
MOSCOU,5 (U, P�) u_ TRAVA-SE VIOLENTA LUTA ENTRE RUSSOS "E;;:J{LE
MÃES NAS DUAS MARGENS DO DANÚBIO� AS INFORMAÇÕES DE F O N T E
TANTO RUSSA QUANTO ALEMÃ INDICAM QUE A RESISTÊNCIA ESTA AGO
RA CONCENTRADA EM TÓRNO DO PALÁCIO REAL, NO BAIRRO DE BUDA, E
EM TôRNO DA UNIVERSI DADE DE BUDAPESTE, NO BAIRRO DE PESTE. MAS
DE MIL QUARTEIRÕES JÁ FOR.AM DOMINADOS PELOS SOVIÉTICOS" NA CA-

PITAL HúNGARA.

Falhou o plano alemão!

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Ano XXX I florianó(:dis- SEXta-feira, 5 ce Janeiro de 1945 9287

Moscou, 5 (U, P.) _. Falhou o plano do alto comando
alemão para leuarüar o sítio de Budapeste, Corno já foi I di
vulgado, toram completamente desbaratadas pelos russos as

iôrcas alemãs que, atacando, tentaram salvar a guarnição
cercada na capital tiúnçara. Parece que os alemães quiseram
reproduzir o feito de 'I'imoshenko, na batalha de Stalingraáo,
mas alguma coisa não funcionou ... É que, contando com a

ação dos socorros, as unidades cercadas procuraram forçar o

cinturão TUSSO) deixando suas fortificações no centro da ci
dade. Disso se aproveitaram os soviéticos, contra-atacaruio
ziqorosamente; e quando os nazistas voltaram às suas posi
ções, ueriiicaram. que a tentativa lhes custâra a perda de vá
rias Tuas e milhares de vidas. É de presumi?' que os alemães
levem a efeito outro golpe para socorrer as divisões cercadas
em Budapeste, mas duvida-se de seu êxito, porque teriam de
perfurar um anel de aço de 56 kms. de profundidade.

o .lUIS XNTIGO l)1,U:1O nE S.\�TA. CATARl-"j

Proprietário e Diretor-gerente -- ALTINO FLORES

Em ofensiva três exércitos dos aliados
Londres, 5 (U. P.) - TomalSeCl'etáriO

Stimson não haver I Supremo Q. G. Aliado, 5 (D.
nova fase a luta na frente ocí- probabilidade alguma de que P.) - A 35a divisão de tanks

dental. Passando novamente uma nova ofensiva alemã se-!lunçou um violento ataque
à ofensiva, o Primeiro exér- ja comparável à que desen- contra as fôrças alemãs, a lés

dto norte-americano investiu l,cadearam, 'na região das Ar- te de Bastogrie.
ontem contra as linhas nazis- denas, através do Luxembur- ':'

tas, no flanco norte da cunha go. Finalmente, i n f o rmau Supremo Q. G. Aliado, 5 (D.
introduzida por von Runds-'que, em quinze dias -- de de-IP,)

- Os nazistas, procuran
teut na Bélgica. As informa- sesseis a trinta de dezembro do conter o avanço das tropas
ções sôbre o desenrolar da lu- - foram aprisionados, na ,aliadas, lançou espessa cortí-

ta, recebidas com atraso, re- frente ocidental, 22.400 ale- IEa de fumaça a oéste de Lu- Sa-O pavorosas A ruturaferem que o general Hodges mães. lxernburgo. I�e����n��aa;;'��i�1: 1� ���:
I �S bal·xas alema-s nipo-turcaOs nazistas, '{ue nao espera- P -.

a fome SOAhre B d t lU Angora 5 (U P) - A d '-
vam tal reaçao do Primeiro alra u a r;es e _

' ..

_ ec�
Exército foram colhidos de' r Moscou. 5 (U, P,) - Na zo-

sao d,e. romper as rel�çoes dí-

surpresa' e recuaram através
I :umwor. ;) (L' 1'.) - .\S rôn�a" nh·miis th' BuduIH>stc, que [na de Budapeste, depois de p��matlCas c,o� o �apao a par�

de montanhosa região, sob ourem consoaulrum ra:r.I'l' hrecha s JUl ... posi<:ü('s sovlétícas, io-' dois dias e duas noites de con- Jt1n de domíngo vJ?�ouro fql
uma das maiores tempestades rum Imr-dlatnuieute {"ou(hlas. S�\;!.'I!1ulo o uot lciúri« (10 froutitínuos ataques, os nazistas ti- aprovada p?! unan.lmldade pe

de neve até agora experímen- Iuinguro, a situa(,iío t!(, Hudupesto ainda St· tOl"1I0U peíor emll'nham conseguido avançar tan-
la Asse�b�ela NaclOl_lal turca.

tadas. Na arrancada inicial, os .ilH·" da ('urplH'ill quási ahsoluta (h" g'f']wl'oS allmenttelos, A fo- to quanto 10 kms. através das A<? pedu esse ron:Plmento, o

norte - americanos atingiram }IH' puíru súhJ'(\ a ('apitai da HI�Hgda, ('(�I'('atlH e Iuvnrlída. Hc:-I'li�has russ�s ..
O l?róprio comu-

ministro do Exte�lOr, Ass��
Boís-de-Tave, oito kms. ao nor- me us, mulheres (' luuulos tl(' crranças saem dt� S('IIS esconríerí-l nicado sovíétíco informa que Saka, declarou � AssembleI!1
te de Laroche, situada mais ou jns à })1'O}101'<::1o (jlW as tropas russas ]lt'IlPtralJl nu i"U't>:l (la <'H-lO inimigo tomou as localidades que o me�mo realizava a pedí
menos no centro da penetra- pítul fl lIfldf'Jll eornída, Declaram êsses famintos que os milita- ide Nas-Mely, Sutto e Piske, do da Gr�-Bretanha e, dos Es

ção alemã em território belga. I res g'N'mltuÍ('os ter-iam (,IIlTcg'lItlo I'ollsig'o todos os "estoques" Itodas as margem do Danúbio ta�os Unidos. E� vIsta. da

Levando em conta a forma de- () .. alimentos da ('idade e destruldo (l que não puderam carre- I e a última precisamente a 48 aliança anglo-turca (disse)

sesperada da resistência alemã Ig'ar.. Ikms. ao nordéste de Budapes- �ra �atural que ce�sass�n: 3:s
no terreno conquistado e o.

-.

_

-

_

te. Mesmo êsse avanço só se �.elaçoes coI?- os paIses. Ir:Iml-
substancial avanço de Hodg�s O chefe elemao O sr OI> NenrlD ef�tuou, poréI11:' à custa de bOS dos amigos da Turquia.
nas primeiras horas da otensí- da Noruega , _,

� baixas verdadelrame�te tre-

va, con�luem os despacho� que
..

rá _ e Iavorável mendas para os alemaes.
, �o

conta ele poderosos reforços ,Londres, 5 (D. P:> - A
f'O.I'

mesmo tempo, a guarmçao
para levar novamente os ian- dio de Oslo anuncla_ que Nova Iorque, 5 (U. P.) nazista na parte ocidental de

ques às fronteiras do Reich. nomeado chefe alemao na No- Juan Negrin, o .chefe do go- Budapeste tentou uma sorti
Admite-se também que no ex- rue�'a o t.enente-general Re- vêrno republicano espanhol, é da em direção noroéste, num

tremo da cunha nazista na ,dU�lC,. antigo co��ndante ?<? favorável à r�união do �a�'la- supremo desesperado esfôrço
Bélgica poderão ser envolVi-lexerclto da Lap?n�a, ,que fOI mel:to repu�llCan� no Mex1C�, para romper o cêrco e alcan-

dos milhares de alemães. derrotado na FmlandJa c No- marcad� pala o dIa 10 do cor-
çar a coluna de socorro, Tam-

':. 'ruega setentrional. Em entre- re�te, E o que, peJo
. me�os, bém essa investida no entan-

, París, 5 (D. P,) - A em isso- ! vis�a divulgada pela mesma

I afIrmam, pessoas. ,m�Ito ll�a-Ito, fracassou com b�ixas igual
ra de Berlim assegura que na emIssora, Rendullc �ecl�ro.u d.as �o llder ant�-fascIsta, ;e- mente enormes.

resente ofensiva ao norte da que uma das suas prmClpalS !S1den�es n�sta CIdade. Asseb�- ----------

i-egião das Ardenas, intervêm,. tarefas seria impedir atos_de I
ram .�amb.e� 5,ue o ?r. Negrm Camisas, Gravatas. Piiames

ao lado do Primeiro Exército sabotagem contra os alemaes. d�?,eJa asslstn a magna a�s�m- Meiasdss melhores. pelos me-

norte-americano, o Segundo I -- blela e. acatar .

suas .deClsoes, Deres preços só na CASA MIS

Exército britânico do mare-jRoosevelt e renuncIando, lllcl�slve, a? CILA NEA - Ruo C. Mafra. 9

Cchal Montgomery � o Nono, _ !lland�to �e )1�e amda esta

D I b d
omo sempre...

norte-americano sob 'b coman-! Lorde BalIiax ll�V��tldo, JUI��ICame,nte. con: es um ra o
do do general Simpson. O aI-I tralla?�O velsoes. procedent�s B -I

Londres, 5 (U. P,) Se-

t comando aliado até agora W h' t
.

5 lT P) __ O
do Mexlca, os

..

melOs republl- com o rasl gundo a rádio de Tóquio, um
o _'. .' as mg on, (-.. canos espanhols de Nova 10r- total de 500 aviões norte-ame-
só citou a açao �o PrImeIrO embaixador britânico, lorde ('ue declaram ue não há de- Lisboa, 5 (D. P.) - Regres- ricanos, em sua maioria vin-
Exército, no refenda setor. IHalifa::c conferenciou hoje com �acôl'do de< f-at� entre os polí- s���<? do Brasil, yel? cliper ?a dos de porta-aviões, atacaram

" ,... "
lo presIde�te Roosevelt, duran- ticos exilados na capital me-I ca:I�Ira, o escI�toI J�aqUlm ontem a ilha de Okinawa. O

. :W�S.hlll€lton,;) �U. P.) -- � ,te 45 mmutos. r�o�. temas ,xicana e o dr. Negrin. E acres_ILeltao" que teve conco�Ildo de� ataque foi realizado em vagas
111lmlgo na� deseja ab�?�OnaI aborda�os na .au_dlencla", <?cu-! centam que êste só aguarda as I se:n:barque nesta c�plt�l, ;fOI \ sucessivas e estenderam-se das

su�s. vantab�ns t�mpOlanas ,�, p'0u ��gar de}��evo ,a ptoxlma indispensáveis prioridades do :poltador d� �l1ala dlplo_naLca 7,40 aüé às 14,30 horas. Mas
p�n ISSO, es�a afel;,ado às P?Sl- leumao dos tre.s �landes .-1 govêrno britânico para empre- d? Itamalatl, onde se enc�n- apesar disso, a emissora japo-
ço�s conqmsta?as - d;s�e Roosev�lt, ChurC�'llll e stall:r:'lender viagem ao México. Iha. o tratado de dupla naclO- nesa (como sempre) alega que
hOJe nesta capltal ,0 secretano Ao .delxar o ga�mete .

presl- nall�a�e para portugue?es e os danos foram de ouca
da Guerra, sr. Shmson. Em IdenClal, lorde HalIfax .fOl abor- J pnr urna salva brasIleIros. Declarou Vlr des- monta

p

declarações que fez à impren- dado pelos jornalistas, que lhe I ,r lumbrado com o Brasil moder-
o

_

sa - possivelmente antes' de perguntaram se haviam sido I de prata derno "que cresce a olhos vis- O embaixador
divulg'ados os êxitos do Pri- �debatidas as divergênciasan-I' tos" possuindo esplendor apo- Muniz de Aragão
meil'o Exército norte-america-!glo-americanas sôbre a políti-I .

