
subúrbios de Breslaunos
LONDRES� 25 (U. P.) ••• INFORMAM DE MOSCOU QUE O EXÉRCITO RUSSO JÁ ESTÁ INVESTINDO CONTRA OS SUBUR.
BIOS DE BRESLAU. OS ATACANTES DEFRONTAM-SE NÃO Só COM DESESPERADA RESISTÊNCIA INIMIGA 'COMO, ADE.

MAIS, COM UMA TREMENDA TEMPESTADE DE NEVE QUE REDUZIU A VISIBILIDADE QUASI A ZÉRO.

Tudo pronto para
gr.ande batalha

a

o Com o 7° Exército Norte Americano ao norte da Alsácia,
::5 (U. P.) - Tudo está pronto para a grande batalha ao norte
<la Alsácia. Toda a frente pode entrar'em ação a qualquer mo
mento. Ambos os lados concentraram fôrças para o grande
choque ao longo da nova linha para a qual se retiraram os

uorte-amertcanos, há 4: dias. Os alemães enviaram grandes
patrulhas para provar as Inovas posições norte-americanas,
particularmente no setor do rio Moder, mas foram espalhados
pelo violento fogo de artilharia norte-americano. e nenhum
soldado inimigo conseguiu penetrar nas princtpats posições

Contl·nua a ava,tanche russa' Fuzil.ados em ��������l�:�l:e��sS�I��:�l�:�ã�ef�:��C:��l��\l��r��������:�s :��
B I j-erarido, confiantes, o próximo choque.er Im Os alemães tiveram, hoje, uma amostra do que lhes estál\fOSCOP, 25 (U. P.) -- A Iut a em tôcla trente oriental con- Londres. 25 (U. P.) - Foi reservado, quando começaram a se concentrar prura atacar nu-.tinúa,com a mesma fúria, �guardanc!o-se a qualquer momento Iouvido aqui, o seguinte radio ma floresta a 8 míllhas a oéste de Hageruau, no .rto Moder. A

�t notícia da queda de
_ Koeuígsberg e .Br:sl�u, e,Ul CUJOS a1Ted�-1 da agência Transocean: "Os artilharia norte-americana entrou em ação e esmagou as con-

1'e'8 oferecem os alemães t ítãníca resístêncía. Fontes extra-of'í- círculos autorizados alemães centrações. Posteriormente, outras fôrças alemãs repet írarndais, noticiara.m,. ímclustve, que, já se co.:_mba�ia .Íl�te�lsamente ;informam que agentes se?l'e- as tentativas, mas foram desbaratadas antes de chegarem ao
nas ruas de Koenigsberg, mas a Intorrnação, nao 1'01 ainda C011- tos britânicos e norte-amenca- río.
firmada. Não re�ta dúvida alguma de que na �ilésia, a medida!nos foram fuzilados, após se- ------------- -- _

que avançam, vao os TUSSOS aumentando o vigor de seus gOl-Irem capturados e julgados pe- A retirada alemã mudou de rumo':pes. Das ordens-do-dia do marechal Stalin, hoje divulgadas, de-la Corte Marcial na Eslova-
'

preende-se que Breslau está prestes a receber a
,.

xeque 111a- i
quia. Esses agentes secretos París, 25 (U. P.) .- Devido aos constantes ataques aéreoste" das fôrças russas, que convergem para a mes1.na pelo 11Ort�-leram chefiados pelo america- a retirada de V011 Rundstedt, elas Ardennes, mudou de rumo,

to sul. Ao sul de Breslau, carpturara.ru os russos a importante <:1- !no de nome Green e pelo bri- Isso porque todas as estradas que levam diretamente para lésdade de Gleiwitz, cujas fortificações resístlam ao

mareChal.l!tânico de nome Semes - este t.e estão abarrotadas C0111 os destroços d-os inúmeros veículosKoenive. A sudoeste de Katoviteh caíu a cidade polonesa de último fazendo-se passar por alemães, destruidos 'pelos pilotos norte-annertcanos e brltâniCrizano, muito importante do ponto-de-vista militar, devido as major do exército. Foram cap- ,cos. Devido a isso, os nazistas fogem, agora, pelas estradas queficas ja;zidas de carvão. turados á retaguarda da frente demandam a nordéste e suéste, que provavelmente não tarda-

Ordenada a evacuação de Breslau :e:�::9::ã:10::O rãT;;;;��as �mef�ng,an�a alemãMoscou, 25 CU. P.) - Os alemães recuaram para a mar- Brasil à Conferência
gern do setor de Oppeln facilitando, assim, a ocupação de tOQ'Ü do México Londres, 25 (U. P.) - A própria rádio de Bezltm descre-
o suéste da Si1ésia pelas fôrças de Koniev. E a 1'ÍC'a zona mi-

R' 25 A N S d ve, hoje, o tétrico espetáculo das tilas intermináveis de civis
ueira que forma um conjunto com as minas de Stockovitz na 10, t\' 1') I" egun

b
o alemães que fogem diante do avanço russo, especialmente da

Polônia Os nazistas ainda parecem resistir, uaturalrnent e l um vesbe� mo
_ oC�' J� se .fa e Prússia Oriental. Entre as localidades cuja ocupação foi notí-.atendendo as ordens de H,itler, que também mandou defender qcuefa �

e .egda,ça�n:' <? rasi a ciada, na Prússia Oriental, uma merece especial menção, E
líul d Od NT tf d'f Iid 1 B l' dí I on erencia o J.v-,!8X1CO se cons- """"rI'", b 1,'" velha s'd da. Orrlern do C vo lheí s Tel toníRreslau e a, 111 la o er.• o IeH1S 1 une 1 a.s ete ' er .1111 1-

itit
. ,

d 20' 1 t t dos
lV} a.l dI 1.... g. a ,. !7 e '. I . ' S.; .•a .",,1 el1'o. .1. I Ir-

, -

I '1 Ulfa e e emen os O', d 1" l'
• • - � •

l'
,zem que o "gaul61.tel''' de Breslau ordenou a evacuaçao de to-

êles escolhidos no des ach» de cos, que a I rnrigrram a estação gerrnamca para o este, a se-

da� mulheres e ?nanças enquanto os homens c�pazes de ma-
ontem do sr. residenEe da Re-

culos passados. Agora os teutos abandonaram, em marcha aee

nejar ar.:_mas se;·la�n. empregados na defesa da CIdade: :\Ia� a 'pública, tod6s êles indicados Ierada, o seu castelo rumo ao oéste.

evacu�çao . �s�a dIf�clütando a remessa de ,reservas a capital pelo ministro Leão Veloso que,d� baixa Silésía, pOIS t?�as as estl·a.das a oeste de Breslau es-
aliás, será o chefe da Delega- O Ministro conterênclou :

comtao abal1rota.d�s. de fUgItIVOS, que Impedem a passagem dos
i ção. Sabe-se mais que apenas Etransportes militares.

o-
•

, rvÓv ,
•
�,

cinco serão os delegados pró- O Chefe do E. M. da F.. • B.l\IOSCOU, 25 (U. �.) - S�o.u�ldo l1:1'O11118 a emissor a ;:Ie 'príamente ditos. Os 15 restan- Rio, 25 (E.) - O ministro da Guerra recebeu, hoje, emBerlim, Breslau, a capital ela SI1�>SIa;. �01 €v�,cuada. Nestes 111- tes serão acessores técnicos. demorada conferência, em seu gabinete, o coronel Florianotimos dias, segundo acrescentou a rádio nazista, cerca de 300

I Lima Brayner, chefe do Estado Maior do general Mascarenhas.Tli�,ni:I��S abandonaram aquele grande centro industrial da A apenas 200 kmsa de Morais, que veio ao Rio tratar de importantes assuntos da
primeira divisão de infamtaria ,expedicionária, atualmente em'

", -� Londres, 25 (U. P.) - Le-
opemções de guerra na Itália. O coronel Bl'ayner regressará�I' D'R SAULO RAMOS II ���sd�fi�Tai�o�:�'us��sijl°;�:� e_n_l_b_l'_e_v_e_a_'_f_r_en_t_e_it_a_h_·a_n_a_. -�----

a duzentos kms. de BerlIm. U E d d
a

t d át-I
ri

lia informacões não confirma- ma uropa ver a elramen e emocr Iça
de regresso da Capí�a� Federal avisa que Te.eb.riu deli· ���ié�fciu:st�� P��l:sp�,��f��� -eis o que quer Rooseveltnitivamente a sua cltmca, dando consultas, dlànamente, da capital do Reich, mas é bem Londres, 25 (United) -- Sabe-s� que o presidente Roose�das 14 às 18 horas. passiveI que essas fontes quei- vellt enviou a,o sr, Churchill uma detà.lhada nota sõbre a. atitu

ram bater "records" de veloci- de norte-americana relativamente à Polônia e às nações Uber
dade que nem os próprios rus-j'

tadas da Europa ocidental. l1ruf,orma-se que essa nota está
sos alcançaram. sendo estuda.da detidamente em Downing 8t1'eet, residência do
____ . primeiro ministro britânico, e pelo ministério do exterior,

