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Alterado o decreto
que regula as relac6es
entre empregado! e
empregadores
Rio, 2 (E.) - Foi assinado

decreto dispondo que o artigo
;;.0 do decreto-lei n. 4937, de 9
de novembro de 1932, regulan
do as relações entre emprega
dos e empregadores de empre
sas civís consideradas de inte
resse militar, passa a ter a se

guinte redação: "Artigo 3.° -
O disposto no artigo 2.0 dêste
decreto-lei se aplica, igualmen
te, a quaisquer empregados em

estabelecimento civil consiéfu-

O Quinto Exército Avançou !Ad!o��t��i(� p�oso �:n!!e!! G!�d�a��!!a)! �:�i�#�:i;��:5i�!i{��
R,O�A, 2 (Umted) -:- DepOIS de lmpo.rtante com?ate, o atenção dos "três grandes" para que prometam estudar a si- emprego dos preceitos da le-

5° exercIto penetrou profun.damente na� .lmhas alen:-as, nas tuação financeira italiana. O editorial que publicou o mesmo gislação do trabalho, desde que

v�sinhanc..as do monte Ron?maldo, 9 qmlometros a �este do

I
jornal salienta o fato da Itália ter sido, atlé bem pouco tem- a plicação não contrarie o es

no SerchIO. A luta du�oou CInCO horas, .tendo o� ale�a:s e�pe- po, um país amigo e não se pode justificar que os aliados igno- tatuido nêsse artigo.
rimentado pesadas baIxas. Foram feItos se!s pnsIOneIros. rem as dificuldades que se encontram os dirigentes italianos. Parágrafo único - Excluida
Uma patrulha procurou batel' as defesas alemas de C.anovet�a, Afirmou o referido jornal que o fracasso nesse terreno, terá a matéria sob jurisdição dos
9 milhas a suéste de Bolonha, sendo rechaçada depOIS de VIO- sérios efeitos no resto da Europa, acrescentando que os Es- tribunais competentes, a' Jus
lento combate. tados Unidos são encarados com mais simpatia do que a Grã tiça do Trabalho é competen

Bretanha pelos italianos. Depois de outras considerações 1'e- te para conhecer dos demais
ferentes à possibilidade de contrôle do norte da Itália com dissíduos suscitados entre em
uma população radical, o editorial chama a atenção do go- pregador e empregados em es

vêrno britânico declarando que "uma Gl'écia é mais do que tabelecimentos civís a que o

suficiente" o I mesmo se refere".

'Xonl. Iorque, 2 (A: N.) mesmo que, hrevemente, se-, votar. f:ste é um método segu-
Enviado pelo seu correspon- rão da(1os os primeiros lH1SS0S ro, que evitará perds de tempo
dente 110 Rio (1e .•Janeiro, o pura pôr a máquina em anda- na orgnuísução das Iístas 41e

.'Xew Iork 'rini(�s�' pnbl íea o meuto. O novo ('ótlig;o eleitoral regísto. Ue ucôrdo com II II'

.seguinte: "Na vespera do ano regulamentando as eleições se- gíslação hraslleh-a, cada cída

no, o ti presidente Yarg'as de- rá dada ao conhecímeuto pú- dão possue cuderneta de Iden

clarou que I1S eleícões seríam, }11Í<'o dentro de P0ll(°O tempo, tídade forneeldu pela policía
dentro em breve, rel1lh�adns. O Em vez do reafsto de eleitores ou ])1'10 }[inil'tél'io do 'I'raba

maquinismo neeessãrío parn em todo país, projeta-se que IlhO'
1lC) caso de trabalhadores,

leva r a vaute êste desejo está cada eleitor apresente earteír» :Nas 1111 ímas eleic,:ões realiza
sendo Iuhrfflcado e acreditn-.s(� I 4!t> identidade (111e o hablllte a. das no Bmsíl, o yoto popular

o .ltLUS ANTIGO nL\H.1O HE SANTA CATARiNA
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ABANDONAM BERLIM EM MASSA
Sábado, 3 de Fevereiro de 1945florianópo I isAno XXX

Zurique, 2 (U. P.) - Sete I do berlinenses abandonam a

I
autoridades nazistas, pois as

lllilh.ões de alemães já aban-I capital,_ fugindo na meslll<l: di- estl:adas estão. repletas de !:e
rlonaram as províncias orien- roçao. Esse exodo, 'nunca Visto, Iug iados, que Impedem o tran

tais da Alemanha desde o in í- está difieultando a ação das I sito dos veíeulos militares.

cio (Ia grande ofensiva das fôr-

;:�Íl:;�l�StaJ)��'s����e gi;:��e��� Prossegue a ofensiva do 1- Exército
mais avante. E a medida em PARíS, 2 (U. P.) - Informa-se oficialmente que fôrças
que os habitantes das cidades d? Pr�meiro E.xército norte-an�ericano pe�etra�'am. na linha

ao oeste do Oder fogem �ar:: o

I Sle!?fr::d,
depOls de ven,ce�� a,� lmhas de defesa ImedIatamente

centro da Alemanha, 3 mllhoes atras dos dentes de dlagao .

elegeu uma Assem"léia Cons
tituínte que, em 1934, foi. au
tomattcamente transformada
em Congresso, As atuais con

díções do muudo aconselham o

Brasfl n realizar eleições para
ii Instalação do Congresso, De
um lado, êsse fato vinl trazer
maio)' Importaneta para a pre
sença dos delegados brasíleí
ros IHI mesa da paz, De outro,
o presidente Varg'lls sente cite
gado o mmuento para as eleí
ções. Durante 14 aJlOS Vargas
tem g'4H'eI'IH1410 o Brasil, de
lH!HI a 1934, eorno presidente
provísér-in, de 1934 a 1937, ('O

mo presídente cousrítueíoual,
A 10 de novembro de 1937 Ynr
g'IlS declarou que o gnvêrno
uu ltár!o dlssolveu () Congres
so e. dêsse modo, dirig'e até
cst li data. .. golpe de Vargas
visava evitar, assim, que os

Insclstns se apoderassem do
g'OVêl'110. (Cm dos seus primei
l'OS atos foi conslderar o Par
tido Integralístn (ou Iascísta)
hl'nsileiro fora da lei. Durante
seu g·(H'ê1'1l0. Yargns enfren
tou com êxito algumns revolu
ções; em 1 !l3:?, u revolta 41e S.
Paulo, em J H3:), o levante {'o

muuistn, Em 37 deu o g'olpe
que impediu 41 levante raseis
tu. Em 19:�S os Integratístas
atnearum () Pnláclo (-�llarlllha
rn, resi.lf>n('ia purtlculnr (lo
presidente. () g'oyêruo Varg':ls
tem esMo heuéfíco para o pais;
aumentou os recursos finall
(·piros e as ex])ortações ilUlus
triais e novas me,1i<las estão

o general Góis
opinião sôbre o a,t�al �omento

lHO, 2 Viii "é],l'a) - O g'el1f']'a! (,OIS :vron!ell'll, elU longa entre-

vista (jlH' concedeu ao vesperlino "Fo·Jha Cario('[�": lllallif�st(!u SU�
opinião sôbrr o lllmnentn lllllllíhnl (' a atual poll!J<:a hnlSlleJra, $0 Receberam 16 m·lho-es de C·IV·IS em luga!p!Hlo deixado de re�l)oncler tana pl'rguntH tIos jornalistas por !1Ioth.'()

eKsp"adas I .que explicou e que nàu, foi. �livllIg�-do. l?a entrevista. do at\l:ll rcpt'c
senl:lllte do Brasil, no (,omlle de Elllcl'gcneJa de Defesa Po1111('a dll

Continpnte, cum séde el11 MonLcvi.rléll, (lestaca)lJos os 15 sl'gllinles pon- Rio, 2 (A. N.) __ Numa· im-I ZUR.IQUE,. 2 jU. P.), - Os círcul� oficiais suiços cal-
lns: 1 - I� forlllidawl a contriblli�·.io soviética na luta pela libl'rdU- 1 6 1h- d 1
de e () Brasil deve estabelecer re1a�:l)es rliplomúticas eOlll t'$se vais. ponente eerÍmônia presidida cu aI? �m �l o,es o numero e a emaes que e�acuaram as

2 .:._ A entrada dos russos el1l Brrlilll pode mio signirinlJ' () fim da pelo presidp)]t(� Vargas, fOl'a1l1lpro_YInClaS onentals da Alemanha. Segundo os mformantes,
riuerra ("0l110 se depreende da inieJl��ã() do próprio Hiller, 11Ias l' ycr- entn"buet>· Iill manhã de hoje, est�o sendo ab::nd?nadas em gl�ande escala, pelo poyo, as lo
dallr que assistimos a um dos últil1loS capítulos da hecatombe. B -

as espadas a ('em ,!rLUudas-ma- calldades ,alem.as sIt��das no oeste do Ode r.. Êsse gIgantesco
A influt'ncia sovíética no mundo de 3,pós-guerra de,pende da eapacida- ,.,

e d t d d f ld d d 1 t d
de de evolllcão dos l'egill1rs ,políticos :1dotaldos e se estão longe de se rinha xo O es a cnan o I ICU ,a es ao esenvo vlmen o as opera-

aclruplarell1 {IS condiç'ôes nalurais da l'VOlllÇào dfl sociedadc' humana,
.

ções militares germânicas em virtude da grande congestão
oriundas das lr:1l1sformaçõcs imposlas pela ciência e nccesstdade da Re]·el-tou O pedi-dO das estradas,
vida rios po\'os. 4 _ �ilo. se sabe se () rrlllate d,as hostj.Jidad�s vai illl- -----.--------- .---�-.--�-------
porlar ilprJlas na_ ausencw �a in�errH, POI:. pen_?do nao llllllln lungo, Londres, 2 (U. Po) - A rá- Pare clam fantasmas saldos da terradeyido :"is eyolllc()(:'s cIo cara!!;'!' WIS ([ue .Ia eslao ocorrendo CllJ aI·.

