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��Ni'etam o emprêgo de gases venenosos!
LONDRES, 17 ju P�) --- NOTíCIAS DE ESTOCOLMO EXPRESSAM QUE UM MEMBRO DO MOVIMENTO CLANDESTINO
ALEMA't) INFÔRMARA AO CORRESPONDENTE DA C. B. S. NA CAPITAL SUÉCA QUE AS AUTORIDADES NAZISTAS PRO

JETAM EMPREGAR GASES VENENOSOS NAS ÚLTIMAS FASES DA GUERRA •

."

o
o !IAIS ANl'IHO DIÁR,IO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florian6polis- Sáb3do, 17 de fevereiro de 1945 I H. 9322

Facilitados 05 meios de 1.300 aviões bombardearam Tóquio durante 9 horas
b stecim.entos russos Franc Tremaine, Q. G. de ',. "

Iram grande fôrça de belonaves
a a J. 1 Nimitz, 16 (U. P.) - Mais de bardeuos e bombardeuos d.e e outras embarcações de super-
Washington, 17 (U. P.) - A Disse êsse informante que "a 1300 aviões norte-americanos mergu�ho � aparelh�s torpedeI- fície, operando em harmonia

Rússia agora está sendo abas- nova rota possue ainda a van-
I
de base duma gigantesca frota ros,. alem e caças, es?eJ�ram com aviões da base das Ma

tecida pelo Mediterrâneo e pelo. tagem de transportar c.arg.a: de guerr.a em ação ao larg;o ma�s ou menos, um milhão o� ríanas, bomba�dearam. a il�,a
Mar Negro, rótas consíderavel- I diretamente para as termínaís da costa Japonesa, atacou To- mais de toneladas de explosi- Iwo. ° comumcado japones
mente mais curtas do que a I ferroviárias russas em Odes- iqUiO mais ou menos durante vos sôb�e as ba�es japonesas e e::,�edido na

�

manhã de hoje
antiga pelo Galgo Pérsico. Es-Isa e outros portos do Mar Ne-19 h?ras. Atacando <!e uma das outras msta!aç�es chave, em diZl� . q.ue cerca de 30 be�ona
ta revelação foi hoje feita pelo I gro, próximos as frentes de malO��s concentraçoes de por-Ito!'no de TOqUlO. U:nas 750 Ives m:_craram .0 bombardeío na

vice-almirante Land Perante a combate". Acrescentou tam- ta-aviões do mundo os bom- milhas ao sul da capItal, luta- manha de hOJe.
comissão de assuntos exteriO-j bém que estão sendo enviados
res do Senado, quando pleitea- I

comboios via Murma!lsk e Ar
va a prorrogação da Lei de Ikangel e que os naVIOS russos

Emprestimos e Arrendamentos. ,estão operando no Pacífico.

Ano XXX
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as PORTAS DO HUHR
París, 17 (U. P.) - Oficial-: acumulam forças para impedir

mente foi divulgado que apoia-' a irrupção aliada. Unidades
do vigorosamente por bombar-I britânicas do Primeiro Exércí
deadores pesados, médios e ca-· to canadense repeliram àois

ças bombardeadores, o primei-I contra-ataques pela estrada de
1'0 Exército canadense prosse- Kleve onde a vigorosa resistên
guiu em sua ofensiva sítuan- cia nazista e o lodo estão retar
do-se as portas do Ruhr. Nessa dando o avanço aliado que já
zona é que segundo os alemães conseguiu limpar mais de três
estes lançaram elementos de kms. da margem meridional do
sua oitava divisão enquanto Reno ao norte de Cleve.

Odisséia de um marinheiro brasileiro
R'lo, 16 (A. N.) - A odisseia Silva, tendo iniciado negocia

vivida pelo marinheiro Laercio ções que deverão surtir resul
Cirino da Silva já foi notícía-. tados dentro de curto prazo.
da por um vespertino desta Cirino pretende continuar co

capital. Nascido em Itabuna,
I
mo marujo,

na Bahia, Cirino engajou-se ........".
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em 1939 como tripulante do ,

navio finlandês "Liguria" e erasses armadas, - o.

será'lmais tarde com o aíundamen- um "q.lnts - eol.&I.t.". (L

t feri D. 1I.l.
to do vapor rans eriu-se para _

o navio "Aura". Em 1942 quan- Udo do rompimento das relações 1ll morto e
do Brasil com os países do

eixo, Cirino desembarcou em 14 feri-dosHelsinki com o intuito de al-

cançar a suécía e regressar ao Rio, (E.) - No estadia do
Brasil. A Finlandia estava em Vasco da Gama, durante um

guerra com a Rússia, aliada da desfile de escolas de samba
Alemanha e a Alemanha em dias antes do carnaval premo
guerra com o Brasil. Tal situa- .vido pela União Geral das Es

ção não favorecia a permanên- colas de Sambas, verificou-se
ela de Cirino em Helsinki. E um grande conflito, em con

sua família não teve mais no- I sequência do qual um dos
tícías suas. Só agora é que es-

I

sambistas teve morte ímedía
crevendo da Suécia, o marujo ta, ficando feridas quatorze
brasileiro narra a terriv"l av.en-Ioutras pessoas. No desfile to
tum em que esteve envolVIdo. I maram parte as escolas de

Aprisionado na Alemanha, Ci- samba "Depois eu digo" e "Uni-
1'ino foi transportado para a 'dos do Salgueiro" que se en

linha de frente na Rússia onde !contravam nas proximidades
passou 10 meses trabalhando ;do portão da rua Abílio, quan
sob o contrôle da Gestapo. Fi- I

do teve lugar o disturbio,
nalmente foi êle transportado i achando-se alguns indviduos,
para Tallin, capital da Estônia armados de facas, e outros, de
e poude fugir embarcando paus. Tombou morto, ferido a

clandestinamente num car- faca, na luta, o sambista José

gueiro finlandês que o deixou de Oliveira, de 20 anos, vulgo
em Hanngoe, de onde se trans- "Matinada", o qual integrava
feriu para Helsinki. �� ca!'t.a � bate,ria da escola de samba
que enviou a sua famIlla Cm- 'DepoIS eU digo".
no narra os terriveis padeci
mentos porque passou

.

nas

garras da Gestapo mamfes
tando-se esperançoso de regres
sar brevemente ao Brasil. Pro
curando obter informes a res

peito, a repontagem c0.n��guiu
apurar que o ItamaratI Ja �eu
--os primleiros pa�sos no se.ry.ttdo
dQ repatriamento de Cll'lno

Eleições
Sob este título escreveu I) Diá

rio de Notícias do Rio: "Está
criada no país uma grande es

pectati va, acerca da realizac:ão
de eleições. em futuro muito pró
x imo, ou mesmo imediato. Em
torno dessa notícia, muitas ou

tras circulam, tôdas no sentido
de definir e precisar a fisiono
mia do pleito, de que se fala. Ob
servemos, entretanto, que não
ha nada ainda de pcsitivamente
oficial no assunto. Essas anun

ciadas eleições requerem um
conjunto de medidas e providên
cias para que se realizem em
co n drcões de inspirar confiança.
Até agora nada existe a este res

peito. Dizem que há projetos es
tudados e aprovados, cuja pu
hlicacâo, entretanto, não teve
ainda lugar.
Eleições que sirvam, eleições

que restabeleçam a vida consti
tucional do país, não podem se

processar a não ser em moldes
rigorosamente democráticos. -

Eleições exigem liberdade de or

ganização política, liberdade de
imprensa, enfim, o exercício dos
direitos po líticos em sua pleni
tude. Eleições que não exprimis
sem um pronunciamento homes
to da opinião deixariam de re

presentar a vontade nacional.
É politicamente necessário que

as eleicõ es corram num ambien
te limpo de suspeitas. extreme de
pressões para que o resultado
delas possa ser respeitado por
todos. A vida pública de 'um país
exige, na sua dinâmica constitu
cional-democrática, que maioria
e minoria se inclin.em respeito
sas ao "veredictum" das urnas.

Nilo 110S esqueçamos de que,
antes de 30, pesava sôbre nossos

pleitos eleito rnis a pecha de se
rem sistematicamente fraudados
pelas "máquinas" das situacões
dominantes. Faltava aos manda
tos aquele apoio psicol-ógico, que
decorreria do sentimento de que
eles eram verdadeiros. Daí, o
mal estar político, cujo desfecho
foi a Revolucão.

O país reciama sincel'idade, o

país quer lisura, o país exige que
os governantes, os líderes, pro
cedll.m com' espírito público. (J
país, de certo, allseia por elei
ções. Mas, eleições como as exi
gem a yida e a prática da demo
cracia_ Eleic;õe" que a todos os
brasi'leiros proporcionem a fa.
culdade de cumprir (I seu dever
cívico de acôrdo com sua con.
ciência e suas convicções.