, Notas de 100 afm�de constituir assunto ,para deliberações antes da confe-
o, cruzeiros adulleradas Têm'ia dos � gra1ndes,

. , , ..---------------#iil:
P 1000 v TransplI'ou, ademaIS, que a atItude norte-amerICana com

b b
·

d C Bd
a�as,. refe,rência á Itália é mais liberal do. que a britânica. Essa ati-

Inale·lado O um ardelo e orregl Dr, ,RIO, 25' (E). - A I?ol�cIa tude também abrange o oa,SiÜ das colônias italian,a,s.a,o norte daiPlendeu o �antlmo F�anclsco África. Diz�se que Roosevelt ainda não chegou a nenhuma
Q G de 1\1 ai' Arthul' �5 (U P) � Os liberatol's 110rte-fS.

antos da SlltVa'dem CUJtO pOdcter conelusão defilnjtiva sôbre as colônias da, Itália. Por outra pa,r-• J. <. ' - • '

.. • oram encon ra as· no as e ,

d
. -

d G'� B' h' d 1
-

damericanos in�Clarah�, 'na terça-f�Jr�, 0. h01llbarc�eI? do flor�e c e m cruzeiros adulteradas, te'l ,ex_Iste, grlta:nl" e °A'PoSIçt,aol aR "la- llettan a a d�vO uçado +n

as

(lo Co,rreo'idor ul,timo ponto de re:,;Istencla que eXIstla na JaIa
t f d li

. co onlas a a la. no a (e ooseve, ao que lzem, eSUt;ca
'le l\IIaniÍlla e�l 1942 No primeiro ataque foram lançadas 45 l'ansOorma das en:dml CrUZ€l-

que os Estados Unidos desejam uma Europa verdadeiramente, ,.
.

- ros. zero as ce u as eram' á
. -.

1 E 'd -

tonela{'as de bombas que pl'ovoearam enO,1'111e8 explosoes en-', 't d 1 d ta d,emoor tlCa, e nao mora mente uma UI opa on e a ocupaçao
tre as �nstalacõeB ja.ponesas [dleCollooa °ds, e co a °ds, e af� no s

alen:,lã sejam substituidas por U111 regime totalitário de qual->
'

e ,esse mo o, Icavam
e1' t' za

Luta nas ruas de Kmnigsberg 1�:���f.�;�i��H�}��êt��
QU na me .

bera as cedulas adulteradas de Responderam aceitando os convites
Londres, 25 (United) _. O "Dail:y Express" divulg� mn'dois marinheiros, enquanto es- Cidade do �\f\�xic:o, :25 (P. P.) - 'rodos os países (',ollvida-

despacho do seu eorresPo,n;len1te espe.cIal �m �stoco11l10, m.for- tava embriagado. dos à eonferênda. inter-americana no p.róximo mês reSIPonde�
mando que, segundo 'notICIas de mUlto boas fontes, .os russos "' _. _""W T. ram aceitando b convite, segundo acaba de anunciar o chan-
,ell1ltral'am, á tardinl;a .de hoje, em KOenigSberg,� que est,ão Em poder dos ('eler Ezequiel PadiUa. Várias delegações virão presididas :pe�
sendo travados ternvels combates nas ruas da capItal da. Pxus-.

_
los respectivos chanceleres.

aia Oriental. aliados ---------------

Subasic recusou demitir-se
LOinidres, 25 (U. P.) - Continua sem solução a crise po1i�

tica jngoeslava, pois o primeko ministl'!o Subasic recusou-se a

nceitar sua demissão decretada pelo rei Pedro. Ontem Subasié
teve duas conferências com O soberano, deve.ndo entrevistar
se novamente com ele hoje, depois duma remiião, do gahinete.
para discutir a situação. Acredita-se que o rei estari'a !tentan
do negociar a inclusão dos seus Í'nltimos no govêrno, prome
tenqo, !?m Ü'QCll, l'�VQ�al\ a d.enl$iilão qe SlJbalO!_ç.

o MAIS ANTIGO DLUUO DE SA.S'J'A CATAR.L\' A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
------_..__._--------- ._-_._----

I
-,,_ .. - --- ---. __ .._-----------�-------

Ano XXX FlorianópoliS - Sexta-feira, 26 de Janeiro de 1945 9304

Especinli:!ta em moléstias de Senhoras, partos, alta ci,
rurgia abdominal e plástica.

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

hospitais de F.orianópolis.

A Franca participará da conferência 1 A;;�1�a�o,8;5 ���r���o __:r����
Pa.rís 25 (F, P.) -- A Fa'all1ça desejaria partjcipar da pró- informação oficial declara que

,:\.:ima l'Ollferênda dos tl'es g,ra'ndps mas, até agora, não .,(t.,oi as posições aliadas ao norte de
con vidada. Quem o declarou foi o próprio general Df' Gaulle, IlliagenaU continuam firmemen
em entrevista hoje concedida à im,prensa. Na mesma ocasião te em poder dos aliados, e que
o chefe do o'ovêrno francês reivindicou também, pa,ra o seu Ias noticias de que os alemães

país, o direito de mante. r tropas a,o longo de todo o curso do

I
a teriam capturado são mais

Reno! de fQrn,la 'permáJl1J�1).te, df,lp�nr qa �ueN·jl. do que pr�l'paturas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Papai Noel na Panalr do Brasil
)
(

Móveis

No dia de Natal, quando em toda parte se celefr.3VQ, en-
tre manifestações de contentamento, o noecírnerrt o de Cristo e quan
do se formulavam votos de um feliz Ano Novo, Papai .Noe l , a queri
da figura da criançada. surgiu no aeroporto Santos Dumont para dis
tribuir presentes à petizada_ que se encontrava c Li na ocasião, bem
como aos meninos que iam :desembarcar. Papai Noel o.pc receu í

nop i
nadamente sem que ninguem visse de onde tinha chegado. Daí' te·
rem várias pessoas afirmado que o bom velhinho viera de uma lon
ga viagem, de terras estranhas. sobre o dorsc de um avião d� Panair
ou de um «clipper» da Pan American World Airways Assim, à che-

I gado dos aviões. Papai Noel aparecia e ia tirando do saco que tr'azia
, i às costas os mais variados presentes com que fez o ole;Jria de muitas

=---------------...! crianças e de pessoas maiores que chegavam ou aguardavam -

os e rr-

tes queridos no aeroporto da capital da República,. ·conforme __ 'Pode

I._w.__�.:���:__::�:e�:.::;�:.::..��.::�:::::.:.._._ -�
COiUPANIllA "AlJANÇA DA BAlA �

Fundada em 1870 - Séde: B A r A

.1 Capital e reservals�.CE�����Sd�����:�I:�A;��?�l���;
Responsabtltdades _................ . . . . .. ... Cr$

I
Receita. . . . . . . . .. ........••. . . . . . . .. Cr$ 84.616.216,fl'l
Ativo .., , el'S 1:29.920.00fr.fh
Sínístros pagos nos últ.írnos 10 anos _ Cr$ . 86.Li29.898,!lQ

I Resp:::::: �. .,�:� �"�I���'.;
..

d�
.

��:,6.:�.:�::�
de sa e An1Bl0 MaSllOrra.

(omprar, vender ou alugar

Is A· SERVIOORA I.
[a maior orqon iac çdc no ·1

gênero nellto cu p rtc l ] ,
I

Rua J"ão Pi n to , 4 I

For,e 77 S.

CASAj
!

l
11
11
!
�

Prec isa s e Rllll?:H uma, no

ce n tr o da C1 �adl". que te

nha . 3 ou m;"lS q uar tos

Dão-se referências.