, . ,

guns pnÍses Jib�i'�arl()s: e talvt''l. propugnem-se p,or lllltr:_OS nu se os dlO ,de Blllx.elas, c:aPta�l� P�l�.
a.liados ('ollsegUlra? a!Jccrç'nr a ).Jaz P!11 bases .solldas: ;) -. O <:Oll1l1- B�C, anUnCI?U que o J!lenllel I MOSCOU 2 (U. P.) _ O correspondente do "Pravda" re-
nislIlo rsl{t sendo Illstrlll1H:nto sob a forma de socw!tsml) 111[('gral (' PIerlot regeltou O pedIdo do '. .

,
' o' .

o
..

'
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como r(';;'illle políti.c'(! dr Iransic,'ào, Ul�ical1leJlte Jl�� Hússia, (j -. () �ru- I
Partido Socialista no sentido I�elou �ue O exercIto russo, salvou vallOS mIlhales de. prlSlonel

sil (' os ESlados 1. 11lc!OS dcvem conltllLHII' estreItando suas rela<:o(':;., . " ," ,IaS torturados e esfomeaaos que se encontravam Internados
7 _ Hehtti\'alllenle é valiosíssima a {'olltribl1içâo tio Brasil ú guerra.

de qll� yernlltlsse. a, lenunCla em grande "fábrica de mortos" alemã d� Oswiecin no sudoés-
8·-" () "g()lpe de Estado de 37", 1�0 qual tiveralll grande .l'esjJonsahili- dos .l111111stros sOC:Jallstas, do te de Polônia. O correspondente Boris Pelevoy de�larou que
dade :1'\ rôn:as armadas, l'I;.!.. c!('slllla<!o a melhor garallltr li 11l1lllade gabll1ete belga.. t d .... , " d d

.
o f t ' 'd'

nHeioll:l1. 9 - As cirnlflstanci:ls aluais são bem diferentes das dc, O os os pIlSlO�ellos paleCIarr: v�r .a elI�s an_ asmas salaS

lO:{7. Finelo () conflito, fjr(,�OSalllellLe o Brasil tell1 de acumpanhar as Votado um crédito
da terra e derrIbados pela maIS llgeIra bnsa, nao aparentando

profundas lIlodificações qur. s� operarão �Ill t()C�os. (lS pnísl��. 10 :-. nem a idade nem o sexo. Acrescentou o correspondente que os
Sóml'lllr \)('10. v(:lu. geral .r:. dll°clo sc 'p.odera e�prJJlIIr a san�'�o. ou naa de 750 conlos prisioneiros libertados contaram a história dessa gigantesca
:Js atuais inslllIl1ç'O('S j)oJJtlcas e Soell\lS do JHUS, 11 -"_ A HnlstlH e um I isboa ') (U P) --_ O l\1i- f'b' d t

.

d 't' d
.

d o

{'orolilrio natural da união nacionall, cuja solu<;ào (]('l)l'udr da forma. ..1;. ,� ,".
• a rIca ,e �or e e.quIpa a com o que eXlS ;a. e maIS mo er-

de cOllstituir-se () gOV('l'llo. 12 -- A realidade é que existe 110 Brasil. lll�t�rIO das ('�IOlllas votou um no na tecnlCa naZIsta de tortura e exterml111o.
uma l1las.sa llleslll.o da e!asse .media, )I\('rg111had� em miséri:I,. cujo ni-I credIto de 7:>0 contos para
"el dr vIda precIsa ser er�llld<_J para H fllrnwsao de Ullt.\ el!te capaz atender as despesas com a
fie aSSlllHir os postos de (hr�<:�o. 13 -- Os �lt? anos de pratIca (,lo! missão o'eográfíca de Mocal1l-
otual l'eo'il1le deram aos brasllell'os teIupo sUÍlClente para poder, hOJe,. o. •

rpl"()nhe�er os lllalefícios OH benefícios desta sitlla�'ào. 14 - O desfe- bIque no (;01 rente ano.

eho da "!lena na Europa precipitará, JógiennlPlltc () térlllino da lllta
contra (J"'.lapão. 15 .- A (,L'nsura CÜI illllprensa s(, se jllstifica ('amo 111('- "cel-"'�ra' '1.<lida de enlergeneia. Como nos tempos de guerrH, por exemplo. () gc- f.4. J.U
neral Gois �rontrlro, que se encontra IJO Hill para tratal11enlo de saúde,
falou aos jornalistas cm sua residencia, elJ] Copa'c:lhana. ;\0 transcor

rer drt ent"revista admitiu, com ar meio cético que. pessoalmente, seu

tr-s(' "não muito "otimista" com a marcha dos aconlecimentos J1Jun

diais, sob l) ponto de \'ista político, achando (!l;e o "abalo foi muilo
profundo".

Monteiro móoifesta sua

..

"

Rio, 2 (A. N.) _. Um grupo
de amigos do embaixador Sou
sa Dantas, estão se movimen
tando no sentido de lançar a

candidatura daquele brilhante
diplomata, antigo embaixador
do Brasil na França, para a

vaga aberta na Academia Bra
sileira de Letras, com a morte
de j1'ilillto Almeida. Adianta-se
que o embaixador Sousa Dan
tas vacile em aceitar, mas os

seus amigos insistem, sendo
possível que êle venba a ace

der,

A AUSTRIA NO CARTAZ
Homa, 2 (D. P,) ._ Os "três

I
cm zonas a semelhança do que

grandes
o, estudarão em sua acou tee81'a em relação à Ale

reunião o probelma da ocupa- manha. Viena por sua parte se

ção da Austria, Segundo fO.nte I rá administrada simultanea
autorizada está vencendo a di- mente pelos Estados Unidos,
yiF:ão elo tetritQxio BllstriaGo Grã"Breta1;l.ha e ),1l')f'\sia.

sendo tornadas para incremen
tar a agrfeultura e a indúst.ria.
O trabalhador recebeu melhor

remuneração, a lei do salário
mínimo, pensões e seguros de
acídentes, :Xo campo da polítt
M, abolfu todos os Partidos
a-fim-de aniquilar () fascismo,
<i\lfl se propagava, então. Hoje,
o Brasil não tem partidos po
líticos mas, talvez, as proxí
mas eleições façam surgír al
gum ; as velhas facções po'lítí
eas talvez se reorganlzem, pos
sivelmente, em uma especte de
Partido Nacional ou em Parti
dos orgnnisados. Tudo depen
de das medidas acertadas para
as eleições. A(�redita-se que as

eleições se reallznrão ainda
êste alio. Se em nhrtl, se em

IIg'{I,sto, ainda não 1'oj dívul
gado " •

Novas vitorias dos russos
Londres, 2 (U. P.) _- As fôr-! nino polonesa ao nordeste de

ças de Zukhov oeuparam o im- Kautz. Foi o que informou a

portante baluarte alemão de emissôra de Paris embora sem

Scheididmull situado nas pro� confirmação de parte oficial
ximidades da fronteira gerU1â� soviéticao

Reunidos Eisenhower e
Paris, 2 (U. P.) - Os círcu

los militares aliados atribuem
grande importancia. à reunião
de 24 horas do general Eise-

CASA MISCELANEA distri·
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vávulas e OiecoI - Rua
C • Mflfrat 9�

Bradley
nhower com o. tenente general
Emar Bradley. Embora faltem
informações sôbre os assuntos.
tratados durante a conferência
acredita-se que a mesma girou'
em torno do esmagador avan
ço russo sôbre Berlim e o iní
cio da ofensiva aliada na fren�
t(� ocident�h�.,.. ',' .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Realizou-se, domingo último, à tarde. no gramado do Ma- �

�
�

U
tador, o jogo amistoso entre as equipes do Duque de Caxias � .

.

�: nUA JOA-O PINTO" 25 _ Fone: 1448
f, Rio do Sul) e do Internacional (Indaial) terminando com o

I"_
� 1\

empate de O x O. Ambos os quadros jogaram bem, muito embo- �
.

� (em frente ao Tesouro do Estado
ra a tarde estivesse muito quente. O onz,e Caxiense fez todo o RMÁTOnO pÃTiOGlc�5 Flori-ano'pol.-Spossível para vasar a cidadela guarnecida por Ati, porém
("sse com aquela magistral classe impediu que o seu arco fôsse
\ asado uma só vez. A embaixada índaíalense foi muito bem re- I

Dr. H. G. S. Medi��rm.
cebída pela diretoria do Caxias, como também, por parte dos

seus simpatisantes. Ati, Neves, Sebastião e Cafézinho, fizeram
11 ão resta a menor dúvida, uma partida de classe.

ClubeTênisLira --

'*'

Transcorreu no dia 2B de janeiro, o primeiro aniversário
o,� casamento do casal Rulf Pasold e de sua espôsa, d. Erni.nha
Pasold. O jovem par foi muito felicitado pelos parentes e ami

gos. Ralf é um dos diretores do Internacional Esporte Clube
onde tem sido um batalhador incansável pelos esportes da nos

b8 terra P, bem sempre para cada um amigos ou colegas uma

jlal�vl'a ele conforto e amizade. Ao jovem par as nossas felici .. !
( açoes.

. ,

serree

Farm. Narbal Alves de Sou",a
L. da Costa Avila

Exarne de sangue, Exame poro verificação de caneer,
Exame da urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificaçõo de I
doença s da pele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de seceeçôes ,

.nu tovaccinas e transfusão de sangue

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.

