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Mais uma vitória da F. ,{�. 'B.
ROMA, 30 (U. P.) --- AVIADORES BRASILEIROS OBTIVERAM MAIS UMA DESTACADA VITóRIA NA LUT��O.N'fRA os

NAZISTAS NO NORTE DA ITALIA. INFORMAÇõES OFICIAIS INDICAM QUE AVIõES THUNDERBOLTS, PIL�TkD{)S rOH

BRASILEIROS, DESTRUIRAM HOJE A PONTE FERROVIÁRIA AO NORTE DE TREVISO. OUTROS APARELHOS, TAMBEM

CONDUZIDOS POR AVIADORES DA FAB� CAUSARAM ENORMES DANOS NAS VIAS FERREAS DA MESMA REGIÃO.

PARíS, 31 (U. P.) - Na frente oeste os infantes norte

amertcanos, aproveitando os trunques como meio de transpor
te, estão investindo sôbre as fortificações externas da linha

'Siegfried, numa tremte de 37 kms., nos Ardeunes. Alguns cor

respondentes julgam mesmo ver nesses movimentos o prelúdio
duma nova ofensiva 'aliada; de grande envergadura, no oeste.
Ao mesmo tempo, o primeiro exército tramcês na Alsácia está
esmagando o bolsão inimigo de Colmar, com ataques coorde-

Ano XXX I ._FlollanÓPOIi�-
Ouarta-Ieila, 31

de.JaneilO
de

19�5 I H. 9308 R;�he;Ç�rde� su�iolento contra-ataque
3 000 aVloes sobre O Relch Narvlk bombardeada

.

Q. G. de �1:ac Arthur, 30 (U. P.) - � rrl1�rdeste do golfo de

Língayen os Japoneses lançaram seu mais VIOlento contra-ata-
•

. ,�stoc.?lllJ.o. �? (U. P.) - N�- que contra as pontas de lança norte-americanas, que conti-

'. .., ., --:- o • . .! d 1 ·'00
tícias nao contírmadas, recebi- miam a avançar naquela área. Por três vezes, unndades refor-

I.JONDRES, .yO (Dugald Werner, da IT. P.) -- Mais e.L das da fronteira e originárias � d 1 t
.

f t , .... ç .. 1
.

.,.. -,

" "L'''. t
"

tacaram páteos ferroviários da ça as (e anques e 111 an arra amare a lllVes,tIram. contra as

"Fortalezas e roera ors a ,. . . Ele Narvik, revelam que aviões Ii h te-amerí
.

dI' Id-
.

. I I d mais de 3000 o total de bom- .

III as noi- e-americanas, conseguiu o mesmo evar {te 1'0 ao

Alemanha Ocidental, e evan o a, .
, <,. alIados. bombardearam, esta 8.8 avançadas "yanques ". Mas N11 sezuída foram detidas e I)OU-

1-. -deiros uesados que voaram sobre a Alemanha nas últimas 1
-

. d N· ,'k f . .

w
•

b ( ,

,:,aI ,_.... ." . � ,_I n:�n la_; a zona e ai VI e. 01- co depois, os morte-arneríoanos passavam ao ataque, que ter-
�4 horas Depois dos ataques notunnos da R. A. F., os bornbar I tíricações na estrada do F'íor-Ls--: d t I t d

.-

dalros amerícanos escoltados por 700 caças despejaram explo-] de Oíoten. Não foi revelada a
rumou ('om a erro a comp e a os 11lpoes.

sivos sôbre Hamm, Munster, Coblença, Siezen e Kassel, onde' identidade dos aparelhos.
r •

d t
' "Pt" "T' o " "La 1 I

'foi atacada uma fábrica e anzs au era e 19le. I - ------------

casters
" da R. A. F. bombardearam na 2a feira Kref'eld, e à A mulher casada

noite despejaram toneladas e toneladas de bombas sôbre S.ttut- pÓde comerciar sem
-

t t .� f eJ Moscou, 31 (U. P,) - Os alemães estão concentrando tô-
gart, por onde os alemães tr.aBn.sPI�r am1, r?pas paraf.áaJs:>

r 111- autoriza(ão das as suas reservas para a grande batalha que decidirá a sor-
tes. A.s trê� .incursões cC.J1ltra . er im a vajaram as rrrcas (e

do mar.·-o
-

,

w te de Berlim. Reforços nazistas de infantaria, tanque e canhões
material bélico e terrovías. R· 30 (E) N rltí 1

.

10, .
- a u ima c legam continuamente a frente de batalha ao leste elo Bran-

Proliferam as desordens em Berlim ��U�is��C?�Çã�O�����ciaf,i�t�� demburgo, pro�ede�tes da Alemanha cent:al. ....

LONDRES, �O ru. P.) ..
Sérias desOl'd�l:S j�Tolllperal11 eI,l1,J. de Souza levou �o conheci- Um braSileiro caçou dOIS «Stukas»

Berlim nos bairros do leste e do sul. A notícta e dada pela ra- n:re�to dos seus _pales ur:1a de-I
dio de Paris cujas informações, aliás, devem sempre ser rece- cisao do, Supremo 'I'ribunal LONDRES 30 (U. P.) - Oficialmente se anuncia que 11111

bídas com ('�utela. Outro tanto aplica-se também a emissora Federal �obre a mulher casad� piloto brasileir� de caça noturno, servindo na RAF derrubou

clandestina Rádio Atlantic que fala em preparativo para a lu- qu�_ deseja se estabelecer. Ate na noite passada 2 dos odiados "Stukas ", em 80 minutos. "É o

ta. de ruas em Berl im. J� estariam sendo. lf':'antadas �arrica-I e� ao,/ mulher
.

casada, cou: tenente Charles John Cross, R. Nilo Peçanha 24, Niterói. Esta
das e cavadas fossas anti-tanques nas prmcipais avenddas da. te sa p etençao, tinha ,qu_e ob

va pilotando um "Mosquíto ,. perto da frcnteíra alemã quan-
.

d Hí 1 'I
er a necessarra permissao do do ví

.-.
do j f' Identi

.

'

capital e ít er. marido A
-. . o VlU um aVIa0 voan o a Tente.. entírícou-o COlUO "S�l1ka"

__�
--______ '; .1. �odra, utoi .e preciso de mergulho. Cross abaixou os "flaps" para reduzir velocida-

G
Ima1S o man O au onzar a es- l'

' .. . .

I t t 5taPO
I p sa a c

.

d d
c e, pois o objetivo voava devagar, e de perto abriu fogo acer-

mpo en e a e
.

!e� se en��:��Ia:'pr��is�ãoq�: l�nd�zna� asas e '�la fus�la.gem. "O a�iã� m��,?bra merg:tlhan
Londres, 30 (D. P.) - A emissora de Moscou aprovertou!ra do lar, por mais de seis me-

d ,� .C oss, e n�s? �ebum.:os c!es.peJa��o IaJadas e �ceI��rrdo
a data do 130 ano do govêrno nazista para fazer um apelo aos ses. (J11�� o.s unP1l:ctos. A ultIma Illao ace.l tou.\ Imos o motOl do �tu-
ulemãés que se revoltem contra Hitler. Esses já estão sendo

I ,.
1m ll�cendI.�do, quando passa,Va!�10s. pe�to. O aparelho caIU e

'd I o con"tando mosmo que .11ouve uma oTau.d.e Ate agora nada explodIU fragorosamente no SOlO
.. LIqUIdado este, Cross e seu

OUVI os pe ° p vo . ,,< , .

