x Siderúrgica 1. temente desembarcadas e con-

Atlético 4 x Vila Nota 1 signadas a varias firmas desta
* capital.

Em Florianópolis -----------

A partida marcada para ontem, RITl Hoje 2� feira às
em disputa do Campeonato Eeta- 19,30, horas
dual, entre o Avaí e o Palmeiras, Ultima Exibição
foi transferida para o próximo do- Margô. Robert Ryan e J. Carrol
mingo. Naisch em:

ATR.\S DO SOL NASCENTE
Terrivel! Macabro! A verdade .0-

bre o Japão!
No Programa:

Reportagens da Folha Carioca
Figarô e Cléo - Desenho colorido

Noticias do dia - Jornal
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 5,00 e 4,00

Carlos Renaux
Moralidade Pública
Em nossa edição de sábado úl ti

mo, sob a epígrafe acima. solici
tamos a atenção da autoridade
competente no aentido de que fos
sem coíbidos certos abuliOS provo
cados pelas "Senhorita. Alegrias".
Hoje, temos a satisfação de infor'
mar que as autoridadea policiail,
apesar de leua múltiplos afazeres,
tomaram na devida c:lnta a re

clamação que nos foi formulada,
determinando as providências que
o caso requeria. Muito b"m !

Com avançada idade, fa
leceu ontem na cidade de

Brusque o grande indus·
trial sr. Carlos Renaux, a

quem o progresso econô
mico de Santa Catarina
muito deve.
Espírito tenaz e operoso,

foi o grande incentivador
da riqueza na região brus·

quen:,e, onde fundou pri
morosas indústrias de te
cidos (telas e estofos), es

tendendo o mesmo ramo

até ltaiaí.
Em Brusque realizou o

bras de alcance social, que
bem dizem da sua visão
esclarecida e humanitária.
Hospitais e escoJ.as tiveram
ali sempre o seu auxílio,
�lém de haver criado ins
tituições próprias de as

sistência para os seus mi
lhares de operários, que
lhe tributavam sincera gra·
tidão.

Em Ceará

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

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

•

os JOeiOS Df DOMINeiO
No Chile
Campeonato Sul-Americano.
Brasil 2 x Bolivia O. Tentos

Admir e Tesourinha,
Uruguai 7 x Colômbia O.

•

NO PAIS

JI •

Aliança da Bahia
Capitalização, S.4.
Aos Srs. Portadores de Títu

los da ALIANÇA DA BAHIA CA
PITALIZAÇ.{O S. A., rogamos o

obséquio de, a partir do dia P
de fevereiro próximo vindouro,
recolherem, diretamente ao nos

so escritório, à rua Felipe Seh
midt n. 39-térreo, esquina da
rua Alvaro de Carvalho, nesta
capital, as mensalidades de seus

Titulos, em virtude de estar sus

pensa a cobrança a domicílio, a

contar daquela data. "GRANDE" CONTINUARÁ NO
Florianópolis, 23 de janeiro CANTO DO RIO

de 1945. Rio, 28 (E.) - O médio "Gran-
CAMPOS LOBO & ClA_ de", do Canto do Rio, renovou o

Correspondentes da ALIANÇA contrato <rue o ligava àquele clube.
DA BAHIA CAPITALIZAÇ:i.ü Foi rescindido o con,trato vigente
S. A., e, logo cm .seguida, assinado um no-

.--------------'. vo documento.

PLEITEAl\i A REALIZAÇÃO DO
CERTAME CICLíSTICO

Belo Horizonte, 28 (E.) Os
men10res da Federação Mineira de
Ciclismo cstão pleiteando para que
o próximo Campeonato BraJSileiro
de Ciclismo seja realizado nesta ca

pital.

ROXY Hoje, 2· feira às
19.30 horas.

Ultima- exibição
Humphrey Bogart em:
O MANDA CHUVA

Impt'óprio até 18 anos

No Programa: Deip Jornal 3x9.Coop
Preço único Cr$ 2.00

Lâ"i)·orã·tÓrlõ'·'·(íê'·W·Xiáiis·e·s"·'-'cliíifcâs
farmacêutico eiERCINO SILVA

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)
Exames de sangue, urina, fezes, escorro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico.

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

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco
",....·.·.- ,.· ·_-.-.·.·.·.·.· ••• -

..-.·..·_·.·.·n·.· -•.•- _ _-_ ij NUNCR EXISTIU IGURL

Pr-ocedente dl' Miam}, pelo "clip
per" da Pa n Amcr ican \\'01'1<1 Air
\\'ays, chegou ,('O Hio dc .raneiro c

profes':oJ' .1 ollll Ellgc"n (' Englekirk,
chefe do Deparl:JllIl'Ilto de Estudos
lIispano-Alllel'ieanos da Universida
de Toutane, em Xoya Or)eal1s, no�

Es!ados Cni,elos. O professor Engle
kirk vem, agora. ao nosso país afim
de ocupar o ear"o de conselheiro·
de assuntos l:'duc';cionais no escri
túl'io da Coordenação de Assuntos
lnler-americanos nu Rio de .Janeiro,
cabendo-lhe promover e orientar 0-

'intel'eambio de mestres e estudante"
'entrc os dois paises, prellllll.ar idéia,!<
sôbre sístema,s pedagógicos, estabc
lecer contacto com professores e

intelectuais 'e tomar proyidência,s
referentes ao intercalllbio cultural
brasileiro-norle-aJllcricano. Deverá'
o professor Eng)ekirk perman.ecer
eerea de dois anos no Brasil afim
de 1(' I'nar majs profundos e efetivos
os (·'·.ludüs e tr.albalhos que ell1tre'
nós Ipvará .<) Caibo.

·Intérpretes para o

I Exército Francês
París, 28 (SIF) - o Estado

Maior do General Koening dis-·
trilm'iu o seguinte comunicado:
- "As fraJillcesas voluntárias
que desejaram servir o Exér
cito, na quaLidade de a'llxili:a-·
1'es, como interpretes de ínglêS".,
e alemão, são convidadas a se>

apresentarem".
.

.

HIXIR Df NOCU[IM

ULTIMA HORA
Super·Fortalezas Voadoras ata

caram a ilha de Hivo'Shima:

A RAF bomba'�deou esta noit� ,
Stuttgart e Berlim.

•

O. norte'americanos se encon-"

tram a 50 kma. de Manilha, ca.

pital das Filipinas.
•

Stalin anunciou que foi captu."
rada a cidade de Katovitch (SUé
liro) e que os russos se acham Q'
115 Kms. da Francforte sôbre o'

Oder, o unlCO grande baluarte.'
alemão antes de Berlim.

*

Tóquio informou que submari
nos japonese. infiltraram-se até a'.

costa ocidental dos Estados Unidos.
afundando 3 transportes e' um..

navio petroleiro.

P A R A F E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FR EIRAS,
ESPINHAS, ETC.

t'

------------------------------------------------------�--------------------(�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