Banco de Crédito Popular e AgríCOla
Realiza-se amanhã, dia :3, no Salão Haidt, o primeiro grt- de Santa Catarina

to carnavalesco do Internacional E. C. A sociedade Iudaia-
Iense está ancíosa para que chegue êsse dia, pois, conter- PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Santa CataO Banco de Crédito Popular e Agrícola de
Di,e ouvimos dizer, êsse baile vai se" do abafa. .' . . ,

êd
'

(no eorrespondente) rma. avisa ,a seus acicrnatas , que pagara,. em sua se e, a �u.a
�OTÍCL\.S UE HLP!L"EXAr 'Trajano nu�ero 16, de 5 a 15 de Fevereiro corrente, os divi-

FUr OE .Li�EIRO dendos relativos aos 1 e 2' semestres �e ,1944..
_ THEO COSTA _ l O pag�m�nto em apreço obede�era a seguinte ordem.: de

Nêsses últimos dias de janeiro, Blumenau foi empolgado i 5 a 9 - aciornstas de letras A a L; de 10 a 15 - aciornstas I'L'éla presença de Renato Viana com seu conjunto teatral __ I de letras M a Z.
,

" , . l

FI
. , "

10 d f
.

d 1945
sua Escola Dramática. E Blumeuau aplaudiu o teatro ele Re- orranopors , � .everelro e '.

nato Viana, que por isso, deixou saudades e levou lembranças. Pelo Banco de Crédito Popular e Agr icola de Santa

As peças DEUS e CICLONE; a prímeíra, um drama de grande Catarina,
Lpse do professor Renato Víau a, e a segunda uma grandiosa
peça de Somerset Maughan, arrebataram a culta platéia blume
uanense, fechando a temporada. Quanto à. vinda de Renato Via
I1a a Blumenau, é, também, um acontecimento importante. I'pois, evldencíou a prática elos princípios de higiene mental,
ponto salutar ela obra do govêrno de Alfredo Campos, que tão 1

bem conhece a existência dos "Domingos Câmara" perdidos
pelo labirinto da Vida, assim mesmo acusados, como na come

<Ua "Cabacinha de Vento". Digo acusados de tudo e por todos,
sem um espaço vasio para um riso que não seja um gemido tor-]turado. Si não fossem o s esforços de Alfredo Campos, a tempo
rada de Renato 'Viana com sua Escola Dramática, talvez não
íósse possível em Blumenau,

*

Outro fato de grande alcance moral foi a iniciativa do Pre
feito de Indaíal, mandando solenemente rezar uma missa pela Ialma do expedicionário brasileiro Hercílío Gonçalves. Ato de
g:rande assistência socio-moral. Ato nobre e destacado. A fa
mília Gonçalves sentia-o. Família humilde, residindo lá num

canto do lugar Ilse, teve, conhecimento de que Hercílio per-
t ence ao punhado dos fortes que à. Pátria servem denodada
mente. Foi uma grande assistência moral dada pela mais alta

Iautoridade do Município, que recebeu o apôio unânime de tô
das as classes indaialenses. F'oí um rasgo de alta abnegação
moral, prestado à. alma de um dêsses operários construtores
do mcnumento da Liberdade. A posteridade ha-de valorizar
melhor o ato do edil indaialense, amanhã, quando se emoldu-
1'(:'1' o quadro dos mart.íres.

Mas não foram sómente êsse os fatos principais no fim
dêste janeiro. Quando o homem pensou que ia ser chamusca
«ado, chegaram as nuvens eSCU1'as, nas asas das ventanias. ar
rebentando em chuvas. Porém o Itajaí-açu está muito pobre
dI' águas. Continúa o mesmo, muito embora, aquí e acolá, nas
embocaduras elos seus trrbutáríos haja o forcejar de águas bar
) entas. Choveu, porém, bem pouco. Muito pouco para o quan-
10 se necessita. bJ na dolorosa espectatíva de dias peíores o ho
mem, para quem a chuva é pão, é roupa, é, enfim, tôda a sua ne

cessidade, contínúa debruçado no crepusculo de uma éra de
fartura que vai entrando pela noite dos pesadelos já celebrísa
da nos dramas onde o cearense prepondera, valoroso e ínven
cível ('01110 o verdadeiro homem brasileiro.

(1)0 correspondente)

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARIUCIA

I•• CoueDselro Mlfr., 4 e 5 - FONE 1.&.42
!atre,a I dolllldlia

LOURIVAL ALMEIDA, (Diretor.Secretário).
3 v .• 3

•

mlgnon das

PESSOAS TÊM

Móveis
Comprar, vender ou alugar

DE

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU.

LP.R DEPURATIVO

86 na

A SERVIDORA
lo maior organização no

gênero ne.ta ccpl to l ]

Rua João Pinto. 4,

Fone 775.

CASA

DO SANGUE

Precisa-se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mais qusr.tos.
Dão-se referências.

Informações nesta redação.

Quer vestir-se com

confôrto
e elegância?

IJ��EU:a;l�
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Ftgsdo. o BSYl'. o coração o Estômago, OR

PUlmões fi Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
DOS OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como Iieôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. p,
como auxiliar no tratamento da sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. �

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft», dada a sua

I
Atesto que apliquei muitas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
te DOS casos em que a via bO-, no tfrlamente da Sífilis.
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Barloletil

MISSA - CONVITE

Procure o

ALFAIATARIA
MELLO

@ escolha o seu figul.'lno.
Ruo Tiradente 24

Dr o Artur Pereira
e Oliveira

Guilherme Gonçalves d'Avila e filhos, convi
dam seus parentes e pessôas de suas relações
para assistirem à missa de primeiro aniversâ
'rio do falecimento de· sua espôsa e mãe

ISAURA DA SILVA D'AVILA, na Igreja São Francisco, dia
6 do corrente, às 7 horas da manhã. A todos que compare
cerem a êsse ato religioso os seus agradecimentos. 3 v. 2

Clínica Geral d-e Adulto.
Doenças das críançall

Laboratório de 'Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [altol! da Caso Po
raiao], dGS 10 30 á. 12 e do.

15 às 18 hs.
Residência: rua Vis'c. de Ouro

Preto, 64.

I
fone. 769 [manualJ

.-_'

1111 Dr. Guerreiro da
Fonseca

Avisa a seus clientes e

Iamigos de Sto. Amaro
e Palhoça que reiniciará
a clínica em Fevereiro de

I,
1945 e fixará reeidêncie

em Sto. Amaro.

Atenção!
Cc npra e venda seu imo
vcl , mas faça-o com van

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

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA.'. a(os�
()R_LA NJ�)O

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja -- Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t --- End. ,Teleg.:

- • •• U EC 29 L ,& 1 uu

sc--' .. R' p' 'E-'''LI ]�
_ _) i=\. ,_!..J. .....J

«Sccrpellí»
4eu A,,;ata

...... Florianópolis
I!I. ti 1_ atstU& .li •.4.&.� S +C&d J..• mUI cu .&24'2& Ia .. &lSl.i&C - • 3 'i
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Avaí x Palmeiras, num prélio nos, que tenha
de gigantes mais agradável.
Finalm�nte, o mundo esportivo

catarínanse terá a oportunidade
de vêr preliar amanhã no Estádio
Adolfo Konder, após, grande em

siedade, o tão comentado e espe
rado confontro entre o Avaí, cam

peão citadino e Palmeiras, com.

peão de Blumenau. em disputa do
campeonato catarinense de Iute-

* bó! do ano [indo.
o sr. Arnoldo Cunao, cirurgião Em se tratando de uma parti

dentista; da que reunirá frente à frente 051
>I< Q exma. sr-o . Maria Lobato di 2 mais credêncícdcs grêmios do

a exma. sra. Olga Vieira; Concilio; ossociaton catarinense, ficaremos
o sr. Euclides da Puruficoção a menina Carmen, filhinha do d dde Oliveira; certos qu<! 011 aprecia ores OI teia

sr. José Moellmann. gigantesco cotêjo serão brindados
o sr , Acory Corrêa;
a exma. sra. Altair Mello; * com eletrizantes jogadas, pois naa

a exma. Maria 101é. mui 'digna Gent�lezas: 2 equ ipes disputant�s figuram ve:·
A d E I d S h f< 1 . d f' J d dcdeíroe crucka, rrrurto do. quaisesposa o sr. va o c oe <e. a to Da coriceí+uc a uma uran yr .•

t d in t
•

d rÓ»

f . á' d D t d I. & C' d Ja en o In egra o vanas vezes o
uricron rro o epartame n o os Ltnhc res , la, esta praça. Te-

t h b' dMunicipalidades; cebem os vários amostras do afa- scro c arrlga· ver e.

a sr. Viriato Leal, funcionário
I modo desincrustante e dill801vente I

--

do Departamento do. Correios e "Carlex". Benedito Campos, o juiz
Telegrofos;

.,
Somos gratos pela gentileza. A F.C.D designou o conhecido

a exma. sr,!, Marm6ha Martins
"" árbitro joinvillense sr. Benedito

Cardoso, esposa do sr. Numas Casamentos: Campos. para dirigir o Impor-tem-Cardoso;
. . Ramos _. <iheur te j8go de amanhã nesta capital.

o ar. Joale Tzehkls.

VIDA SOCIAL
AN!VERSARIOS sociedade fIorianopolitana 'e exi

mia pianista.
A gentil aniverllariante recebera.

por certo, r....uitall felicitações 1e
suas amiguinhas. que o .ão en

graRde número.

Sra. (Iara A. de Souza

A efemeride de amanhã registra
o aniv<!fsár'io natalício da exma.

srn . vvn . d . Alice da Costa Voz
Muitas serão, por certo, os Ie

licitações que receberá por êsse
motivo.

Transcorreu. ontem, o anivarsá'
rio :notolício da exma. sra. Clara

t Azevedo de Souza. espe,a do Ir.

r ten. João Cardoso de Souza; da
Força Policial do Eatado.

..

*
• Sra .. Alice da Costa Vaz

Fazem .DOI!! bojeI
Menino Manoel Bernardo
Auinala a efemeríde de hoje o

natalício do menino Manoel Ber
nardo. filho do sr, Campolino AI,
ves e de sua exma. espôso d. An·
tônia do Lllgo Alves.