CASA MISCELANEA distri
buidora doIS Rádios R. C. A,
Victor, VávuJas e Dfscol - Rua
C. Mafra. 9

Dois atentados contra líderes falangistas
PARiS, 16 (U. P.) - Retardado - Elementos da repúbli

ca chegados à tronteíra revelam que, em Barcelona, foram efe
tuadas duas tentatívas, sem resultado, contra a vida de André
Corrêa e Ribo Vasque, lideras supremos da falange de Catalu
r.ha, quamdo aqueles ldderes presidiam uma reunião síndícaãís
ta. A bomba colocada pelos adversários ralamgístas feriu ínú
meras pessôas. Os dois dirãgentes talamgistas, contudo, escapa
ram com vida dum segundo atentado. Informantes republíca-

IY;OS
falangistas, em represália, irromperam no Bar Internacío

rial, situado nos subúrbios de Barcelona, matando domo do
mesmo e saqueando o bar.

IBONS RESULTADOS
Roma, 17 (U. P.) -

verífi-I"bons resultados" no canho
caram-se encontros de patru- neio de objetivos alemães. A
lhas e intensos duelos de artí- ação bélica da frente do Adriá
lharía na frente do Quinto tico limitou-se a fogo esporá
Exército, acrescentando-se que dica de artilharia e alguns en

uma unidade armou embosca- contros de patrulhas.
da a patrulha alemã, nas pro
ximidades do monte Serreno.

los aliados rechaçaram dois
i ataques alemães, um deles nas

I cercanias no Monte Caldecaro,
tendo sido informado que os

artilheiros aliados obtiveram

Os uruguaios
gostaram
Rio, 16 (A. N.) -- Consti

tuiu grande atração na capital
uruguaia, por ocasião dos fes
tejos carnavalescos, a estréia
de uma orquestra brasileira

Fugl·U após o que ali se exibiu com um lar
go repertório de musicas po-

desfalque pulares e folcloricas nacionais.
A êsse respeito o embaixador

Rio (E.) - Pelo sr. Leônids.s Batista Luzardo, ora nesta ca

Me�o! inter�entor n? Piauí, foi pita1, recebeu expressivo tele
SO�lcItada as autoridades f�U- grama do senhor Sérgio Frei
mmenses a captura do run.'o- tas chefe do escritório de Ex
nári,?, púb�ico ?aquele Estado; pa�são Comercial do Brasil no
Antomo �mheIro de Albuquer- uruguaí transmitindo êsse en
que Pereira, de 39 anos, autor tusíasmo pela música brasíleí
d.e _vultoso desfalque na repar- ra no vizinho país e dizendo
tl_çao en: que trabalhava, me- que a imprensa uruguia desta
�lante falsos lançamentos nos ca elogiosamente a atuação da
livros que

..

estavam sob sua referida orquestra. Também o
responsabilidade. sr. Batista Luzardo recebeu te-
Idê-?.tico pedido foi .feito ,'ts legrama do sr. José Mazzara

awtor�dades desta capital e dos congratulando-se pelo extra
demais Estados. ordinário êxito alcançado pe

la mesma orques-tra no Teatro
Solis, de Montevideu.Mac Arthur seria

afastado
Washlngton, 16 (U. P.) - A

publicação extra-oficial "Ar
my & Navy Jourínal " diz hoje
"circularem rumores" de que
o general Mao Arthur será
"afastado" ,dIO, comando dos
Exércitos que invadirão o Ja
pão.

O referido peri,odico - que
de forma alguma pode ser con�

siderado uma publiicação orfi·
daI - recomenda que 0'S ame
ricanos f.ique,m em "gu3.!rda"
COThDra tal manobra.

Empresa denunciada
Rio (E.) - O procurador

Clovis Kruel de Barros, do Tri
bunal de Segurança, denunciou
a Companhia Brasileira de
Manganês, -- presentemente
f'ornpanhia Pan-Amertcana de
1I,Unérios Industriai,s. com se�

de em São Paulo,. qUle 3.!nuncia
va possuir o capital de 20 mi
lhõe,s de cruzeiros e delst1nar
se, seg'Ulnrqo os pro>s'pectos dis�
tribuidos, a pesquisar e lavrar
minérios para industrializá-los
e exporrtá-los.Não gostou
«Mas Isso não é dada piada ! conta de ninguem. !.Baía, 16 CE.) - Lamentável Hol1y'w00d, 17 (TI. P.) - O

incideln/te vE-'rifieou-se. na FeB� astro cinematográfico Errol
ta da Mocida;de, quando se exi- Flyn, que uma re.cente nort:ícia
biam os cantores Murilo Cal· dava" como se tendo casado há
nas, Linda Batista

.

e Narival. dois anos com Nora Edldi,ngton.
Não gostaJndo de uma piada do México, informou, pnr inter
dirigida da pl,atéia, Mu>rilo des� médio de seu eSltlldio, que está
ceu do palco para agredÍlr o au- ,casado "mas isso não é da COIIl
tor d!l pilheria, estabelecellldo, ta de ninguem". A decl'aração,
então, um conflito em que to- no entanto, não faz refe,rência
mal'am prurte vários espectado- a Nora Eddington, que, segun
res. A polícia interveio prelll- do a aludida i1nformação, teria
dendo o cantor MurHo, que r'e- dado à },uz uma criança mia Ci�
cebeu vários socos, em 'revide dade do México, a 10 de j31uet...
ao seu ato pil'e.cipitado. 1'0,

--

_- -------�

E' pela liberdade de imprensa
BRUXELAS, 17 (U. P.) - A União dos Diretores de jornais

de Bruxelas anunciou que apoia plenamente a campanha da Socie·
dade Norte-Americana de Diretores de jornais para que seja inclui�
da no Tratado de Paz uma cláusula assegurando a liberdade de iln
pre,nsa,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DESAPARECIDO O PADRE PUCCII-I--L-A-VO-U-R-A-]-)O-LI-N-HO-'
Teme-se Que o sacerdote tenha sido devorado pelos índios DESFIBRADEIRA «BUGRE"

Rio, 15 (A. N.) - Segundo num admirável e piedoso estor- naquelas selvas insondáveis. De construção especial.
um vespertino desta capital, ço civilizador. O, desapareci- Eu mesmo que as palmilho ha FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA.
há três dias foi divulgado que menta do padre Pucci tem tão longos anos estive perdido Av. D, Pedro I, 1219 - Tel. 3-0777 - SÃO PAULQ.
está desaparecido nas selvas emocionado profundamente os por mais de um mês. E uma

amazonicas, na região do rio círculos católicos do Brasil. religiosa sal:esiana que também
Machado, afluente do Madeira, Dom Pedro Mazza, prelado dOlse perdeu foi encontrada, um

o sacerdote salesiano Francis- Rio Negro, a cujas ordens ser- mês depois, desfalecida numa

co José Pucci. A reportagem via o padre desaparecido de- clareira e, sua volta, aguar
do referido vespertino apurou clarou: eu tenho esperança de dando sua morte para devorá
que o padre desaparecido, que que o padre Pucci não esteja la via-se grande número de
conta 54 anos, dos quais 20 morto mas, apenas, perdido urubus.
entre os índios, catequísando-
os, era um tipo de verdadeiro
apostolo. Além de sacerdote, é

E
,. ft t V"

-

It·"um grande pintor havendo vá- mpr1esa «aU 0- lava0 ajaI
rias igrejas amazonicas por êle Flori-ano"poll·s-ltaj·31"próprio decoradas, Êsse sacer- \

dote teria sido devorado pelos _

indíos selvagens que vivem na- Em ônibus novos e confortaveis.
quela região. Já trê,� carav�- Saídos de Florianópolis - diariamente. exceto às
nas, aparelhadas até com ra- quintos-feira.
díos, embrenI:aram-se pelas I Horórío dos Partidas:selvas amazomcas procurando •

J. -

•

inutílmente desvendar o mis-I Segundas
- Terças -,Quat'ta� e Sextos-Ee irc às 15 horas

tério do padre Pucci. Embora I Aos. sabados "rOas 13 horas.

brasileiro, natural de Jararetin-I ACEITAM-SE tNCOMENDAS
ga, em Minas, o padre Puccí ] Agentes em Florianópolis
educou-se na Itália e era dono � Fiuza Líme N Irma-OSduma grande cultura. Seu es-

I UI U ue .

pírito apostólico levou-o, po
I

rém, a dedicar-se aos mdios, I

Ltdu.»

Rua Conselheiro Mafra, 35 - Fone: 1565
Telegramas: LUAMA - Caixa Postal 129

-

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

Instituto da Ordem dos Advogados
Santa Catarina

Esta a vel-dade 1"

e
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

RIVAIS!PRECOS SEM
Não comp;em seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros)

FARMACIA ESPERANÇA
•0 Farmaeê.Uco NILO LAUS

Estabilizador e transformador
Vende. se um, de 1 kilo watt, no

radação do ESTADO.