Lisboa, 5 (U. P.) - O go- ·teótico e urbanístico nas gran-
110 - o sr. stimson acrescen�' ca exterior. O diplomata bl'i- vêrno abriu um crédito espe- des cidades modernas. "Estou lUo, 4 (A. N.) - O embaixa
ton: "Os alemães estão entl'in-I tânico respondeu: "Sim, fa-I cial de 64 mil escudos destina- gratíssimo com o Brasil oficial doI' Muniz de Aragão resolveu
cheirados em alguns pontos :lamos um pouco nisso". E, pa- dos ao ministério da Educa- e acadêmico pela cativante permanecer IÍo Brasil até fim

do perímetro das Ardenas e, ra quebrar o laconismo, acres-I ção Nacional aflln de ser ad- acolhida que me dispensa- dêste mês, qUiando então 1'e

mantêm no centro numerosas centou: "Houve troca de opi- quirida uma salva de prata de mm", Leitão visitou o chefe gressará a Lo!n!dl'es para fu"'SiU

tropas, para tentar, talvez, ou-I niões sôbl'e as questões da po-j origem portuguesa existente do govêrno ao qual informou mil' seu pôsto de representante
tro' golpe". Fl'izou. l?Q�ém, Q Ilôn.i� e (ia Gl'écia". em Londres. ,de sua mi�são ao Brasil. jdo P.«8f3_U m1 In�la�erra.

'

Novas tropas e mais tanques aliados
LONDIlES, 5 (U. P.) - Refletindo a crescente inquietação

f'01a sorte elas fôrças ele vou Rundstedt, a -agêncía alemã 'I'ram
socean informa que os anglo-americanos concentraram novas

tropas n o flanco norte da saliente alemã. Pela primeira vez,
ta-mbém formações de tanques britânicos apareceram nessa

área, para reforçar ° contra-ataque aliado.

Clínica Geral de Adulto.
Doenças dás crianças

Laboratório de Análise.
clínica••

Consultório: rua Felipe Sch.
midt. 21 [alto. da Casa Pa
raíso]. das 10 30 á. 12 e da.

16 às 18 hs.
Residência: rua Vilc. de Ouro

Preto, 64,
Fone: 769 [rnonuolj

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Móveis
(omprar, ::n�:.u alugar [Sangrenta tragédia conjugal

ftfissão britânica na Albânia:' A SERVIDORA I ,p, Alegre, :i (Via aerea) -Isa. No m�menLo em que arn-

Londres, 4 (B. N. S.) -- Re- brigadas de patriotas e dez ba- A rua S8.J.'m€nto. Barata, �m Ibos por ali passavam, Ricardo,
vela o "Daíly Telegraph" de talhões, num total de 20.000 1(0

Porto Alegre, registrou-se VlO-. ·,de adaga em punho, investiu
maior organização no ILondres contando a história homens, o que permitiu que I1l!nero ne.ta capital] 'Ienta cena de sangue. da qual contra Orosser, com o qual

da coragem e iniciativa da seus esfôrcos fossem coroados [resultou sair gravemente te- travou Juta corporal. Apro-
Missão Militar Britânica que com a recente notícia da liber- Rua João Pinto, 4. 'rido a faca João Grosser, re- veitando-se da luta a mulher
foi á Albania em abril de 1943.

I

tação de Tirana, da. Capital Fone 775. 'sidente à rua. Sertol'io n. 208. pós-se a correr esc'ondendo-se
Quando a Missão chegou de Durazzo, porto principal. E' autor dos ferimentos Ricar-Imais adiante, num valo, atrás

aos Balcãs em 1943, teve que.
.

I do Ott, casado com Marta Ott, � de alguns arbustos.
esperar cinco semanas antes I 'e residente à Avenida Cairú n. � Enquanto isso, Ricardo, le-
de poder atravessar a fl'Ontei-11 - ! 369. Nos últimos tempos, o ca- i vando a melhor na luta, des-
m. Os albaneses, embora hos- . i sal altercou, por motivos ínti-, vencilhou-se de seu adversá-
pitaleiros, mostravam-se deS-j! f':.�·_ J)VO (

..-._� r\· l�')O'�.._;_., i mos ?hegando, mesmo, a �m, rio, golpeando-o, por diversas
c:onfiados. A Missão comecou .....�._� .A .. .... Il'OmpImento. Houve quem m-' vezes no abdomen e no peito.
a coordenar as operações dos I I formasse a Ricardo de que sua! Quando a vítima caíu ao solo,
patriotas e suprir os guel'rilhe-i !

Dr. OSVALDO BULCÃO VrANNA
: esposa o traia. Interpelando-a Ricardo passou a procurar a

l'OS com armas e munições. 0:'\ I Dt" J. f. DE SOUSA CABRAL 'I· mais tarde, ameaçou ele de mulher, tendo, por duas 'Ve�

comandantes receberam 01'-1 ESCRlrl'ÓRIO,' ,matá-la, caso tivesse confir- 'Izes, passado pelo local em que

I
Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina ' ,

dens do general Sir Henry I I madas as suas suspeitas. Do- 'ela se encontrava escondida.
Ma.itland Wilson para "matar, Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. limin(l'O último, à noite, h'lcar-IJoão GrasseI' que ficou com

os alemães", e logo verifica- 'II .

_ lidO foi avisado por um amigo,l,as visceras, a mostra, depois
ram-se baixas entre o próprio� __ ..u __ �_� u u_._u u.

que Marta estava no Cinemaque Ricardo desapa,receu, ea-

pessoal do Quartel General, I
�h ..... --�............. - onrn - .�h """"'__"_u nrlJ> I Navegantes, na companhia de I minhou mais de uma quadra,

se�pre esp�'eitado pelos a1e- COMPANIDA "'ALIANÇA DA BAIA�

I JOãO..�ros�er, com quem se

jl'umo .à rua Sertorio, o��e foi.
maes e mUltas vezes atacado

.

permItIa llberdades que com- socorndo pelo guarda-CIvIl n,

por fortes partidos de "quis- Fundada em 1870 - Séde: 8 A I A !prometiam a dignidade do ca- ,224, que providenciou no sen-

lings" locais. O caso de um co" l.NCf;NIHO� E TRANSPfHt'I'ES sal. A principio, o marido não 'tido de transportá-lo ao Hospí-
J.'onel e um major enviados ao Cifras do balanço de 11l43: acreditou nas declarações do tal Pronto Socorro. A vítima
sul em missão de grande pel'i- Capital e reservas , .. ,......... Cr� 74017.035.3n informante. Apesar disso, di- foi submetida a melindrosa in-
go, ilustra as provações por

R€S'Ponsabilidade.� "."." """" ..... ,. Cr$ 5.!l78.401.7õ5.9i rigiu-se à sua residência, on- tervenção cirul'gica e ficou

que passaram os mentores àa �:i�;ta.::::: ::: :::" ... ""::. �: �: �:: : : :: : .

'

. : : �;.� 1��:�;�:���:�� I
de constatou que, apesar do internada no H. P, S" em el>�

r,J.[issão, Ambos ficaram enre- Sl1listros pagos nos últlmos 10 anos.,.,.". Cr$ 86.629,898,90 adiantado da hora estava sua tado desespf'l'ador.
gelados, e quando o coronel Responsabillrl.ades, , , , . . . . .. ' .. ,. Cr� 76736.401.306,20 : esposa ausente. Indignado, a1'-

nào poude mais andar, o ma- I mau-se com uma adaga de
�-....-�

DlRETCt.tUllS: - Dr, f'amtllo d'lJ!tra J'N!ire ii. car�aJh(). Dr J'rancL8("fJ j

jo1' teve que carregá-lo debai- de 8A e Anlsl0 MalllJOIT9. I grandes
dimensões e foi atê

:m de cerrado fogo. Embora .àg�clt8 e aub-oag!n.c.!a. f!m tooo o fArT1tórto n.ac!ou4.l - 81).�1 GO aquele cinema, afim de aguar-
mais tarde o coronel tenha UruguAi. Regu.Jadorea de aTerIa. nu ')J'tnclplUs cld.adft doe 4.m&'la. I:uropa

.

dar a saída da esposa e de
üperado os pés com êxito, mor- • .4..t!'lee. Grosse1'. Decidido como estava

d t- Et' AGENT"E EM I<'LORIANóPOLIB t' 1 'd lt·Teu e exaus ao. s es pengos c AMP O S L O B O '* C·I.4..._ Roa Felipe 8.cbmfcJt. D. s.
a ma a- os, o mal'! o u raJa-

e privações não detiveram os Caju Postal n. l' _ Telefone 1.()83 _ End Telegr. "'ALIANÇA" do escondeu-se atrás de uma

corajosos membros da Missão, SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITA.JA1. BLUME· árvore à rua Sarmento Bara-
.que, per volta de abril de .. NAU. BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL ta, por onde, forçosamente, de-
?fli4; havia.m tr�jrHlgO �ete. �-o"'itI .. , .� via p C�$a.l cruzar� l'llPl\;l à ç!;),-

L�DR��PR) é_1q! a !!�rr�! osl!!t���r)!l!!!�ç�J
Anna Louise Strong escreve, dos Unidos, e está indo na tencial contra a Rússia pode-'
em "NATION", que Moscou te- frente com a expansão de sua ria ser como cabeça de lança I
me a facilidade com que as esfera de influências antes de de um ataque de ocidente; '--1mudanças de eleições pode- ser dada uma "chance" à se- mas de quem? Sómente a In

ria�n fazer os ��tados. Unidos g�r!3:nç� �o.letiva. Porqu� en- �'laterra e o� Estados, Unidos Iretirar-se do apoio ativo na tao Insístiría na anexaçao de Juntos poderiam ataca-la, e

s�gurança coletiva. "Mosc��, novos territóri�s no oci�ente, estes países. genuinamente I:dIZ ela. teme que, sem o apoio] e porque entao quereria ela querem a paz, e parece que
dos Estados Unidos, a segu-1dominar a Polônia? Ninguem nunca poderiam começar uma
rança coletiva seria impossí-Ipretende dizer que a Rússia guerra a não ser em defesa pró-I
Y�l. Esta� dúvidas õbvíamente ' não te!ll. direito à amizade. dos pria. O pres,idente f':Josevelt Isao genumas, e elas sao [us-] seus vizinhos. Mas quem ima- uma vez disse que "0 nosso

'Dtficadas_ Para o bem da Rús- I
gína que pequenas nações, co- maior mêdo é ter medo de nós

sía, como para o resto do mun- imo a Polônia � a Jugoeslavia, mesmo". Somente () mêdo po
do, a Rússia não devia sucum- poderiam ser outra causa si- deria causar outra guerra. .A
k)ir a seu mêdo prematuramen- não amigas? Elas não têm IRús�ia,. a Inglaterra ,e os Est�
·W. Na hora. �res�nte, os �e- ,meios, dr ataque de r�enhuma IdoS Unidos e o munao necess;_� I:tr.,..ores da RUSSIa sao as maio- maneira e mesmo meios para tam de paz, para desenvolver
rCE; e mais singul�re� ameaças defendel'-s�; prota!_lto a .P�z e�tavelm.e�tc as s�as instit�i-Ipara a paz. A Rússia parece, para elas e essencial condição çoes pacíficas. O medo da Rús

agora mais amendrontada do' para noderem sobreviver. A sia das democracias capítaíís-,

tas, e o mêdo da Rússia, é

'1·��·· ·R J
..

·- ·p· ·t
..••

2·� ���::ot���oro;n�����·d������
��tSauq.9� ua 080. In 0, n." declarar um "moratorium" de

�

�.
� (Em frente ao Tesouro do Estado mêdo, pelo menos suficiente-

� �o4l�' fi
... ,

I-
mente longo para dar tempo

1.··..

' r-
tr � !orlanopo IS de prova à paz, Si estas três

�, _�._ _

�
Telefone 1448 potências não puderem domi-

�
nnRTOnO pnTOLOGICRS nar o mêdo. elas literalrnente

SANIA CATARINA se amendrontarào uma à ou-

D H G tra e entrarão num círculo vi-

Ir.
. ,s. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Ir Farm L ae Costa Avila cioso de poderes políticos e
..