,.

b observador viram o tro "d 1 ",' IA t·
revolta em Breslau, tenflo a Gestapo enforcado vanaR pessoas, , "

.'d d
li ,e o espac la1'am com l( en lea ce-

entre as quais o Prefeito. Em Berlim, J�or o:ltra parte, torna- se sabe -=.�ll:--a�e_. - ........

ram-se mais constantes os cartazes antI-nazIstas, sem que a

S· tGestapo ('onseguisse, p:'ender os agitad?res. Acrescenta-se.a Roma, 30 (U, P.) - Nem os lemens regres'sou com a respos a·
esses fatos que o exer('lto popular alemao de Bellten, armado 'norte-americanos nem os bri-

•

para defender a cidade, rendeu-se aos russos logo que os na- tânicos sabem até onde irá a Rend,el1a-O lencoDd.·".·oDalzistas começaram a recuar. grande ofensiva russa _ de- V \I

d b
clarou o sr. Harry Hopkins LONDRES, 30 (U. P.) ._ O "Dáily Mail" em despachos do

Promovido por. ato e ravura I·emissár�o de �oosevelt, fala�� correspondente em Estocolmo, anuncia que Hugo Siemens foi

. .

'

,
do aos Jornallstas nesta capI-

enviado à capital suéca com ple.na autoridade afim de tentar

Rio, 30 (A. N.) - FOl pro- i tana, de ordem ao sr. �a�, tal. Em resposta à pergunta uma paz em separado C0111 a Grã-BretaJIlha e os EE. UU.

movido por ato de bravura, ao I
Comte. do ?:'upamen�o' !at1- de

.
se os rus�os declarariam Acrescenta o jorn'al que Siemens regressou a Berlim com

posto de 2° tenente da arma co, pelo esforço e dedIcaçao e guerra ao Japao depois de ter- os únicos >têrmos de paz dos aMados: Rendição incondicional.

de infantaria;> o 3° sarge�to amor ao, trabalho que tem re- minada a campanha européia, • II
Onofre Rodngues de Agmar, velado desde a �a.rtlda da FEB, ,Hopkins, salientou que os pla
.do 6° R. 1. Ic?laborando parll: que esta ,nos para vencer o Japão estão

As informações constant�s força re�resente d1gnamente 1), baseados, unicamente, em re

do processo a essa promoçao, nosso paIS, nos campos de lut� I
cursos anglo-americanos.

dizem que o referido sargento da Europa; Outubro, a 9, fali .

se infiltrou cautelos,a _e �e�id�- :tornado público ter sido lo�- Rerllem e Krefeld osdamente numa poslçao lmml-Ivado pelo sr. Comte. do Regl- ,

ga, conseguindo capturar dois
Imenta, por

haver como .co- obJ·et·lvos da R AFalemães, matar alguns outros.mandante de uma patrulha, ..

II
e apreender uma metralhado-lida à região de Fianno duran- .L�n.dres, 30 (D. P.) - O Mi

ra e dois fuzis. Revilam ainda te a noite, bus�ar 2 so�dados I,�IsterIO �lo �r cO::'llmicou:
as mesmas informações que o Ide sua companhIa que la ha- �ntem, a nOIte, aVlOes Mos- Praça Pereira e Oliveira, 10, Telefone 1.009, Opera noa

sargento Rodrigues de Aguiar

I'viam
tombados ferido� pelas (Jmtos, d� .RAF volta�am a hospitais de Florianópolis.

tem em seus assentamentos os metralhadoras alemas, de- atacar obJe'llvos de BerlIm. O I
seg'uintes elogios: Setembro, a monstrando apreciaveis dotes at�que foi j)l'edso e o bOlllbar- .I � •

8, foi lóuvado pelo ceI. coman- ide abnegação, despreendimen- del.o cOl1cen,t.rado. Ontem, à

dante do Regimento de Infan- ,to e valor. nOlte, uma força de Tan.cars- Contraters, escoltaoos,' dirigiu um O

Nos subu'rb·los da Cap·llal da Pru'sS·la ����e��;I�asa��q��'ef!fd, &�t��lr��
destas operações nenhum avião

.:\foscou, 31 (U. P.) - A batalha pela posse de Koenigs- nosso se pero.pu".
berg (;ontinua desenvolyendo-se de forma encarniçada. Nos

subúrbios da capital da Pl'lIssia estão e111 chamas e a popula
ção alemã trata de abandonar a cidade na direção de Pillau.

____�
.z=::s::

o MAIS ANTWO IHARIO IrE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

a conferência' será rápida
Vaticano, 30 (D. P.) -- O representante rio presidente

H.oosevelt, Hopkins, dec'larou àt.. imprensa que Stalin provavel
mente não se poderá ausentar por muito tempo da Rússia. ra
zão pela qual a confer�ncia dos "big thl'ee" deve ter um bre
\12 desenrolar. Segundo/Hopkins, a atual posição de Stalin, co
rno dirigente da estrat�gia dos exércitos soviéticos, interfere

�O� trabalhos d�l cOl1f�rt>n('.ia,

Retomaram
Colmar
Berna, 30 (U. P.) - Despa

chos recebidos na fronteira
suiça dizem que os franceses
retomaram Colmar, na Alsa
cia, a última cidade francesa
de maior importância ainda
ocupada pelos alemães, Até o

momento, a notícia carece,
ainda, de confirmação oficial.

Decidirá a sorte de Berlim

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

DR- SAULO RAMOS
de regresso da Capital Federal avisa <'}ue reabriu deti·
nitivamente 8 sua clínica, dando consultas, diàriamente,

das 14 às 18 horas.

último reduto
Q. Ci. de Mac Ar.tl1Ul', :�lO (u. P.) - O Sexto Exército norte

aUlPrícano ln nçou-se contra a última lin ha de defesa japonesa
no norte cl(� :vra!nâlha, lnves-tindo no ehamado "gargalo de Ca
limllit. Estp fiea a a-penas 16 kms. aIO nor·t;e da baía de Mani
lha e trinta e sete kms. da própri1a loopital; e, a julgar pelos
primeiros despachos, são muito fnllcas as fôrças de c.oberüm3
japonesas que ainda estão ao norte de lVIanilha. Serão mais
as dificulda.des do terreno que impedirão um rápido avanço ru�

mo a cidade que, precariamente, a re,sistência inimiga.

Os russos visam Kustrin
LONDRES; 30 (U. P.) - A rádio de Berlim anuncia que

os russos paSSlal'am a ofensiva n'l11ll1a larga frente, visanldo a

fortaleza de Kustrln. Esta fica a uns 100 kms. a leste de Bel'�
lim e 27 kms., �o norte de Franefort1 �ôb.re Q Ode'l\

.
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2 o ESTADO - Quarla.fe'ra, 31 de Janeiro da '945

Grandes . agita�ões e revoltas no Reich
}_JONDRES? 29 (U. P.) U� GRANDES AGITAÇõES E REVOLTAS ESTÃO ABALANDO A SITUAÇÃO INTERNA NA AtEMA·

NHA. INFORMAÇõES DE MOSCOU REVELAM QUE OS TRABALHADORES ESTRANGEIROS ESCRAVIZADOS PELOS NAZIS ..