,BoJa • amaJlhA IIfIl'j • ... )tI'eIorI"
�.. Ul� • wtr....eIr.. - BOIIIleopaUu - l'CrhIaaI1eIt -

Arttso. 'e IDon.cU.

....__ • asa'" o'_"'IUlClla •• ......ttUII1e ..ecI_

Na Catedral, um belo conjunto
representa a fuga da Sagrada Fa
mília para o Egito. A' meditação
dessa passagem do novo Testa
mento incito.-nos 00 abandono
completo às mães da Divina Pro
vidência. São José receheu a or

dem pura a fuga durante a noite.
Jesús era mu+tc pequeninc e Maria,
delicada demais para se expôr aos

imprevistos que acompanham sem'

pre as viagens opresso.dos por ca

minhos difíceis. A própria honra
da Sgr. Família parecia ficar com'

I
prometida, pai•• uma fuga notur
na, serro maiores cerimônias, é
comprometedora São José, entre
tanto, impõe silêncio às vozes da
razão humana: para êle basta a

arriem que Deus lhe dera. Obede
ce com singeleza e prontidão. A
travessa t) deserto e vive no Egito
com Jesús e Maria. até o dia em

que Deus decretou o retôrno para
a Palestina, Hcros difíceis, cir'
cunstdncias imprevistas são cau

sas que nos podem empolqar quan
do menos as eaperamos, Deus per
mite essas provações e saberá guiar
tudo para o nosso bem, contanto
que nos abandonemos confiantes

=- , -! I'à sua Providência paternal.

I
Santo, de Domingo

S. Simeão, Bispo e Mártir

Il São Simeão era filho de Cléo{as
e Maria, e irmilo dos Apóstolos S,
Tiago Menor e S. JU<1as. Quando

I
Tiogo foi preso e morto. os Após
tolos se reuniram e elegeram Si·
meão para sucedê- lo na sé episco
pal de Jerusalém' O novo bispo
tudo fez para conservo.r os fiéis

I
no santo espírito de oração e na

prática constante das boas obras.
Os progressos da cristandade irri-

I taram os judeus que entraram a

perseguir de morte os pobres crie
'--------------= tãos, Homens assassinados, casas

destruidos, campos devastados _.

foi o suficiente para que Roma
interviesse com um poderoso exér
cito. B. Simeão, avisado a tempo,
refugiou-se com muitos crilltãos
em Pela, escapando assim ao ter
rível cêrco de Jerusalém. Não �e
morou, entretanto, e os romanos

começaram a perseguir' os discípu
los de Cristo. Simeão foi preao e

condenado à cruz. O santo bispo,'
com seus 120 anos, suportou ju
biloso o martírio, feliz por imitar
a Jesús até no gênero-de morte
que lhe infligiam.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só no.

I SERVIDORA I

rQ maior organização no

gênero nesta capital J
\

Rua João Pinto,I
4.

Fone 775.

--- -.: !!'III

Quer vest.r-se com

contôrto
e elegância?

Procure a

ALFAIATARIA
MELLO

e escolha o seu figurino.
Rua Tiredente 24

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d·e Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de Análises
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt. 21 [altos da Casa Pc
raiso), das 1030 á. 12 e das

15 à, 18 hs.
Re.idência: rua Visco de Ouro

Preto 64.
Fene: 769 [manual]

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Avisa a seus clientes e

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

em Sto, Amaro.

Atenção 1
Compra e venda seu imo

vel, mas faça-o com van

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

o trabalho é um
dever social

I Rio (A. N,) - Entre as ma
I

térías de relevo que se encon
I

I
tram em estudo no Conselho

II
de Comércio Exterior figura a

instituicão do trabalho com

pulsório para os vadios e deso
i cupados. "O trabalho é um

I'dever social", diz o art. 136 da
Constítuícão. O Conselho de

i Comércio'. E:xI!erior incumbiu,
.

por sua direção, uma das co-
1iI.__,.....,illllllliIDIIIHIII I'.IIIII.... ... 1 missões que o compõem de rea-

�

'

.. llizar o exame preliminar do
assunto, que lhe está afeto em

de ! virtude do dispositivo legal

i que atribuiu a êsse órgão o de

i
sempenha das funções que ca

'berão ao futuro Conselho de
i Economia Nacional. Numa ho-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Ira de dific�ld�des g�rais, em,

De ordem do Presidente, convido os membros dêste los ,que a guerra determina o cha

tituto -- os advogados presen tes à reunião preparatoria de I n:am�nto as armas de t:ar:tos
reorganização, efetuada a 23 de outubro de 1944, e 0_8 qu� j.á !�ldadaos d ertregue� a atlvlda=
pertenciam ao Instituto fundado em 1931, que deverão exibir I

es lira u lVa:, .tnao se. co;n
prova dessa qualidade -, a comparecerem à sessão a ser' p�een e com. ereito, a exístên-

J• d
,. di 26 à 14 horas na sala da Biblio- CIa de parasitos SOCIaIS, que,r ea iz a a, no proxirno a ,S, d d· bT

téca do Tribunal de Apelação, quando serão processadas as PO �n O sâr n:o 1 ísados
.

para

eleições da Diretoria para o corrente ano. 10 es orço e guerra nacional,
,

' . permanecem um como pesoMIL10N LEITE DA COSTA, Secretário. morto entre os que trabalham';." -

3 v.. 3,na retaguarda, Encaminhando .......:::..----------�

� 1III. IIIIiiII_IlIIlIlJj --.:I êsses elementos para os seto-
res mais afetados pela falta de

braços, o poder público terá os

'aplausos de todos os que com

preendem as necessidades do
! momento, entre as quais se

inclue uma jornada coletiva
I

pelo bem comum, um incre

I mento sincero de todas as ati-

I'
vidades nos setores da produ
'cão. Trata-se de uma verda-

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 I
deíra obra de reeducação e

i ...... readaptação, que os próprios
- afetados pela oportuna medi

da saberão agradecer, mais
tarde, aos que a puzerem em

vigor .

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA.". a(OSA
()RLANJJO

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

SC) 1-\ RPEjLL]

CASA
Precisa se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mais quartos
Dão-se referências.

Informações nesta redação.

«Sccrpellí»
.

o santo do dia
Fuga da Sanda Família para

o Egito

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6, 7, 86 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da somana: Miasa: às
7,30 horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 hcros.
Hospital de Ca.ridade: 5,30 e 8 ho
ras.

Purí5simo Coração de Maria (Par
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.

•

Igreja de Bta. Teresinha, 8 horas
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5, 6, 7,30 e 8,30 hora5.
Capela àe S. Luiz: 6,30 e 8 horas.
Capfla do Abrigo de Menores: 7
hO'ras. (todos os dius},

Trindade: Matriz: 7,30 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: a
horas.

João Pessôa (Estreito): 7, horas
(igreja); 9.30 hora. (capela).
São José: 7 e 9,30 horas .

--- Flerianépelis
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO Esportivo
V IDA SOCIAL A parttda de amanhã -o festival do BOI.luv.

em Itajaí
Para os aficion.do. do tuteból é

de grande importancia o jôgo de
amanhã, de Itajaí, entre o Marcí·
lio Dias (local) e o Avaí, em di.
puta da final do Campeonato Es-
tadual.

Amália da Muito embora, esteja o quadro
ilhéu bem preparado, terá. pela

Oli-
frente um quadro em igualdade
de condições quanto ao preparo
fisico e com a vantagem de jogar

'" Vf8Jant.,� t

Dr. Alfredo Araújo Des. Edgard Pedreira
Transcorre hoje a aniversário Procedente da Capital Federal

Inatalício do sr , dr. Alfredo Araú'l retornou
a Esta cidade.

A
ccorr.po

jo, elem?nto de real valôr no. cír n.h,ad." de sua exma. e.sposa e gen·

cuias nledico e social. t iliesirno cunhada, srIta Carl.ota
* Peixoto, o sr. des, Edgard Ped re

í

ro .

It'azem liDOS bojei *

a exma. sra .. Maria Luiza HoH- Sra. Z�(a Santos Borges
mann, espôsa do sr. WilIy Hoff Em visita a pessôas de sua Ea-
mann; mília acha-se nesta cidade a ex-

o sr. Hélio SchieHer; ma. sra. Zica Santos Borges, espô-
o exmu. sra. Maria Rosa Arêall; so do sr. Alexandre Borges, que

� o. exma. sro, Maria dali Dôres por longos cncs residiu entre nós,
�A'vila; e irmã do saudoso dr. Achilea

fI a exma. sra Baptistina Moritz, Wandekin dos Santos·
ellposa do sr. Roberto Moritz; •

o sr. Miguel R. da Silva;
o IIr. Nabôr Ribeiro,
a arita. Noelí Amorim;
o ar, Abelardo Duarte, funcioná

rio do Serviço de Luz II Força de
Florianópolis;
a••enhoritas Agenes, Nilsa e

Moria Andrade.
•

Fazem anos amanhã:

Cap. dr. Ruí PorUnho de
Morais

A efemeride de amanhã all"inala
o. trcnscurso do natalício do nos-

so distinto conterrâneo. cap. dr.
Farmeda de plantãoRuí Portinha de Morais, oficial

do Exército Nacional e destacado Estará de plantão, amanhã. a

elemento nos mundos médico e farmacia Nelson, sita à. rua Feli
sociais de nosso capital. pe Schmidt.