Realizar se-á. hoje. o enlace ma
t rirnonial do sr. Rubens Pederneí
ras Ramos. acadílmico de direito,
com a gentilissima nita. Mirza
Simone Gheur. filha do sr. Gílber
to Gheur e sua exma. espôsc , d.
Ondina Simone Gheur.
Paraninfarão o ato civil. que se

realizará à. 16 horas. na rellidên
cio do sr. João Aureliano de Assis.
em Coqueiro•. por parte do noivo.
o. drs. Haroldo Pederneiras e ex

ma. espôso. e Aderbal Ramos da
S Jva e exma. espôsa; por parte do
noiva. 011 srs. João Aureliano de
Assis e exma. espôsa e Gilberto
Cunha e exma espôso.
O ato religiG!lo, que terá lugar

às 17 horas, na Capela do Institu
to Coração de ]esús, seró paranin
fado. por pa,te do noivo. pelos
srs. dI'. Nerêu Ramos e exma. e8-

pôsa e Celso Ramos e exma. espô'
sa; por porte da noiva. pelos Brs.

Edmundo Simone e exma. espôsa
e Raul Pereira e srita. Dinah Pe.
reira Portugal GouvÉla.

*

Fazem anos amanhã:
Sr. Eduardo Horn

A doto. da amanha assinalorá a

pa..agem do aniversário natalício
do sr. Eduardo Horn. do alto co'

mercio loca I e pe.sôa muitíssimo
relacionCida.
Inúrnercs .erão, por certo, a.

felicitaçõel que receberá naquela
data.

•

Menino (origuasí Austriclieno
Assinalará a data do amanhã.

mail um natalício do galante me

nino Coriguasi AUltricliano. filhi'
nho do distinto casal. l

'

Agt. An
. litélino Natividade da Coste e d.
l':li..ta Luz do Coata.

Srita.
•

Heuza Bouzan
Trancorrerá amanhã o aniversá·

rio natalício .,{â. gentil srita. Nou
za Bouzon. filha do sr. João Bou·
zon e e lemanto de destaque da

CARTAZES DO DIA
MOJE SABADO HOJE

CIHE (cODEON»
A's 4/12 e 7 1/2 horalil

mais gostosa gargalhada do século:

de verdade
A

Amigos
Os Irmãos Weaver

AI'W& Stl"n. John Shepperd e Philip Dom em:

CHETNIKS
In9balaveis na luta pela liberdade

o
Final do seriado n, 1:

homem �e aço
(As Aventuras do Capitão Marve.W, 11' e 12' eps. - Tom Tyller

NO PRod'RAMA
DOCUMENTARIa n, 32 (Nacional)

Preços: 2,00 e 1,00. Imonst'1 incluid;). Imp 10 anOl!
• • •

'(IHE «IMPERIAL))
,

A's 5 e 7 1/2 horas
ULTIMAS EXIBIÇÕES

� O Grito do Carnaval, com o filme nacional n. 1;

, Tristezas não pagam dividas
com Jayme Costa. Grande Othelo, Oscarito, Dyrcinha

Batista. Marilú - Silvio Caldas e outros
NO PROGRAMA

O BRASIL NA TELA (Nacional)
ARTILHEIRO AÉREO \Cameraman)

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Preço: (único) 2.00. Imposto incluido. Imp até 14 anos

• •

Amanhã, simultâneamente, no Odeon e Imperial, O filme
destinado ao mesmo sucesso de .Eram Cinco Irmãos:

FILHO QUERIDO
com J;)pn Ameche, Fnmces O�e e Arm Rutherford

o ESTADO

uma comida do juiz uruguaio Nobel Valen
tini. Os equatorianos realiza
ram uma excelente pertorman
ce e tiveram os argentinos que
se empregar a fundo, para
não se verem vencidos pelo
esquadrão do Equador. O en

centro terminou com a vanta
genr'para a Argentina de 4 x 2.

A ARGENTINA NÃO CON
VENCEU

Santiago do Chile, 1 (U. P.)
- Os sessenta mil espectadores
que se reuniram no Estádio
Nacional, observaram, durante
vários minutos, a sorte da sele
ção argentina, que lutou de- Só O PREPARO GARANTIU A
sesperadamente para se livrar VITóRIA
de incômoda posição. A sorte Santiago do Chile, 1 (U. P.)
da partida só ficou clara na Numa partida monótona,
segunda fase do encontro, sem brilho, os chilenos derro
quando os argentinos conse- taram os colombianos, por
guíram levar uma vantagem 2 x O. A representação do Chile
de dois "goals" sôbre os equa- esteve longe de ser aquele es
torianos. O primeiro tempo quadrão aguerrido dos encon
terminou com a vantagem da tros anteriores e saiu vencedo
Argentina de um a zero, mas o ra por efeito de seu melhor
Equador esteve longe de estar preparo. O encontro esteve ar
dominado. Os quadros entra- bitrado pelo sr. Bartolome, ar
ram em campo sob as ordens gentino.

Esporte
Oswaldo Ligocki

Social VENDEM-SEVirão Caravanas 1
Propala-se qUE> o Pc lrriairns virá

occrnpcmhcdo de uma bôo torcido
para o j8go.

CASAS: na ruo Uruguái. dill.NOS/
Dentre o. inúmeros esportistas pequena., com renda meMal d.

da riosso capital que .ão grande. 420.00. por 37.000,00 cruzeiro•.
animadores e incentivadores do es- Na rua Felipe Schmidt, por Cr$
porte local, procurando sempre 120.000,00.
engrandecer o nosso futeból. figura No E.treito, por Cr$ 25.000.00.
o nome de Oewaldc Ligock que vê Em Coqueiro., par Cr$ 12.000.00.
passar hoje liIua data natalícia. Na rua Pre.idente Coutinho por
Mantendo•• e na presidência de Cr$ 45.000,00.

um dos nOSlos mais categorizados No Bolnearia; por Cr$ 60.000,00,
CAMPEONATO SUl.AMERICANO grêmios amadores. Oswaldo tem Na Avenida Rio Branco, por Cr$

5e portado como um grande orlen- 48.000.00.
Cor.tinuando o Campeonato Sul- todor , quer pela suo combativida- Na Praça 15 de Novembro porAmericano de F'u rebôl que ora se de no sentido de cada vez apri- Cr$ 130.000,00.

realiza �a. capital do Ch�le, no rnorar mais a sua equipe, quer I Na rua Conselheiro Mafra. porqual .partlclpam todos os penses da pelo interene de fazer com que Cr$ 300.000,00.
Ame.rIca do Sul. com_ as sua,8. re.- .eu clube realize de quando em Uma na rua Campos Novo., num
pechvas

• repr,&sentaçoe. ma�lma8 I vez. partidas futeboli.tico.s. Ainda terreno de 1.524m2; paZ' 40.000,00do �utehol, fOI efetuada %':0 dIa

30'1 neste mês o Floriano Peixoto. clu. cruzeiros.
maIs uma ma.gna :odada, com- he que Ligocki dirige. irá disputar Tratar com A. L. Alval, na rua
posta dos seguIntes Jogos: Argen- em Lages um atraente match ami•• Deodoro 3S.
tino x Equador e Chile x Colombio.. toso
O l' c�oque e�t:e. argentinos e O Estado Esportivo envia ao dis. Vendem-seequatonanoSl_ dIrigIdo pelo JUIZ tinto esportista os seus parabenschileno Valentim terminou com a *

'

vitória da equipe por tenha por
4x2, Apesar do favoriti&mo estar
ao lado do onze argentino, não
conseguiu êste agradar. uma vez

que apresentou bastante fracasso
técnico,
O. equatorianos surpl'eenderam

numa grande reaç'iío o seu adver·
sário. empatando na 2" fase a par
tida ao assinalarem 2 tentol se·

guidos. Porém, no final. os argen·
tinos aproveitaram·se melhor dos

I
oportunidades o que conseguiram
mais 2 goaIs. E allsim terminou o.

l' jógo da noite, vencendo os ar

gentino. por 4)1'2.
•

(jran_de assistência
Espera se que o campo da F.C.!!>.

acomode amanhã uma das maio
res assi.tências dos últimos tem.
poso

por 2 mil

Crisplm Mira
A diretoria do Crispim Mira pro·

moverá para hoje no Democrata
Clube. com início' às 22 horas, uma
interessante soirée em homenagem
a mais um aniversário de funda,
cão do Clube.

cruzeiros
umá casa e terreno medindo 6
metros de frente por 13 de run·
dos. sitos na Travessa Triunfo,
n 6, próximo à rua Bocaiuva.
Tratar na Av. Mauro Ramos
198, 10v·8

Vende-se uma verd�r�,
na rua CrJSPlffi

Mira, n. 38. Tratar com o pro
prietário, na mesma. lOv 8

URGENTE!
GUARDA LIVROS

CORRESPONDENTE
Precisa-se com urgência de

pessôa, homem ou mulher. di
plomada ou não, que conheça
escrituração mercantil e tenha
prática de correspondência co

mercial. Bom ordenado.
Informações nesta Redação.

15 v.-I

VENDE SE uma Serratia
-

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

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 • Estreito

Na 2" part'da do Campeonato
3ul·Amel'Ícan o os chilenoa cbate
ram os colombiancs por 2 pontos
a O Os goals da equipe chilena
foram consignadas na I" fase, Di·
rigiu o enoontro o juiz argentino
Macias.