TAS SUBLEVARAM.SE, POUCOS DIAS ANTES DA CHEGADA DOS RUSSOS A PRUSSIA ORIENTAL. A CAPITAL NAZISTA

ESTA VIVENDO MOMENTOS DE GRANDE AGITAÇÃO.
---------------------�

Aprovado o contrato
Salvador, 29 (A. N.) - Foi

aprovado pelo governo do Es
tado O contrato firmado com

os Bervicos Aéreos Cruzeiro do
Sul para levantamento aeroto-

A aals prefer·lda, é I·negável. grametrico da região destinada
li ao parque onde será elevado o

monumento nacional de Mon-

2 sortel·Ofi mensal·s 4 e 18 te Pascoal, em Porto Seguro.
i} Os servicos foram contratados

que difamava sua espôsa pela quantia de 300 mil cru-

Hio, 29 (E.) - Na rua Se- d o, tratou de desf·azer-sedaar- PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250.00 zeiros e a área a ser levantada

nado]' Amaônio Carlos, na Pe- ma, atirando-a num capinzal. I compreende 250 mil kms. qua-

nha, domingo, ao anoitecer, Populares, testemunhas da Muitas bonif.cccõe» e médico qrrris '"drados.
O prazo para a conclu-

Miguel Felipe dos Santos com, Co e n a, perseguiram-no com sã? dos trabalhos foi fixado em

47 a.nos, casado, maritimo, mo-I grande alarido, sendo Miguel, Tudo isto por apenas Cr$ 1,00 ,seIS meses.

radar á rua Pedro Alvares, 40 af'ima], preso e conduzido á de- I
---'_." ._-.._

tAntou assassinar o estivador, legacia do 21 dístrtto policial ...---,-------------------.; Preelse Sla alugar uma

João Mamilo dos Santos, com Alí interrogado, deu como

'11
,. •

d t
..

U casa nesta ca

:18 anos, residente á rua Leo- 'nov,E'J do crírn« o fato de João raglCO a01 en' e pital. que tenha 2 ou mais

cadío Rego, 11. indar difamando sua espôsa. quartos .

..\liguel cometeu o crime com Miguel foi autuado em fla- Um casal, ontem á noite.! nhecido numa viagem Belo Informações nà Avenida Her-

um revolver com o qual dispa- grante. quando transpunha a avenida Horizonte-Rio. e estavam hos- cílio Luz, n
'

2, com o snr.:Jan.
rou três tiros em seu desafeto. Rio Branco, próximo ao Mon- peclados no Perfeito Hotel, á 8v. ai t , 8

Êste caíu imediatamente ao so- .� , roe, foi colhido por um auto. rua S. Pedro n. ;366, de onde

lo banhado em sangue. Seu es- que sumiu em seguida, em saíram ao anoitecer para pas-
tado é gravissimo. Os projetís ALvaRO R IMOS grande velocidade. I :3ea1',. ]"esult�n�lo oC�l'1'eI' logo
lhe alt�nlgiDam o ventre. João 11 11 lIOR'l'A. A JUrJ.JHER ! depois 0_ tragtco acidente.

Sê euconnra ínternado 110 Hos- CIRURGIÃO-DENTISTA Apanhado com maudíta vío- r)[ o�IRrs nA U,I'fE

pítal Getúlio Vargas. Rua Vitor Meireles, 18 lêncía, o casal foi atirado a
Na delegacia do 5° distrito

[)J]?A�IA.VA A ESPõSA grande díetância. A mulher pollcíal foi aberto inquerito a

Miguel, praticado o atenta- faleceu no mesmo instante. O respeito do fato. Testemunhas

'f'
.

Ih A ela ocurrencia dizem ter sido
seu cranec ICOU esnnga aco.

O fato impressionou o elevado um ônibus da Viação Elite o

número de pessoas que se acer- véículo atropelador.
caram do cadáver.

Comprar na CASA MISCE
Logo depois as autoridades LANEA é saber economizar"

ident.lficararn a inditosa se-

nhora. Tratava-se de Isabel de Perdeu-seSousa, de côr branca, de 29

r-;tSOuq.9J' Laboratórior·� � � -'�.I g � �

I ;nrono pntoLDGIC:
• Dr. H. 6 S. Medina Farm. Narbill Alves de Souza

Parra. L. di! GOSla Avtla
Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,

,
. Exame de urina, Exame paro verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para v e r-iEic c

ç do de
doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções .

.Autovaccinas e transfusão de sangue

Clínico
RUA JOÃO PINTO, 25 - fone: 14Lt8

(em fr€nte ao TeSOUíO do Estado

Florianópolis

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

................................................

Em fuga os funcionários nazistas
MOSCOU, 29 (U. P.) -- Informações chegadas aquí indí

cam que funcionários estaduais naztetas estão em fuga, com

destino a Bavaria, e que teve início uma evacuação em massa

das populações civis residentes na Alemanha Oriental.

�J-----------P-O-R---(O--R-R-E-S-põN�E'4-N-(-I-A----
I Curso ���s�a�em 1 ano (dec-lei n. 4244). Preparatórios para

� Direito, Medicina, Farmácia. Escolas Militares. Comércio, Esco-
la Técnica de Aviação, etc. Concu rsos : Banco do Brasil, DASP,

lu
e out ros , Curso Comercial Prático, Taquigrafia. Inglês. etc.
Matriculas abertas. Peçam prospetos hoje mesmo à CAIXA POS

TAL N. 3379. S. PAULO. Curso de Madureza «Brasil».

assassinar oTentou homem

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê.tlM NILO LA tIS
Hoje • aDIa3hA 1lI'M'6 • na pre1el1..

......., ul!Aoaala • mtr....e1r.. - BomeGlNlt:lu - r........... -

4rtl..oa .e ltorraclua.
......._ • .1<11'" olMerva.cta •• �........ _.._

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

FRANCisca ftNGEll GALLOTTI
AGRADECIMENTO

Sua família. na impossibilidade de agradecer d cada
um dos amigos que a confortaram no mfortúnio que
'Sofreu, a todos manifesta, sensibilizada, seu profundo
reconhecimento.