ANIVERSARIOS

Sra. Olindina M. de Carvalho
Decorreu. ontem, o aniversário
talício da exma. srn , Olindina
ura de Carvalho.

�, .
"

Sra. Ana Bosco Melo
Deflúe. hoje. o aniversário na

talício da exma. na. Ana Bosco
Melo. digni9sima espôsa do nos so

brilhante confrade, jornalista Os
valdo Melo.

em casa, estimulado pela sua te r- Washington, fevereiro - (S. 1. nmer ic-mus. "Sua iniciativa, imagi
cida, o que lhe dará maior entu- Hi) - O coronel Albert Russell nação e Ieaildade contríbuiram para
sícsmc, Dreisbach, que durante muito tem- a 'aplicação de medidas de saúde
O valor combativo da onze rno r- po desempenhou importante papel em 18 das repúblicas da América do

cilista é bastante conhecido, razão no programa que executa no hernis- Sul e Central, salvaguardando os

porque, o Avaí terá que desdo- Iério a Divisão de Saúde e Sanca- interesses dos Estados Unidos e des
brar·se para evitar o que aconteceu monto do Escritor-io dos Assuntos ses países". Transferido pelo Exér
em Blumenau, Inter-Amerlcanos, recebeu a Legião cito para outras funções e achando-
Vencendo o Avaí na pugna de do Mérito por contribuições rele- se agora no Canal de Panamá, o co

amanhã. terá assegurado o título vanl es à causa da saúde inter-ame- ronel Dreisbach, que conta 40 anos,
de campeão, país a segunda par- rirann. () coronel Dreisbach, que sendo natural da Pensi lvân la, in
tida a realizar-se nesta capital lhe servi II como assistente do diretor gressou mo Corpo Médico do Exér
será facil, entretanto, si perder. da citada divisão, de fevereiro de cito dos Estados Unidos em 1931,
terá rio segundo «pega» qu. Hl42 a setembro de 1943, e desta aipos cofar gr'áu em medicina pela
lutar 120 minutos ou seja joga- dat2 até outubro de 1944, como di- Universidade da Pensilvânia. Mais
da a partida regulamentar e a rotor. recebeu a comenda do De .. tarde, graduou-se na Escola Médica
prorrogação de 30 minutos, ven- parIumcn tn de Guerra, por "condu- do Exército e na "Medical F'ield
cer em ambas para .e sagrar I ta excC'pcülllalmente meritoria" no Service School", realizando em se·

campeão, enquanto, nesse caso, o I desPll1penho cip �ellS "relevantes guida uma viagem ·de serviço às Fi
Marcílio precisará simplesmente de seryiços", A citação reza, em parte, lipinas. O cor'ünel Dreislbaeh visitou
um empate que lhe dará o hon- que "0 coronel Dreisbach prestou muitos países ail11erÍiCanos no· de
roso titulo de Campeão Catari- inestilllfl\"el contt1ihuiçào ao esfor· sempenho de sua missão parai o Es-
nense de Futeból de 1944. ço de guerra conjunto das repúbli- ('ritorio ·dos Assuntos Inter-Ameri·
Aquardemos. cas an1C'�'ica:i1as, dirirgindo cficiente- canos. Em janeiro de 1944, foi tam-

111en te () programa cooperativo de Lém designado vice-<preside1flte do
sa'Úde e Snneamento destinado a Instituto dos Assuntos lnter-Amerj·
apoiar as operações militao'es e a canos, uma agência subordinada ao

prDdução de Ullateri,ais estratégicos I Escri�O"l'io do Coondenador e dirigi·
nas áreas /tropioais das repúblicas d,a pelo general Geor,ge C, DUll1ham.

o menino Hamilton d'Alascio;
a exma. sra. Maria D. L. Gomes;
a exmc , sra. Honorina Livra-

mento;
a exma. sra. Júlia

Costa;
o ar. Moacir Gallotti;
a srita. Maria de Lourdes

veira;
o sr. Gerson Gevaerd:
a srita. Maria Iná Vaz;
a srita Nair Souza. diligente

funcionária do Salão Elite,
*

Sr. Pompílio Bento
Encontra·se ern Florianópolis o

sr. Pompílio Bento, do alto cornêr
cio lag'unense a agente do Loid
Brasileiro.

•

Manoel Vara Brasil
Procedente de Caravelas (Bahia),

onde exérce as funções de encar

regado da estação rádio da Po
nair em visita à. pessôcs de sua

família, encontra se nesta Copio
tal e 91", Manoel Vara Brasil.

"

�:}-.
�, Encontros Davais I Jl2�S!!1��5tl�S�� - A rá-

'Roma, 15 (U. P.) - O co-: dio fez hoje apelo à população
muhicado naval diz: "Quando

I

de Vi,ena prura que se prepa['e
patrulhava o largo da penín- [) "romper as cadeias alemãs
sula de Istria, uma pequena qualldo a hora soaa'''. "Buda
embarcação britânica &tacou pest está em ruínas. Preparai
um grande barco mercante. A vos. O Exército russo aval1ça
operação teve lugar na noite sôbre Viena".
de 12 do corrente. Dois tmpe-
dos, se constatou, atingiram a

nave inimiga. Esta rompeu-se
ao meio e afundou. Na noite

seguinte uma força de embar
cacões costeiras britânicas ata
cal'aIT',J e afundaram três naves

fortemente armadas, do inimi
go, em águas da bahia de Vig
nole, na parte oriental da pe
nínsula de Istria",

AVISO• � cirurgião,den-
• tlsta dr, Arnol

do Suarez Cuneo, avisa a seus

clientes que estarã ausente até
23 do corrente. 3 v.·3

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
,\

Idifolma. por
tuguês. espa
nhol. francêll,
inglê., etc.

Romance, Poesia, Religião. Aviação,
Matemática Física, Química, Geo·

logia. Miner�logia. Engenh�ria 7i,
"U, militar e naval, Carpmtarla.
De.enho Saneamento. Metalurgia,
Eletricidade" Rádio, Máquinas, Ma
tare. Hidrá�lica Alvenaria, Agri·
r.ult�ra, Veterindria. Contabilidade.

Dicionários. etc, etc.

LIVROS
I'

•; .

. O�� L lró sol'
IlUA DEÔp:ÔAO.�3.
'flORJOt(ÓPous: .

ô
......PRECEiTODo_"õfÃ
As crianças muito amimadas são

quase sempre teimosas, desobe.

dientes; agresllivas, «respondonas».
Satisfeitas em todas as IIOI'ta�es,
tornam.se rebeldes e qrollSeu'as

quando qualquer coisa lhes é ne·

goda. .

Não permita que ,eu hlho se

habitue a ver satisfeitos todos os

duejos, para evitar q�e se revo!te
e tome atitudes de mo. educaçao,
quando. alquma vez, fôr contra
riQclo. SN:E:S.

Winterton não
eSI" satisfeilo
Londres. �S (U. P.� -- Um

membro dos 'Çomuns, Winter
ton, conservador, solicitou ao

ton, conservador solicitou ao

govêrno que envie vigoroso pro
testo ao govêrno de Washing
ton pela infiltração, íntercam
bio e cartas entre Franco e

Churchill. Winterton indicou
que "não é esta a primeira vez

que documentos remetidos ao

govêrno dos Estados Unidos
são publicados por canais não
autorizados. Podereis exigir
que esta prática cesse para fu
turo?

Está marcado para amanhã. com
início à.s 14 e 30 horas, o festival
futebclístico, promovido pelo Bo
caiuva F. C. em homenagem ao

exmo. snr. Comt. do 14 B.C. e que
terá como local a praça de depor
tos da F. C. D.

A preliminar
Em dísputo do rico mimo ofe.

recido pelo desporti.ta Manoel Fer
reira de Melo, dd. Secretário da
Prefeitura desta capital, jogarão às
equipe. do Ritz F. C. x Prefeitura
F. C.

A partidõ principal
Às 16,30 pisarão o gramada os

quadros principais do Bocaiuva e

do Atlético Catarinanse, que dis
putarão uma rica taça, oferecida
pelo conhecido desportista Dirceu
Gornea,
Vigorarão os seguintes
Arquibancadas c-s 2,00.
Gerais Cr$ 1.00,

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

URGENTE!