Perdeu-se u� relógio-pul-
seU8 de senho

ra (de ouro), no trajeto entre
as ruas Visconde de Onro Pre
to e João Pinto. Gratifica-se
bem a quem entregá-lo nelta
redação ou nà rua João, Pinto,
n. 19. 3 v .• t

à FLORIANO PEIXOTC' EX- 'ICURS!ONARÀ A LAJES
O Floriano Peixoto, destaca�:

do grêmio amadorista da ca� I

pita! e que vem cumprindo
I

boas perfomances em grama-
I

dos da várzea, irá disputar na �C==A�S�A==M�I�S�C�E==L�A�N�E==A�d�is==tr="i.18, quinzena do mês entrante
buidora dos Rádios R, C. A,uma partida amistosa com um
Victor, Vávulas e DiSCai -- Ruac:.onjunto de La.ies. As negocia-

ções já estão em adiantamen- C. Mafra. 9

to, e tudo parece indicar que a
;?xcursão do clube de Osvaldo
Ligocki dar�se-á logo que se dê
a realização do campeonato
estadual de futebol.

A S_ JUDAS TADEU
agradeço uma graça
.

recebida.
M.

VENDE-SE �;n:it�r�:i���:
reiros, com casa, pasto. bÔa
água e pequena chácara. Tra.
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6, 7. 8 8 10 hora•.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana; Missa: à.
7.30 horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
Hospital de Caridade: S ,30 I 8 ho-

JOÃO DIOlMO VAZ E
HAIR O. VAZ

p�lI'tícipam o nascimento de
sua filha

IDA-MARIA
ocorrido a 30·1·45.

São José 1.2·45

O MAIS COTADO
Mário Viana, arbitro carioca raso

Puríssimo Coração de Maria (Par.que, atualmente se encontra to): 8 horas.
em Santiago do Chile é o juiz Igreja de St. Ant&nio: 7 e 8 horas.
mais cotado para a orientação Igre!a de S. S8ba.st�lio: 6.30 horas.
do importante chóque entre. IgreJa de Sta. Terellln�a: 8 hora.;
Chile e Argentina a efetuar�se I Capela do_ MonsQ�ra.t. 8 horas.

•

I Asllo Irmoo Joaqulm: 6 hora•.
domIngO. Saco dos Limões: 8 horas

Ginásio: S, 6, 7,30 e 8.30 horas.
VÃO MUDAR DE HOTEL Capela de S. Luiz: 6.30 e 8 horas;

Os brasileiros que se encon- Capela do Abrigo ?e Menores: 7
,". I horas. (todos os dIa.).tram no Chile, descontentes Trindade: Matriz: 7,30 horas.

com o máu trato que vinham /' Trindade: Chácara dos Padres: a
tendo no Hotel Savoy, deixa- hor?J!' .,

rão o citado hotel procurando I Estrellto; 7 hora•. (lgreJa), - 9.30 ho'
I rOI ((lapela).

um reCllnto melhor, pelQ m� .. ; Silo TOII": � .30 fi 9.�6 horos.

V.·

MACHADO & CIA.
AgAacias • RepruentOÇÕH em O.roI

Matriz: Florion6polia
Rua João Pinto, ft. fJ
Caixa Po.tal, 37

"

Filial: Creac:i6ma
Rua Floriano Peixoto. ./ft (EdU.
Pr6prio). - T.legramGl: ·PRIMUS·
Ag.nt.. no. prinçipoil munlclp,"

�CI I;ttCldo
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JDDITAL

EXA::ln�S llE ADlUISSÃ.O
De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira,

Iríretor da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno pú
l.lico que de 1° a ] () de fevereiro próximo, se acham abertas as

inscrições aos exames de admissão ao 10 ano do Curso Comer
cial Básico, de conformidade com o Decreto-lei n. 6.141. de 28
rle dezembro de 1943. IITôdas as ínrormações serão prestadas pela Secretaria des-
ta Academia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 ho-

•• SlIiI W_IlIII Illi _
1'<1,8.

LAVOURA 1)0 LINHO
DESFIBRADEfRA «BUGRE)

De const rução especial.
FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA.

Av. D, Pedro I, 1219 __o Tel. 3-0777 - SÃO PAULQ.

llcadêmia de Comércio de Santa Catarina
(fiscalizada pelo Governo federal)

Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina,
em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Plávlo Fel'1'3L'Í
Secretário

I
I

EXXIUES UE SE(�rX1H. ÉPO('A IIDe ordem elo senhor Professor Fe.rnando Machado Vieira,
Diretor da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno pú-l»líco que, de 1° a 15 de fevereiro próximo, se acham abertas as

mscrrçoes aos EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA, do Curso Su
perior de Administração e Finanças', nos têrmos da Portaria
:\!inisterial n. 169, de 29 de maio de 1939.

Tôdas as unformações serão prestadas pela Secretaria des
.a Academia de Comércio, todos os dias úteis, das J 7 às 19 ho-

* '" *

EDITAL
tTRSO SrPERJOR. Im AD�nNISTR,AÇ"iO l� FIXAXÇ.lS

WS,

Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catartna,
em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Flávío Ferrari
Secretário

EDITAL
crnso St'PERIOR UE An]tUNISTR-AÇfiO 'E ]i'INANÇAS

)lA'I'R,íC UL.,1_
De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira,

Diretor da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno pú-lblieo que, ele 1° a 28 de fevereiro próximo, se acham abertas as

matrículas ao CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS, nos têrmos da legislação vigente.
, 'I'ôdas as ímformações serão prestadas pela Secretaria' des-
ta Academia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 ho-
raso

Secretarta da Academia de Comércio de Santa Catarina, I
em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Elávio Ferrari
Secretário

.

EDI'J'AL
EXA.::tIES D}::: SEGl7:NDA ÉPOCA I

De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira, í

Direto,!" da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno PÚ-,'j'�jlico que, de 1° a 15 de fevereiro próximo, se acham abertas as

.nscríções aos exames de segunda .época mos Cursos Comercial
Básico, Técnico de Contabilidade ,e de Contador, nos têrmos do
Decreto lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943.

Tôdás as �l1r:Dormações serão prestadas pela Secretaria des
ta Academia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 110-
1'a6.

Secretaria da Academia de Comércio de Sanrta Catarina,
em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Flávio Perrarl
Secretário

"" � <I<

EDI1'AL
:;U A 'I' II t C U J.J Á

De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira,
Diretor da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno pú
bl ico que, de 15 de revereíro próximo a 14 de março, se acham
abertas as matrículas para os Cursos COMERCIAL BÁSICO
(1°, 2°, ,30 e 4° ano), TÉCNICO DE CONTABILIDADE (10 e

1.0 anos) e de CON'l:'ADOR (3° ano), nos têrmos do Decreto-lei
11. 6.141. de 28 de dezembro de 1943.

As mrormações serão prestadas pela Secretaria desta Aca
demia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 horas.

Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina,
em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Flãvlo Ferrarí
Secretário

--_ . .._ .._-----------_.�-

...
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CASA 43
Livraria e Papelaria

Rua João Pinto 9-A
E' a casa que oferece às Cooperativos, Caixas Es

colares e ao público em geral, as maiores

vantagens nas compras de material
escolar e livros didáticos.

Peçam preços sem compromisso
Bonito brinde acompanha cada compra realizada

Vença a intensidade do calor.
sem quebrar a linha da elegância1

É grave erro Você admitir que o CRiar elC�
cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigo
do decõro ou da elegância.

Especialmente agora, quando a ALFAIA
TARIA BRITO, recentemente aberta, está exe

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

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Ciso

4 ruais preferida, ê inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRtMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
----
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recornmeuda ..se para roupa fina e roupa commam.

Exijam o Sabão

"VIRCiEM

l,jze

ESPECIAllDA E"

santo do dia'o
São Braz, Biopo e Mártir
São Braz nc.scau em Sabaste, na

Armência, Dedicou-se aos estudos,
I vindo a ser médico de renome.

Conver-t+d o à fé cat61ica, não de
morou a ser elevado ao s6lio erris
copal de Seb o.s te. Certa vez, che
gou-se âo bispo uma pobre mãe ..

cuj o. filho tinha uma espinha de
peixe entalada na garganta. São
Bro e rezou e fez o sinal da cr-ua

sôbre .0 criança que logo ficou cu'

roda. E"te fato originou verdadei
ra romaria ao palácio do bispo.
São Braz recebia os rorne írce, re

zava por êles e os libertava de
auu.s enfermiciudes. Sobrevindo u

rno perseguição; refugiou se em

Argeu. Aí foi preso e conduzido à
presença de Agrícola, representan-
te do imperador Diocleciano. Di- 2 .

rige'se Agrícola a São Braz: "Fel iz
sejas tu, Braz, amiqo dos deuses!
Braz responde: «Feliz sajas tom
bém tu, 6 governo,dor, mas não
chames deuses aos teus de :nônios. '

"Agricola enfureceu -se e mandou
açoitar a São Braz, ordenando tl.

inda que lhe rasgassem as carnes

com p errtes de ferro. O heroismo
do márti, operovc conversões ern.

I
massa entra os espectadores' Agrí
cal" vendo a que se passava. rnon :

da decapitá lo. Assim São Braz a

'(Jalma do martírio. em 316 e, Cr.