Milhares de tanques e outros veículos motorizados do exército dos Estados
Unidos quando ainda estacionados num depósito de abastecimentos militares
na Inglaterra. Este material de guerra está sendo usado pejas tropas que ope-

ram na Europa. (Fóto do Serviço de Informações do Hemisfério),

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & C ia.

o Mucus da '

Asma Dissolvido
Ropidámente
os ataques desesperndores e vinlentos da

asma e bronquite envenenam ti Ul'!:wuhnno
minam a energia, arruínam �. saúde e flp�
bilitam o coração. Em :i minutos, Mendaco
nova lórrnula médica, comece .i eil'('lIlnf.
no sangue. dominando rauitlarufllltl" os ata
ques. Desde o primeiro diIÍ coiueca " de,a·
parecer fi diüculdudc em resplrar é volta
o sono reparador. Tudo o que se luz ne

cessario é tomar 2 pastilhas de Mandato
ás reíeições e ficará completumenro livre
da asma ou bronquite. A ação l' muito
rapída mesmo que se trate de caM," rebel
rles e antígos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se. oferece com a guruntla de
dar ao pacíen,e respiracão IiI re e rU('.iI ra

pidamente e completo allvlo do SUrrillJ(,llto

da. asma em poucos dias. Peça Mendato,
hoje mesmo, em qualquer Iarrnácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Mendaeo A��n�;.rn
Agora tambema Cr $ 10,00

anos, víuva.
O companheiro de Isabel, o

funcionário da Central, Jorge
dos Santos Barbosa, com 24

anos, solteiro, sofreu ferimen
tos, porém, sem gravidade, sen
do recolhido á Assistência.
Jorge e Isabel se tinham co-

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

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA ,S...,. a(OS.A.
()RLA N]�)O S01\ RPFJLLl

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg_= «�carpelli» a." Florianói )olis

________� �
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São João Bosco, Confessor

VIDA SOCIAL
ANIVERS�IOS

Jorn. Percival Cal!ado Flores
Transcorre, hoje, o aniversário

natalício do nosso prezado confra
de, jornalista Percival Callado
Flores, alto funcionário do Depor.
tomento de Educação.
Espirita brilhante, af ovei no

tratar, o aniversariante c orrqtria
tau uma amplo círculo de rela'

çõel, impondo le no seio de ..eu.

amigos, 011 quais, por certo, lhe
tributarão, por tão grato motivo,
as mais inequívocas delnonstra'

çõell de apreço e simpatia
Os de «O 'Estado», de onde foi

colaborador por longo tempo, o

abraçam afetuosamente.
.. a&tlm I!IW! hoJfj,

a exma. sra. Conceição Bruggmann
Barbosa;

a menina Esmeralda Maria Che
did;
a exma, sro. Noêmia Goulart, es

'Oé\sn do sr, Pedro Goulart;
o -;'r. Dernetvío GarofaHs, do alto
comercio de B!umenau;

(1 exmo . ara. Clotilde .. Prc tes Fo
roca, esp êso do ar. João R. F'c
raco;

o ar, Honorio de Castro, contador
da importante ccsc "A Modelar";

c sr. Miguel Inácio Fc r-oco ;
o menino Amaurí, filhinho do sr'

Manoel Marinho Ferreira;
o sr, Ernani Telentino de Souza,
funcionário da Casa Comercial
Moellmann. S.A , delta praça,

(omu ,1icações:
Postal-Telegrafi(o F. (.

O. oqsociado,. do Pcatol-Te leqru
fico F. C. em reunião, resolverem
liair da inatividade, reaparecendo,
brevemenh, em nossos gramados
dispostos a fazer brilhar as suas

côres.
Foi eleita a nova diretoria que

ficou, anim, constituida:
Presidente de honra - Srrr . João

Alcântãra da Cunha;
Presioiente. Snr, Agenor P6voas

Júnior; l ' Secretário. Bnr , Arnaldo
Duba; 2' dito, Snr. Idelfonso Lí
nhare.; Tesoureiro, Snr. Amaro
·�oelho.

Somos g�atos a comunicação que
no. foi feita, almejando à nova

diretoria feliz gestão.

flaJantesl
Srita. Helena dtAvlla Santos
Procedente do Rio de Janeiro,

('(lde, com brilhantismo, cursa t)

3' ano da Sociedade de Cultura
rl'l,Jlle.a, acha'ae nesta capital.
em tr&nlito para Laguna, a gentil
aenhorita Helena d'Avila Santos,
filha do ar' Ernani Saíão doe
Santo.,

Passageiros que seguiram pelo
avião da Cruzeiro do Sul. Para
Rio de Janeiro: João de Oliveira
Bélo, Dr. Walter Capelle, dr. Er
nani Bittencout Cotrin Filho, Le
do Cotrin, • Leni Cotrin, Carmita
Cotrin, dr. Thier. de Lemos FIe·
ming, ,Maria Júlia de Almeida
Fleming, Ricardo Bogocheski, Mo·
dalen" Silvo. e Altino. Rodrigues,
Para São Paulo: João Carlos Cos
ta, Hug Bongh Houstoun. Raisa
Payor Pilnik, Kay Alabern e Ma'
ria Ignez Linho.rea,

AérO Clube de
Santa Catarina

Continua o Aéro Clube de
Santa Catarina recebendo as

mais francas demonstracões
do interêsse que eXiste,':t!a

• inauguração, 110 mais curto

prazo possível, do campo de
pouso e han6'a1', em cuja conS7.

trução se trabalha com afinco
e patriotismo.
Ainda agora, do Rio do Sul,

num gesto expontâneo, digno
de ser imitado, vêm de contri
buir com importantes donati-

.

vos destinados à importante
obra, os mais prestigiosos ele
mentos locais, destacando-se,
dentre êles, os seguintes co

merciantes e firmas: Leopoldo
Zarlino' Indústria e Comércioo'

de Madeiras S. A, Carlos
Schoreder S. A. Indústria e

Comércio, Bruno Heidrich, Os-
O

cal' Zwicker S. A Indústria e

Conlércio, Blauth Cia..Ltda.,
Indústria Pasta Mecâmca e

Fécula Ltda., Cia, Pinheiral
Ltda, e Picezleira Irmã:os lltda,

o AVANÇO BRITÃNICO - Aqui vemos uma divisão de tanques avançando
para entrar em ação. (Póto de British News Service para O ESTADO).

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
Proceden te do Rio de Janeiro:

Walt6r Curt Bruelan, Irineu BoI'
nhausen, Octavio de Almeida Rei�.
Paulo Rudi Schnorr, Rosita Sch·
riorr , Lucy Karin Schnorr , Concei
ção Barbosa Railbot, Moe íno de
Azevedo Sardinha, Luiz Paulo de
Azevedo Sardinha e Roberto de
Azevedo Sardinha, Procedent.e de
São Pculo: Diná Peraí ro Portugal
Gcuvêo, Ricardo P. Pe Gouvêc.,
Maria B. P.P, Gouvêo, Sorrio Cunha
Werneck, Sylvia Cunha Werneck,
Esnest Wolloch, La:aarn de Olrveí-
1'0. Meloquias, Romeu Pereira e

Renato Portugal Gouvêa Pro ce
dente de Curitiba: Luoy Torres
Novaes Maria Cecil io Torre. No
voe. e Odette M.,'lo Joly .