Bráulio, centro atacante do Avaí

[lO DIA

Vende-se a casa n? 30 da rua
preços: Jaguaruna, Tratar na "Alfaia

taria Car ioni ", 5 v.·1

Anuncie
DO

ESTADO f
EMULSÃO DE SCOTT
a maneira mais faeil e se

guro de tomar-se o legítimo
óleo de fígado de bacalhau

SABADO HOJEHOJE

CIHE
A's 4/14 e 7 1/2 hora�

SESSÕES POPULARES
William Boyd e Russell Hayden em:

Caravana emboscada
Os «3 Mo;;queteiros' em:

Defensores indomáveis
2' e 3' episódio de:

Cavaleiro alado
com Tom Mix Tonny
NO PROGRAMA

VIDA BAIANA n. 7 (Nac. Coop.)
Cr$ 2,00 e 1,00. Imposto incluído Imp.Preços:

(I
A's 7

Uma comédia

Matuto

Recebe a Legião do Mérito o coronel
Dreisbacb, por contribuições relevantes

à causa da saúde no hemisfério

'CARTAZES

Rio, (A. N.) � As exigências para suas madeiras, e o valor
militares e industriais t'eem! da tonelada exportada passou
tido formidavel ação de desg'as-1de 206 cruzeiros em 1935 para
te nas reservas florestais nor- 421 cruzeiros em 1941. Cha
,te-americanas. A situação de mando a atenção dos exporta-

I apreensão no mercado norte- dores brasileiros para as vastas
americano de madeiras se 1'e- pOssibilidades que lhes oferece

. �

I flete diáriamente nas numero- o mercado norte-americano, o

E. « IM·PE I L)) sas consultas dirigidas ao Es-Iórgão do Conselho de Comér-
I I cr�tório de Propaganda e Ex- cio Exterior observa com mui-

1/2 horas fpansão Comercial do Brasil em ta oportunidade, que os Esta-
J 00% diferente: Nova York, por industriais e dos Unidos estão em condições,

importadores, interessados na no período 'Qélico e no período
esperto expansão das exportações de que se seguir imediatamente

madeiras trasileiras para os ao encerramento das operações
com Joan Davis e Ectdy Fey Jr. Estados Unidos. Folhetos de Ide guerra, de consumir madei-'

Rir I Rtr ! Rir! I divulgação das características r:::s do Brasil em larga escala,NO PROGRAMA tecnológicas das madeiras do nao apenas para as exigências
O ESPORTE EM MARCHA n. 5 (Nac,) I Brasil, preparados e distribui- de sua indústria e de seu mo-

VIVA LA CONGA (Des.) 1 dos pelo Escritório, teem tido vimento de construções a rei-
A VOZ DO MUNDO (Atualidades) jacolhida calorosa por parte niciar-se em ritmo acelerado

Preço: (único) 2,00. Imposto incluido. Imp até 14 atlos

'Idos círculos industriais norte- após a guerra, mas também
• • •

, . i americanos e as amostras de para o acondicionamento e a
Finalmente, amanhã, sImultâneamente, no Odeon e Impertal, 'madeiras expostas são exami- embalagem de suas exporta-

Roddy Me Dowall. Ann Baxter e Monty Wooley em: ;nadas com o mais alto interês- ções de ma;teriais de toda a es-

Abandonados I&e. As estatÍ'sticas dizem que, pécie, cujo aumento, findo o

,a partir de 1935, o Brasil tem conflito, atingirá. proporções
: encontrado preço· compensador imprevisiveis.

lO anos

o maior e melhor filme dêstes últimos de� anos!

IONIBUS PARA CANASVIEIRAS
Amanhã, como j á fez Domingo

preza Auto.Viação Limoense lará uma

à aprazível Praia de Canasvieiro_s.
O ônibus partirá daqui às 7 horas, (no Bar

mar) e voltará às 17 horas. Assentos numerados.

passado, a Em
viagem especial

Mira�

nossas madeiras e o

norte-americano
As mercado

.- .......�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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110 ESTAD
Diário VespertinoJUIZO

I
Siga a voz da expori

encia. Faca o que rêrn
feito milhares de Senho
ras. que devem sua saude
normalizada e livre de
contzatempos ao grande
remédio A Soude da;
Mulher. Regulador. tôni
co. anti-doloroso. A Saude
da Mulher é uma çcrcn-

....�_.
tia contra certos sofrimen
tos que periódicamen!e
afligem a mulher em
todas as fases da vida
na puberdade. na idade
adulta. na idade crítica.

A Saude da Mulher
é o remédio que trcz no

nome o resumo de suas

virtudes.

TEM SrFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

•

',�.�, ,>

N;niJOJI txl� lu III d D
Instituto Brasil-Estados Unidos

Aulas de Inglês
EDITAL

De ordem do sr- Jau Guedes da Fonseca, Diretor de Cur
ses, torno público que se acha aberta, até IS de março próxi
mo, a matrícul-a para o CURSO DE PRINCIPIANTE, a caro
go do prof Cascaes e para o CURSO ADIANTADO, dirigidopelo prof. Hill.

Os interessados, sócios ou não, devem procurar a Secretaria do Instituto na hora do expediente, isto é, das 9 às 12 edas 15 às 18 horas.
Os alunos do ano passado precisam de renovar sua mscrição. sob pena de perdê la.
Secretaria do Instittto Brasil Estodo s Unidos de E'or ia

nôpolis, aos 16 de Fevereiro de 1945
ALTINO FLORES, (Secret ário Geral).

F'ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• COIU.Dleiro M.fra, .. e 5 - FONE I.G·"
E.tr... a dondc:íH.

�···••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

"SAO SEBASTIÃO"
Sob a direção clínica do

DR. DJAL!IA MOELLMANN
Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista parra o mac.

Excelente local para CUTa de repouso. Agua fria e quente
APARELHAMENTO COMPLETO E lUODERNlSSIlUO PARA TRATAMEN'l'O

l\IÉDICO, CIRúIWICO E GiNECOLóGICO.
RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas

- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. postal 13

I
I

1::11 iIJ fJ L:IIiJ p:J
A SlFILltS ATACA TUDO O URGANISMOO Fi!{ado, o Baço. O Coração, o Estômago. OSPulmões, a Pele. Produz Dõres de Cabeça, Dôresnos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organismo. Agradável

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. comoauxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatísmo

da mesma origem
Ft\LAM CELEBRIDADES MÉDICASi'nbl'e o preparado ELIXIR A composíção e o sabor 8'.914. devo dizer-lhes: sempre gradavet do ELIXIR c91<l. re

que o tenho empregado, em comendarn-no como arma de08 caROS de índícação apro- facll manejo para o públícopríada (elfilts em varias de .no combate â slfllis qualldasuas m�nllestacões) os resuí- 'deli que frequentemente atados tem sido

s8tlsratorlOB,!
oroveíto no Ambulatorio dapoís são raoídos e duraveís, Maternidade de Santa MarIa.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passg.

ASSINATURAS
Na Capital:

AIl9 CrI

70'k:Semestre CrI 40, .

Tr-imestre CrI 20. ,,'
Mês CrI

.

""

7,�"
Número avulso CrI O.Jt

No Inte1'ior:
Ano Cr$ 80,
Semestre CrI 45,0
Tr-imestre CrI 25,0

Anúncios mediante contráto.

Os origtnats. mesmo não puhlí
efllifos, não serão devolvidos.

A direção não se r esponsab il iz
pelos conceitos em itidos DOS

artigos assinados

�'.

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái, diversas,

pequenas, com renda mensol de
420.00, por 37.000,00 cruzeiro•.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120.000,00.
No Eatreito, por Cr$ 35.000.00.
Em Coqueirol, por Cr$ 12.000.00
No BaIneario; por Cr$ 60.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça 15 de Novembro por

Cr$ 130.000,00.
Na rua Conselheiro Mafra, por

Cr$ 300.000,00.
Uma na rua Campos NOVOI, num

terreno de l.S24m2; por 40.000,00

{(Sele�ões» do T

R�e�n��!:!'e �i!��tde trai'balho um exemplar da edícã
de Janeiro de 1945 da excelen
te revista cujo título encima
estas linhas, exemplar que no
enviou o seu Representante
geral para o Brasil sr. Fernan.
do Chinaglia, com escritório à
rua do Rosário, 55-A - Rio de
Janeiro, num gesto gentil para
conosco. '

Absolutamente fiel à técni
ca de selecionar, os editores de
"Seleções" brindam, uma vez
mais, seu público com uma
edição que é, sem dúvida um
repositório de assuntos .d�
maior interêsse e oportuni
dade.
Embora não fosse fácil a

ernprêsa - dada a primorosa
seleção da matéria redacional
- conseguimos destacar, na
leitura feita, estes trabalhos:
"Os últimos dias do ditador
Benito Mussolini" - "Palavras
mágicas" - "O Rio a serviço
do povo" - "Curando o alco
olismo pelo exemplo" - "Após
tolo dos feridos" - "Grande
ponte de navios para a Fran
ça" - "Prevenção: o melhor
remédio contra o cancer"
"Minha entrevista com Stali
ne" - "Quarenta minutos que
decidiram a guerra" - "Meu
filho - inválido?" e "A con
quista do Perú".
...........r..-..-.-.r -. w ....,...,