Informações nesta redação.

guerra
'f
Wash imgton, janeiro - (S.' ram atrás das notícias � os re-

!. II.) - As atividades subver-Ilatos Íntimos da derrota da Po

sivas do Eixo na América do Ilônia, Escamdtnavta, Países

�)nl, e muitas outras fases da Baixos, França, das campanhas
.1 tual guerra mundial são dic- da Rússia, das ofensivas de
cutidas no livro recentemente Ipaz, da Nova Ordem da Alerna

publicado do 8onr. \vaveTIy1nha, das frentes internas, dos

Rcot, "A História Secreta da neutros - e outras informa

Guerra". Revelando as hístó- ções interessantes e atualíssi
rias de guerra que se passaram mas que dão ao leitor uma vi

nos bastidores, relativas às 1l1U- são mundial, clara e compreen

danças de rrentes, tais como as sível da Segunda Guerra do

preparações da quinta «cluna, Universo. O Snr. Root é consí
as ofensivas milbtares, diplo- clerado como um dos .jornalis
máticase econômicas, as orga- tas de maior nomeada, com

'.Ildzações secretas e a resístên- uma ampla experiência de re

tia nos países ocupados e a portagem internacional. Du
rorma de que se revestirão os rante 15 anos, foi correspon
próximos acontecimentos, o dente estrangeiro na Europa.
autor responde a muitas ques- sucessív.unente do '''The Chi-
tõos elo momento com talvez, cago Tribune", ela "United

Iruais informação do que tem I ) 'ress ", da revista "Time" e

sido disponível em qualquer da "Mutual Broadcastíng Sys
outra obra anteriormente pu- i em.". "A História Secreta da
blicada sôbre o mesmo assun- Guerra" está publicada em

I Avisa a seus clientes e

iO E:�d��:2e�:;�!?AOS'.-_--"'II_;..�_{_i...':_t..·:O_aç_f:...:m_:�_q:_�_:_I_:_i_;_�_�_i:_C�_i�_'_"
I

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANóPOLIS COMPRA e

Imposto Sindicai (108 Industríaís VENDE

A Associação Comercial de Florianópolis, na sua quatuui-i Idi®ma:
de' de representante da Confederação Nacional da Indústria, \ tuguês. e::�:
previne aos srs. industriais, que não forem sindicalizados, que nhol, francês,
O imposto sindical do exercício de 1945, deve ser recolhido, em inglês. etc.

iaoor daquela Confederação, durante o corrente mês de janei- Romance, Poesia. Religião, Aviação,
TO, de acôrdo com o que dispõe o artigo 591, parágrafo 10, da Matemática, Físico. Química, Geo·

Consolidacão das Leis do Trabalho. 10gia, Mineralogia, Engenharia cio

Na secretaria da Associaçâo, âiáruimenie, das 9 ás 12 e I vil, militar IS naval, Carpintaria.

das 14 ás 17 horas pódem ser procuradas as guias de recolhi- Desex:I:0' Saneam.ento" M�tQlurgia,
.

EletrIcIdade; Rddío, Maqumas; Mo·
menta.

. ,. "

teres, Hidrául�ca, . Alvenaria., .

Agri- I
Ploruuurpolis, 4 de ianeiro de 1945:; r.u!tura, Vetermárla. ContabIlidade IDicionários. etc. e.tc. __

I �'

Janeiro •. S. 1. H .. - Esses soldados brasileiros estão enrolados em co

bertores para se proteger contra o frio. São êle" o soldado Izaltino
Ribeiro da Silvei de Bernardino de Campos. São Paulo. e o cabo
Eduardo Ramos de Oliveira. da cidade de São Pnu lc. Estão ambos

servindo na F E. B.

Quer ves ti r-se com

contôrto
e elegância?

Procure a

alFAIATARIA
MELLO

II escolha o seu figurino.
Rua Tiradente 24

Dr. Artur Pereira
e Oliveira'

Clínica Geral de Adulto.
Doer.ças das crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Pu
raiso], das 1030 ás 12 e das

IS à. 18 hs.
Residência: rua Vise. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manuall

Cenas bastidores da

Dr. Guerreiro da
Fonseca

NOVOS e
USADOS

74.fl17.031i .•�()

5.978.401-.7'15,9/

Agências e m1H1genctaa em todo o terrttõrto nacíonaí, - SUeu:rM.J. no
Ur-uf,\'UIH. Reguladora d., linrlu ruu principal. cídades da A.m4I1ca. Europa
• .lJrlca.

AGENTE EM I�LORlANóPOLIB
C AMP O 8 L O B O .& C1 A. -'- Roa FeUI'e 8cbmUlt. a.••
Caixa Postal d. 19 - Telefone 1.4)83 - l�nd. 'I'elegr, "ALIANÇA·
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt. BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

dos

Pr.,!Jtlgla O Govêrno 11 ••

clssses Ilrnuld&8, - 08 II.mát
11m "uulnt.a - «!oluóllt.... (l..
Il. III. \

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vávulas e Discos _. Rua
C. Msfr e 9

.

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO; Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina I�
� Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. Ift� =- �!

=

Crédito Mútuo Predíol
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PREMIO MA IOH CR s 6.250.00

Muitos bonificações e . médico grcnis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

I

Sedas, Casemiras e Lãs

(O··· ,&. �e!!" li!!! ••• ;.Â a' (O"")t!! ,&
.

�� '.. [�...�"f \" .... _"..

O-RLAN J�)O SC') f\ l-{ !31iJLLl
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 15·14 (rede interna)

Caixa Postal 51 ._,. End, Teleg.: «Scorpellí» ., .. - Florianópolis
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube-A1l1anhã-Grandiosa
para o Carnaval.

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

VIDA SOCIAL li
I

Defl ue , hoje. o natalício do sr.

JOllé Gil, mui digno gerente do
Banco do Brasil.. agência de FIo.
rian6poli•.
Dotado de u -n cara ter impoluto

e de excepcionais conhecimentos
odminiatrativos. conseguiu o orri
versariante se impôr nos meios
aocia I e finonceiro, onde desfruta "h\1sntflfll J
de real a justo prestígio., Pref. Giocoi'ldo Tassoo. do -o Estado» se aSSOClOm

àquel811 que, por tão grato motivo, Está nesta capital o sr
", <?i?con<

lhe apresentarão cumprimentos. do Tasso, prefelto do murucipro de

!LOgUna.Menino Joa*o Vaz Neto Sr. Aderb·al Alegria IFaz ano. hoje o menino João
Voz Neto. filho do sr. Joaé da Acho-ee nesta capital o sr, Ader I
Coata Váz. funcionário da Con- boi Alegria, alto hmcionário de

tadoria Geral do Estado e de d. agência de ltaiaí dos Correios e

Aladia Philippi Vaz, residentea em Te'egrafoi.
São José.

li<
!\HSfiA.S

René-Alberto D. Maria das Dôres Lobo
Completa, hoje, seu primeiro Amanhã, dia 21, sard celebrada.

aniversário, o intere.sante garoto na Catedral Metropolitana (altar
Reníi·Alberto, filhinho querido do de São José). às 7 horas; missa A fotografia moetre-noe o transporte das bombas que irão
do sr , Norberto Silva e de sua ex- em intenção a alma de d. Mafrai� carre"ar uma esquadrilha de Mitchells. (British N. Service t,
ma. espôso , d. Iná Costa Silva, re- das Dôres Lobo, recentemente 5

�ai.de.n.t.es..
em

..J.o.in.v.il.e I.ec.id.a , l�i} lIirllll1lliil

A;\' I vERSARI08

Sr. José Gil

("stern anos bojeI
a exma. sra. Scraide Neves.
o sr. Newton Garcez Jr.;
o sr , Timotéo Alves;
o ar , Oscar Francisco Schmidt.

conceituado comerciante em Ponto
de Baixo municipio de S. José;

o sr . Waldyr Cabral de Olivei
ro.. ativo e competente operário da
firma Carlos Hoepck, S. A.

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448

(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Medina Farm, Narbal Alves de Souza

Farm. L. da CoSIa Avila

Exame de sangue, Exame paro 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.
�utovaccinas e transfusão de sangue

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

dia °NaPf��:!!T� p��nali':ald�
o procedimento ideal dos poja está
.empre no rneío têrmo: nem mi
mos exagerados nem maus tratos,
não condescender demasiado, nem

reprimir em excesso. O equilíbrio é
o caminho a ser seguido pelos pais,
para habituar a criança a cum

prir normalmente as suaa obriga·
ções e o colccar-se , pouco a pou
co, no aeu verdadeiro lugar na

família, e na sociedade,
Procure infundir em seu filho a

ccnviçãc de que deve cumprir. por
si e de boa vontade, suas obriga·
ções, dando-lhe bons exemplos e

educando-o sem condescendências
dernclIiadas e castigos excessivos .

SNES.