*

dia

As anedota! e pIadas aparell'! Numerosostemente Ingênuas são grande, candidatos
d d a"i m fi E D I T A Larma!!! e essgreg y o 80 - Maceió, 29 (A. N.) - Nume- ].)('\'�T·;'() 1" S

•

J I J" J ti" ." l'ollliparecer H "

ecÇao8i 8111 pe 8 QU o .·�o .na , rasos rapazes, em sua grande dn 1(;<\, Circunscrição de Hecruta.-----------------------------
maioria pobres, estão se ins- menlo idilitar, com a mÚXil1lH Ul'-

CARTAZES DO DIA crev�ndo �o pepa.rtamento do gê�lCia, ��illl �Ie t��ta�eJ11 (le,)��SS!�ll'Serv""o Publlco do Estado co-
los de sel;,s mtel tsse�, �s - s. I�-

I
'.... ,tllcnies 11/2 ;\Eanoel S.111l0eS de Oh·

--"!'"!!!'"'!!"��-------*!�....._:!'"""'--......---"':"::r.:�=_-- mo pretendentes a bolsas de I \'eira, Ar:tônio �rodcst() Primo l'.HOJE 4a.feira HOJE estudos das escolas de Agrono- Heil�r S('gulndo Guilhermc ::\fedin;.,

-----------------------------1mia e Veterinaria da Universi- 11llll1Hlos de lIlllai fol�l� d_e identida-

CINE ODEON dade Rural do Brasil. Id-e c�nlel1d() nome, �.Ihaçao,. da.la d('
naSCImento, natura!Jdadc, Sll1aJS Cel-

«( »
I II

·

d I
racterísticos, arma a que perlenc(',

ogla O pe O data cm que �::SSOll parai .H .reservaA's 7 1/2 horas; e em que RegI ao, curso CIV1J, c, p.
Um fílme fnrte, impressionante e misterioso: seu destemor o. H. ,ou N. P

..0. R, residência, rua
(' n.umero, Juntando a mesma ·1

A I-lha da vl-n·gança R' 29 (A. N.) - o almi- (quatro) fotografias 3 x 4 e ({natro10, (.t) illlpl'eSSões digitais.rante Alberto Lemos Bastos, Manoel Fernandes Palheiros
comandante Naval do Léste, Major Chefe da 161\ C. R.
destacou em ordem do dia, o •

gesto de destemor de um ma- ForneCimento de
I rinheiro do couraçado "Minas I, material pesadoI Gerais", que, com risco da Chung King, 29 (U. P.) -

própria vida, atirou-se ao mar I Chegaram a esta capital os

agitado -gara levar aquele co- ,primeiros grandes fornecimen
mando, a comunicação de que Itos norte-americano de arti
uma lancha�patrulha fóra da Ilharia pesada. Os canhões es
barra de Salvador-Bahia -ltadunidenses foram transpor
estava em perigo. tados pela rodovia Ledo-Bru
Domingos Sanches é o nome ma que Chank Kai-Shek bati-

do referido marinheiro. sou de "estrada de Stillwell.

Bendix, .Paul ES����!��ed�rm, �e ltrl�i��fO:��d�! Folha Acadêmica
radaçao do ESTADO. Recebemos o segundo número,revelação

relativo ao segundo ano de Buas
atividades, de Falho. Acad�mica,
orgão oficial do Centro Acadêmico

�a slla sl'ssiIo l'xll'aonlinál'ia de XI de Fevereiro, de nouo Focul.
2�) do ('orrenle� () Trihunal de Ape- node de Direito, Gratos
laç'ào julgou () sl'g'túnte feito: -------lIiii!!jIIIÍIio--- _

HabL'<Is-cOI'Pus 11. L')!iG, ria co- "mostras Kolynoslll:1l'l'a rI(' Ila,iaí. em (fue é illlpe· li
truntl' ,\Im'in Heis l' pacientes Jouo Do snr. Paulo Hollo.nda, ativo e

Cipri,lI1o Heis e SC'L1S filhos. Hell- conceituado representante, neste
lDr t) sr, dr, OSlllundo \VallHlel'ky Estado. da importante firma bra
da �olJrega. O Tl'ilnlllaJ conhece'LI sileiro. Paul 1. Christoph Co., do
do lH�d,id(). l' concedeu aos paejen Rio de Janeiro, recebemos várias
tes a ordem impetrada por exers- amostras do creme dental Koly.
so de delllora na fOl'nUlção da cnl- nos, para diatribuição o. nOIl.OI!
PiI, fUaC\Qluírios, GratQrt,

o santo doNascimentos:
Cristina

o lar do sr, Ruy Marq11e., fun
donário do Banco do Bros+l , e de
sua exma' espôso. d. Georgina
Morques, foi enriquecido, dia 29
d o corrente, COIU o r.osclment c
da robusta Crifltina. ocorrido na

Maternidade de Florian6polis.

João Bosco. ou • para usar seu

xpel ldo mais conhecido' Dom Bos
�o, nasceu a 16 de agosto de 1815.
num lugarzinho chamado dos Bec
rh i. o umas 5 léguas de Turim.
Suo mocido.d.e é caracterizada pe
la pobreza e pelo inocência iliba'
do . Apesar da primeira e par cou
sa da segunda consegue estudar
em Chieri e fCtzer·se sacerdote. In
:lo a Turim, não conhecia limites
seu fervor e zelo pelas almas. Os
seus prediletos foram 08 meninos
pobres e abandonados. os mole
ques. Proporcícnou-Ihes instrução
ginasial ou a aprendizagem de
iiversos ofícios e organizou para
eles seus orat6rios festivos. E a

quantos arrancou do lodaçal dos
vícios ! A quantos censolídcu , po
ra sempre, no caminho da virtu
ie ! Fundou duos congregações re·

ligiosas: 05 Podres Salesianos e as

Irmãs de N, Sra. Auxiliadora. Es
cre veu muitos livros para Eornen
tar o espírito cristão. O seu olhar
iírigiu se para as terras longín
luas onde havia ainda tantos ho
:nens que não conheciam a Cris
to; mondou para lá seus rniseío
ndrIoa. Era. temido pelos ministros
:le Estado como Cavour e estírnc
jo e cprcveí todo para missões d

í

-

plomáticas pelos Papas Pio IX e

Leão XIII. E, no meio de tanta.

ocupações, estava sempre unido
com DêUS por quem trabalhava e

sofria unicamente. Recebeu u re

compensa eterna aos 31 de [oneí
ro de 1888. sendo canonizado por
Pio XI.

TENH,A JUIZO

Sorteio de apolices
Salvador, 29 (A. N.) - Sob

a presidência do Secretário da
Fazenda, realizou-se no Teseu
,'0 do Estado, o sorteio das apo
dces estaduais, cabendo o pri
meiro prêmio, no valor de 5C
mil cruzeiros, à apolice núme
'.'0 92.891 pertencente ao Clu
oe dos Funcionários Públicm
ia Estado. Foram sorteadas
outras apolices com 20, 10 e f
mil cruzeiros, respectivamente
= mais 324 apolices pelo valo;
nominal.

Vai ler construída
lmportanle barragem
Rio, 29 (A. N.) - Vai sei

construtda uma importante
barragem nos terrenos da Fá
oríca Nacional de Motores, for
mando um grande lago qUE
.enerícíará o abastecimento de

igua na "Cidade das Meninas"
2 prestará grande auxílio ao

sistema de canais da baixada
rluminense, facilitando, ainda,
3. criação em larga escala de

peixes e um sistema de recreá

;ão e desportos para os operá
rios.