Exame. Anátomo-PQto16g�co.. Bacteriologia disputarão pelas esferas de in-

f, Diagnólltico precoce da l1J'ovide:;. AutollQcinas. fluência. A Polônia presa num .

;r'. SÔro-dial1nóstiCOB Ultrarnicroscopia. redemoinho de insegurança,
Hematologia Química sanguínea, apelou para a decência huma-

�
Coprologio, Análise. de urina. na, pedindo o apôio da Ingla-

, Serviço de tran.fusão de langue. Vacinação. anti'díftárica terra e dos Estados Unidos, e

',.:.'.'.
(CRUPE) com próva de Schick. procurou reatar relações de

.

Análi.ea químicas de: Farinha.. , bebidolõ, café. mel. águo. pot6- amizade com a Rússia. Mas
veis e poro usos índustriai. (feculariaa, cervejoria.).

a maior esperança da Polônia
i,' na liberdade está na seguran- Iça coletiva para todos, pois,
\1 sem a segurança coletiva e a

Il] Cre'dl-toMútuo Predíai e�perança _de paz, êste p.aís se-

i", .I. ra um peao sem apoio no

;:1 grande jôgo das potências po�
,j Pronr.etários - �1. Moreira & Cia. líticas. A necessidade da Polô�

fI nia é a necessidade' do mun-

� do, de uma paz estável. A Po-

I) A mais preferida é inegável lônia não pede especiais con-

;,
,. síderaçôes, mas, enquanto não

� 2 t
· ·

4 8
há segurança para todos não

�� sor elos mensais e I há esperança para níngucm".]
;

PRtMIO M /J IOR CR s 6.250,00

Muitas bonií.cccões e médico glQ is

Tudo isto por apenas Cr$ },oo
�'l
t1
,"I

;;
··!..-_I__..__ _ _-_ _

0" habitantes da. capital belga, por longo
tempo privados de notícias do exterior, apinham-se na

Praça da Bôlsa para, em redor de um caminhão provido
de alto-falantes, para ouvir os últimos acon tecimentos.
Na Bélgica, como na França, os alemães confiscaram to
dos os veículos, com exceção das bicicletas. A rn ul tidêo ,

em sua quase fatalidade. ia a pé.
(F6to da Inter Americana).

I

,

FILHA I MAE , AVO I
-

Todas devem usar a

[�lftl"Eãilâm
(OU REGULADOR VIEIRA'

,

A MULHER EVI TARA DORES
Alivia u Cólicas Uterinas

Em�lrI.:,gl\,se com vantaz empu
ra combater 88 Irregularida des
das fouÇ0N1 pertódlcas das S�·

nhcras. E ealmante e regulador
dt'l'1'.6;,} funções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada t:'ficácia, é muito r«-

,,'
celtada. Deve ser usada com

"'?-. confiança.
",_- FLUXO SEDATI�A encontru-se
'lMAE em toda parte,

I

MACHADO & CIA.
�gêncíall I) Repr.sentaçõe. em Gerai

Matriz: F!orían6poli.
Rua Joao Pinto. n. 5
Coi-xa Postal. 37
Filial: Cresciüma

Ruo Floriano Peixoto, ./n (Edil,
Pr6prio). Telegroma!5: "PRIMUS"
Aqf;lntlll I'}.QI principal. mUl'}.jcili).?lf

4.(.1 �t�"h,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CeI. Marcos Konder

Boas chuvas!
Fortaleza,4 (A. N.) - Dian

te do comprovado registro de
chuvas, caídas em todo o inte
rior do Estado, a Secretaria
da Agricultura, em colabora
ção com a secção de fomento
agrícola federal e atendendo
as necessidades atuais da plan
tação, mandou fazer larga
dístríbuiçâo de sementes se

lecionadas, em vários municí
pios, de acôrdo com o plano de
melhoramento da produção al
godoeira. Igualmente 'útil foi
a proibição, por aqueles ór
gãos, do plantio do algodão er

báceo, nos municípios inclui
dos no plano, estendendo-se
tal medida, a saida de semen

tes para ga:do. É de se esperar
que tão proveitosa iniciativa
traga resultado satisfatórios
na presente safra.

ESTADO
Diário Vespertino

o

Redação e Oficinas à
rua João Pinto 0.° 13

Te!. 1022 - ex. postal 13!)

ASSINATllRAS
Na Capit.al:

Cr'
Cr$
CrI
Cr$

Transcorre hcje o aniversário do
nosso ilustre conterrClneo sr . Mar
eos Konder, destacada figura do
indústria cat.o r irienae e, 00 n,esrno

tempo. autor de apreciados traba
lhos literários. como o "Pequen�
Pétria" e a recente "plaquette"
sôbre o soudoso estadista La uro
Severiano Müller.

70,00
40,00
20,00
7,00
.0.30

An�

Sem est r e

Trimrslre
Mês

Cr'Númer-o � \'lll�"

Nu Interior:
Cr' /(0.110
Cr$ 45,00
Cr� 25.00 I

J:o(io ISehoeffer ; .

o exma 8'·0. C0rnlía Luz. viuvo
O" nri.:inRi!, mesmo não pctlli- do scud cso estcàis�(l co to r-iriense

dr Hercit ío Pedro do Luz; Uma Super- Fortaleza 'Voadora norte americana
a �rita. L.éa.Lígiu, _filh':.. do S!1l' deixa cair suas bombas sôb ce uma usina rn e te lurg ica ni

cel. C'lymplo Mourao .t llho, do I A • •

A direção não se rosponaahí liza Exércit� Nocional; 1!)OflICa
em Anshan, na Msuidcb urie, em recente ataque

pelos r-onceitos emitidos nos o snr. Antônio Toulois de Mes- desfechado contra aquela. região. (Fóto da inter-Americana).
artigos assinados quita. funcionário da D.R.C.T. -.-----.--------

_._--

---:--------.-I L����.!·O��::M.��.SOd�· g�;:; Boas-festas Dnltávio Coelho
O sanlO do dia I

o exma. src . Jan;h.ra Lopes Lea.l. ,\I{>111 d JS numerosos vt'tn.; O Dr. Oswaldo Bulcão Viana, Foi perdoada
. esp ôso do sr , Pro'tdsío Leal, Of1- , , " d· d f

I cial do Registro Civil da Capital; ne 1)03" festas, por l!OS recebi- Presidente do simpático Lira a IVI a iscai
1 'f

' Tênis Clube. recebeu estes dois ",.,. 3 (AS. Ielésfcro Papa e Mártir o snr. José Simeão de Sousa.! nos e a que ja izémos reterên- afetuosos telegramas do nosso
reio, . N.) - Petronilho

O o t'f' d� dê t S P
.lnspetor do Departamento das ('iii registamos mais os seguin- conterrâneo Dultávio Coelho que, Tavares, residente em Itubera,

r r ;

p n,l icn ,

e8 e u:n.o, .on· Municipalidades;

I
/ 1 ..., ,. . S t

'

tlhce C01.U nurno epoca dihcí.hrna A I' ,. S'!
te .. (.OS 51 s. Manoel F el íx Car- na Itália, defende a honra do ex- an arem, na Bahia, dizen-

I .

° c'
o anr . po moero 1 vo :

ii f
. .. B'1 d I dpara a. grela. � �ilares romanos o jovem Reinaldo Lobo. filho do .00:0, lH'P -ito npr11do Rebé lo, raSl. como integrante as g O· o-se aleijado e cego, em carta

pene,!u,am·no. írnpledosornerrte, e sr. Otávio Lobo; Jaq nes Sch WP irIson, capitão-
riosas Fôrças Expedicionárias dirigida ao presidente da Re-

no leIO dela levantavam le os he- E' C
.' . .

Brasileira:

rege. 'n'migo' d
o. srir . rrco aesrvot ; n1plll.cn R1.1\' :\IoraJs Marques «YNC 594. Sans Origine. FEB. pública, solicitou a graça de

, I. 1 a prcres
.

o que 08
a grita. Al"dir Gomes da Silvo .;-J •• ' •

• ..' ,
" di d

peneguldores coroodes, Em tais f'lh d Ild f J l' 1. uhlicídade, I·h of. Américo BEL 29/DEZ. EFM Lira Tênis ispensa e impostos, que re-

Ill'rcunstd
.

't I'
1 a a ar. ren, e cnso uvena, ,. icio P t 1 (' 1 G Clube rio' , 01' M ll caem sôbre sua r

.

d dnClOS necassr avo. a grelo. n0980 oproeclado colega. de imprense-
.

aspUC'lO . nl es, (l I' ... ar 'os 0- rucnop :5. e nores p opne a e

de um Pastor, fo�te e prudente I n,8S de Oliveira (diretor do
votos para o Natal e Ano Novo, naquele município, e bem as-

A!=hou'o. depa�a da morte de S. flt J t I' '<. 1 , t" " .)
Saudações)}. .

1 t d dívíd
Slxto r no pessoo do sacerdote

.1\ ao eu ·lSc. LO .,fa".), Ernesto lontes «YNC 595. Sons Origine. FEB. SIm o cance amen o a IVl a

grego Telélifaro. Durante mais de Dia 2, para Laguna, em campo- ile Brito. João José Timóteo SEL 29. DEZ. EfM Presidente fiscal no valor de 15 cruzeiros
11 anos governou sàbiamente a

nhia de seus tios João e Joana da Si!\'ü C l-leitor Duarte de Lira Tênis Clube Florianópolis. e 40 centavos. Ouvida a respeí-
Igreja, defendendo.a contra os he MS'uhsdSi, segl;iram os gBentis dsritos. Bana Afetuosos votos para Natal e to a autoridade municipal,
re,iarcns. er.yiando missionários a a e Sonia Daux oabai Ano Novo. Congratulações».
poro tôdas as partes do mundo Publicando êilses delicados te'

confirmou que o missivista "é

então conhecido e afr:mtando o
Para São Paulo, viu aérea, se- Comprar na CASA MISCE Jegramas, fazemo,lo com sin- aleijado desde a infância e ce-

furor dos imperadores pagã.os. Pe. guiu ante·ontem o casal Jacé e LANEA é g ..be' economiZ!>f.. cera satisfação. pois que êles gou há alguns anos. Tem es-

lo fim da primeiro metade do se
Soraia Boabaid, acompanhado de --- _. ---- vêm provar q'.le êsse nosso pa· pôsa e filhos menores, dos

gunclo &':::ulo alcançou a coroo. dos seus filhos Jorge.Joaquim e Hermi- 05 poloneses tricio se encontra com saúde e

mcirtire.. nio. combateram não SI! esquece da sua terra e
quais é arrimo. Apesar da casa

dos seus amigos, nest.a hora em questão ser modesta, foi

Horário das Santas Missas -----.-,
-,

�

.,--- Atenas, 4 (8. 1. P.) - Os po- grave poro o mundo, obrigado a alugá-la pela quan-

para a festas dos Reis Magos In;petor�a d� Alfandega. loneses participaram da l:ber- A Dultávio Coelho. 09 nosse. tia de 25 cruzeiros, morando

DIA SANTO DE GUADDA
AssumiU, dla 3, a InspetOria do tação_ da Grécia, da ocupação I

sinceros \fctos de brEve regresso. em local pior. Dessa quantia,
1\ Alfândega desta capital. o snr. alema, lutando ao lado do tira seu sustento e de sua fa-

Catedral: 6. 1.8 e 10 horos. :aen�dito .Ribeiro Borges.. .0 Inspe- exército greg'o e de outras fôr- Universidade mília. Não pagando impostos
Iq",j� de S. FI'O;ncisco: 1 e 9 horas. tor lnterm�, .Inr. Clementmo Brito,! cas aliadas. Um dos destaca- desde 1929, seu débito ultra-
Hospital de CarIdade: �,30 e 8 ho· ao transmlbr o

. ca�qo, US?U da I·' t ' " t' .. 1 _

�atólica
l'O.S. : palavra !'\um rápido lmprOV190.

men os ne par lsans po o l' passa 200 cruzeiros, quantia
Puríssimo Coração de Maria {Par. I Ao ato e�hverQm presentes, além, neses foi comandado por um 'que não possue e nem tem co

to).: 8 horas.
"

de t.odos os funcionários da a.duana, aviador polonês, que conse- S. Paulo, 4 (E.) Segundo m·o obter' T lm' d
.