Dr. H. G. S.

. ,

soiree,

Q. G. Aliado sudeste da Asia,
2'1 (U. P.) - O comunicado
aliado de hoje declara que na

península de Meybdon foi efe
tuado novo desembarque alia
do e estabeleceu-se uma cabe

ça-de-ponte de 2 kms. de pro
fundidade, a sudeste de Kan

gaw. Poderosos contra-ataques
inimigos, durante a noite de
22, foram desbaratados. Foi
mantido o progresso ao sul de
Moniwa, pelo 14° Exército. As

I tropas aliadas capturaram
Myinau, nas margens seten-
trionais do Irrawady. No vale
de Gangaw foi, também, ocu

pada Tilin.

domingo, à noite, no trajeto
entre a rua Visconde de Ouro
Preto e Cine Ritz. um relógio
pulseira. de markasita, para
senhora. Gratifica-se a quem
en tr egá lo ao dr. Mário Ra
mos Wendhausen, na rua Felipe
Schmidt, 38,sobrado. 6 v.3.

Ensaio geral

o do

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

Atacado o trem
de alimentos
Londres, (Via aérea) - A

emissora de Paris anunciou]
que um grupo de bandidos ten-]
tou atacar o trem que eOlldu�!
zia um carregamento de 170:
toneladas de gêneros alímen-]
tícíos enviados ao Vaticano i

pelos católicos da América do I

Sul. Esse assalto foi tentado I
quando o trem corria entre

Nápoles e Roma. Todavia aque
la emissora não fOl'Jle(�eu ou

tros detalhes sôbre o (',asa.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

Perdeu-se

ALVARO RAMOS

santo
S. Policarpo, Bispo e

Mártir
Policarpo era discípulo de S. Joéio

Evangelililta. Do boca dêste amigo
intirn o de Je.ús recebeu o conhe
cimento da vida e doutrina do
Salvador. Tanto distinguiu·�e Po

licarpo pela santidade de aeus

costume., que o mesmo S. João
ordenou o sacerdote, conferindo'
lhe, depoi.. a sagração epi.copal
paro que oéupasle o .6lio de Smir

na. Durante o reinado do impe
rador Antônio Pio. foi para Roma
afim d. pedir ao Papo Aniceto a

•olução de algumas questões. Te

ve, então. ocasião de reconduzir

ao seio da Igreja muita. pessoas

que, pelaa intrigas de Marcião e

Valentino. tinham caido na here

sia. Certo dia, encontrando se Po .

Hcarpc . inesperadamente. com

Marcião. perguntou lhe este: "Tu
nos conheces?" Ao que �respondeu
Policarpo: "Reconheço em ti o pr-i
mogênito do diabo..... Policarpo
foi moia tarde condenado Q fo

gueíra por ser cristão. Quer a len

da que o fogo não o tenha preju
dicado e que por causa disto. um
doa verdugos rno tcw-o com a espu
da.

-

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à

I rua João Prnto n.? 13

Tel. 1022 - ex. posta) 139

Anúncios mediante contr àto.

P ·sa Sla alugar uma

reei - U casa nesta ca-

pital, que tenha 2 ou mais

quartos.
Informações nà Avenida Rer

cílio Luz, n 2, com o snr.:Jan.
8v. alt, 7

TENHA JUIZO
TEM sJFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

ASSINATUHAS
Na Capital:

AnR CrI 71l,(1)
Semestre CrI 411.lIn

Trimestre Cl't :W,OO
Mês CI'f. 7,1)0
Número avulso Cr$ 1I.3ú

No Interior:

Ano Cr' ISO,(III
Semestre Cr' 45.00
Tr-imesn-e CrI 2.').01)

Os originais, mesmo não puhli
cados, não lll'riío (jl'vlllvi.los.

A direção não !II' rellflon�ahilh:,l
pelos conceitos emitidos nOI Iartigos assinados

PULAR PREPARADO

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguói. di..rilo.,

pequenas, com renda menllCll de
420,00, por 37.000.00 cruzeiro•.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120.000,00.
No Eatreito, por Cr$ as.ooo.OO.
Em Coqueiros. por Cr$ 12.000.00.
Na ruo Presidente Coutinho per

o-s 45.000.00.
No Balneario, por Cr$ 60.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48,000,00.
Na Praça 15 de Novembro por

o-s 130.000,00.
Na rua Conselheiro Mafra, por

Cr$ 300.000,00.
Uma na rua Campoa Novo•• nUm

terreno de 1.524m2: por 40.000,00
cruzeiros.
Tratar com A. L. Alve.. na ruó.

Deodoro 35.

1=3'_ tJ I:&#JE!!
A SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
n08 OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organismo. Agradável

como um licôr
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
p�LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

�obre o preparado ELIXIR A eompoaíção e o sabor 3·
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do EI"IXIR c914. re
que o teoho empregado, em comendam-no como arma de
os ca80S d� indicação apro- facll manejo para o público
prjada (BUlIIs em varias de lUO C(m1ste á �!fil! -. qlllllldq·
suas manttestaeões) os resul- dei que frequeutementl' a
tados têm sido satlsfatorloB, Ilroveito no Ambulatorio da
pOlI são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre PaSSQ.

Máquinas
Vendem-se urgente um bene

ficiador de arroz para 10 a 15
sacos diários, uma instalação
completa para fabricação de
óleo, e outras máquinas pare
fins industriais. Informações
nesta redação. V. ·18

por 2 milVendem-se cruzeiros
uma casa e terreno medindo 6
metros de frente por 13 de fun
dos. sitos na Travessa Triunfo,
n 6, próximo à rua Bocaiuva,
Tratar na Av. Mauro Ramos,
198, lOv.3

Vende-se uma verd�r�,
na rua Crispim

Mira, ,p. 38. Tratar com o pro
prietário, na mesma. lOv 3

I
I

VENDE SE uma Serraria
:

-

hidráulica, de-
I
.

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

I cavalo, e correame novo.

II
Informações nesta redação

�

10
na rua D,od�ro 93 • E.treito

Odavio Ferrari Filho

I. Aurea Ma�la Ferrari

participam Qoa seu. parente.
e amiqos o nascimento d.

seu írmãozinho

CLAUDIO SEBASTIAo

Fplia.. 19.1.945.

5v-:S

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
do sortimento de casemiras. riscado.. brins
bons e baratos, algodões, mot'ins e aviamento.
para alfaio.tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior· no sentido de lhe fazerem uma

Florianópoli., - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábrica.. A Casa "A CAPITAL" chama a atenç80 dos

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

.,._. ;.Jt.n..: , I �$ 2� � �
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Formação de uma coluna motorizada passando por um tanque americano que
guarda as oroximidades do front na Itália. (Fóto do S. I H)

DiZiam-se don05 CIO
('êlmpo de Santana ...

i Rio (Pelo correio) - As au
toridades policiais estão desen
volvendo esforcos no sentido
!}e apurar as a!tividades de uma
audaciosa quadrilha de "grí

, leiros", responsável por escan
: dalosas negociatas de terrenos
I nesta capital. O bando de pira
i tas, segundo as informacões
.veículadas, é chefiado por An-(OU REGU LADOR VIEIRA� i tôuío Antunes Soares, indivi-lA MULHER EVITARA DORES i,lllO que tem o hábito de se

I�," AI C I U I,'lpresentar como capitão refor- -------f-'--d--- N '---1--...
-----------·

ivia as ó icas terinas I mado do ExércÍ<t!O de Portugal, DrAaO. SL. sGoAlLrHeARoDrOesEX.1 & A fica
Emprega-se com vantagempa- I sendo seus cúmplices .roão Ma-

" Ta como-ter as irregularidades I tos Cruz, Bernabá Monteiro médica do Centro Espírita IPortuguesaj
das tunções periódicas das se- Lopes Júnior, Manuel da Cruz, JUZ, Caridade e Amor, co- Lisboa, 24 (U. P) .

_ Infor-

':
nhoras. E calmante e regulador I Rita Conceição Matos, Angeli- -nun ic a a mudança do seu Ima-se que o ministro dos
dessas funções. ,

no StálJilo e Labarte de tal. São .on su l tôr io para a Rua Bue- Transportes da União Sul-Afri-

��,:'
FLUXO- ....EDATINA. pela SU8 i êles, ao que se diz, autores de nos Aires, Z20 _ 10 andar, I cana visitou O porto de Louren-

comprovada eficácia, é muito re- I nU1�erosas falcatruas, entre as RiO de Janeiro, onde passa a ço Marques, afim de estu-
ceítada. Deve ser usada com quais se salientam falsifica- :)ferecer os seus préstimos. dar, com as autoridades portu-

. iI confiança.