Camisas, Gravatas, Piiames
Meiasdas melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS·

I CILANEA
- RuoC. Mafra, 9

Locomovei
Vende·se um de 24 H,P.E.

em perfeito estado de fun
cionamento.
Informações 11esta gerên-

cia. (alt.) v. 2
- --

fabricante e distribuidores das afamadas confecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grande sortimento de casemiras, riscados, brinsbons e boro tos, algodões, rnoi-íns e aviamentos
para alfai'J.tes, que recebe diretamente dasSnrs. Comerciantell do interior no sentido de lhe fazerem umaFlorianópolis, ..... FILIAIS em Blumenau e Lajea,

melhores fábricas, A Caso .,A CAPITAL" ch�rna a atenção doa
visita antee de efetuarem lIuas compra •. MATRIZ em

cruzeiros.
Tratar com A. L. Alves, na ruo

Deodoro 35.
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Indicador' Médico
DR. GEBHARD HROMADA

Especialista em alta cirúrgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

fBIRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS S];)RVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER�U RAMOS".
CUrso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Oonzaga, de S1Io Paulo - Ex-esta
giário do Instituto "Clel}l�nte F'erreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatór ío de Santos, em Campos do Jordão.
CLíNICA GERAI, - DIAGNóS'rICO PRECOCE Jjj TRA'.rAl\fEN'l'O ESPECIAI,IZADO

DAS DOENÇAS DO APAIUlI,HO RESPIRATóRI'O
OPERACÃO DE JACOBOEUS

.

CONSUL'l'AS: Dlàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18
RESID�NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el, 742.

' .

DR. MADEIRA NEVES
Médico eipecialilta em DOENÇAS DOS OLHOS

CurllQ M Aoerfelcoamento e Looga Prãttea no Rio de Janeiro
VOI'll!IlJ I/I'AI'! - ,..,Ia m.1LIlA: dlariam_te d.. l.O,30à.12 hs , à tor de 'excepto ao.
lábad.,.. du 1.,10 .. 18 bora. - CON8ULTORIO: R.a Joio Ptllto L 7. M)brado -

.....e: l .....l - Re"ldeDet,,; a.. PrNldmlte eo.Ullbo. ,I.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foI
Assistente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias biliares, intestinos delgado e grosso, t.irólde rins

próstata, bexíga. útero, ovários e trompas. Var ícocele, hídrccele, varizes e hérnia:
CONSULTAS:

du 2 118 5 noras, à Rua Felipe Schnnídt, 21 (altos da Casa Paraísoj . Tel. 1.598.
RESID:ENCIA: Rrua Esteves Jüníor, 179; Tel. M76.(

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Mealclna da UnlTer81dade do Dr.aU)

lII·lnterno do aerylço d. Cl1in1ca Médica do Professor OsTaldo OUTel!..--a. médico de

Departamento de Sallde
UWNJ(JA IUI:DiCA - 1I0168tia11 IDteraas de adultos e crtaDÇ38. CONSULTOaJo

• 1Uil8I1ntNCIA: Rua FeUpe 8chmtdt II. 58 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 111 iU III.

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Álvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

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

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Círur-g ía moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORN'iO (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

Esófagoscopia, traqueoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estr-anhos. etc

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 13 às IS horas
Rua Vitor Meirellffi. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Doe Serviço. de Clínica Infantil da As§istência Municipal e Hosplta

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CON'SUL'.róRIO: Rua Nnnt'S Machado. 7 (Edlffclo ·S. Francisco). rOlle 1.t44

Consulta, da. 2 (la 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:1

DR. BIASE FARACO
Ml!<l.1co - chefe do Serviço de S1tiM8 do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENlTAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RE5;.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

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

DR. REMIG'O
CLlNlCA ••DICA

Molá.1u Internal. di! SeDhoraa • Cl'l.

iUlOU em Geral. CONSULTORIO: .Rua

'l'el1pe 8chmldt - Ed.I!1cl0 Am&1. Neto.

roo. 1092. • .. 12 • 14 li 17 horu. .IUt-

.�CU: 'Largo Benjamin
COIUltante, 3

Dr. LAURO DiUHA
ri;"peclaUsta em Doençu de 8eDbo

rM - Vias Url'1lllrlas.
CUrso de especiakízação de Gíneco

iogta (doenças de Senhorae) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de SAo Paulo.
Tratamento especíalízadc, médteo e

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

Cura radical !tIUI tnllaJI1JaÇÕe4 do.

anexos (Ovâr-Ios, trompas), sem ope

raçâo). Tratamento de todos os dis·

tllrblos da menstruaçio e da este....Jj·

dade.

Tratamento moderno da breDorra

II'la aICuda e crllDIca, em ambos OI

sexos. por processos modermos sob

contrOle endosc6plco - UretrollCOpla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10,30 li 12

boras e das 2 As 6.
Consultório - Rua nrldentel U•.

Fone: 1.663.
ResldênC1J - RUI T.\radentu 7

I$Ol)r""o) •

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

om.r.ta a OrtopeiU.. VUBJea e 0In.....
110 toraL Partoa ••oe.....e Hüor_

CONSULTÓRIO l R. João Pinto 7 Dido
1:'1emeIIta da 1... 17 horu. R.Il8IJ)1SN.
..... A: &lmI7'all'" .lJ_. Ia ..... "II"

Dr. Newton d'A�lIa
Operações .- Vias Urinarias -- Doen

ço.. dos intestinos, réto e anua

-- Hemorroidall. Tratamento do
colite amebiana.

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

Atende diariemente ã. 11.30 h•.• ,

b tarde. dOI 16 h•. em diante
-

,RAid: Videl RemOI. 66,
Fgu \067.

Fala Hollywood
Hollvwood. fevereiro - (S. L H.)

- A primeira série clt' comentaris
tas pelo rádio a serem t ransmitidos
ele Hollywood, em português, para
() Brasil, em ondas curtas, será feita Movido a oleo
110 programa "Fala Hollywood". O
comentarista desta série de trans- �dros a

missões é o snr. Bob Chust, que re

ceutcmentc chegou do IUo de JfI
nciro afim de estudar a indústria
cinematográfica norte-americana
Em "Faãa Hollywood", o sr. Boh
Chl1SL entrevista as personalidades
de Hnllvwoorl e discute as últimas
notícias' acerca do cinema. O pro
grama está marcado para tôdas as

terça-feiras de 21,30 horas às 21,45, !'II--------------..---..--..------II!.
e íôdas as quartas-feiras de 24 ho-
ras à LIma hora ria manhã, pela es

taçào \YGEA, e111 25,3 metros (' 11,84
megacvclos. O sr. Chust dirigia, an
teriot-mente, no Brasil, UlU setor li
gado u' diversões púhlicns, Foi ini ..
cialment'e locutor de rádio de San
tos, trabalhando e111 seguid'a duran
te algum tempo no teatro, e em 1939
foi fazer parte do "('ast" da "Hâdio
Clutbe do Bnl�il". Voltando a em

pregar sITas ativirlo,des no cinema,
() SI'. Chus,t produziu novas películas
e "Slhorts" paril a "Yal'a Films".
Em 1942 organizou sua pt'opria com.

paJlhia. "Cinrx", e produziu um
filme de long.a Illetrfllgem, "O Bra
sileiro João de Sousa". Conquanto
prod LlIzi da' em ('on,(liçõrs difíceis, a

película foi bom recebida no Bm
si! c foi recrntemell't'e exibida elU

Holly-wood, sob os auspícios da
"Socieçlade de Cinema das Amérj
ç�s",

....asaUE WSiUu��uuuUU4í.-�U.Li�2uaua.s •.

COMPANlDA "AIJANÇA DA BAlA"
Fandllda em 1870 - Séde: B A I A
lNCENJHOS E TRA.NSPORTES

Clfraa do balanço de 1943:

Capital e reservas ,......... Cr$ 74.617.035,30
Responsahíltdedes '............... Or$ 1i.978.401.755,9'1
Receita _ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 84.616.216,90
A.tivo _ . , , , . .. Cr$ 129.920.006,90
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 86.629.898,90

Responsabilidades _ .. . . . . . . . . . . . . . . .. Cri 76.736.401.306,20

DIRETGftES: - Dr. Pamfllo (l'Ultra FreIre d. Ca!'TLlbo, Dr. J'ranct.co

!te SA e AnIsio Ma8!lOrrA.

A.g�C1a8 e cub-ag!IlCIU em todo o território nacional. - ltucursal no

UruguAI. Re&'UlBdoret de IlTllrlu uu prl.ncipaa etd.adel da .&..mk1ca, Ilurope

URGENTE!
GUARDA LIVROS

CORRESPONDENTE
Precisa-se com urgência de

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

mercial.
Informações nesta Redação.