Santo tie Domingo
Santo André (orsini, Bispo e

Confessor
Era éste santo descentente de

uma antiga e nobre família de
Florença, onde nasceu em 30 de I, ,

novembro de 1302. Sua mãe tiúha J"
'

urno visão que lhe indicava que ia
dar à luz um lobo que. porém,
os por-tua do convento dos Gal'
roslitas se transformaria em um

I
cordeiro. Profundamente impres
sionada cem o que lhe parecia um

i aviso do alto, a piedosa mãe c orv-

15afrou
seu filhinho a Maria San

tíssima e fez tudo para educá lo
no caminho das virtu des cristãs,
O jovem André. ent,.stanto, desde
seu duodécimo ano de vida, entre-
gou se a toda espécie de vícios. A
mãe não desanimou. Exortava e

admoestava o filho pr6digo, fa
Iondo-Ihe da visão. Eis que o \sfei
to se produziu, quando And, é con

tava 17 anos de idade. Entrou pc
ro, o noviciado da Ordem dos Car
melitas, dando o exemplo da maÍl
s iricero cor-versdo . Já. sacerdote. foi
para Po r is , onde alcançou o gráu
ocodêrníco de douto!' em teologia,
Em 1360. sam suspeitar de nado
foi eleito bispo de Fiéliole André
procurou evitar esta diynidade o'

cultando se no convento dos Cor'
tuchos, Mos. foi descoberto e, en

tão, cedeu o. vontade divina ma

nifestado. pelo clero e pelo povo,
Fei agora que, então, cedeu a

vo'1tade, se declarou sua grande se::. '

tidacle. De urna severidade g",.
réndo para consigo mesmo. ardia
em amor ao pr6ximo. Mereceu o

título de «Pai dos pobres». Mui
I tas vezes. lavava os pés de infe
IUil:es mendigos. Possuia o dom. es

, pedal de converter os pecodore

I rnc is empedernidos' André morreu

'l I aos 6 de janeiro de 1373, sande

110110
venerado como sa,nto pele,povo, O Papa Urbano VIII cano'

rrizou-o , determinando como dio
de festa do santo o dia, 4 de fI,
veraíro.

ALVARO RAMOS I

CIRURGIÃO-DKNTISTA '

Rua Vitor Meireles,

...1 .2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO-Sábado,' 3 de Fevereiro cae 1945 5

DR. ARAUJO
I ... ·�.

Assistente do Prof. SansoJl, do Rio Ile Jallelro

ESPECIALISTA
Doenças e operações (',OS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPOIUNO (lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)

Esôfagoscopia. traqueoscopia, broncosccpía para retirada de corpos estranhos, etc.

CONSULTAS: das 10 às 12 e (las 15 às 18 horas

Rua Vitor Meireles. 24 - l<'one: 1.447
-----------------------------

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

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
• •

AceilalD encomendas
caminhões

Do. Mervlçoll de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital
de Ca:rídade

tUNICA MtDlCA DE CR!ANÇAS E ADULTOS
CONSUIJ.róIUO: Rna .NunE'<l �lachado. 7 (Edifíclo S • Praneísco t, lo.... 1.444

Consultas dos 2 às 6 horas
RESIDf:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 78:1

para
m.arca

DR. BIASE FARACO
Médico _ chefe do Serviço de SifU,ls do Centro de Saúde

DOENCAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENJTAIS DE

AMHOS os SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CONSULTAS; das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Drp lorua til' habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
HESIDF:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAl\1A (HAMONIA) - Santa Catarina

" "

Vendedores para todo o Estado
DR. SETTE GUSMÃO

CH�;T<'I� DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAüDE E DO
HOSPITAL "NER1.W RAMOS".

Curso lI<, aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta

giário rlo Instituto "Clemente Ferreira", eie São Paulo - Ex-médico interno do
Sanatório de santos, em Campos do .Iortíüo,

CUNICA GERAI, - DIAGNóSTICO PRl<,COCE J� TRATiUJEN'1,'O ESl'JilCIAU:f.ADO
DAS DOENÇAS DO_ APARf:J,HO HESI'IRATÓRJO.

OPERACAO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às (j horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18.

RESIDF:::NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'reI. 742. I

DR. MADEIRA NEVES
M�dico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cureo .. Aperfelooamento e Longa Prâtlca no RIo 11-e Jane1r-o

Wl'I8ULTM - Pela mlUlba: 4larIalncmte d... 10,300..12 hs , à tarde exceptonol
.....d.... ti.. 1'.10 ... 18 hor.. - CONSULTóRIO: R1Ul JoAo PI.,.... 7. tobrado

(exclusive Blumenau e Joinville)
R. João Pinto, 9 Caixa Postal 220

Florianópolis

Comunicacão
, f

1 Comunicamos aos Srs Portado
------------------ res de Títulos da "ALIANÇA DA

DR. ROLDÃO CONSONI BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S. A.u e

a quem interessar, que o sr. Má
rio F'roncíeco da Silva não exerce

mais as {unções da cobrador das
mensalidades relativas aos referi'
dos Títulos. cargo que deixou por

I sua livre e expontânea vontade.
Florianópolis, I" de fevóreiro de

1945.
Campos Lobo & Cic.

Correspondentes da ALIANÇl\
DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S.A.

De acordo.
Mário Francisco da Silva.

ClliURGlA uJtmAJ, - ALTA CIRURGIA - MOJJÉ�'l'1A�, DE SESllORAR • PAK�r()1'l

Formado pela Faculdade d� lIfedicma .rla. UnIVEo"SI(.dde de São Paulo, onde foi

Ass!steMe por vários anos do Se�VIÇO Cl�')f!j1C_O do Prof. Alípto Correia Neto.

Cirurgia do estômago e vias billares, intesnnos delgado e grosso. t.iró íde, rtns,

próstata. bexíga, útero, ovários e trompas: V�rIcocele, hida-ocele, varizes e hérnia
CONSUL1A5.

d.U 2 b li horas à Rua Felipe ScbJ."11idL, 21 (altos da Casa Par-aíso}. Tel. 1.598,

RESID:il:NCIA: Rua Egteves JúnIor. 179; T,.l. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DlplomaOo pela Faculdade Nac. Oe Meqlclna da Un!Te1'sldade do Brasil)

_.Interno do 8erTlço de CUoica Médlca do Profes!Jor Osvaldo OUvelra. méd.Jco do

Departamento de Sail.<1e

ULII'liJCA .ltJ)JCA - .oJ�8tl.a8 tntenaa .. de .dultOtl e crlancu_ eON8UI,TóRlO

• KlIlMlllltNelA: Ru. FeUpe SchmJdt n. 38 - TeJ. 8111. CONSULTAS - D8JI III ... III.

Dr. LAURO DAURA
1IJ8peclallata em lJoenÇN de Senbo-

1'.. - Vias Urinárias.

Cur80 .de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da }<'.

culdade de Medicina de SAo Paulo.

'l'ratamento especializadO, médico e

etrürgico, das a.feccOes do aparêlno
genital feminino (Útero, oTilrioa.

trompas, etc.) ,

Cura radlcal áas in!1ama<;;óe. 00&

anexos (.ovArlos, trompas), sem ope

racão). Tratamento de todos os dís

til,rblo8 da weD.8truaçlo e da ..terlU.

dsde.
'l'ratamento moderno da blenorra

&1s .&uda e crOnica, em ambos 08

sexos, por processos modernos sob

oontrõie endoecóplco - Uretroaoopla
- e de taboratõr!o.

FISIOtERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 te.13
noras e das 2 li II.
('.A>nsultórlo Rua 'rlradentAIII a,

Fone: 1.663.
Resldênc1a

(Sobrado).

DR. AURÉUO ROTOLO
Médico - Cirurião - Part••

RAIOS X
Moderna e possante ínstalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástrica! e duo
denais, câncer do estômago, ate

ções das vias biliares, rins:. e�c,
Aplica o Pneumo-torax artificial

para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficues desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Oudas curtas e uitra-cur·
tu Raios Infra-Vermelhos e Raio!
Ultra Vi�leta. Infrto.zon-Terapia
Consultório: Hua Deodoro, I

esquina Felipe Sebmidt
&lu • li n brl., e da. 14 à. 17 brt

�""'OG' l.'7'

Não ha necessidade, mi
nha Senhora, de cada mês
ter séte dias de sua vida sub.
traídos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Senho
ra sólre. deve-o á sua impre
vidência, Use A Saude da
Mulher. Regulador, tônico,
anti-doloroso. A Saude da
Mulher lhe lará recuperar
anos de vida,

lnstltuto de Edtlcação de
Florianópolis
EDITAL

CURSO NORMAL

,

DR. REMIGIO
CLlNICA UDICA

l!oIbLlU Internas, di! Sonhoru e CrI·

>llça& em Ger;U. CONSliLTORIO: Rua

rellpe Schm1dt - Edl!lcio 4.mélla Neto.

!'one 1692, 9 la 12 e H b 17 hora._ RE·

.IDIJNCIA: , Largo Benjamin
Constante. 3

A matrícula deve ser requerida:
2' ANO - de 2 a 5 de fevereiro.
Documentos necessários: certi-

ficado do ano anterior e pagamen
to da 1". pt'estação da Caixa Es
colar (poro certificado um selo de
Cr$ 2,00 e 1 taxa de Saúde), Cr$
15,00 para Caixa Escolar}.
l ' ANO - de 2 a 8 de fevereiro_
Documentos necesscirtos : Certidão

de idade com firma reconhecida,
atestado de vacino, Inspeção de

saúde. feita no Departamento de
Saúde, certificad� de conclusão do ICurso Fundamental registado

no,Departamento de Educação e re

cibo de pagamento da 1" presta
ção da Caixa Escolar. (Cr$ 15,00 II" prestação Caixa Escolar).
COMPLEMENTARISTAS: a mn

trícula será aceita condicional
mente de 20 a 21 de fevereiro. Se
houver vogas serão aceitos; em

caso contrario, lerá. feito um con

curso para a escolha. dos mais

aptos. rios dias 23 e 24 de fevereiro.
Documentos nscesadrtos : Diploma

do curso Complementar registado
no Departamento de Educação,
requerimento de matrícula. ates
tado de saúde passado por médico
do Departamento de Saúde, cer

tiÍicado de vacina e recibo de pa
gamento da I" prestação da Caixa
Escolar [Cr$ 10,00 Caixa Escolar1 .

3 v. 3
Cr$ 74.617.035,110
Or$ 5.978.401.755,91
Cr$ 84.616.216,9tl
Cr$ 129.920.006,9�
c-s 86.629.898,90
CI'$ 76.736.401.306,:10

.c,

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinarias'- Doen
ça. dos intestinos, réto e onu.
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Conault: Vitor MeireIn. 28.

Atende diariamente às 11.30 hs, •
à tarde, da. 16 h•. em diante

R8IIid: VidaI Ramo., 66.
Fone 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

� e Ortope4lJL CHalca • OInu'sta
lo toru. PIU'toa e «oealM •• ....1101'..