-

I � D
.

f'
-

·bt·
. e' man o sua m-

gre�a de St. Anton��: 7 e 8 horas. �(llS, os srs; elegado '"1scal do guiu aterrissar na Jugoslávia 1� ormac,oes � u e o Ivemos formação, a autoridade muni-
Igre]a de S. Sebo.stIo.o: 6,30 horas. .1 e30uro NaCIonal. In"p",tor de Con·

• d .
. 'trabalha se atIvamente em S

Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas; sumo. Agentes riscais e despa. em paraque as, ,e. em segUIda -" - .' cipal concorda com o perdão
Asilo Irmão JoaquÍln: 6 horas. chantes aduaneiros. penetrou na GreCIa. pa�lo,. rela fun�a9ao de uma da dívida e isenção para os

Gi-�\:Í.Sio: 5. 6, 7,30 e 8,30 horas,
UnIVelSIdade catoll?a. Ao que exercícios vindouros, relativa-

Capela de S. Luic: 6,30 e 8 horas' se
1

sabe o n,?V? con.1u?:? de es- mente aos impostos munici-

Ct::::..do Abrigo de Menores: 1

CARTAZEiPt 1",t:.O..."'." IA
COlas supellOles surgn.a do es- pais. Acha que é bem mereci-

Trindade: Matriz: 7,30 hQro.s..
. '. � L;.W D fo,�ç? dos :l.ementos llgad?s a do êsse favor, cuja concessão

Trindade: Chácara dOI! Padre.: 81'
Igreja c�tohca Romana. Ja

fO-1:iJ.ãO está porém na su ex-

����:�: 6 horas. -HOJe 6â.'i;ira HOJE r�m reallzado.s �lg'uns enten- clusiva 'competência". aASsim
São José: 7.30 ti 9.30 horas. -------------'" '" 11-------------- �llne�tos. acredItando-se q::e sendo, de acôrdo com voto

I dentIo �e 4. ou 5 mes�s� sUIJa
I unânime da comissão de Es-

qualq.uel COIsa de pOSItIVO a tudos dos Negócios Estaduais,
lespelto. o ministro da Justiça opinou
O PRECEITO DO DIA por que fosse autorizado o pre-

feito municipal a baixar o ato
que atenda o pedido, dadas as

informações prestadas sôbre o
estado de indigência do supli
cante, tendo seu parecer a

aprovação do chefe do govêr
no.

Ano

Semestr-e
r� srito Crem i ldo Mor i tz:
o sr-. Auquslo Livrarn"nto:
(l Brita Elvira. filha do s r ,

nH'di;lllí<- C'onlrato.

cuJO!!, náo serão devolvidos

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

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vãvulas e Discos Rua
C. Mafra. 9

CIHE «(C)DEON,)
.

TEATRO A. D]�. CARVALHO
Intenso reide aéreo
Lon,dl'es, :3 (U. P.) - NUn1

dos mais intEmsos raides 110tUl'"
llüS dest.a guerra, .a.par.elhos da
RAF', nUll1 total de ul.ais de .

.
1.000 glga�n teS('(l5 bombardei�
1'08, com ('el'ca de seis mil 'tone
lada.s de pxplosívos, atacaram
tres dos principais ce-n.tros ill
dllst1�iais da Alemanha.

As pessoas vingativas, ou crimi·
I DOBOS, os egoístas são desajustados

I �ocjois, isto é, membro da sacie·
. dade que vivem fora dela e que a

I �Ia não se adaptaram. Hoje, o

I
medicina tem meios po.ra evitar

I
tais males: os regras de higiene
mental que, desde cedo, os pois
devem pôr em prática para bene·
fício dos filhos.
Evite que seu filho se torne um

desajustado social, criando-o de
acôrdo com 08 preceitos da higiene
mental. SNES,

2 i. Récita de:

Vianna
A's 20,30 horas.

Renato
e sua

Escola Dramática
Quer vestir-se com

confôrto
elegância?
Procure Q

cêmicosgrandiosa p�ça em 3 átcs e cinco tempos
original de Renato Viana;

divino perfume
,001 a

Despedida
Seguindo para o Rio de Je.:neilj>,

onde fixarei re.idência e não, dis
pondo de tempo para despedir'me
pessoalmente de todos o;: meu. a

Prtços. C<:Ideiras num, Cr$ 8,(lO: Balcões G,oo; Cl:lmarotes

migas e conhecidos, faço·o por �s 40.00 e Gerais 4.00
te �eio. oferecendo 03 ln8us prés Entradae à venda na bilheteria do tEatro, a partir das 13 hs.
timos naquela Capital. no Depar ,

tomento de Educação r�sjca do IMinistério do Marinha.
Florianópolis, 3 de Janeiro de

1945. I
Ten. João AU!!Íusto de l�elo.'

Ultima

o e

«A Imprensa»
Completou a l' do corrente. mais

um ano de publiCidade o nosso

confrade da cidade de Tubarão,
(dI. Imprensa)}, .que vem. desda o

Eua fundação, pugnando pelo pro
gresso da rica zona do lul do Es
todo. Registrando o auspiciolo
acontecimento, felicitamos a todos
que militam n..., brilhant9 co1et;CI.l.
alr.l'l_�ej_a_n_d_o�.l_h_(:}_S ..�o_r:p:���.��:....� ..��������======::.:

aLFAIATARIA
MELLOIAL)(lHE «IMPE I e.colha o .eu figurino.

Rua Tirodente 24A 's 7 3/4 húras

:Exibição. da 24&, apresentação do filme elogiado
Cf ítica e pejo público de todo o mundo.:

Eram cinco irmãos

pela

'Para o Canadá
AUXILIAR D·E GUARDA�L1VROS

, Procura·se um, com conhecimentos de escrituração

I e que escreva à màquina. Tratar na '·Organização
Comercial Catdrinense», rua João Pinto, n°. 18

I
alto v. 8

I ,"�> -- .-._._�. -�. ��--,_ ••,,--�----

II FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMAOA

aa. Couelhelro Mafra, 4 e 5 - FONE l..�
btrel' • dollÚa1i.

Rio, 3 (A. N.) -.- O presiden.
te da República assinou de
creto, designando o sr, João
Emílio Ribeiro do quadro de

diplomatas do· Itamaratí pa
ra reverter à funt;ão de pri�
lneÍl'O secretário da embaixa
da do Brasil no Canadá, O sr.

Emílio Ribeiro vinha. exel'cen�
do até agora as funções de ofi
cial de g�binete do presiden·
� da ;Re»Ública, .

;The SuflivanB)
com Anne Baxter. Truddy Manha]}. Thomaz Mitehell

novos astros, que vão morar em seu coração.
ESPORTE EM MARCHA (17 Nae)
FOX AIRPLAN NEWS (.foroa,])

Preps; 3.00 e 2.00.' Imp. 14 anos

c cinco
O

Domingo. no IMPERIAL, Dorothy Lamour no técnicolor'

Além do horizonte' E zul
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, 4 (E.) - o ministro da
Guerra, em aviso n. 4020, de
clarou que fica suspensa a

concessão de transporte aéreo
I em casos normais de desloca
I mente do oficial - transfe
rência, viagem em objeto de

A (ompetição nsutke de I Liga Blumenauense de Deportos, ',' José Rosa, Jorge Doux e João servico etc. Em casos especiaisI PeleJ'ará nos próximos dias 6 e 7 B tb G 1 D p' N'
.' ,

"

'

�omin90 ...' as, s , a ego, utra. e rpo., 1 de comprovada uraêncía po-I
na cidode de Lajes, enfrentando o . ccldu , Robervol Aliator Baiano e. t:"

Promovida pelo Coqueiros Praia' c Iube Ioco l. Maneca." dera ser concedido aquele
Clube, com a .c0I,�boraç�o de "A I Os visit.antell jogurão com todos i tr��sporte, mas somente ao
Gazeta Esportiva i sera levado a 05 seus tltulareil' OflCIaI devendo os cornandan-,;feito no próximo d�n:ir:go, di,: 7, -_ Barbato foi para Curitiba tes de Regiões solicitarem
���01� :;:g��':n�O:�:b��;imnf:����: Ritz X Prefeitura' Municipal Segundo fomos informados. Osn í apresentando justificativa, �
d.o Confirmando sua atta classe, o Barbato, o excelente zagueüo d i necessária e prévia autoriza-
A's. :o horas .- Hasteamento do quadrn"do, Ritz. na par�ida re- reito do Bocaiuva, que no 'mo !in I cão diretamente ao seu Minis-p""ilhão nacional. pelo sr. Inter vo riche . ',evou de ven:lda, nova- do atuou no Campeonato de Am�

I téríove n tor- Nerêu Ra.mo6; hasteamento. ;."ente, c Ior�e. esquadrao da Pr-e- j�res, acub?- de deixo e as SUOli r.l
�".

,!"la. primeira, vez da bandeira do .ce,ltura �;�nlclpal. na. tarde de eU'as se��mdo or.tem, com d:,Sh- G I�oqueiros Praia Clube pelo dr, A- sabado ú

l trrno , no campo da F, no a C�I.Itlba onde aguardara oro

I
.

e 011
.

a água(�(,,'bQI R, da Silva e hasteamento C D. dens rn
í lí.to res , para o seu novo

de" fldmulas do. diversos clubes 1 a O marcouo placard no final serviço.
filOS O'qesportivos. da contenda. tento de Aliator. E' portanto,. ma�s u:n bom crno- I tE CaD S.Prova de Skiff entre rowers do Do bando vencedor destacaram- dor que se VQJ, e mau urna gran j L' b 4 (U P) E V'C. N. Francisco Martineli, C. N. se pela sua atuação, os conheci- de perda para o "onze" de Agapi

I
IS oa.. . .

_. m 1-

Riachuelo e C. R. Aldo Luz. dos players José ROlia e Jorge Daux I to Veloso.
. la Real, a agua gelou nas ca

,,\'s 10,30 horas" Prova de nado I
O �ua.dro vencedor estava assim

I
Ao Borboto. �eseja.m,os .

felicida- nalizações e suas fontes, sendo

��;:�,{Z:�t;:���;Fa;�OO:���::: I��::�����-I�e��;��:!Oafi:e��e�ued�e���,colocado. I I CIOSO Iíquído pudesse correr.

Hornerio.qern aos srs: coman�ar:ol do J!'armachtfco NILO LA u�
I

.

-:'es e cfic io is da Mannha. Exêrcí .

'IHuJe e &m..ulhA .er. e ._ l:lreter140to. Base Aérea, Fôrça Policial, das
I O fI

·

dunidades sediadas nesta capital.

I
-_ alIt lUlJ(etr.. - !fumollOJNl_ - ,...rr _.

. r uerrelro aA's 11 horas '- Prova de nodo Artla'0I0 .e I..orrae.ba. 1 •
.

S �ar.. t.;>... • .s..... ()....""a..�d. .0 ....,..�.A". .... ....1'»

I f
!.ivre para rnoçcs > O metros. ida

ODSeCae vol tn- Premios oferecidos pelo •.
·H ._._ _ _ 1jornal A Cazeta. I , I '

Inscrições: para ambas as provas '-"", NGT -r U;-, NT'
.

J
'

MEDICO
nó;é à

_ vespera. das competições, na, �;\ 1 •
, () ; A.visa a seus clientes e

l'edaçao do Jornal A. Gazeta ou í to
.. :::J ....L._.� .! _�.l

.

amigos de Sto. Amaro
,:0'" o ar. Orlando F'ilcrnenc , se, I C t

�

-t I t
...