15v-12

Sociedade de Assis
tenda aos LazerOI
e Defesa contra
a Lepra

Assembléia Geral
A Diretoria tem a satisfaçâo de

('0'11 "idar os srs. sócios para com

parecerem à sessão de Assembléia
Geral à realizar-se no sábado, 17 do
corrente, às 20 horas, na séde da
Legião Brasileira de Assistência, à
rua Trajano, gentilmente cedida pe
la sua digna Peesídente, a fim de ou

virem a leitura do Relatório de 1944,
por intermédio do qual será feita a

prestação dr contas da gestão do
referido exercido, bem como elege
rem a Diretor-ia para o biênio de
194;'5-19,17. Em não harvendo número
legal na hora aprazada, fica, desde
[á, marcada nova reunião para meia
!100ra após, que deliberará com ° nú
mero de sócios presentes.
Florianópolls, 15 de fevereiro de

1945.

• "f'r!ca

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O &: C I A. - Rua Felipe Scbmldt. a. I'
Caixa Postal �. 19 - TelefoDe 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

----...••......' ..•_. .". ..,., _ _ _ _ .,.

MACHADO & ClAs
Agêncie. e Representaçõe. em Geral

Me triz: Florian6poU.
Rua João -Pirrto , n. 5
• Caixa Postal, 37
.

FilieI: Cre.ciúme
Rua Florieno Peixoto, ./n (Edif.
Pr6prio). - Telegrama.: ·PRIMUS·
Agente. nos principais municipiOl

do E.tedo

ALVARO

PRt::MIO MAIOR

RAMOS
CIRURGIAO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

A Diretoria.

Dados descriminativos de um motor
«OTTO DEUTZ«

crú, maritimo com 3S HP de fôrca , e 2 cilin
maçarico com arranque a ar comprimido com eixo.

helice de reversão. tunel etc.
Preço do motor completo Cr$ 35.000,00.

Sendo para uso terrestre não necessita de eixo e hélice de
reversão, sendo então o preço sem estas duas partes

Cr$ 30.000,00
Tratar-se com Isaac Unicofsky em Porto Alegre, à rua

Henrique Dias. 247, negocio Direto.

CréditoMútuo Predial
Propretàrtoe - J. Moreira & Cia.

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

CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e

Tudo isto por

....- �..� ..

médico graUs
apenas Cr$ 1,00
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MERCADO NEGRO Quer encontrar-se com a esquadra iaponesat
. -. o' ., Washington, 17 (U. P.) -Icando Tóquio e seus subúrbios

Ito
não esteja prep8:_rado e a sua

,Roma, 16 (U. P) - A rm- praga do �vlcado Ne�ro. O� Informou um porta voz aero- através das má,quinas aéreas. força de ataque n�o se encon-

pr,ensa local �nuncla que _uma co�pradOIes que �e�eJam caf� naval hoje que ainda não se Outra. parte esta bOl�bardean- tre a salvo. -Todavía se suil:sg�ande quantld�de, de ;�fe en� tc:rrado vem-se :�bllgado� a pa_ conhece o paradeiro da esqua- do a Ilha de Iwo
.

Jíma, n�s forças forem ataca��s � pOSSlviado pelo B��Sll a Itália
., f?,I gá-los a 3.000 luas o �Ullo, sa dra japonesa e que a frota do ilhas Volcano, sItuada� so- v�l que rompa o sIle�clO. Fezentregue �o mercado n_egro , ben,do-se .q�e um� chícara de

almirante Spruance experi- mente a 1.200 kms. de dístan- amda notar que os "pilotos daonde .esta se�do vendI�o a c�fe brasileiro esta, sendo ven-
mentaria grande satisfação se cia do território metropolitano. aviação da esquadra de Mist

?400 liras o �Ullo ..Anunciando dído �m .certo.s bares - onde
se apresentasse a oportunida- Uma outra força es:tá operan- cher estão aparentemente rea

esse fato os jornais �oI?a�os tam�em II?pera o m�rcado ne-
de de um encontro. O mesmo do na bahia de Manilha, To- lizando uma boa tarefa se se to

pe�e�. urg.�ntes providências gro a razao de 34 liras cada
informante disse que sómerrte a dos os navios de guerra nípô- mar em linha de conta o quepollclals afIm de combater a uma.
forca de ataque do vice almí- nicos avariados nas grandes tem informado a emissora ja
rante Mistcher seria suficiente batalhas navais das Filipinas ponesa. Como se sabe a rádio
para dar combate a toda a es- em outubro último foram re- de Tóquio disse ser evidente
quadra do Mikado. Esta porém parados e em condições. para o para os. japoneses que os Esta- �.,evidentemente foi reservada

I
combate. Informou amda o dos Unidos procuravam des-:.

para defender o território me- porta-voz que o almirante truir a força aérea nipônica.'
tropolítano de onde há espe-fSpruance não deseja fornecer E a respeito disso frizou o por
rança de que agora, que êsse I nenhuma outra notícia sobre Ita-voz: "Essa asseveração po
território está s�ndo atacado lOS ataques ao menos enquan- de ser exata".

PRONTOS PARA A LUTA r���!���::�?b��Eic� ESCAPOU POR poucol
Itou que "quanto mais cedo

Londres, 17 (U. P.) - O cor-'guerrilheiros. O pedido do
Londres, 17 (U. P.) - Des- govêrno russo para levantar- apareça a esquadra japo�esa respondente da BBC, Paul fuehrer - acrecentou - pa

pacho de Zurique, diz qUI; uma "e em armas contra o invasor 'melhor para os norte-a��nca- Winterton, em transmissão rece que não teve aceitacão.
alta personalidade chamada "demão: razão .pela qual os na- nos". Na mesl�a ocasl�o o

pela rádio de Moscou, segun-I . �--

Vaduz, procedente de Viena, z istas não se atrevem a retirar IPOI1t�-voz copÍl�'mou. a inf'or-
do notícias da Silésia, diz que.Cão danado'declarou rme todo povo checo suas tropas protetorado da [mações d� ToqUlO. se,gundo as

I Hitler visitou a localidade I . .•
está à espera duma ordem do !�oemia e Moravla. Iqua�s navios d� guerra esta-lfronteÍl�iça dessa regiã.o, PQUCOS

RIO (E.) - No �:ll� 8 d� de-
--------------------------- dumdenses estao bo�bardean.- dias antes de sua ocupação pe- ,zembro do an? .proxImo !mdo,
Labora lo'riO dA'J' Clín! do a ilha do CorregldOl�, a en-

los russos onde exortou os na- ,conforme .notlcIa?1os, fOI ata-
e na lses lDlcas trada da bahia de �anl1ha. E

zistas a' converterem-se em
cada _de hidrofobia �n: p.eque�

Fermecêutiro óERClHO SILVA esclareceu que tres esqua- H ..... - ...__n_.........,.."..,..lno .cao, de uma residência no

dras norte-americanas operam Meíer, e o animal percorreu
(Chefe do Serviço �e Laboratório da Assistência) atualmente .�o m.es�o �eI?P.o 'I Ainda a sêca v�rias ruas �té a esta�ão da

Exames de sangue, u rmo , fezes, escarro, puz e gualquer! contra bastiões vitais mponi- PIedade, mordendo cerca de
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico. coso Parte da esquadra �o al- I A imprensa por+o-alegrcnsc dú 30 pessoas .. Das pessoas at�ca-

. mirante Spruance ou seja a notícias da gramde estiagem que, das pelo ammal, a menor Zilda,Horári.o: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.
forca de porta-aviões do vice- em grande parte do viz inho E�-

com 10 anos, foi submetida atado sulino, lavra impicdosamcn-
Rua N' M h d 7 (SOBRADO) Edifích S. Francisco almirante Mistcher está ata- [c. �a zona fronteiriça é onde () tratamento específico no postounes oe a o

flagelo ruais se faz sentir. de Assistência do Meier e de-
L'rn diário de Porto Alegre rc- pois de lhe serem aplicadas 25

fere, por exemplo, que em Cu- Injeções antí-rábica, a infelizcequ i só se pode tomar banho -

uma YCZ por semana e que () . menina ficou atacada do ter-
poucos poços caseiros, que ainds, rivel mal, sendo isolada no
possuem mi uguada quantidade mesmo posto de Assistência.
de água, apresentam-na barrenta Mais tarde, a criança veio ae de aspecto suspeito. E acres-
centa: "A situação do gado, ou- falecer sendo o corpo removi-
tr05si111, é extremamente del ica- 'do para o necrotério do Insti
da. Segundo irnlormações que co- 'tuto Médico Legal.111('1I10s de fontes fidedignas, �í' __ . _

a ahwl sit llação de seca pernw
uecer, já no atllal \'l'rão nào ha
verú gado gOI'do para o ron�,ll
lllo P, no iJ1Yerno, o rebanho ain
da estará llluitíssimo Illais reclt:
zido".