Ii
ções de certidões e escrituras Escreva detalhadamente·- guesas, O desenvolvimento téc-

\j FLUXO-SEDATINA encoutra- se �ue lhes dão a posse de gran- nome,
í dode, endereçb e en- nico do referido porto, de mo-

[j €'ID toda parte, des áraes de Itenas no centro velope se 1 ado para a res- do a ficarem satisfeitas as cres-
i! da cidade, ilndusive o campo posta, centes necessidades comerciais
=������������������������ de Santana, e o largo de São de Moçambique e União Sul-

Francisco. Esses logradouros ürupo Escolar Arquidio<esano Africana, após a guerra.
públicos, bem como outros ter- São José
renos, pertencentes à parti- .A matrícula ao Curso Pre li- _.-------

culares, estariam sendo otere-L,-: f t
' d di 25mmar se e e uara o la Prefira uma parte de seucidos à venda pelos piratas, ao dia 30 do corrente, das 8 trôco em "Selos Pró Doentepor preços elevadíssimos. às 1 J ,30 horas.. Pobre do Hospital de Carída

_

Todos �s esclarecl�entos se- de". e estará contribuindo para
rao fornecidos pelo Diretor, no

I que êle tome mais um pouco
mesmo eatabelecimento. de leite, tenha melhores medi
....._.................__• __.._....__......_...._..}_:::....;._..;, eamentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospital de Carldad'e).

FILHA I
,

AEIAVOI

Atenção 1

Vença a intensidade do calor,
..

sem quebrar a linha da elegância! i��::<;,···,·
•

. •

t
f/;

E grave êrro Você admitir que o ca or ex- .'

cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

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

Especialmente agora, quando a ALfAIA·
TARIA BRITO, recentemente aberta, está exe

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

I,

'1

Ensino teórico e prático das disciplinas neces

sárias a quaisquer concursos e admissão a escolas
secundárias.

Aulas diurnfls e no tu ruas paro condida tos de
ambos os sexos.

Curso especial das Ih guas portuguesa e fran
cesa, sob a direção do professor Manuel Luiz da
Silva.

Mensalidades - Cr$ 100,00, pagos adiantada-
mente. -- Rua Saldanha Marinho, 3. Bafa, 25 (A. N.) - Prosse-
'------ ---,_ - gl.lem animadamente os tradi-

fARMACIA ESPERANÇA
danais festejos em homena-
gem à Santana, no arrabalde

tio Farmacê.tlco NILO LÃUS de Rio Vermelho, desta capí-
Ko,", • amaahA lIerA a a.. preteri" tal. No próximo domingo, dia

iIIr'q'... CJII(lJOIUlJI • Ntran.r,reI.res - Homeopadu - p""__ 2,8, as ruas c:'-J bairro serão per-Artl&'o. 41e Iborral!lla.
ear.._ e 1!lII1t11 oblM!M'.b:cIJo a. ..._... corridas pelo "Bando Anuncia-

,

dor", composto de carros ale-

AUXILIAR OE GU AROA-LIVROS ,góricos conduzindo senhoritas
Pnocu r c- se um, com conhecimentos de escrituração trajadas a caráter. A comissão As anedotas e pIadas aparen-

e que escreva à rnà qu inc. Tratar na "Organização das festas conta com o apoio temente Ingênuas são grandes
Comercial Cc to eí nerise», rua João Pinto, nv. 18 Irrestríto do prefeito munící- arma8 de desagregação mane.

01t. v. 13 paI. Jadal!! pela "qUlnta-MI»n."

-

'Todas devem usar a

Compra e venda seu imo
vel, mas faça-o com van

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

DESPERTE a BILIS
DO SEU FIGIDO
( Saltara .. c.... DIsposta ,l1l'I ....

Seu Hgado deve produzir diariamene.
um litro de bílis. Se a bílis não corre !i

vremente, os alimentos não são digeridoe
e apodrecem. Os gases incham ô"est6ma
go. Sobrevém a prisão de nntre. Vd
sen te-se abatido e comoque envenenado,
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter _
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bílis e você.sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Cartee,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,01),

Cemíaas, Gravatas, Piiames
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra, 9.

Grande comlCIO
republicano
México, 24 (U. P.) - No dia

31, os partidários de Juan Né
grin, que pleiteá a chefia do
govêrr o provisório republicano
na Espanha, realizarão, nesta
capital, um grande comício
"para orientar os refugiados
republicanos espanhóis". Es
tão inscritos entre os oradores
do meeting, os srs. Alvarez del
Vayo, Vicente Uribe e Antônio
Velao.

c:,�:I3Ã��:RCtAt
Esp ECIAl! DADE

'Tambores para
"

agua

Festa bahiana

VEN0EM-SE tambores abertos, para água, com

capacidade para 100 e 140 litros.

Informações na rua Ttr adentes 14 (sobrado).

CURSO PARTICULAR

"VIRGEM ESPECIAlIDADE'1
o sabão

ti,
u

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. prl� sua qualidade desinFetante

CL\ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR M�DICO
.

DR. SETTE GUSMÃO
CH��FI� nos SERVIÇOS DJ<J Tl810LOGIA DO CI.<::XT{{() Dl� "ACOE li: DU

HOSPITAL "NEHf::U RA:llOS".

Curso (JfI' apt'l'frit:oampnto no Hosplta) São LUIZ qün�aga, de S:i.o Pauto - Ex 'esta

g íário elo l nst ltuto "Clemente F'ert-e ír-a ", de 880 Paulo - Ex-médico in t erno 00

Sanatül'io de Sa n tos, ern Campos do .Iordúo.

CI,{�IC.-\ (;EIt ..\r, - JHAGl\"óS'j'J('O I'RECOCf; b 1'iUT-,\�(E:--;TO fJSI'ECI.-\LIZAIH)

nAS DOENÇAS DO APAIutLHO RESP lI::\'l'úH lO.

OPERACÃO LE JACOBOEUS
CONSIJLTAS; Diill'iümente, das B à" li horas. CO:-"SULTu)-(l(): Rua Vitor Meireles. 1"

libSI[)E1\CIA: Rua ERlpves Júnior, 1:;5 - T�I. 74�.

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

Cu rso 'k AvertelC{JaJn�u.lt.) f!' i.,.,on!o:i.ct Pr'1::I,r!('h 11l) tilO 'J-f' jn .. .,.l!"(

t)Otu�,J 1,-. _",i'i - flflla OI.llhA: al",rh�.JI.It;'I'Uf�l" IIAJ". 10,306.12 h ... , à tO} de exceptç 0.0•

.. r••du•.•1a. 16 .•111 ,. 1 H bora. _ (�ONHlTl./l ciK'U: Itu.
Jnao t-tat.c ., 1. "l,ot)r.dotl -

lHt I:OLDAO (ONSONI
()JlH'IH'''-\ �aGIt.-\L . 1\1,1'.'\ í'IP'UI-((;U .. .\10LRSTl \S 1"'; "K"liOl�.'!o\ - 1',\I:TOi"

I1"("rflt.Jtlo pel a F'{{culdade (te .:\I�):('ina diA. 11n.j-d"!'"S.I.-I�lde
dic' s,'rlo _paulo, (l[.líÜ\ f,"

A.s�hlt:"n!t- pur \-[']l'1u::;, ilflo.-; UO Se r vico Cin.lí"�Í(;o (iO Prut. Ali!J10 (.'U['1eiO �1.:'11I

Cirun;';tl LI" (lslõrn3go e vias hillar/:!-. ...:;. i1)t.t�sLln{ls dt':�·".d() e gl'()�=---l;. 'j-/",ldi- r tn-.

ttl�Ósl..9la. tJf''i(1�3, ut ero, «va rros t' rnn)JvUti. \"OriUiti'le_ !l,dl'l.H't'ie. \"l-1)'1;'-,1_�� e- 1I(_:'r['jl;

CU,\'!:>IJLTAS.

d.U 2 tu :; hor8s� a H.Ui::t F'eliJj€ Schn1i(] f .• �1 i anos Ú� Ca!Xl Pan.lÜo;n I 'ret l.fi9�

R..RS.lD1tNCI ..",: Rua E:S'teue� Il'lnior 17H· ·T'f11 Míf;4

DR. MARIO WENDHAUSEN

(011)'''"''11(10 pela Jr8('uldade Nac. ce M ..crcina da Unt eerstdade ,10 Brasil)
•

Ib-lnterno do se,....lço de CI1nIC8 MédIca do Protessor Oavafdc Oll",,'ra. mee tco G.