CONSULTÓRIO: R. João Pinta 7 Dici
.

t1amente da. 11 ... 17 bor... RE8lDlII�

OlA: AlmtnL1lt. .uY1.1n. II r..... '1'"
N"ta-.-...,,_-.-..-.- - •••-_- -...-.. ...,. COMPANIDA "AUANÇA DA BAIA"

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
lNCENDTOS E TRAN!i&PORTES

Clh-a� do bHluuço de l1H3:

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

Capital e reservas , .... _ .. _ , , . , .. __ ..... _ .....

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

Receita , _ __ .................•...•..

Ativo •... , __ _.,. __ . _. _ ,.,. _.

Sinistros pagos nos últimos 10 anos _ , .

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

Instituto de Educação de
Florianópolis
EDITAL

Exames de segunda época e
de admissão

Previnem- se os interessados
de que os requerimentos para
os exames de «segunda época»
devem ser apresentados a Se.
cretaria, de 2 a 5 de fevereiro
e os de admissão de 1 a lO de
fevereiro. 3 v, 3

•

Idi(.)mae por.

tuguês, espa
nhol, francê.,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Ouímica, Geo·
·logia. Mineralogia, Engenharia cio

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

Diçiollóriol. etc, I'Itc::.

DlRETO.tUDS: - Dr. Pamtllo (i'Ultra rr.tre d. Canalho, Dr. J'ranc1eoo
de S4 e AnlBlo HIllIIOrr&.

A.genciaa e II\lNgeDC1u em toc1o o terrttól10 nac10D&l. - eu� DO

UruguAl. Reau.tadortl8 d.e 1ITar1u nu pr1nelpa1a ct4ad.. da Am6r1ca. Ilurope
• Atrlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLI8
C AMP O 8 L O B O "" C I A. - Rua Fellpe 8c'nDldt. L •
Caixa Postal n. 1. - Telefone 1.083 - End. Telegr. ·ALIAlfOA·
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBAMO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ontem, um novo desembarque a noroeste de Manilha, eu- Tóquio, estão canhoneando in- 1'OSO baluarte alsaciano de CoL ele pane oficial confirmou-se

nesta ilha. Êste ocorreu, se- quanto que as unidades que tensamente a parte nordeste mar foi tomado de assalto pe- que tõras do Primeiro Exército

gundo informa o Q. G. de Mac conquistaram a base naval de da peninsula de Bataan. De los norte-americanos e trance- que fôrças do Primeiro Exér

.vrthur, na costa ocidental da Olangapo, em Bataan, avan- acôrdo com a mesma fonte de ses. Os atacantes que avança- cito penetraram no sistema

Uataan, 65 quilômetros a su- çam em direção a leste, atra- informações, a frota americana rarn de d�is pontos estabelece- ofensivo da Siegfried denorni

doeste de Manilha. A capital vés da parte norte da penínsu- que está operando nas águas ram junçao dentro da cidade. nado "dentes do dragão".

das Filipinas encontra-se ago- la de Bataan, encontrando es- da baia de Subic, a 30 milhas Após a conquista de Colmar as
----- .. -. .---

ra ameaçada pelas colunas cassa resistência inimiga. de Manilha, compõe-se de dez fôrças aliadas chegaram a um PeniCilina
norte americanas, que avan- Quartel General de Mac Ar- unidades pesadas e outros na- ponto situado a apenas 5 kms Homeopãtil�a
çam sôbre ela pelo norte e pe- thur, 2 (United) __ Unidades vios não identificados. de Neubrlsaoh no Windsolen. Rio, 2 (A. N.) - Uma gran-

lo sul.
- Foram ocupadas nessa região de vitória para a h ouieona.t la

Q, G. Aliado em Luzon, 1
_-....__-_....-.-_-_-_-.-..........-.--.....-....-.-.-.-••.-.---.w.---.-........-�-_....__..,..,.., Adolshein, Artenhezeín e 1<u- brasileira é a formularão 'defi-

(Uníted) _ A operação de de-
nheim. Os alemães, contudo, niti va da penicilina 'l�ll1eopá-

sembarque realizada hoje foi

o 1E.�,ltill«[( (11)
'continuam resistindo snergíca; tica, em tabletes, descoberta

feita de surpreza, e teve lugar
mente ao norte ele Mulhouse e pelo professor Nogueira da Si l-

nas mesmas praias onde os ja-
leste ele Witternlieim. Outros va, que, há tempos, concedeu

poneses efetuaram seus de- despachos da Ii-ente acresceu- interessante entrevista a um

sembarques nesta ilha, há três
tarn que os aliados limparam vespertino local sôbre suas

anos. As tropas que avancam Florianópolis 3 de Fevereiro de 1945 totalmente mais ele 48 k1118. da pesquizas. A penicilina 110111eo-

pelo norte através da esÚada margem ocidental do Reno, de pática em tabletes, já se e11('011-

Makeinheim até os arredores ira à venda nesta capital.

festividade de N. S. dos N�veuantes Von�êrto de
.

Historico : Há 8� anos, partia ],.l�a Bocaiúva e largo São Sehas- Nazlra Mansur
I�"tl\'an�ente da entao .matriz de í

ião.
. _

' . Mais alguns dias. e ter-emos
.'\, '.<isa Senh ora du Desterro, para I O roam=(1(.'00 do 'J.erc urso marili-

.. ' '(I l' I'·
'T I Prai d F" I O 1 'I ,1'1 10) 1 I o prazet e ap aur 11 a nossa

�L'II emp o na rala e ora, ont e, lllO: rr em ( e san a: anc 1.a 'ovem consazr: da soprano,
tOI entron izada com a magnificên-I "Astéria ", com a huagem e autorí- J

t, N:'" M'''' � :
c ia do cerernorrial católico, êssa Idades; 2°) lancha "D. 1'\. l H"; re-

sr a .• azrra : ansur.

mesma imagem da Virgem, sob a' bocando duas catraias com a banda
in vor-u çâo ele Nossa Senhora dos de música e congrega<:ões; 3°)
Navegan lc s, que, agora, restabele- lancha "São Francisco", com o rc

(,t'n,do lI.ma tradição quasi secular, bnque de duas alvare ngas condu

sera. mais uma vez conduzida, pro- zindo congl'egações; 4°) lancha
ccssi onalrnente, da Catedral Metro- "Colômbia", rebocando vcleiros ;

politana. nUI1I traiéto quasí igual, 50 lancha ":JIarieta", reboque de
de regresso à Igreja de São Se- embarcacões de pescadores; 6°)
bastião. lancha "Santa Cruz", idem. Ordem

g presidente de Honra da Co- de chegada: 1°) lancha "D. D. 13

missão Organizadora Com te. Plínio e reboques; 2°) lancha "São Fran
da Fonseca. Mendonça Cabral; cisco" e reboques; 3°) lancha "As

.lui zes : dr. 'I'hiors de Lemos Fle- téria"; 4°) demais elllbarcações. A

ming, Comandante Jnão T'ibiricá Jancha "3 de Outubr-o" destinar
de Lima e dr. Aderhal Ramos da se-á à fiscalização e or-gan izaçâ«
Silva ; J[on!omos: srs, Acelcu Dá- elo préstiLo. A entr-ada da procissão.
rio rh' Sousa, :VIário Couto, Fran- no largo de São Sebastião, ericer

cisco Xappi, Cornte. Victorino da rar-se-ão as festividades uorn a

Silva Maia, dr. Biase Faraco, prof. bencão final.
Orlando Brasil, dr, Altamir Lobo e --.-.----------

dr. José da Rocha Ferreira Bastos; Olstribuídas as
Movüonuis : sras. Flor isbcla de quotas de carvão
Araujo Campos e Laura Callaclo Conforme fizemos público
Caldeira, srtas, Noêmia Sousa, Ma- nineral para o em nossas edicões anteriores,
ria Silva, Selruira Aducci, Maria nês de fevereiro I

o recital de .\Tazira deverá ser

Trirtdadc. Isaura Veiga de Faria, Ievad o a efeito nos elegantes
Zulcirle Soares, Maria do Patrocí- Rio, 2 (E.) - O Assistente I salões do Lira Tenis Clube, dia
nio Ho<!rignes e Carmen Oliveira. �special do Coordenador da ;) do corrente, às 20,aO horas.
Para os festejos foi elaborado ó Iobilização Econômica assi-I Desta feita, i'i'azira será

segl:inte programa: .\To dia 3 de I
- () acompanhada ao piano pelo

l:;'e\'er'eI'I't> _ .. IJO\'ena ','IS 19 horas, ou ontem a Reso uçao n, c, J 1"maestro, orge \aszas e conta-

e, a seguir, transladacão da Íma- stabelecendo, para o mês de rá com a colaboração da 01'-

,gelll de seu Templo para a Cate- '8vereiro entrante, a seguinte questríl Sinfônica da Socieda-
clral :Vfetropolítana, eOl1l o seguin- istribuição l)ara O carvão mi- de de Cultura :JlusicaJ, de Flo-
[e illtilll'nírio: largo São Sebastião, 'd 'L'" cl rianól!o]i,s.
rua Bocaiú\'a. praça Floriano Pei- :eral produzI o. nos .