TEM SIFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

com Don Douglas, Ray Midleten e Otto Krugger
Um filme que prende a atenção do espectador até o final

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac.)

Preços: 2,00 e 1,00. Imoosto incluis o. Imp. 14 anos
•••

(lHE «(IMPERIAL)
A's 7 1/2 hOfas

ULTIMA EXIBIÇÃO
A tragédia dos inocentes que pagaram

que não praticaram:

Reféns
por um crime

PULAR PREPARADO

com Louise Rainer, Arturo de Cordova, William
Lukas. Oscar Homolka. e Katina Paxinou, B

de 1944
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO 3x97 (Nac,)
QUEM NÃO CHORA NÃO MAMA !Desenho Popeye)

FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)
Preços: Cr$ 3,00 e 2,00, Imposto incluisa .Imp. 14 anos

e '"

simultâneamente, amanhã, DO Odeon às
9 horas e Imperial 8 horas.

nao pagam dividas
com Jayme Coste, Oscarito, Dyrcinha Batista e Orande Othelo

grito de Carnaval,
5,7,30 e

Tristezas

I ::li� fJ I:&i] r:]
A SIFILIt) ATACA TUOO o ORGANISMO

o Fígado, o Baço. o Coração, o Estômago, ()�
Pulmões, fi Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do (11-

belo, Anemia e Abôrtos,
Inofensivo ao organismo. Agradave]

como um licôr
O ELIXIR 914 este aprovado pelo D,N.S.P. corno
auxíhar no tratamento da Sífllís e Reumatismo

da mesma origem
Ft\LAM CELEBKlDADES MÉDICAS

!,\('bre o preparado ELIXIR A compostção e o sabor a
.914, devo dizer-lhes- sempre gradavel do ELIXIR .!114. re
que o. tenho empregado, em eomendam-no como arma de
os casos de Indicação aprn- illClI manejo para o púbítco
prtada (aifills em varlas rie

.
no combate á sWlIs, qnallda-

8UIlS manllestacões) 08 resul- 'de- que frequentementp. a
tados têm sido satlsfatortos, oroveíto no Ambulatorio da
pola são raptdos e duraveís. Mate, nfdade de Santa Maria

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy,

I

16ft. c. R.

Resenhá Forense

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�'�����lJ�J\�n�������r���e��ilit�es, ����,��� �;����;��:��!���a����� I--R-e-;-r-e-s-e-n-t-a-ç-a---o--_-,,-'-s-e-g-u·r-o-s---;-t;llkhov investem, através do cha para Berlim" é mais do agravada pela con.stante che- Companhia nacional, bem organizada e com per-
feita orientação técnica, operando ncs carteirosBl'anelemburgo, rumo a Ber- que uma simples frase. Tudo gada de refugiados, num exo-

,. dp. incêndio, transportes e acidentes pessoais, con-
um, numa frente de 150 kms. indica, que se os alemães não do jamais imaginado pelos di-
As gigamtescas fôrças russas estabelecerem a Unha do Oder, rigentes nazistas, está criando cede sua representação. neste estado, a firma

í

m-

. - portante, que ofereça boas referÊncias e tenhacontinuam avançando, tendo à cêrca de 65 15111S. de Berlim, condições para uma possível
sitlo impossível aos alemães os russos at�n.girão rapidamen- reação coletiva, ou seja para grandes possibilidades de produção. Cartas com

1 ,-' 1 1
.

1
.

D' 1·\
. pormenores para Caixa Postal, 2927 - Rio. Iuete- as em qua quer ponto da te a capíta nazista. e acor-1r a revo ta. Acrvscerta-se a IS-

í'rerute ele batalha. Os exércitos elo com fontes neutras, a si- so que os alemães já conside-
de Zukhov são tropas que ata- tuacâo em Berlim é desespera- ra111 próximo o fim da. luta e o

cam Damtz ig e Breslau. O pros- dará. Estão fal:tando viveres, alto comando encara com pes
seguimento da ofensiva russa combustíveis e roupas para os simismo a capacidade da Wehr
está demonstrando aos obser- berlinenses que têm de supor- macht para deter o inimigo.

Vt�t!�,S29d�. ,�íDC1��i�_
cípe brasileiro Pedro Bragan-]
ça e sua esposa, Maria Espe
ranza Orleans Bragança, dei
xaram esta capital afim de vi
sitar a Vila Cicosa, como con

vidados dos condes de Monte

Real, de quem são hospedes.
Na próxima quarta-feira os

príncipes assistirão, nas pro
priedades de Pancas, dos vis-
condes de Cabral, uma caçada ee••••••a "'••oCh"'••O _•.•••••••••••
em sua honra. A seguir o no-I CASA DE SAÚDE E MATERNIDADEore casal visitará Coimbra, I l) j . -

Guimarães e o Porto. "SÃO SEBASTIÃO"

De ordem do senhor Professor Fernando Marchado Vieira, Porto Alegre, 29 (A. N.)
Diretor da Academia de Comércío de Santa Catarina, torno pú- Aceitando o convite que lhe foi
l-líco que, de 15 de tevereiro próximo a 14 de março, Sê acham dirigido pela administração Ensino teórico e prático das disciplinas neces-

abertas as matrículas para os Cursos COMERCIAL BASICO geral da Ferrocarril do Uru- scírias a quaisquer concursos e admissão a escolas
(10, 2°, 3° e 4° ano), TÉCNICO DE CONTABILIDADE (1° e. guaí, deverá seguir brevemen- secundórias.
2° anos) e de CONTADOH (3° ano), nos têrmos do Decreto-lei te para Montevideu o tenente Aulas diurnas e.noturnas para candidatos de
n , 6.141, de 28 de dezembro de 1943. coronel José Brochado, diretor ambos os sexos.

As mformações serão prestadas pela Secretaria desta Aea- geral da Viação Férrea do Rio Curso especial dos línguas p o rtuq uasu e fran-
domia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 horas. Grande do Sul. Na capital uru- cesa, sob a direção do professor Manuel Luiz da

.

Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina, rgUaia,
O .coronel José Brochado I Silva.

em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945. e s t u d a r á diversos probIe-1 Mensalidades - Cr$ 100,00, poqo s adiantada
Flávio Ferrari mas de ínterêsse dos dois paí-I mente. -_ Rua Saldanha Marinho, 3.

S�ore.tário [ses com os técnicos platinoso �,-_...._--------------__-__�\rI

.k

rARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

I•• Couelheiro Mafr., .. e 5 - FONE 1.142
E.tre,. • dollÚCl1i.

Um saldo de
58 milhões
Lisboa, 29 (D. P.) - O orça

mento de Angola de 44 foi

1e"1chado com um saldo positivo
de 58 milhões de angolares.

Acadêmia de Comércio de Santa Catarina Recebida �om

agrado
(Fiscalizada pelO Governo FederaJ) Lisboa, 29 (U. P.) - A ím-

,� �, * prensa deu destaque a eleição
• E O I '1' A L '. do sócio correspondente d:"

EXX':U}<�í'I DE AnllHSS.\O IAcademia Brasileira de Letras,
De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira, I escritor jornalista Aug.us.to

Hirertol' da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno pú- r
Castro, para o cargo de minis

blico que de 1° a 10 de fevereiro .pr óximo, se acham abertas as Itro de Portugal na França.
inscrições aos exames de admissão ao 1° ano do Curso Comer-
cial Básico, de conformidade com o Decreto-lei n. 6.141, de 28 Ligade dezembro ele 1943.