Departamento de Ballde

UI,I.NWA an:lHe.! - .Ilol�ua. 1nteno..� "e .duJto� e crlança._ ()ONSUV.rOlUO

_ tc.li:tllltICNCI.'t: Kua FeUpe lScbmldt n. 38 - '1'el. 81:1. CONSULtAS - ()8K 111 iUo 18.

DR. ARAUJO
Assrstenre do Prof. Sausou, do IUo de .iauono

� ESPECIALISTA

Doenças e operações ('üo OLHOS. UtI\'lOOS, -'lAHIZ e UATIGAX'!'A

Cirllrg-b moderna da GIJELA DE LOBO, do LABIO LEPOHI"O (Iuluo e C('U

da bôca foudíoos de nascença)

Esõ'f(!go�('opia. traquêoscop-a, broncoscopia para ret.hada de C01·lJOS 0st.r:J.nh(}�: etc.

COJ\Sl.:llI'AS: das t O às l� e <)ns I li às J R horas

l{ua Vitor �Ieil'eJes, :!-t- - Fone: L4'17

UR. ARMANDO VAI�RIO DE ASSIS

Médico - chefe do Serviço de SUil'Ls do Centro de Saúde

\j, DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URO-GENITAIS DE

) I AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VEHMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS; das 3 às 6 b. - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R.•Ioinvile, 4i - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.

Diploma de hahilitaçâo do Conselho Nacional de Oftalmologia.

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

RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMAOA

Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital
..Miguel Couto"

IBIRAM.A (HAMÓNIA) - Santa Catarina

INSnTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Dr. LAURO DAURA
Espectallatll em Uoençaa de 8enho

ru - Vias Urmàrtas,

Curso de especíansação de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·

cuídade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado. médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho

genllal feminino (Utero. ovários.

trompas, etc.).

Cura radical da. InflrunaçOu doa

"ormado pela Unlver.ld.ad. de �nebnl

Com prAtica no. hospItal' europewl

Cl1D1ea m6tUca em .eral, ped.latMa, doen

... do II1Itema nerTOIO. aparelhO .en.!�

urll1ltrio da homem II da mulher

/.....te. TNlDloo: DR. PAUW TAVAB_

curei> '(le Radwlogla CUnica com I) M.

llaDoel de Abrw campanarto (1510 Pau

\ lo�. EillpeelailZado em Ii1lrlene e Ba-clde

'�PObllca. pela Unlverlldade dO Rio 11. Ja·

Ilelro. - Gabinete d. Ralo X - Electro

ear4101rfafla cllnica - MetabollllIUo ba·

AI - Sonllagem Duodenal - Gabinete

(1.. tt.loterapia
-

- LaboratórIo de mtcro.

copia � o,,(lIIM cllnlca. - Rua FernandO

".chado. S. J'one 1.1911. - J'lorlanól>t)u..

dade.

anexos (OvArias. trompas), sem ope·

raçao). Tratamento de todo,s 08 d18-

tT1rblos da menstruaçll.o e da esterill-

DR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO
..

IlInrp _ Onope4JL CIblIea e 0IrvIrIa

ao toras. Partoa ••_.....
lI!1lIIor...

CONS.ULTÓRIO: R. João PintQ 7 Di6-
riamento d.. 1. � 17 110r", lUlSIDaN·

gu: �tt .tJl1G, M, rQ1l' fl1·

Agências e Representaçõe. em Geral
Matriz: Florian6poUII
Rua Joilo Pinto, n. 6
Caixa Pe.tal, 37
Filial: Cre8ciúma

Rua Floriano Peixoto••/n (EdU.
Pr6prio). Telegramas: "PRIMUS·

Agente. no. principa.l. municipiOl
do Ettcdo.

5-

Sob a direção clíruca do

UR. U,TALllIA MOELLMANN

Constr-ução moderna e confortável. situada em aprazjvsí chácara com

esplêndida vista para o um!'.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

t\PAHELH:\lIIF.�1'O COiUPJ,ETO E ;,\lODER�fSSl!\lO PAR.'\. TR.o\TAlIUJN'l'O

3)f;J)KO. ClIWHGICO ],; GíNE()OJ,ÓGn'o.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas

- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios par-a os exames de elucidação de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

Apartamentos de la classe Cr$ 30,00
Quartos de 2a classe Cr$ 20,00
Quartos com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

SECej·O DE llIATERNIDADE

Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de

la classe, inclusive sala de operações, com parteira da
Casa de Saúde Cr$ 400,00.

O DOEXTE PúDE Tlim ;'\(IWICO l'ARTJCULAR

FLORIANóPOLIS

Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

•••••••••••••••••••••••••••a ..

CARTAZES DO DIA

Essa peça camuflada de campanha é guarnecida por soldados brasileiros, na

Itália. (Fóto do Serviço de Informações do Hemisfério).

lA índústr ia das '
--.-.-.-.-.-.-.-.-.-••• !I!

��:���a��r:.) _ o inter-
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

ventar no Estado, despachan- "SÃO SEBASTIÃO"
do uma petição do Sr. Eduardo
Furtado de Mendonça, que I

Ifôra proibido de fazer recebi

mentos no Departamento de

[Finanças e desejava saber

8Nviçoa de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital qual o motivo da proibição de-

. de Caridade I N d f
.

CUNICA MWICA DE �CRIANÇAS E ADULTOS
clarou:

" ada ha que e enr.

coxsmzromo. Rua Nunt»! Machado. 7 (EdJflclo S. Pr-anetsoo r, 'ODI! 1.444 O peticionário, que explora,

Consulta. das 2 às 6 horas I em clamoroso monopólio, nas

_______
R_ES__;.ID_E_N_C_I_A_:__R_u_a_M_a_r_e_ch_a_.I_G_u_il_h_e__rllJ_e,_5._F_u_ne_7_8_3 I

repartições públicas, a rendosa

DR. BIASE FARACO 1€ facil industria das procura-

ções, em sã conciente, melhor

que nínguem deve conhecer ai)

justas razões da acertada e

moralizadora medida do Go

vêrno".

Os paraquedistas
e Napoleão

.

París, (via aérea) - O ge
neral McAuliffe, que foi o co

mandante da heróica guarni

ção de Bastogne, na Bélgica,
revelou entre outras coisas, na

'!'rat.amen to moderno da blenort'a-

I sua
conversa com JS jornalis-

tela ""Ulla e crllnJl'.a. em amoos 08 t t G d
sexos. por processos modernos sob I as,

on em, no Q. . Alia o,

"ontr/Ue endoscóplco - U ..etroscopla ,que "a arma de paraquedis

- e de laboratório. 'tas" é uma das mais valiosas e

FlsrOTERAPIA - DIATERMIA distintas dos exércitos". E
-

INFRA-VERMELHO t t
.

OR. REMIG Io� CONSULTAS: - Das 10.30 la 12
con OU, para mos rar a conVlC-

" �(>ra3 e daa 2 II.s o. ção de seu valor que tem todos

CLtNICA DDIC.l Consultório - Rua Ttrldentea U. OS paraquedistas O seguinte

ltlol�lh:llU tnternu. de Senhoraa a CM- (l'one: 1.6611. episódio: "Dois dos meus pa-

&Il9ll' .em �rll. CONSULTORIO: RUIl Residência RUI Tlradenta 7 raquedistas visitaram uma vez

W'ellpe Sf'hmldt - Edlf!cl0 Arotila Neto. (Sobrado).
,

Pone 11192, & U 12 _ 14 LI 17 hor... JUI.
em ParIS o túmulo de Napo-

IJIDIlNCU: , Largo Benjamin
leão. Um deles, todo compene-

CONtante, 3 UDúLlO ROTOLO h'ado, virou-se para o outro, e

-D-,-.-N-e-w-t-o-,,-'-d-'-A-v-i-Ia-
ORo A UE. proclamou: "Amigo, estais vi-

Operaçõe. -- Vias Urinarias'- Ooen- \tédico - Cinrriio - Parteiro sitando O túmulo d� ,maior sol-

i çall do. inte.tino•• réto II onu. RA lOS X dado que o mundo Ja teve. Ao

_

-- Hemorroida.. Tratamento do Moderna e possante instalação que o outro retrucou: "Qual

colite amebiana. de 200 MA.
.

nada ... Não me consta, nem

Fillioterapia -- Infra-vermelho. liagnólltico precoce da tuberculose nunca ouvi falar que ele se

CONult: Vitor Meirelell, a8. IUlm?oar, úlceras gbtricas e duo--
tivesse algum dia atirado no

Atende diariamente à. 11.30 h•. o. leulUs. câncer do estÔmago, afe- . "

à tarde, ,��. 16 h•. em diant. � --;-óe! das vias biliare�, rins, etc. espaço em um paraquedas ...