P Ih
. .. ,

:}l·etário do Coqueiros Praia Clube. l O" em OI o e emen 05 tõnícos e � .oça que. reIn.lclara
A's 14 horca >- Homenagem ao !

F f C
a clinicn em jenetro de

Idr, Nerêu Ramos, Interventor Fe j'
ÓS oro, álc.o, Vanadato e 1945 e fixará residência

ílf>l'al. Grande prova ie velejado' Arseniato de em Sto, Amaro.
res , três voltas ao triangulo, clas Ise aberto. para todos os barcos Sódio. etc,
inscritos nos clubes,
Premios .- Medalhas oferecidas

pelo jornal A Gazeta até o quinte
colocado.
Inscrições -. Todos os interessa

dos que queiram individualmente I
prestar suas homenagem, devem

IIirlscrever·se na Secretaria do C.P,C
A's 13 horas '. Homenagem ao

dr. Aderbal Ramos da Silva, uma

J
valsa a raia. em barcos de tipo
Scharpie, comandados por moças. I
Premioil oferecidos pele jornal A I
Gazeta -, Medalhas e brindes ·até I'(1 quinta colocaçãoí •

A' Noite - Grande Festo dos I
Velejadores, no Lira Tênis Clube, i
promovida pela diretoria do CO"
queiras Praia Clube, compreenden
20: soirée, cotions, dança do ma'

l't;;jO, brindes. etc.

o t R. « Aldo Luz» disputará I
Estamos seguramente informa-

deIS de que c veterano e glorioso u.o" o••ua 011 II. " •• U ' .. _

"Aldo Luz, lia fará representar, na ••• .�competição nautica, de domingo •• " ....

próximo, promovida pe "Coqueiros f CASA DE SAúDE E MATERNIDADEPraia·Clube", disputando o pareo
.

•

de canóe" na classe "Estrean tes". I "S.iO S'EBASTIA-O"com os queridos clubes nauticos" _"-
F�iachuelo e Francisco Martineli •
Faina grande ex.pectativa

em

tor-I-.no dêsse páreo, que é um dos
principais no fe�tival do dia 7,

,. COllstru,50 moderna e confortável. situada em apl'azÍI"eJ chácara com

A'laí X Combinado da Cidade I!I e-splêndicla vbla IJHra o Im,r.

D()mingo, dia 7. às 16 hora5i, .e· �' Excelente local para cura de fejJOl1So. Água fr1a e quente

I
Allerap.o",es ·norá levado !1 efeito, no gramado • V

do Estadia «Adolfo Konder», mais ., ,\P,\RF;I,HA�lIiJXTO CO::lIPJ,FJ'l'O E :UOnER'ÇjS8L\IO 1'.\&.1 TR.\'J·X�IEN'rl)

gove"ruo Chi-Dêsum apronto do Avaí, preparando S. ::I11l;UICO, C(l{l'RGICO 1<: GíSECOI,ÚGICO.

se paro o Campeonato Estadual

,.
RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas

de 1944. d d d E d'
. I Chung King, 4 (SIC) -- Em

Os "�2!urras enfrentarão um
- Eletrici a e mé ica - xames en OSCOpICOS.

I
vista das recentes mudanças

for. te c'bm�i�ado, que será inte·
!t Laborat6rios para os exames de dllclda�íio de ,1jagJló�tjcos. no govêrno chinês, ao Dr.

'Jrado por otlmos elemento.. I :. ,
I Chang, porta voz oficial. foio encontro proporcionará 1105 :t' l�part.amentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário t"

·t
.

t gunta emaficionados do "esporte-rei" uma � )0 "
leI a a segum e per

báa tarde esportiva. f) Apartamentos de la classe ., .. " .. Cr$ h ,00 entrevista à imprensa: "Have-

1',".mpeonato de Futebo"
� Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 rá ainda outras alterações no

�"
1) Quartos com duas cama.s Cr$ 15,00 p/pessoa govêrno, além, das que já fo-

Dando o inicio ao Cam9PSeonatFo I SECÇ/\.O UE .MA'l'ERXIUADE Iram divulgadas"? Respondeu
Estadual de Futeból de 1 4 ,a . , O Conselheiro Chang: _ "Pe-.

t
.

i
Partos com permanência de 10 dias em Apartarnentd deC. D. determinou os segum es l°'

quenas modificações relativas
9'08 para domingo pr6ximo:

..

1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da
.

t t d" t t'Palmeiras (local) x ConcórdIa

I
Casa de Saúde Cr$ 400,00. a aJus amen ·os a mInIS ra 1-

(Rio do Sul), em Blumenau. vos poderão ter lugar em qual-
Concórdia (local) l< Morcilio Dias I) DOESTE PODE TEU :m;:DICO l'AH'l'H'L"L\1l

quer tempo: quanto a grandes
{rtojaÍ} em Rio do Sul. •

F L O R I A N ó P O L I IS mudanças no govêrno, não po-

I Largo São Sebastião ---0--' Telefone: 1.153 jdem ser anunciadas antecipa-o Olímpico jogará em Lajes
o Olímpico, vice-campeão da I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••_•••• damente".

__

o ESTADO

. Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Cr!tioças Raquíticas rece·
bera« ti tonificação geral

do oraantsmo com o

-�...,...,._......._--,--

Sob a direçüo clínica do

DR. DJAL.l\'L\. ltIOELLMANN'

I T�igo na�ional.RIO, 3 (A. N.) -- Consíde
rando a conveniência de se

rem assegurados ao tricicultor
nacional preços mínimos com

pensadores em equivalência
com os que vigoram para as

demais culturas e consideran
'do que o preço vantajoso cons

titue fator apreciável a favor
da expansão da lavoura e bem
'assim a necessidade de ampa
rar ° mais possível o fomento
da cultura do trigo, o ministro Mobília de

.

sala de jantar
da Agricultura baixou impor- Vende-se uma, inteira·
tante portaria, concedendo au- mente nova, à Avenida Hf!r·
mento de 10 cruzeiros em sa- cílio Luz 127. 3 v. '( 3
co sôbre o preço vigorante em I .

-

.

.

safras anteriores para o trigo PRE"Ií1A-SE de pessoas
de pêso hectolítrico de 74 a 80 I � l) de bôa apI e·

quilos, tipOii comerciáveis en-I s�[ltaçao, .de ambos os sexos,
tre nós. O diretor do S.ET 'já II para ser,vlços extern�s. Trdt�r
telegrafou aos interventores, das 14 as 16 horas. a Rua V1-
secretários de Agricultura e I tor Meireles 18· sala 2 . so

demais interessados dando co- brado. 3 v·2
,

nhecimento. da importante de-
. cisão ministeriaL RádiO

I Fica suspensa
a concessão

Casa DO centro
Aluga-se uma, ótimame nre

localizada. Ideal para. famllia
pequena. Trata-se de transfe
r ência de contrato, por motivo
de viagem, e só interessa a quem
queira adquirir os móveis. Ver
e tratar na rua Marechal Gui
lherme o' 33,

•

TERRENO Vende se um,

de esquina, na

Av. Mauro Ramos, com 15,50
de frente por 40 de fund 0S.

Preço: Cr$ 12 000,00. Infor�
ms çôes , na rua En,ílio Bum, 13

v.·18

GELADEIRA
Vende-se uma, elétr i ca, de

1,2.0 x 1,60, funcionamento per.
feito. Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 30v 24

Ra�dl-O Nesta redação se

informa quem de.
seja c.imprar um aparêlhu de
rádio. se possível, de marca

"Philips" .

Vende-se ótimo
prédio

M,,;fra por
com A, L.I na rua Conselheiro

300.000,00. Tratar
Alves, Deodoro 35.

EMPREGADA
Moça, complementarista, com

prática de contabilidade comer

cial, tendo trabalhado quási 3
anos em Curitiba. oferece seus

serviços. Informações nesta r e

dação, V.lt

"oz•enbel·ra Precisa-se de
ti uma, para
CAsa de família. Paga-se bem'
Av, Rio Branco, 89. 5 V .• S

Máquinas
Vendem- se urgente um berie

ficiador de arroz para io a 15
saCO!l diários, uma instalação
completa para fabricação de
éleo. e outras máquinas para
fins industriais. Informações
r e.ita redação. V. - 6

Vende-se um, Phi·
lips (holandês), de

6 válvulas para bateria de 6
VJlts. Ver e tratar na rua João
Pinto, 29, sobrado. 6 v.-2

Tipografia Brasil
Precisa-se de um compo

s�tor e um cortador de pa
pel, que saiba encaderna
çã.o, '3 v. 3

--_.�----_._-_.

, LOJA DAS CASEMIRAS

Se V. S. precisar de linhos,
casemiras e outros tecidos," la
ça uma visita à Loja das Case
miras, na rua Cons. Mafra,
...... - - .... _ - - - ...... -_ .. - - .... _- - -

....

-pieiiíidâ
..

ô" ovéõ-fii';''- -; .

classes armadas, - O. ler'.
11m

. 6+qutnta • «:ol•• I.ta". (L.
n. !I.l.

o Sabão

I'VIRCiEM ESPECIALIDADE"
{

, ..\--. .

ai.

W}_jTZEL INDus'rnl AL-J()lNVII.JI�E (Mare;,

4•••J f.lta" •• o••••le-.•- t
reglal.

-)

. ...,

i'

,

r1)
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INDICADOR' MtDICO Empresa «Lider» Constru'tora Ltda.
Em COinbinação CORl o Banco Cruzeiro do Sul

-

siA São Paulo

DR. SETTE GUSMAO
'

MATRIZ: Rua São Bento, 45 São Paulo Telefone, 3-3255-·Fone, 938

('I1"1::I.'l'; oos snnvrcos DE TISIOLOGIA DO CE;';TIW Dl'; SACDf� �� DO II Resultado Ofidal do Sorteio do dia 30 de Dezembro de 1944

HOSPITAL "NERíW RAMiOS".

Curso d,p �jperff\jç'oal1lento no Hospital São Luiz Gonzaga, rle S�O Panlr; -- f:x-estn

,,'do ,'" lnst it u to "",,,""" ,'m'""" ue 50" P",," � "',',,""', m terno ""

Série (

S;lnalório de Santos, enl Cat!1pOs do Jord:311

(1,1"",1 ,,,,,-,,, � "HG'óS'>'JCO PR""Ot•• :<M"',,,n,"'w ""'.II.",IZ">O

C,$ 100.000.00

liAS nOlilNÇAS DO_ APARfolI,HO RF.1SI'JTtA'J'ó)UO.
C $ ° °

, OPERACAO DE JACOBOEOS

r 25, O ,00

,.","UL "," '"''''men te, das , à, " """"
CO,,,, ",'o ,,, O P•• " ",", ,,,,co ,"" "

C,$ 25 ,000,00

\ I\ESIDftNCJA: Rua Esteves ,Iumor, 13c' _ 1.'€1. 742.
__ .___

c-s 25.0no,00
Cr$ 25.000,00
Cr$ 60.000,00
Cr$ 50.000,00
Cr$ lCO.OOO,oo
c.s 500.000.00
c-s 500.000.00
-

DR. GEBHARD HROMADA
Especialtsta em alta cirúrgia c ginecologia

Hospital "Míguel Couto"
IBlHAl\1A (HILvIONIA) _- Sanla Catarina

1". Prêmio Titulo n 375393 -- Uma construção de

2".
" 663050 Idem, idem

s-. 572329 Idem, idem

4".
" " " 676134 Idem, idem

5".
" 644653 Idem, idem

100 pt êrnios Os titulos com o final 5393 (milhares) B Cr$

1000
" " 393 (centenas) Cr$a

10000
" 39 (dezenas) a c.s

100000 )< Aos t itulos cujo algarismo I inal for 3 CI$

\00000 Aos títulos cuia algarj�ma f in a 1 for 3 Cr$

DR. MADEIRA NE:VES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

('ur80 I<! A\}('rfel"o�mento e LfrDgs Prática Do RIO de Janeiro

"""'1'1"1,1:1 i\M _ ,. .. In m"DIlII: dlurlaJJlelllt.'l Ót<tl IO,3Uà... [2 h., à to r de ""lep'(' 00'

d'.adu•. 0. ... 1&.3U u IM borJul _ f_]t)NMULTOR(tJ: Rua .(o.l.tl P\I1 .....-. .. 7' -.l'�w,(' ... (/:tl

Iro .... : 1.�1I1 _ 1�1<1"n .. i ..: 1(,,,. ' ......"'1<1.," ..
• Co .. ttnho. 'lli

_.----

MARIO
...�._------�_.