COIJlO se vlo. as perspecti vas
por hí nào são l1Juito anillladora,s.
Em nosso Estado. que 1 alllbém

por longos llleses foi castign<lo
com a falta ele chuyas, a situação
há melhorado em alguns pon1os, ULTIMA HORAonde aguaceiros já cairam, s:1l-
yanrlo os restos de diferentes b
\'ouras, tão prejudicadas at�> hú
]lOUCO.

-----------_.. -
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DITl Hoje Sábado às
K 19.30 horas.
l' O esporte em marcha - Coop.
2' MERCADO NEGRO - com George
Brant e Branda Marshall. Uma
comédia palpitante e cheia de

emoções.
3' A Estrada da alegria - com Don

Douglas e Leon ErroI, numa ele
trizante comédia entremeado de
lindas músicas e canções!

Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 3,00 e 2,00

noxy Hoje, Sábado às
K J 9.30 horas
l' Villa Velha - Cooperativa.
2' O Esporte de Reis - Short
3' Carta de um herói - Short
4' A EstTada da alegria • com Don

Douglas e Leon ErraI numa co·

média gozada repleta de boas
músicas e canções!

Impróprio até 10 anos

Preço Cr$ 2,00

AMANHÃ, no RITZ e ROXY
Míchele Morgan e Louis Jouvet .

em: FRANÇA ETERNA
Com uma cpt'esentação especial
por Charles Boyer. Direção magis

tral de Julien Duvivier.
Sensacional! Atualíssimo!

Em São Paulo o

embaixador chinês
Rio, 16 (A. N.) - Encontra

se na capital paulista o embai
xador da China junto ao go
vérno brasileiro, sr. Sen Tien
Koo que viajou acompanhado
de seu secretário sr. Liu Si

Chang. Ao desembarque do

diplomata chinês na estação
Norte além do representante
do intervenJtor Fernando Costa
compareceu incorporada a di
retoria do centro social chinês
como também vários membros
de destaque da colonia chine
�a �U r�çliçada,'

Clínico

FRA(;)S •

AN�MICOS
TOMEM

�nho Crelsotadl
"Sn.VEIRA"

F�!!,bl���a!}ã ..ô Al- TRAGÉDIAS DA GUERRA
mirantado britânico i?formoU I PARÍS, 17 (U. P.) - Foi informado à United -Press que,
qu_e hoje dois submarinos ale- aproximadamente, 1.800 prisioneíros de guerra aldados, em. sua
maes foram afundados e ou- roaíoria norte-americanos, pereceram no afundamento de um
tros dois possivelmente postos navio prisâo japonês, devido a ação de um submartno aliado,
a pique durante o ataque q�e a 28 de outubro último. Desde que ocorreu a tragédia até hoje,
realizaram contra um cornbo+ somente se teve notícia de cinco sobreviventes. Trata-se do se

que ,ia. da Grã-Bretanha para, gundo barco de prlsíonedros do Japão atmgtdo po.r submarinos.
a R�ssla. Infomo,u tambem o

i Em ambas as tragédias, calcula-se que mOl:reram 2.500 narte
AlmIrantado que na mesma americanos.
ocasião dois aviões torpedeado- iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiíi_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-�res e um aparelho de reconhe- --

cimento foram derrubados fi

cando outros dois danificados.
Todos esses aparelhos eram

nazistas. Acrecentou o infor
mante oficial que as forças
submarinas eram poderosas
mas não conseguiram entorpe
ce-r a marcha do comboio que
chegou fnalmente ao porto de
destino.

Laboratório
RUA JOÃO PINTOf 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis

Grand. Tónico

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. 1111 Costa Avila

Os norte.americanos ohtivera'm
ontem extraordinária vitória fa
zendo desembarcar o 3S' Di�isão
do Exército na histórica peninsula
de Bataan (Filipinas).

*

Tóquio foi ontem atacada lólOr
1300 aviões norte-americanos. em

�aqas sucessivas. desde os 7 às 16
horas. À noite, uma coluna de
fumo, de mais de 2 mil metros de
altura, cobria a capital japonesa.

*

O Perú e o Fquador resolveram
submeter à arbitragem do Brasil
a solução de duas questões de fron
teira, pendentes entre êles

•

As forças do gral. Koniev che.
goram os margens do rio Nais.,
num ponto a 80 km!! de Dr.llde.
capital da Saxônia .

:studará medicina
Sabemos ter-se matriculado na

:aculdade de Medicina da Univer
sidade do Paraná o nosso jovem
conterrâneo Julio Doin Vieira, fi
lho do IIIr. Bento

.

Aguido Vieira,
funcionário do. Fazendo Estadual.

esperam a ani5tia
São Paulo, (E) - Os joga-

�������������������������� dores do São Paulo F. C. puni
� i dos pela C. B. D. resolveram

Prevêm novos desembarques la�uardar o resultado da l�e-
�. A 'do d 'T" t. Idlda a ser proposta no ChIle,Sao FranCISCO, 16 (U. P.) ---:. ra 1'0 e oqulO, em, �an.s- no sentido da concessão de

wissão captada nos E�tados Ullld?,s; expressou q�le os �ltlm?s ampla anistia a todos os joga-
8.taqu�s aeronavais al.lados a te:n�o�,io metJropohta�o )apones dores que cumpram qual.. pos-swelmente constIt�em. o PI eludlO duma teJnltatIva de de-

quer penalidade presentemen-bembarque Hm Iwo e G1malten. !te. Aguardam pois com grande
I Luxuoso dne-Ieatro ;mterêsse o resultado desta me-

I Nat,al, 16 (A. N.) - Foi fun- dida, estan,do certos de 9-ue a

dada, nesta eap.i,tal, uma em- mesma �era aprovada. Some�
presa que se desltina a cons- t� na h�potese do p.lano nao

trllir um luxuoso cj/llle-telatro, ,vmgar e_ q�e alguns Jogadores
na praça Pio X, dOtadiO de mo- r�orrerao a C. B. D. e a Jus
dema instalacã.o. A referida tlça do Trabalho.
cOllstrucão será i1llliciada nes-I

PERDEU SEtes dias: pretendendo os chefes ,.

daquel,a empresa realizar a À 6 t. �

1 b' r:ess a que encon rou uma
maugurhç8.0 (a o ra amda no

t
.

r' 1 dgecrundo semestre deste ano. c�r elra pro ISSlOna e mo�o -
b

. rtsta, passada a Jocely Joaquim Um porta. voz norte americano
,

Estabilizador e trarsformador I
dos Santos, pede-se, por obsé infs.rmou que os Eltad?s .

Unidos
...

. q' e t a tA' I
est.co abastecendo a RUSS1C/. atrOo-Vende·se um. de 1 kilowatt, na UIO, n ;eg r .n.es a gerenCla, vês do Mar Mediterraneo, via ellSaredação do ESTADO. onde sera grattflcada. 3 v -i mais curta q'le a do Golfo Pérsico

--
-

.

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.
ilutovaccinas e transfusão de sangue.

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

Falta de cimento

Hoje �s 10 horas. os norte.ame_
ricanos estavam atacando as ilhal'Volcan. e a rádio de T6quio a.
nu nciou que fôr, ai· el todunidenses
tentavam desembarcar na ilha da
Iwo·Hirna.
';' .

O bio.químico sr. Lewis anun
ciou em Nova Iorque que ajJerfei'
çoou o método de aplicação de
«Penicilina», por via bucal.

•

O gavêrno do Uruguai raseI leu
prcibit' a eXPortação de gado em
pé.

T6�I�O C'''PILAR

.
POR"EXCEl�N>(JA

o "Diário de Nolídns", de
Porto Alegre, revela a C"ise por
quc estão pass<l:ndo as constru

çl>es, naquela capital, por falta
de rime;-;to. :\Initas obras em cur

so foram, por isso, interrompi
das, e outras tan,tas, projetadas,
tão cedo não poderão ser inicia
das.

IJlforl11al11�l1ios ([ue, cm Floria
n,Óipolis, a mesma carência de ci
mento existe. embora as l1cccssi
dadcs locais não lC'uham o vulto
das da capital ri()�grandense. Mas
os nossos construtores, com ra

zão, se queixam dêsse estado-de
-coisas.
Em P01'to Alegre. porém, a As

sociação Comercial. cm articlll�;.
<::lO com a CAERGS, cstá toman·
do pro\'idtmcias para que aquela
praça seja suprida colll 300 mi[
sacas, que ta!llitas sào as dr ali
se necessita para corrigir a gra
,'e ,ituarão.· O assunto vai ser

também levado ao conhecimento
do interventor federal.
Oxalá se realizassem, igualmen

te, entre !nós, "demacllcs" seme

lhantes, em beneficio das cous·

tru�peli flol'ial1opolítil,ll��,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