R..id: Vidal Ramo., 66. \plica o Pneumo-torax artificia.)

Fone 1067. üara o tratamento da Tubercu10se

Pulmonar - Tratamentos modero

nos e eficazes desta moléstia

Completo gabinet€ de Eletricidade

médica: Oudas curtas e ultra-eur

'as. Raios Infra-Vermelhos e Raios

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro. I

esquina Felipe Schmidt

O .. , ti 12 hrs .• e da. 1-4 b 17 br.
1tl.,01l.....7.

Grupo Modêlo
«Dias Velho))
A matrícula dêste Grupo se

efetuará do dia 27 ao dia 31

do corrente, das 8 às 11,30
horas.

•

Nos dias 27 e 29 serão ma

triculados os alunos do ano

passado; e nos dias 30 e 31, os

novos candidatos

JULIETA TORRES GON

ÇALVES, Diretora.
6v·2 HOJE 6a.telra HOJE

•I

(lHE ccODEON»

MACHADO & CIA.

f.,'s 7 3/4 horas:

Um filme belissimo e que faz lembrar «Sangue e Arera. com

Pape Ortiz e Gloria Marin em;

Seda, sangue e sol
o BRASIL NA TELA n. 7 (Nac. Coop)
MULHERES NA MARINHA (Short)

A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preços Cr$ 3,00. 2,00 e 1,00 • Imp. 14 anos».
• e •

CINE «IMPERIAL))

o

A's 7 3/4 horas

ULTIMAS EXIBIÇÕES
Chester Morris e Jean Parker

perigo me

em:

persegue
Sonnie H'dlie e Wil(rl"'d Lawson em:

iantasDla assassinoo
ARARUAMA (Nac. CooP.)

DO ESPORTE AO TREINO MILITAR (Short)
Preço: (único) 2.00_ Imp. até 14 anos

• •

Domingo, simultâneamente, no OJeon e Imperial:

Louise Rainer. Arturo de Cardava, William Bendix, Paul

Lukas, Oscar Homolka, e Katina Paxinou, a revelação
de 1944, 'em:

R efén s
o drama de pobres inocentes que pagaram por um crime

que não praticaram

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cavam-se trincheiras em Berlim ! Iminente grande ofensiva aliada na frente ocidental r1
PARÍS, 25 (U. P.) - É eminente ° desfecho ele uma ofensiva geral aliada, na frente

ocidental. �stas operações serão diretamente articuladas com a grande ofensiva de inverno
russa, no leste. Enquanto isso, outros despachos confirmam as notícias de que os 'alemães
continuam a retirar da frente belgo-francesa numerosos contingentes, transferindo-se para
as linhas que deverão proteger Berlim da avalanche russa.

Estocolmo, 25 (United) - Centenas de milhares de ale
mães estão sendo capturados pelos russos em toda a região
através da qual avançam os exércitos soviéticos. É tragica a

retirada dos civís alemães da Silésia e da Prússia Oriental pa
ra o oéste, cujas cidades, na pressa do abandono, são deixadas
intactas. A ordem de retirada das autoridades alemãs aumen

tou o pânico geral no Reích. Em Berlim cavam-se apressada
mente tr ímcheiras e homens e mulheres de todas as idades es

tão sendo convocadas para esse trabalho,

Florianópolis 26 de Janeiro de 1945

II CONCÊRTO DA SINFôNICA
Está-se aguardando, hoje, anstosam entc. o II concêrto da Orqu csf.ru

Sinfônica da "Sociedade de Cultura Musical ", cum sede em F'Ior ianó po lis.
Desta vez, a Sinfônica, c onst ituida 'por selecionado grupo de amantes

oa arte de Beethoven, apresentar-se-á no salão de festas do "Lira 'I'en is
Clu be ';' gentilmente cedido pela sua diretoria, sob a regência do destacado
compositor i' regente húngaro Jorge Kaszás,

Kaszás embora relatívament e mo ro (ê!e nasceu em Budapeste no au o

de 1915), vem cercado de grande l)l'�stígio, pois reune, com muita har
rno nia, excelentes qua lid a d es de corn nostto r e regente. Fez o 'curso de

composição e regência no Conse rvató rio Naci ona l. da capital da Hungria,
onde teve oportunidade de revelar, púb licamente, ('111 1937, a sua aceno

tuada vncacâo para a música. Esteve. também, na Holanda. Xo Brasil, a

cidade que pr im ei ro o acolheu, e isto em 1939, foi São Paulo. Daí, se di

r iui u, a cun v.ite, para Campinas, como regente da respectiva Orqucst ru
Sinfônica. Suas originais composições figuraram, com muito realce, no"

programas do Departamento Municipal de Cultura. de São Paulo. Ultima

mente. isto é. desde 1941, vem reuendo, em caráter efetivo , d Orquestra
Sinfônica da Sociedade "Harmonia-Lira", de Joinvile.

'Êste resumo da personalidade. do compositor-regente. cuja batutr
deliciará a sociedade Ilorianópotitan e em a noite de hoje, não dá idéia di,

sua sensibilidade nem lhe revelam os dotes de aprimorada inteligência lO

de conhecedor seguro do "metier".
Kaszás é compositor por vocação e abnegado regente de profissão

Só isto basta para se augurar pleno êxito para o concêrto sob sua batuta

Gíiõr-atÓrfo(f;----Knáífs-;s----cTíiiêà-s
Farma(êutico <iERCIHO SiLVA

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

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

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

o Embaixador Rerle

Amanhã. no RITZ, lançamento ao
magi.traI filme;

"'l'RÁ$ DO $OL N�SCENTE

PARÍS, 25 (U. P.) - Falando à imprensa, o general Somervel declarou que os aliados
ja dispõem dos abastecimentos necessários para uma grande ofensiva. As autoridades britâ
nicas e norte-americanas chegaram a um perfeito acôrdo, quanto ao abastecimento de vá
rias centenas de milhares de soldados franceses que parttcíparão nas próximas operações.

,,� *� *

LONDRES, 25 (U. P.) - O correspondente em Berlim do jornal sueco" Dagens Ni
heter" refere-se à possibilidade de uma imediata ofensiva aliada 'no oeste. Citando infor
mantes milit ares alemães, o jornalista assevera que na direção de Julich, a oeste ele Colônia,
foram observadas grandes concentrações de fôrças aliadas.

o próximo concêrto
de Nazira Mansur

,'Chegou
RIO, 25 (A. N.) - Chegou hoje a esta capital, o novo em

Laíxador americano no Brasil, sr.:Adolfo Augustos Berle Jú

níor, que viajou em companhia de sua espôsa, sra. Beatriz Ber-
,

1e. O avião que coínduziu os ilustres viajantes chegou a base
aérea de Santa Cruz as 10 horas. já alí estando a aguardá-los
() representante do ministro do Exterior Carlos Buarque de Ma

cedo, o encarregado de Negócios dos Estados Unidos, sr. "Val

ter Dormely, os adidos militares, navais e aeronáuticos a em

.baixada, o comandante James, da Base Americana de Bta. Cruz,
e os coroneis Ernaní Barbmanu, comandante da base aérea de

Sta. Cruz, e Ismar Brasil, comandante do 10 Reg. Aviação.
A sra. Berle foi cumprimentada pelas senhoras presentes,

que lhe ofereceram flores naturais.
Falando ligeiramente a reportagem ainda na base aérea

de Sta. Cruz, o embaixador Berle disse:
"Tenho muito prazer em chegar ao Rio e é natural que

Hão tenha nada a dizer até a en trega das min has credenciais,
porém posso antecipar a satisfação que sinto em ter Rido esco-:

H
lhido para tão honrosa missão, I omenag-:m ao

O embaixador Berle e sspôsa, acompanhados do secretárto
I gil-al. Cândido Caldas

Buarque de Macedo e do Ministro Nascimento Brito, dirigiram-/ Bahia, 25 (Agência Vitória)
se, em seguida, para a embaixada norte-americana. - Teve lugar, na sede do Cír-

. ..• I culo Militar da Cidade d.e Sal-

CaI�llSaS, Gravatas, Pllames IStalin controla vador, um almôço oferecido ao

Me18sdal melhores, pelos me-. ceI. Chaves, pelo comandante
oores preços s6 na CASA MIS-

ii ofensiva da Reg'ião, general Cândido
CTLANEA RuoC Mafre. 9 Caldas e oficiais daquela guar-

'nITZ Hoje 6a·feira às nição. Estiveram presentes o

K
Moscou, 25 (D. �.) - ,0 m�= I sr. interventor federal no Es ..