WENDHAUSENDR.
(Dlploma,10 pela Faculdade Nac. de Meo\clna d8 UnlYers\dade do Bras\l)

1lX.1JJLero<> do 8f>nrlÇO de Cltnlea Méd1cll do Pl'OfeRS'or Ogyaldo Oll'fetra. mM!"'o do

DepartaIllento de Satlde

ta.I�It'" lI'ItlBWA _ Mol68tia 111t"J"1la� ,Ie .lIl1lto. e erbn.;ao. CONSUI:roRlo

" KlIIltIlllftNI'IA: tl,,� ",,,ltlle Sctuntdt 1).311·- '1'",1. liI12. CO\;Slll!I"AS -- D,,� III A� I�

DR. ARMANDO VAl.tRIO UE ASSiS
----------------------------

5."
10
100
120
240
1000
10000

53442 - Um terreno de

6��442 -- Um terreno de

Pfêmi�s - Os títulos com o final n." 3442 (Milhares)
" " 442 (Centenas)

" "" 23442 (Invertido
" 3442 (Invertido

"" 42 (Dezena)
" 2 (Final)

1." Prêmio
2."
3,°
4."

Titulo n.' 23442
33442
43442

�erviço� de Clínica Infantil da ·\ssistêncill Municipal I' Hospital
de Carió,.dt>

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
cn.:IISl'l:rúRI0: nua Nunes l\lachallo. 7 (Edifício S. }<'rancIS('.o), tone 1.444

Consultas das 10 às 12 e das 1't às 15 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal r;'uilberrnp, 5. Fone 7R�

CLlNICA DE OLHOS - OUVIllOS - NARIZ - GARGANTA
" " "

Total dos prêmios distribuídos em cada série

(a) ANTÔNIO MUNHOZ Dr. F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

Janeiro de 1,945

DR. BIASE FARACO
d) ROGERIO AGUIRRE

Médico _ chefe do Serviço de SjfjUs do Centro síe Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 3 às fi h. - R. Felipe Schmídt, 46

RES.: R. Joínvíle, 4/ - FONE 1648

Gerente geral Dir_superintendente
O próximo sorteio será realizado a 31 de

ATENÇÃO. __ Solicitamos aos nossos dignissimos associados 1:i t ineza de pôr em

los em dia, evitando se, assim, de algum incômodo futuro.
os 'seus títu-

_--'-

*
BDITAL

DR. SAVAS LACERDA

600,00
50,00
lO.co
5,00
5,00

Total dos pr êrnio s nesta S('fI� Cr$ 1.410,000,00

Uma construção de

Um terreno de

Um terreno de

Série A Série B
c-. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
c-. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00
Cr. $ 1.500,00 Cr. $ 5.000.00

Cr. $ 1500,00 c-, $ 5.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7,000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00

Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
c-. $10,000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,00 c-. $100.000.00
Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

Escritório da líder e Gabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).
-- ---------------- �.�"••••�..ii.lm.m•••••i!

--------------
..

,
I f Construtor naval

Rio, 4 (E.) - O sr. Antônio

I.
Bolais Mónica, arquiteto na

val português, tendo viajado
de Lisboa a Natal a bordo do

"clipper" transoceânico e de

Natal ao Rio pelo avião da Pa

naír, chegou ao Rio de Janei

ro, onde organizará e dirigirá
a montagem de grandes esta
leiros para a construção de

navios de cabotagem, em lar

ga escala. O sr, Bolais Mónica
foi em 1941 premiado pelo
govêrno britânico por ter cons

truido, em tempo "record",
para a Real Armada Britâni
ca, seis caças-minas, em seus

estaleiros na Gafanha de Na

zaré, no distrito de Aveiro,

ALVARO RAMCS

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar iz - Garganta.

Diploma de habilitação do Conselho Nacional Pt' Oftalmologia.

CONSULTóRIO _ Felipe Schmidt. 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259

RESlDf:NCIA _ Conselheiro Mafra, 77.
----

DR. ARAUJO CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18f\s,;s(ente 110 Prof. Silnsnn, cio }tIo de .Innr-h-o

ESPECIALISTA
iJn"11<':US e oP"raçG�$ (10'< OLHOS. UCVfnOS. '\AIHZ c GAHGAVi'A

C'i1'lIl'g-i'H !llnc1Pl"na da GUl!:LA DI;; LOBO. (\0 LÁBIO LEPOia',O nüh<1 l" céu

da bõca fendido, de nascença)

Es(Jfllg-O,.['Dpin. (raql1éD'copia. hronco5·copi3 I;:U'U reül-adll ele corpos "1'·,·:J."hos, êtf'.

COXSt:LTAS: <.Ia� 10 às 12 .' das 15 ,,� 11< hol'''''

'Rita \"lto1' l\Ieir"J,,,, 24 - }'oJl.e: 1,.,,47

AUSENTE

DR. ROLDÃO CONSONI
CIltURGlA GEltAJ, _ ALTA CIRURGIA - l\-IOI,�STIAS DE SI<,NRORM, - P.\R'l'OS

Formado pcl.a Faculda.de de Medicina <]" Universidade de Sâo Paulo, onde foi

Assi8tent.c por vfirios anos do Serviço Ckúr"l"o do Prof. A l íp!o COf!'€ia Net o.

Ciru.l'gin do estõmago e vias biliares, intestinos delgado e grosso. t Irólde, r-tns,

próstr ta bexil{a. útero, ovários e trornpa�. VaricoceJe, hidrocele. varil<es e hérnia.

,
' CONSULTAS:

du 2 III 5 horas. à Rua Feli.pe SchmlÚ, 21 (altos da Casa Para\sOl. Tel. 1.598.

RESID�NCIA: Rua Estf'V€R Júnior. 179; Te]. M764

AUSENTE

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO I
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

rorUw1o pela Uni'yersh1ade lie Genebra

Com prâtlca nos hospital. europeua

Ol1nlca mjdlca em geral. pec11atr1.a, dQell

.... do Il8te.ma nenollO, aparelho genlto

urln6.r!o do homem e da mulher

&_ete. T#lllOlco: DR. PAULO TAVARU

l
Cuno de Rad�ologla. Cltn1ca com o c11'.

Manoel d., Abreu cllmpanarlo (510 Pau

lO:) l!lspt!('lallzado l!IIl alg1�mll! • &idd"

Ptl1>1lca. V!'la UnlTer,1daM do RI" d. Ja·

n�lro. __ GAbinete de Rn!o X - l!llfJCtro

ur,l'OKTllfla elln!<-a - MetabollaIno ba·

1181 _ Scmdage!!.\ Duodenal - Gabinete

de '1.lot�T'l\plR - i,aboratórlo de micro,..

oopla � aQlIllM� cUnl<'a. - Rua tI'",rnando

"achado. II Fone 1.196. - f'lor1.anÓllOlla.

DR. REMIGIC>-
CUNICA ••nICA

•01".,\80 !nternu, d� Senhora. e cri·

.1').,... ..m O't!rlll. CONSUL'l'OlUO: RU!I

I'ell'pe ��hmillt - I!ld!!1c1o .o\m611a Neto

"one l�9'l. 9 Iii 12 • H II 17 hor... RIIl

8TDtlNCI.o\: , Larqo Benjamin
Conatante, 3

Dr. Newton d'Avila
.l, Operações -- Vias Urinarias -- Ooen
r çaa doa inte.tinos, réto e onu.

.

__ Hemorroidas. Trotamento da

colite amebiana.
FiAioterapia -- Infra-vermelho.
Conault: Vitor Meirelea, 28.

Atende diariamente Ô. 11.30 ha •.

o tarde, doa 16 h•. em diante

R$tIid: Vida! Rwno., 66.
Fone 1067.

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

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

VlrutrlJo e OrtopedIa. Cltale. •�

lo to..... "al't(MI • .oe.� 4. "ÜOl''''

'CONSULTÓRIO: R. loão Pinto 7 Piei
tlamen't <1a. 11 ... 17 bar" REsm:tN

�
QlÃ; 4JÜ"l;"f.!lt. 4ln1l,;\, M 'III'" 'l".

\

--,_---_._-

Comarca de Bom
Retiro

C()MPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

Amortização de Dezembro

No �orteio realiza<io em 30 de

Dezembro de 19ft4 �oram Rortea

das '1S seguintes combin!lçõe-:

(;,'oti1 Vieira Bllrges, Tabelião de

Xotas e Ofidal do Hegistrn dr 11110-

v.(.'is da. C.nm:1l'c� de. BIl\1l Hetiro,!:·.star!o de Snnta Latanna.
Faz saher que, pelai SoeiNlade!

Co]uni"ac!or;l Calarinl'tlsl'. com si'-

D LAURO DAURA
dl' na cidade dt, Pôrto Alegre, CD-

r. Di 1;J] rlo Estado do li in (;rande do

SuL (�O1l1 escritório ]1('ste município,
nos lllgan's rle Jararaca (' \'ila de

lluporaoga, pl'ln sell procura(lor
,,'spccial sr. 1>;1111-> Alfredo Sehllch
ti'ng fui rcqu('mlfl a inscrição do

llwllIorial rcfcre.ntc as (,Icbas de

terras aba'Í:xo descritas:
Imó'.'el B -- parle do segUindo

hlll

..
gO Agricola-planla n. 61.

s.ecçao I\Hill
Bonito (braço esqllel'do) com a

úrea de 2.;;98.0\l5ms:.!, -- Itl1o\'cl B

e C - parle do segllndo e terceiro

\hnrgO
Agrícola. Planta n. G2. sec.\�'à() Hio Bonilo (Chapadão) com a

:\1'('8: de 3.42;).12(;1I1S2., 1111ó\'el B -

I parte' do segundo lml'go c\grlcola.1
Tratamento moderno da IJltlnorTa- Planta n. 63. Secçào Hio dos Bugres

l(1a aguda e crOnica, em ambos os (Cha:Tladiiu) com' <l úrca de , .. : ...
st'xo�. por pro�e!'l�OS modeI'o>Oll SQb nH.000ll1s2., Imóvel C - l)m'{e do

"ontrl'lle !''o1do�CÚplCO - {lretr�",oopJ. terceiro hurgn Agricoía. Planta n.

_ e de laboratório. M. Sl'cr;:10 Hio dos Bugl'es (Chapn·
FlSIOTEHAPTA - DIATERMlA dão) eom a Úl'l'<l de 1.4:H.i.229ms2.,

_. lNF1lA-VERMELHO Im,')\"(:, I E e F - ,pall'te FaxinaI dei
CONSULTAS: - OaB 10,30 ks 1:1 n,ll1'l'O Bl'n 11{'O c parle colll sessão

h<)[Il.S e das 2 à8 II. Tres Pontas. Phllta n. Hã. Secção
ConsultÓrio - Rua Ttrl\dente. H. Hio tln �I('i() lote nO A C'lm a arca

�'one: Ui()3. (le 3.()():!.5ií2,(iGlllS2 .. .:\0 toh'Jl de 011-

l1esldencl. Rua nrlldentea 't 'll
.