.r..sta os
Estamos ('('rtos de que Nazi-

xoto, Tuas Esteves Júnior, Alvaro _ie Santa Catanna. RIO Gran- ra correspondeI'it plenamente
de Carvalho, Felipe Schmidt e' de do Sul e Paraná: Santa Ca- aos anceios da culta sociedade

Prc'l�a. 15 de. Nf'}vembro (lado do

:1' tarina
- Comp.anhias de Na- florhmupolitana, proporcionan-

Paluclo <lo Goyerno). A concentra- _

-

C t' 6 ""'0
\ d<hlhe, COl1l0 sempre. um espe-

ç:!O das associações religiosas para vegaçao --; .

os eIra, .0_1 táculo de gala.
a transladação se fará no .páteo

I
ton.; ComerclO e Navegaçao, O pro'grama, ca_prichosamen-

�'/2 lado da. _

sacristia da Igreja de 2.500 ton.; Loide Brasileiro, te elaborado, esta assim orga-
• .,:10, S('!J,!stJao.,. 1.200 ton.; Hoepcke, 800 tono nizf\,do: 1 Parte - 1°) Pergole-

AO dIa 4 de FevereIro - CeIe- si: Se tn m'Hllli; 2°) Scarlatti:
bJ'iIl'-se-á :VIissa solene às 10 horas, • - u - - - -- - - - - - - - - - - - - -...... Se Florindo e fedeIe; 3°) Cho-

qWlndo, se realizará o batismo da Con;�;a; ;';-êASA MisêÉ� pin: Desiderio de Fan('ÍlllJa
nova caravela do andor,. paraninfa- ANEA é saber economizar.. (canto polonês). [f Parte --

<In pela sra. d. Beatl'iz Pederneiras 4°) Hesphigi: StOl'nellatl'ice:
H:!ll1os. O barco é lavor e ofereci- !.tfundados dez 5°) João Portal'o: Minha terra

lll('nto do sr. farmacêutico Hanulfo tem palmeiras; GO) Villa-Lo-
Sousa e representa uma fiel mini a- lavios nipÔniCOS bus: a) Lnudú da .:.\IIarqllesa
!m'i] da caravela "Santa Maria", \Vashington, 2 (li. P.) de Santos (evocando a época
canilânea da frota de Cristovão ,... 10'

. de 1<>'.l�) I» Evocac,a-o,' -,0)
, .ll.aIS navIOS mercantes ]a- 0__ -

Colombo. () trabalho de modela- Dvorak: a) Quand ma mere;
grnJ cio andor foi executado pelo loneses foram afundados pelos b) tnne the ficldle, Gipsy! IH

jovem escultor conterràneo Emílio mbmarinos norte-americanos Parie - 80) Thomas: J e suis
<1<1 Silva .JÚnior e o prof. .lo,ão em águas do Oriente. Os sub- Titania -- da ópera ":.vIignon";
Tonnera, da Escola Industrial, e mersiveis estadunidenses tem 9°) Massenet: Elegi e; 10:)
;le sua decoracão foi incumbido o Gounod: valse arieHa - da
nintor :Manoel� Hovira. O côro da a seu cargo até agora o afun- ópéra "Holl1en e Julieta". Os
:\Iissa sole,ne estará a cargo das clamento de 989 navios mel'- I dois últimos números serão
inLernas do Asilo ele Orfãs de São cantes nipôniocs. ueompanh�d()s pela Orquestra
Vicente de Paula. Sinfônie[l da Socierlade de Cul-
Durante o dia. montarão guarda "hegou a L·I"boAa tura :\J[usical".

it ili1agem: das () às 8 horas. Con- iJ, " Florianópolis viverá, pois,
gre.Q'a c.,.ão :.vIal'iana Nossa Senhora

' 1
. ..l 1

.

Lisboa, 2 (D. P.)· - Pl'oc·.e- lllalS unta < e suas 111"e evelS

10
.

do Bom Conselho (operlÍrios); das 't d t' t' I' d" f-I d R·> h
,1101 a as l\1' _ISJ_(�as_',.__ S ln 1.��OS lzeram progressosli �IS 10 l�oras. internas do Abrigo ente e. oma cegou aqm o

.

.

(1(" Menores; das 10 às 12 horas, ;ecretário da embaixada do E t bll' d t f d
\'()'I1grega<;ào MarianH N. S. da Cnn· 3rasil no Vaticano, sr. Aldo

S a Iza or e rans orma or KANDY, C��lao, 2 (y. �,) -1 Informa-se oficialmente que
c<'ição; das 11 às 13 [Jo'l'as. Pi" ;astro Menezes. Ven�e.se um, deOl kilo watt, na as tropas do 15· eotpo Indiano tomaram Kangaw no dia 30
Cnião das Filhas de Maria rIa Tgre- radaçao do ESTAD de 'ane' 'lt'mo d 'd' t

'

Ja S, Anlônio; das 13 às 15 horas.
---------------;._-...:;_------.---�-

.

J'
..

IroUI, epOlS e pesada lu a e se aproximaram de

Con.gregação �1ariana�. S. da� Laborato'fi"O de Ana'Il'ses Cll'ol'cas MymbIa, tendo alcançádo Ypontha, a léste do rio Yamung.
DÔl'es (senhoras); das 15 às 16,:�(
horas, Congregação Mariana::\'. S

I':.ERCIHO SILVA Nada de as·.lo aos naz,·st!l:.s
<lo J)estêl'ro (homens). Às 1 G.3(1 Farmacêutico '" U

horas, realizar-se-á a procissão dr (Chefe do Serviço de Laborat6rio da Assistêncio) ROMA;> 2 (U, P.) - A Santa Sé expediu, oficialmente or�

regresso ao Templo da Praia de d s t 1m n' nte 'b' d d' 1
'

}'ora, com o seguinte i1.inenírio: ::xames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
en ,ci' dI a

d \r�rOl Ih o se e lOspitalidade, dentro de

Praca 15 de NO'vembro (lado do ')utro necessário para esclarecimento de diortnó8tico. pro'p�Ie � es o a ical�o que gos�m dos direitos extra-terri-

J>alilcio), rua .João Pinto, avo Her-
l!I tor�als, a �od�s as pessoas que seJam perseguidas peLas au- '�.cílio Luz, cáis e tra,piche da Capi- Horário: até 8.30 hrs, e depois das 14 horas. tondades Ital,mnas por, áti.vidades fascistas. A notícia acres- ".'

tflllia dos Portos; percurso J1ll1l'íti- nta que a mp t 1 t
])J() aj� a ponte municipal ela Praia R.ua Nunes Machado 7 (sOBRADO) Edifício S. Francisco

ce

d '
.

°
1 'ftlensá 1 a tIana em estado, ha meses, propa-

'.

de FÓl'a, praçá Floriano Prixoto.
gan Ú L'um res a sos a es e respeito.

Hoje Sábado às
19,30 horas.

Coloesc l Programa:
l '

Deip Jornal - Cooperativa
2' QUE LOURAS com Allyn Joslyn,

Evelyn Keyes, Ann Savage (,. , ii >:."'.
Edmund Lowe

.

� 't�j,l
Que noite aquela I Misterio! Pavor!

e muito riso I
3' ALTA MALANDRAGEM com.

.A.bott e CosteIo, batendo todos
os recordes de corridas a c:: valo
,e de alta malandragem.

Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 3.00 e 2.00.
(Imposto ir,cluso)

frDoftIõCaiidfiiõRãüIínõ
Tão logo teve conhecimento' são, o sr. capitão Asteroicle

da l:�Ol'te, em ol�.erações de I Al'al�tes, dtrrgíu-se ii restdêncía

��elIa, elo nosso bravo

co:ltel:-l
da digna viuva, senh.Ora Maria

raneo s�lclado Arno!do Câridl- elas Dores Raulino, em Coqueí.,
do Itaulino, determinou o In- ros, a quem visitou em nome
terventor Federal, sr. dr. Nerêu de S. excia .

Com o mesmo fim, esteve na
residência daquela senhora, o
sr. dr. Rogério Vieira, pretoíto
da capital.

Ramos, ao seu Assistente :\H
litar, capitão Asteroide Aran
tes, para que, em seu nome,
visitasse a progenitora do he
róico expedicionário, tombado
em terra estrangeira, honran
do as tradições gloriosa da
nossa gente.
Desempenhando-se da mís-

ULTIMA HORA ESPORTIVA
�

Estamos seguramente informa'
doa de que Saul, ° veloz extrema
canhoto do Avaí. estará presente
am.anhã no prélio contra o Palo
rnerros,

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIE!RAS,
ESPINHAS, ETC.

Em direção ao canal Reno-RodaDo
Com o Supremo Comando

Aliado, 2 (Uníted ) - As fôr
ças aliadas em operações a

nordeste de Strasburgo, ocupa- RITZ
ram as localidades de Gambs
heim e Bettenhoft, depois de
vencer a ligeira resistência
oposta pelos nazista. Ao sul de
Strasburgo, os aliados avanca
ram 7 quilômetros em direção
ao canal que liga o Reno ao

Rodano.

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

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida·
de".• e estará contribuindo paro
que êle tome mais um pOUCfl
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto D(J

lleito
de sofrimento, etc. etc •..

(Campaha de Humanfdadtl
do Hospital de Caridade).

ROXY Hoj�, Sábado às
.16.3u e 19,30 hrs.

Programa coiossa
1 Filme Jornal 17xlO . DFB
6 �LTA MALANDRAGEM, com
flhott e CosteIo. numa comédb
100°'0 gargalhadas:

3 A MARCA DO AssASSINO com
Charles Starret num western
de misterioso lutas e émoçÔali,

Impr6prio até 10 an03

Preço único Cr$ 2 00.
(Imposto inCluso)

AMANHÃ: Simultaneamente RITZ
e ROXY, George Sandljlrli e Vir

ginia Bruce
DAMASCO

FRACOS"
ANEMICOS

TOMEM

Vinho Crcasotada
"Sll.VEIRA"

Gr.nd. Tónico

�xecutados OS regentes da. Bulgaria
�on,dn'�, 2 lU .. P.)

- A llente general Nikola Mikov,
enllssora ele AngoT'a informou l'egen tes da Bulgal'ia foram
que o príncipe Cirilo, o antigo executados em Sofin às 23 lto�
premieI' Bogodan Filo\" e o te- ras de ontem,

-

J. COSTA MlELLMANN
(Engenheiro Civil)

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

FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