19,30, horas rechaI JoseI?h Stalm esta exel tado, sua senhora, presid_er:teHumphrey Bogart. e Irene Manning d 1 t ntro,
em: O MANDA CHUVA

cen ,O O maIS cOI?P e o co .- da L, B. A., comandante <la
Quando um criminoso tem um 1e sobre os atual� desen�,o�vI- Base Naval de Leste, Almlrw1-
«passado»... precisa de se ma'ltor ment9s da ofe�sl,v� sovletlCa Ite Lemos Bastos, altas autori
em destaque. pois do contrario °os atraves do. terl'ltono. da Ale- dades civis e militàres, além de
antigos subordinados e rjv�is h T"d t nu I

envolvem, humilham e
man a. O as as nAOl �s,

",outras pessoas.
massacram !... ma das dependencIas do
No P"ograma: Kremlin, êle próprio, com uma

• •

Imagens d'Amanhã 89 • DFB fita vermelha, assinala os

I Ratificada aAutómo Bastão· Desenho avanços das tropas russas.

CODven�ão Nova eXI·bl· "a-oNoticiário Universol • Jornal li
Impróprio até 18 anos Nova Iorque, 25 (U. P.)
Preços Cr$ 4,00 e 3.00 O Ten. Gen. Sen Lear I Rio, 25 (A. N.) -- O Pl'c- ,0 compositor brasileiro Vi1Ia

ROXY Hoje, 6a·feira às no comando sidente da República assinou Lobos vai reger a Filarmônica

19.30 horas. París, 25 (Dnited) - Foi Idecreto fazendo público a re- de Nova Iorque, nos pl'óximos
Um programa original anunciado que o tenente-gene-Itificação por parte da Bolívia, 'dias 8 e 9 de fevereiro. As obras

�. Imagens d'Amanha n, 90 - DFB ral Ben Leal' foi escolhido para da Convenção para fomento escolhidas para esta nova exi-
2' Meninos terríveis • Desenho comandante-chefe das fôrças: das relações culturais interna- bição artística foram os "cho-
3' Atualidadeil RKO Pathé - Jornal norte-americanas. icionais, ros" números 8 e 9.
4' o Autómo Bastão • Desenho
6' Noticiaria Universal • Jornal da

guerro.
6' George O'Brien, o mais senso'

cional e destemido cow-hoy, num
western -que eletriza e emociona

pelas euas proezas.
IMPONDO A LEI
Torcidas! Lutas!

Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00

Uma vez mais a culta socie
dade florianopo!itana terá o pru
zer de aplaudir a jovem e ccri

sagrada soprano co.tc r-inenae,
srita. Nazira Mansur.
Segundo nos declarou a Fes

tejada cult,ora do bel.canto, em

sua amoveI visita que ôntem
nOB fez, o programa que está
organizando para o seu próximo
concêrto, - que será levado a

efeito em a noite de 2 de Eeve
reiro próximo, às 20,30 horas,
na «boête» da colina - será o

mais caprichoso poasível. de
molde a corresponder às gen
tileza. de que tem sido alvo por
pa-rte daqueles que a têm esti
mulado em sua carreira artís'
tica.
Estamos certos que. como nas

vezes anteriores, Nazira brilha.
rá, surpreendendo e encantando
a seleta e grandiosa assistência
que, por carta, afluirá aos ele,
gantes salões do Lira Tênis
Clube.

NUNCR EXISTIU IGURL

("
t

I
«TRES VIDAS» • • •

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

«'I'rês Vidas» qua será remetida, gratuitamente, a quo lque r
dos Ie i tor-es , bastando juntar ao nome e endereço, uma bula
do TONIFORÇA. Não só receberão a novela «TrêiJ Vidas», co :

mo todas as outras que o Laboratorio Nusma publicar. Além
d isso ccncorrerão 00 próximo concurso Nusma. Endereço do

Laboratorip Nusma: • Rua Jurupari, 44 ., Rio.

Representante pera S. Catarina: Machado & Cia -Fnelís
TonU"ça: tônico para os fracos, força para os debeis!

Discos de músicas Monumento a Caxl·asbra�ileiras para as _

forcas armadas
Sao Paulo, 25 (�. N.) .: O

• monumento a Caxias sera 10-

a�erICana$ Icalizado no Largo de Paisandú,'
RlO, .25 (A. 1':1.) -:- D? repre- depois de 2 anos de trabalho

sentante especial mtenno da do escultor Vitor Brecheret
"Coordínator of America" 1'e- 'vencedor do concurso interna�
cebeu o major.Amilcar Dutra I

cional instituído pela Preteitu
de.Menezes, diretor ger�l do ra da capital para êsse fim.
DIP, uI?a carta, comumcan�o I Tem as seguintes dimensões:
o re�:bImento �e. uma ,co�e�ao 10 cavalo em que se assenta a
de discos de musica brasileira :estatua mede 011ze metros de
para ser remetida �s forças I altura por 9 de comprimento >3
armadas norte-americanas. [cinco de Iarzura cabendo em

Agradecendo. a inici�tiva, o
I
seu corpo n�da �enos do q�ue

Is1'. Frank Nattíer Junior des- 30 homens. A estatuaé intei
tacou a contribuição do díre- ramente de bronze pesando a
tor geral .do DIP p.al'a que ,s.e carga de 15 toneladas. ° pe
torne mais conhecida a mUSI- destal e relevos serão feitos de
ca b�asileira no continen�e granito.
amencano, uma vez que, apos
o termino do atual conflito, As anedotas e pIadas 8p"r6�-
esses rapazes levarão a música temente Ingênuas são grande. ,

ao �o.nhecimento de toda a armas de desagregaçio mane
América. ,Jad88 pela ·"qulnta."f)lu lia".

1

J. COSTA MmLLMANN
(Engenheiro Civil)

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

FLORIANÓPOLIS I
,. Ia

---- ..

-------;.--

Aliança da Bahia UL liMA HORA
Capitalização, S:A. Resumo da U. P.

.-\us Srs. Portadores de Tílll
los da ALlA.:\ÇA DA BAHIA CA
PITALIZAÇÃO S, A" rogamos ()

ubséquio de, a partir do dia I'
de fevereiro próximo vindoul'o,
. ['('olherelll; diretamente ao nos

'iI) escritório, à nw Felipe Sell
lli<lt n. 3!J-léITN), esquina dú,
rua Alvaro de Carvalho, nesta
c>lpi tal. as ll1e,llsalidades de seus
TítLt] os, em virtude de estar sus

),ensa a cobrança a domicílio, a

�ontar daquela data.
Florianópolis. 23 de janeiro I

i 19.1- I
Himmlel' sofreu un\ Qtentado,( e 'iO. dCAMPOS LOBO & (;IA. quan o em inspeção à frente od.

Correspondentes da ALTANÇ.'\ I en.tc:1. A guarda S.S. fez inúmeras
DA BAHIA CAl-'ITALLZAC.\U I rprlsoes entre elementos do Exér.
S. A.,

.' ,;:to do Povo (Volksturm).
• •

*

O ponto do r'o Odrr otroveUQdo
pelos russos disto, arenas. 207 kme
de Berlim. .

o 3' Exército. do general Patton

I
chegou a 1 e meio quilômetros dd
fron teira alemn.

'"

O sr. Churchill declarou ontem
nos Comuns que, se Hitler arde.
nar aos nazistas o empr·êgo. de g'a"
zes, as represálias aliadas serão
imediatas e terríveis.

•

Os russcs ocuparam Oppeln
'"

.

')

...

Uma única Super Fortaleza Voa.
dora atacou a grande cidade j�po.
neso de Osaka. -

•

O gral. De Gaulle declarou que,
por enquanto, a França não tem,.
intpnção de reconhecer o Comité I ,

!;le Lublin como legítimo govêrno
da Polônia.

•

Um trcnspcrte americano foi
afundado em águas do Pacífico
248 soldados pereceram, 517 acham
se desorarecidol e 1.400 foram
.salvos.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,

,
CASA MISCEtANEA distri.

I
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vãvulas e Dhco. - RUI
C Mi:lfra. �

, \\

F R I E I R AS,
ESPINHAS, ETC.
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