I' '1 I:'.c 1111 wc, (OiS 1111 ll!elroS <,Iltadra-
(Sobrado). dos (' �('SSC1ÜR C SC'IS cenhl1leh'os

_____.---..� ...- .• _.----
([uadJ'ados. Pela requerente, por in-
I pJ'm{'diu do S('U procurador espe-

nR AUDvLIO ROTOI O \! cid .

fonl111 a,pl','s:C"nlarl()s �'11l 1neu

t.J. l\fi _J
.

cartono os docllJne,ntos ('Xlgldos pe-

W! 'do C'.� r I ]0 decreto-lei 11. ;"i�, tle 11l de ])c7.e1l1-

'llt 1(0 - aarflao - a.rteiro Í'lr() dp 19!1i e pclq dE'C're,to-lei n.

R Ao lOS X '3.Q79, dr' 1.'1 de Sch'mbr'() de 1938,

MIJdl'rLUl e possante instal:;jção eXédu a l'elat:úu cl'ol1otógiea .. dos

de 200 MA. ti tllJos dr' dÜ1111 nio e ccrtidao ,hs

)lagnóstico precoce da tuberculose ;]lesnle)';. dis}Jl'nsados pejo M. M.

.ulmonar, uleera� gástrica! e duo- .Tuiz (It' Dil'{'ito por Já ter sido pru

lenai3, dl.ncer do estômago, afe· \ lln:drios )lO rl'gí�lo inicial que se

:<)t>.� da� visa biliares, rins, etc. :.;cltalll fta,ríqu('ados }lO eXame do:;

\plica o PoC'urno-tNUX artificial I intel'l'Ss,ad(}s. ([\]C' Pllriel'ào Ofel'l'Cel'

Hlfll o tralarnento da Tuberculose imptlgnaçú() a illSCl'içáo atê h-jnta

I�ulmonar _ Tratllrnentoll moder- dia's all'\s fi última ]JllbJinlçiío desk

!Jos e efh'''Izc!I desta moléstia edilal. E para qUI' (']JegtlE' an co-

,llll1pleto gahinete de F..1etricidade J;.1H'cirnento de tlldl)� lavrou·se o

né(lica: Ondas curtas e ultra-cur- \ pr('seni(' edii.al, :t1é1l1 (le Ulltros dr

;.I.�. Ruios lnfI'll-Vermelhos e Raie.!! I igllal lüul' <[l1(' �erã() pnhlien'flus na

Ultra Violeta, lnfrazon-Terapia formu <ln l('i.

Consultório: Rua Deodoro, S Bom HeliJ'o, :10 de Dezl'mbro (le

esquina Felipe Schmid1 19 t�,

,'IU , $.li 12 hn., � da! 14 �, 17 bn

Tellfonl \,47.

Especiallsta em Doenças de 8enbo

.'as - VIas Urlnclirlas.

Cur� de especializaçf\o de Glneccr

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·

culdade de Medicina de Silo Paulo.

Tratamento espeoializado, médico t'

c'irÜrglco. das afet'ções do aparêlno

;;enltal feminino (Utero, ovArlos,

trompas. etc.).

Cura radical da� Inflamações do.

anexos (Ovários, u·ompas). sem ope

ração). Trat.amento de tDdos os dIs

túrbios da IDeutt'UaçAo e da eIltertll·

dade.

GI'lllil Vieira Horg('f;
Ol'iril)l

Q
J
T
Q
R
(;
B
Y

r
s
M
f
I
H
p
X

f,
R
X
L
p
L
8
o

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE
•

Idi@ma. por
tugub. eapo
nhol. francSa,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviaçéio,
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metalul'9ia,
Eletricidade:- Rádio, Máquina8; Mo·
tore_, Hidráulica, Alvenaria, Agl'i
r:ultura, Veterindria. Contabilidade,

Diciondrioa, etc. etc .

Os portadores de titulos em

vigôr contemplados são con

vidados a receber o reemo

bôlso garantido, na sMe da

Companbia,
ou com os Agentes Ger81R:

Sociedade Comercial
LlVONlUS LTDA.

BLUMENAU
Nil.o intprl'nmpQffi o l1AglI-

mento rpgulllf d"s j1',Pn""l!,Ju
des dos PPUR títulos

Mensagem a

Chiang-Kai.Shek
Quito, 4 (SIC) - O Presi

dente'Velasco Ybarra, do E4ua
d (J 1', (mvi 011 recentemente ao

l't't'síÚPllte Chi:anlg-Kai�Shek a

seguinte saudação. em respos
ta à mensagem de1ste, de agra
decimento pela abolição das

restrições sôbre imigração chi�

nesa
.. Vossa Excelência não

tem de que agradecer-me, p01R
o Equador admira a gloriosa
pátria de Vossa Excelêneia e

professa os princípiOS de fra

tel'l1idade entre todos os povos.
O território equartoriano está
abertJo para todos os indivíduos
laboriosos e honestos, sem dis

tinção alguma de raça 011 cr�...

ça reUgiQ�a" �
..

__ ...
'

_�__
_''''''l'''

Em caso de Interrupção, re
habilitem .Imedlâtamente 010

seus tituloR. E' suflch>nte pa

gar UMA MENSALIDA.DE para
revigorar o meAmo e evibir a

perda do direito sôhre o Ror-

�elo e salvar 8S suaR

economias.
-

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

As anedotas e piadas aparem·
temente Ingênuas são grande.
armS8 de desagregaçio maue·

Jad."" ,e18 "qulntawtohlna".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��1J����� ��1:1�����!�������:�1!�!���:�IIEC;�' e ANotíci:S I M�i!or�5�uap)vo�t!SSO�!'iP��.�!��o�
Fl't'tivamente uma operaçao de grande envergadura. O ja es-: o apêlo dos 50 generais alemães que se acham prtsioueu'oe na

jorado assalto iniciou-se às 8,30 horas da manhã de omrem. E Rússia dirigido ao povo alemão para que ponham Hitler abaí-
:A horas mais tarde, as informações oficiais qualificavam de Começou a circular na capital xo êste am.o, acabando com a guerra. É o seguinte o texto do
"f-:::ttisfatóri-o" o progresso através da saliente inimiga, cuja I'lumincnse um novo tipo de bonde, apêlo dos generais alemães aos seus patrfcios: "A 110ta do co-COIll caracterisficas modernas, apre- -

largura, nesse ponto, é pouco superior a 30 kms. Embora por sentando condições especiais <Ü' lapso do Reich se esta delineando para muito breve. A tremeu-
mo.Ivos de- segurança todos os despachos sejam submetidos a conforto c' segurança para os, pas- da superioridade da coligação opositora cái sóbre a Alemanha.
rigorosa censura, sabe-se que os aliemães contra-atacam com suge iros. além de poss ibi litar maior O pOVO alemão tem sido sugado e aímda o será em proporções. -

êsuero.Tentando í d'
. - lotação, Idcalízado por engenheiros -::l furia do uesespero, tentan o impe 1T uma irrupçao, que arnea-

brasileiros c fabricado nas oficinas muito maiores. Mas seus meios estão esgotados e seu potencial
ça transformar sua ofensi�a ele ínvermo I?-um. �e�astre dos pio- da Cantareírn, o novo tipo origina') humano para a guerra está 110 fim. Mais uma volta elo paraíu
res já sofridos. Mas ua açao _::,ol'na-se mais difícil, pelo. fato de, de carro somente apresenta, D.O pa- so levará necessàrtamente ao desastre. Apelamos, portanto,
terem que enfrentar, simultaneamente, a outra ofensiva do g�ment() de passagens. uma slnilla-

para a Wehrrnar-ht e para o povo alemão, no sentido de que po-
'I'erceíro Exércjto no flanco sul. ridade co�n. () processo usad," nus

nham f ím a essa luta insensata em tace do assalto unido (los' , ,

, ._____
Estados ln LÜOS. () pagal1JenlLl, tIl1C

• �

será no me!o do carro, t: que os nor- aliados, que se avizinha. para destruir o que resta da Alernall1ha,{tc-americanos denornínam "pay as ÊstJe ano tem que ser () ano das decisões",
you pass ", é 11m sistema que facili-

iiiiiiiíiiiii_iiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. iiiiiiiiiiiiii iiiíiiii_1i!la ii saída dos passageiros, l\Ieeail)is- - -

mos especiais em am bas as portas
._ de cn lrarla e lIl' saída -- impos
sibilitarão li abertura de qualquc r

___� �_. "_. o - '.�._. ,. __ ._�_ •• ----.-. - ._�-_.� UJTI'a delas ('Oln (} bonde rl11 movi-

Florianópolis 5 de Janeiro de 1945 mentr�,:, As, port as e os l'Sl1:ibos, sã,o
______ . ._ .. __ ._ ... I coujugador , (�C modo quc, ,10 se í'e--.------ .------- . -

dharem aquelas, estas ficam eSC8-

R h di Presentes aos
motcadas. Os motoruciros c condu-

ec aca OS I, tores ln1}J::tllul!'ã_o senla�os" A

pr[-II I
'

d..
r" rueira cornposrçao. a prrmru-a d(O

Supremo Q. G .. 4 (U. P,) - expe ICIOnar.IOS l�alla s;!'ie de cinco, foi ,!ançado na

Na a'rea da Alsácia as tropas! _

linha Largo do :\lour<l .

'., .'. . ..' .! Salvador, 4 (E.) -_ Foram .. '

d·.I SetIm? Exército amerI�a- entregues ao Comando da Sex- O l'refei,lo do Distr�to F�del: :11
������������������������������no

lançaram, ataque, conquis- ta Região Militar 1.500 volu- lll�l�ll'IZO,ll 1üSSC1,ll e,s't.endtdas as ta- Visitou usinas. Reneto VI-.!4natando algum terreno. Em con-, 1 t d 1 C . ha millas dos funcicruu-ios exf rannmc-
- I ,,II

trá-ata ue os alemães fizeram mes, co, e a os pe a ampan rM'�Ífs, o,s r�I\'o!'es e heJle.fíc�os ,eon- Inglesas
f'

q '., .

filt rem i Popular de Presentes aos EX-, ('edJdos as I nmilias dos funcwnarlos' Londres 4 (8 I F) - Umaes orços p.ara s�_ md rav Ipedicionários. Esses volumes I ('f�li\'os, iS,to. é, a COllCl:Ssã(,) de l!l1l'delegacão' 1'epI:es�ntativa da Estreou ontem, no Teatro Alva'
em Lac NOIr, reglao os os-

conteem objetos de uso pes-, mes de vencímento a titulo d-P au- . _' ..
ro de Carvalho, obtendo ruidcso

ges mas não o conseauíram ld d b '1' I' xi lio para funeral.
,

Avíacão Francesa chefiada pe- sucesso; Renato Viana e sua E3co'
�sendo rechacados cad{ forte� soaI para os

_

so a os raSI eI- . . .

lo titular da Aeronáutica, Sr.}a Dramática., corn "Fogueira de I �
'd' 1'OS que estao defendendo o: Para eyilar a buda ao decrelo-Iei Charles Tillon chegou à In- Carne", peça em 3 atos de autoriapeI as.

Brasil nos campos italianos, ln, ,-1,902, de 19-11. q:le gar[:ute o elTl- glaterra, Sua �isita teve al- dêsse consngrado intelectual edro-
III. P

.

II" Rio <.I: (A N) - A firma I prego
e a per('('p�'ao de metade do I d' d d

-

d 't
maturgo.

M enlc Ina ".

d t . salário ao €'Illpreo'ado COllYflCado guns IaS e uraçao uran e

I
Os que comparecei am na noite

em Blumenau Her:nan V�n �op�es, es � i foi y!'ollJuJga(]0, Ol1ll':'O decr�to-Iei, de:: os quais foram examinados os de ontem, ao vel�o ,(a'Clr�O da

Tendo adoecido gravemente capital, envIOU a sra
.. �arcll' n. ;):689, de 1�43, "que prollJ'e a des-jtrabalhos da RAF, as esqua- Praça Pe�elr? e. <?bvfllla, ,Vlveram

.

'

, , I' Vargas, uma carta partIclpar:- pcdld<l sem J�lsta cal�sa rl,�s traJ1"- drilhas francesas que atuam horas_ de mdlscflhvel ent,,'�,a9�0 .e�m Blumenau a sra. Ingeburg'do_lhe a remessa de 18 mil CI- lhadures, em Ida,oe lllllltar , ASSlni,!, '., F'
emoçao. Raras V"2:e& F/orlonopolill

Luz, esposa do sr. Vilmar Luz, I
, d st'nados aos soldados é que dispõe () �'TI. 1° df'sle úLil1lo no, corpo .da �oya� ,�ll '. orce, te,v� oportunidade de aplaudir fre

funcionário da ag'ência do, ganos
e 1

,
decr-cto: "l'u(ll1unto .durar .0. estado a�em de I_nclult val�as _

Inspe- net;camente, ?om.o o. fez ontem,

Banc,O INCO foi recolhida ao �a FEB no flOnt da �uropa, dr, guerra,

n,a,
() ser". p;:rm,'lt,rdll

nus I çoes a usmas de aVlaçao que a11<:s, com mUl�a JUstiÇO, a uma

" .' , "E esta uma colaboraçao dos i clllpreg'Hk)rl'S l'eSCH!illr eontratos
se encontram em pleno fun- plelode de artIstas conClentes, coHospItal Santa CatarIna, loperários dessa firma que ti-I oe trabalho com emprega rins rese]'- .

•

mo sobe ser o elenco de Renato
onde, relata A. CI�ADE, se

veram a iniciativa d� al'reca-I ,:islns. em_ idade .tle convoc�j:ão Jr:i- ClOnamento.
_

":_iana, vulto d� i,:confundivel va-

constatou "septIcemIa geral,
I

'. .' '
. ,11t>J.r, senao meówllte ma.nJÍl'staçao

CASEMIRAS
lor no Teatro NaCIonal.

,
, 't d 'f

- dar entre o numerano ao seu
exprl's,�a da vnn,tade dêstes ou (luan·· LOJA DAS O desempenho dos artista!! emaeCOllen e e uma m eccao 1 o e"I br'I'ndar- os ! ]

" "F .

d C .. f
. . .

,

t
"

t 1"
a cance e cme' (O us meSllll)S (erem cansa a cle'Cl- Os tecidos adquiridos na Lo- oguelra e orne 01 lrrepreenSlH� estmal _e OU ras comp lCa-
,nossos soldados. r.ão ". vel. destacando.s,: Mario Caetana,

çoes de nao menor graVIdade. I ja das Casemiras, na rua Cons,
no papel de Gab1, Renato Viana

O diagnóstico equivalia a uma I
------

Divulgll lln! lrl:iluli.n·o carl-oca que, Mafra, 8-A, têm como garentia r.m Armando, e, Ruy Vion<:. no ue

senten�a de morte: Só me�mo I O CATARRO ��:�r��:�\'�\�\' d�'ll'��;,:��,�1'���O ��r1��� C�?i11�: �_._�ua�id��e _e_a._ d�:abilidad.e. ;��;:��:Z:t��a��for:s�sPl:te���:I::um mIlagre podena salva-la'l PODE CAUSAR nll1scriç(ies dil Hegisilo Civil do [{in Major Manoel Fernandes tél.mos aplausos, ,
fi

E foi justamente isso o que de' Janeiro, ('('J'('a de "100 casais, afilll O qua.e a.sistiu na hOite der'"
aconteceu, da forma que pas-I ZUM B IDOS E ({:e con!]'; ,irem llLLpcias. Padilta onte;n, fei aquilo que m�ito bem se

samos a narrar. Desesperado I Allsumiu, ont",m, a chefia da pode cho.mar teotJ o, .,!uer pela
,_ A

SURDEZ
O sr, ,1C'fl'er'so:1 CafEen-, ex-embai- 1\0. C, R o sr. Major Manoel Fer- hcmcgeneldade do conJunto, quercom a sltuaçao, o, esposo .

da

I
xad;)l' dos EsIlJnos l"nÚlos no Bra· ncndes Padílha, recentemente no pelo técnica do enrêdo, quer peloenterma r'ecorreu as autonda- ,.'] .; 1) s r 1 1

..

d h f' d admirável desempenho, dentro da•

UM REMEDI,O QUE ELIMINA O �i, l'· fi re :l'nUll 1 Cl'ec elJC'l.alS ao ge- n_:ea o para c e lar, ,:_ma as Eec

des civís e militares locais no CATARRO NASAL E ALIVIA O I:l'ra! ._De (:all!l�,<,:1rl ",Paris. COll'U çoes. daquela _reparbçao, e a q\.l�m extraordinária naturalidade, com

sentido de que as mesmas �on- ATURDIMENTO CATARRAL
� IlI1Üldl."H!OI na 11 an,ll. deseJamos feliz estada enbe nos. que se co�duzirom? os a;t.istas, ,

. ,

'1'
,.

d- Pala hOJe, em wa. reCIta, serasegUIssem penlcl ma, unlco São poucas as pessoas que ao I ".__...".........w."._-.........,."..-..................__................- ......- ............- ......•__.____
o,presentada a peça em 3 atos doremédio capaz de evitar funes- importância e tratam a afecção ca-

Laboralo'rt-o d A 'J. CI'· me!mo autor intitulado "Di�jno
to desenlace, muito embora as larral.: Entretanto, a afecção. catar- e na lses Inlcas Pel'fume", obra jci consagrada pe'ral nao é um mal passageIro. Se �

J desperanças de cura fossem mí- 1 d �s oplausos, as n1ais cultas pia
.

nüo for tratada em tempo, e a po e Farmacêutico (iERCINO SILVA telllS do pal�,mmas, dado o estado da pa- (!i:generar numa grave enfermida-
'

ciente. Relatar aqui os esfôr- de, destruindo o olfato, o paladar e, (Chefe do Serviço de La:Qorat6rio da Assistência)
ços despendidos pelas aludidabs �l��latinamente, minar a saude ge·

Exames de sangue, urina, fezes, escorro, puz e qualquer Enver.:tizadoresautoridades no sentido de o -

Se V. S. padece de catarro, não sc outro necessário para esclarecimento de diagnóstico
ter o remédio milagroso leva- descuüle. Compre um frasco de Precisa.se de 2 ou 3, na
ria muito tempo. Basta dizer PAR..'\fINT e t0111e-o de acordo com Horário: até 8,30 hrs, e derois das 14 horas. Fábrica de Móveis «p. Mo-

b t d 'l.� instruções da sua bula, ,

que viram sua oa-von a e co-
Parmint tem demonstrado sua efi-I Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco doelar», rua Trajano, 15.

foada de êxito. com a vinda dcia em muitos casos, porque sua 'J".�""""'''''_''''....�......� V,-16
do medicamento, cedido pelo aç'l10 se exerce diretamente sobre o • N

. . '

Comando da 5a. Região Mili- ���:��e e sobre as membranas um- O ESTADO Esportivo d:sA�I:�::an(as Major Dr. José Rosário de
tal' e remetida de Curitiba em A volta da respiração facil. da Araujo
automóvel. O resultado das agudeza de ouvido, o restabeieci- --,

'

parís, 5 (U. P,) - Os ame- Por ato do Snr, Interventor Fe'
aplicacões' na enferma foram mento do olfato e do paladar e 1('- Será dia 14

I
ricanos reocuparam Senon� I

deral no Estado. foi promovido 00

súrpre'endentes. Em poucos vantar-se, pela manhã, com novas A po.rtida amistoso. entre o Avoí champs, na área do saliente pôs�� de MaJor'n;édico, �a Fôrça
f' t f d energias e a garganta livre de ca- x Combinado da Capital. marcada alemão na zona de Basto(J'ne ,POhClOl. o Dr. Jose RosarIo de A·dias, a mesma 01 pos a ora e

tarro _ eis o que lhe proporciona. para depois de amcnhã, roi

trans.!. .
, '<::

.

ra,:Jo, do quadro do Serviço de Iperigo, realizando-se o milagre d. o tratamento com Parmint. Tal" ferida para o dia 14, dorr'lingo. Luta forte tI ava-se nas ar eas i Saude dQ. mesmo. corporação.
da sua cura". ne sua vida mais aprazivel, mais --- Ide Bourch e Bois Master. No- -

alegre, Para seu próprio bem - tici_?u-se ofici�l�e?te esta ma- A Abadia deComprar 08 CASA MISCE se sofre de catarro - comece, húie nha que "o mlmlgo penetrou _() tratamento com Parmint, G MonAe CassinoLANEA é 8'lber economizar" :í 1Ilü. DOBOA em ros Rederching e que se ,li· ,
.--

lIUft'O lKBJG,;OSí. 1 u t a nas vizinhanças de CIdade do Vatrcano, (V, A,)

H01�:3�" ��i::� às No campo de j'::'at�4= IA���_:��
.. queo: 1�����ti��\:�nUt�C6�':s�

concentravão Estabilizador e transformador 119, que fO,ra d�stl'Uida pelos
, Vende,se um, de 1 kilo watt, na ;ataques aereos em março deLondres, 4 (8, I. p,) - Co� radação do ESTADO. 1944, será novamente recons-muni,cam da Polônia que as t 'd I f'd Fonogramas retidos .

nu a, ogo que 01' passiveI eautori: ades alemãs aprisiona- de acordo com o seu modêloram e levaram, para o campo
-.----.-.---.------.- Acham'se retid,:)!I na Cio. Tele·

de concentracão de Oswiecim MOl reu O padre .

f"nica Catorinense os seguintes original. Nesse sentido as rui-

o dr. Stefan >Jasinski, oficiai IJacinlO Bomba !��:gÁ�o:�i�t:�: �::�::' D��oÁe:� ���n�o ���d��s:r�'!� utilizadas

polonês de ligação para as Lisboa, 5 (U, P.) - Faleceu ,anio Campo!i Vieira. Oto Silva e

questões concernentes ao cam-laqui com 80 anos de idade o Sousa, Gumeroindo Medeir09, Pro.

po de prisioneiros de guerra :padre Jacinto Souza' Bomba, fesllol' Santos Al'eõo, Carlos Mali·

em Varsóvia, Icapelão do Asilo dos Cegos. F�:de;��e��:!�, Dalton Vieira, �

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro CiVIl)

Escritório Técnico de Engenhíll'ia
Projetos, Orçamentos, Administração, (onstrll�ão
Rua Esteves Junior, 168, - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

RITl
Contínua o IiUC9SliO

Charles Boyer e Joan Fontaine em:

DE AMOR TAMBÉM SE MORRE!
«Afisim C01TlO Oli cisnes as mulhe

res também de amor morrern»

Impróprio até 14 anos

Complemento nacional DFB
Preços Cr$ 5,00 e 4.00

B'tIOX'y Hoje, 6"·feira às
K 19.30 horas

Coloasol Programa
l' Filme Jornal 198 - DFB
2' O FALCÃO E AS ESTUDANTES

novas e sensacionais aventuras
no Falcão.,

3' O HOMEM-LEOPARDO, um fiI·
me eletrizante e assombroso.

Impróprio até 14 anos

PreçOIl Cr$ 3,00 e 2.00.

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

Morreu em acão I
Londres, 5 - A emissora de

Budapest anunciou que o ge
neral Ivan Hindy, comandante
das tropas húngaras que de··
fendem a capital, foi morto
�m ação,

tOfoll(O (AP.ILM
P9R:�)C� E'i. ÊN�C ,';'

... ---- _ .. 1...__

Transferido para a reserva .'(o presidente da República ossi. (

no\.l, na palita da Guerra, decreto
conoedendo demill$á.o do serviço
ativo ao capitão médico dr, Au
gusto Ferreira 3e Paula e com
êsse pôsto inolui·lo na Reserva d.
20, CIClSIõe.

�------------

Juramento
Atéhas, 5 (D, P,) �-' o novo

gabinete présidido pelo gene
ral Plastil'as, qUê consta de 7
ministl'oS e 5 sub�secretários,
prestou juramento perante o

�'ege:n,tE;' arc�bt�PQ D�,mas�inóS1
! '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