Tôdas as ímforrnaçôes serão prestadas pela Secretaria des
i a Academia ele Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 ho
ras.

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

Operária
Assembléia Geral
Convoco a todos 03 associa

dos e convido suas exrnas, fa
mílias, para assistirem à Assem
bléia Geral, que se realizará,
no próximo dia 10. de fevereiro
às 20 horas, quando será em

possada a nova diretoria para
o atual periodo administrativo.

Fpo lis.. 30 de Janeiro de 1945.
OSVALDO SILVEIRA

Plávío Ferrarí
Secretário

* * *

EDITAL
cruso SrJ)ER.IOR 1m .\Hl\Il.xIS'l'RAC.iO E l<'JXAX('AS

EXAJ'lES UE REGCXDA ÉPOCA
De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira,

Diretor da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno pú
plieo que, de 1° a 15 ele fevereiro próximo, se acham abertas as

tnscr-içôes aos EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA, do Curso Su
perior de- Administração e Finanças, nos têrrnos da Portaria
Ministerial n. 169, de 29 de maio de 1939.
.

Tôdas as ill1Jformações serão prestadas pela Secretaria eles
ta Academia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 110-

1". Secretário

ras.

Secretar ia doa Academia de Comércio de Santa Catarina,
em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Flávio Ferrari
Secretário

EDI'l'AL
(THSO srr.smou [lI<:; AH)\'llNIS'L'R.-H'ÃO .E f.T:SA�(iAS.

ll'IATnÍCGT�.l' •

De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira,
liireror da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno pú
Llico que, de 1° a 28 de fevereiro próximo, se acham abertas as

matrículas ao CCRSO SUPERIOR DE ADJ\IINISTRAÇÃO E

I<'rNANçAS, nos têrmos da legislação vigente.
Tôdas as ínutorrnações serão prestadas pela Secretaria des

ta Academia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 ho-

Forte tremo ..

de terra
Lisboa, 29 (D. P.) - A po

voação de Govas Douro, do
conselho da Vila Real, foi aba
lada por forte tremor de terra,
durante tres minutos. O feno
meno pôs em pânico a popula
ção, tendo os habitantes corri
do para a rua. Não foram re

gistrados desastres.

ras,

Secret'aria da Academia de Comércio de Samta Cataa-ina,
E:'111 Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Flávio Ferrar!
Seeretário

EDITAL
EXAMES DE SECirXnA ÉPOCA

De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira,
Jliretor da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno pú
hlíco que, de 10 a 15 de fevereiro próximo, se acham abertas as

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

,
Tôdas as ímformaçôes serão prestadas pela Secretaria des

ta Academia de Comércio, todos os elias úteis, das 17 às 19 ho-

o PRECEITO DO DIA
Quando o seu filho fôr desobe

diente, zangado, «<respondã.o»), re

belde, não cruze os braços dizendo:
«fulaninho é assim mesmo», «saiu
ao avô», «é do temperamento» ...
Defeitos de formação da persona
lidade estão por trás disso tudo
A higiene mental ensina como evi
tar casos como êsses, e ajustar a

criança à situaç'ilo normal em que
deve viver.
Procure inteirar-se do. preceitos

da higiene mental. para poder fa
zer do seu filho uma pessoa cor

data, razoável e bem educada
SNES

Secretaria da Academia de Comércio de Sanita Catarína,
em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Elávío Ferrar!
Secretário

EDITAL
]\1 A r H í (' U L A

Vença a intensidade do calor. �.

sem quebrar a linha da elegância! AI��'r}�"É grave erro Você admitir que o calor eJi� �
cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas dlt
cidade em desalinho, descuidadamente trajado,

Voce esquece que ° verão não é inimigo
do decôro ou da elegância.

Especialmente agora, quando a ALFAIA"
TARIA BRITO. recentemente aberta. está cxe

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

--- J
':'_._

Sob a direção cüníca cio

DR. DJAL�L\. MOELL1UANN

Construção moderna e confortável, situada em aprnz ível chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente lecal para cura de repouso. Água fria e quente

APAHEJ,HA�IEN'l'O COMPLE'l'O E i\lOnERS1SSIl\10 PAHA 'l'RA'I'Ai\lliL\''l'O

MÉDICO, CIRúRGICO E GiNJ<]COJ,óGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratór-Ios para o. exames de elucidação de diagnó,ti('os.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe .

Quartos de 2a classe .. ,., " .

Quartos com duas camas .

Cr$ 50,00 diário
Cr$ 30,00 "

Cr$ 20,00' "

Cr$ 15,00 p/jiessoa

SECÇAO DE lUA'I'ERNIDADE
Partos com permanência do 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

I
Casa de Saúde Cr$ 400,00.

-o DOESTE PôDE TER MÉTlICO PARTICFLAI.I '

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

•••••••••••••••••�••••••••••eeG••••D••••••••••••••• w

-----------�----------------------------------------�

CURSO PARTICULAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. BIASE F'ARACO
Médico - chefe do Serviço de sums do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAlS�DE
AMBOS OS SEXOS - HAlOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46
RES.: R. Joínvile, 47 - FONE 1648

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

DR. GEBHARD HROMADA

;. ,

DR. ROLDAO CONSONI
VIRURGIA OERAL - ALT.<\. CIRURGIA - MOLll:S1'IAS D.E SENHORAS - PAR'rO�

Formado pela Faculdade de Medícína ,da Universidade de .São Paulo, onde to
ÃSslstenie por vários anos do Serviço CLrurgico do Prof. Alíp ío Correia Neto.
Círurvía do estômago e vias biliares. Intestinos delgado e grosso,. ttrõíde, rins

próstata bex�a útero ovários e trompas. Vartcocele, hídrocele, varizes e hérnia, • ,

CONSULTAS:
dU 2 à. 5 horas à Rua Felipe Schrnídt, 21 (altos da Casa Par-also) . Tel. 1.598,

RESID1tNCIA: Rua Estevl*; Júnior. 179; Te!. M784

�,�ou:.,.��'!��� �!:�p������ I
ex-Interno do Sen-lço d. CUniea Méd1ca do Professor O:!Taldo Ollvel.ra. médlco Or

Departamento d,e Sadde
Cl,INlCA 118DICA - lIo16!tJaa Interw.ss de adultos e crtan�.... CONSULTORIO

• IUIMIlIJCNClA: Ru.a Felipe 8chJr.�dt n. 38 - Te!. 812. CONSUl/l'A8 - Das til ile 18

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

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

Clr'ur-gia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPOHEt\O (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

Esôfagoscopia. tr-aquêoscopia, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 13 às 18 horas
Rua '7itor Mell'eles, :!4 - Fone: 1.447

l _

)
l DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

Do. 8e.rvlçol! de Clínica Infantí! da Assistência Municipal • Hospital
de Caridade

�:NU1���!�1u!"���AM��adÇ��A���IOEs.A���!2�. faDe 1.«4

Consultas doa 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78�

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Bre LAURO UAURA
ilspectaltata em Doençu de 8enho

r88 - Vias Urmártas.
curso de especíalízação de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professcr Moraes de Barros. da Fa
culdade de Me<ilcina de Silo Paulo,
Tratamento especializado, médico e

círürgtco, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, oTárloll,
trompas, etc.j,
Cura radical das inflIlmaçóea do.

anexos (Ovários. trompas), sem ope·
raçâo), Tratam�nto de todo-s 08 dis·
túrblo8 da men.etruaçlo ti da eaterUt
dade.
Tratamento moderno da blenorra-

1'10 sltuda e crOnica, em ambos os

sexos. por processos modernos sob
cemtrOle endosc6plco - Oretroeoopla
- e de laboratório.

• FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

Formado pela Universidade d. Gtilebra

Com prAtica no. hoapltaa europeUl
CUnIca m6dlca em cera!. pediatrIA. doen·
lU do mtema nerTOIO. aparelho genlto-

url:n6rio do hOmem e da mulher

E
T�oo: DR. I'AULO TAVABJl8
d.. Rad!ologla CllnIca com o dr.

oel de Abreu campanarto (1Uo Pau
lo�. E:.peclallZado em H1«lene • 8a(ld�

P11bUca. pela Unlveraldad. do ruo· de Ja·
nelro_ - Gabinete <1. Ralo X - Electl'o

e.Nloa<raf!a cllnlcs - Xetabollmno ba·
Nl - Sondagem Duodenal - GabJ.nete
4. ta!oterapla - Laboratório de mICro.

r.opla e 8Dált8� cllnlca. - Rua remando
Kachac1o, 8. 1I'0ne 1.19<'1. - J'loI1AnópoUs .

'DR. REMIGIO
CLtNICA nDICA

IIoINtiu lntern.... de Senhol'U • Crl

&11� em Geral. CONSULTORIO: Rus

rel1pa Sc-hmidt � Ed1f1clo AméUa Neto,
rODe 11192,9" 111 • 14 .. 17 horu. RJl.

IID:IINCU: , Largo Benjamin
Con.tante. 3

ooras e das 2 h O.
Consult6rlo - RUlI Tlrlldentel l'.

Fone: 1.003.
Residência - RUI T1rad�te. 7

(Sobrado).

r. Newton d'Avila
traçõe. -- Vias Urinaria, -- Ooen

_,. do, intestinos, réto e onu.
-- HemorroidOIl. Tratamento do

colite QmebionQ.
Fi.ioteropia -- Infra.vermelho ,

COlUlult: Vitor Meirelell. ::la.
Atende diariamente Q. 11.30 h•. e.

,

b tarde, do, 16 N. em diante
R.sid: Vidal Roma.. 66.

Fone 1067.

ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

TENTARAM SUBORNAR O DELEGADO

só na

r a rncdor orgonização no

gênero neste capital}
Rua João Pinto. 4,

Fone 775.

Rumoroso processo no Ministerio da Agricultura
Rio, 29 (A. N.) - Está cor- reclamantes, Procedidas as di- minosos, incursos no Código

rendo no Ministério da Agri- ligências necessarias a apre- Penal, enquanto o sr. Henri
cultura, um processo interes- ciação e informação do assun- que Roesheler, que é o Delega
sante e surpreendente original to, o Serviço Florestal recebeu do do Serviço Florestal, foi
do Rio Grande do Sul, a pro- do Rio Grande do Sul, um vo- mais uma vez reconhecido pelo
pósito de dois delegados do lume de documentos compro- seu chefe e pelo seu diretor
Servico Florestal, que alí de- vantes da exposição pela auto- como auxiliar competente, ha
senvolvem um trabalho pro: ridade florestal da região que bil e eficiente, e de uma grau-
fícuo e pertinaz, foi uma verdadeira surpresa. de rapidez e clareza em sua

É o caso de dois cidadãos, re- Os queixosos, além de co- atuação,
sidentes em Pelotas e outro em merciantes clandestinos de Amplamente esclarecido, SU-

Especialista em alta cirúrgia e ginecologia Porto Alegre, que se dirigiram madeira, em cuja atividade fo- biu o processo ao poder supe-
Hospital "Miguel Couto" lao presidente da República re- ram apanhados com testemu- rior, e, quando descer, será en-

IBIRAMA CHAMONIAl - Santa Catarina clamando contra 'a apreensão nhas e todas as formalidades caminhado ao poder judiciário
_----_;;_----'------------------ indébita de produtos florestais legais, escreveram depois uma para processo e punição dos

DR. SETTE GUSMÃO '[dO seu comércio, feita por carta ao Delegado, apresentan- criminosos na forma a lei.
CHEFE nos SERVIÇOS DE TISTOLOGfA DO CE;"{TRO nE sACTtm E DO aque,lesA a�ent.es, cl�md dalegaç:i:10 do excusas pelas ofensas ver-

HOSPITAL ""-'EHIW RA.."\WS".
.

de víolêncía ílega 1 a es e m- bais pronunciadas contra a

G M: d
.....

1Cur-so <le aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Oonzaga, de sno Paul" - h;" r-sra

I- t ·'6' �c f .íd elos autoridade que na carta re rupo O e ogiárto do In stlt.u r o "Cle.mente Ferrei ra". de São Pa'.I10 - Ex-médico Interno do JUS OS PlçJUIZOS SO 11 OS p._, \ " ,-
Sanatório de Santos, ern Campos d() .Iordáo. conhecem criteriosa e cumpri- _CI.fNTCA GERiU, - DlAGN6S'fJCO PRECO('1'; h 1.'JUT .:umX1'() 1"�H'EClAl.IZAI)O

Idora dos seus deveres. Mais do �'Dlas Velho .......DAS DOENÇAS DO_ APAltfl:T,HO RESPIRATóR.:>. �,#
OPERACAO DE JAGOBOEUS

jque_isto, converteram em exe- A rnatr ícula dêste Grupo seCONSULTAS: Diit�mente, das 3 às U haras. C.O�SULTóH[O: Rua vuor Meireles, J8

M ' ti �

1 d IR STDl1:NCIA: Rua Esteves JUTIlor, 135 - 1'�l. 742.

ove l;f cuçdao. o pano d'de reave�'l a efetuará do dia 27 ao dia 3l

MADEIRA NEVE·S
i:J n:ra eira apreen 1 a e o.SIen- do corrente das .8 às 11,30OR. Comprar, vender ou alugar CIO do Delegado, _por mel? d,e horas.

'

uma con:rpensaçao em �mheI- Nos dias 27 e 29 serão ma
1'0, ou seja, �ma tentativa �e triculados os alunos do ano

SUbOr!lO, me�lda pel� quantia passado' e nos dias 30 e 31 osde mil cruzeiros entao ofere- '

did t
'

. novos can I a os.cídos.
.. JULIETA TORRES GON-Lavrado Imediatamente o

ÇALVES D' tauto dessa tentativa de subor- ' Ire ora.

6v-6no pelo operoso Delegado Re-
gional, assinado por duas tes
temunhas e um dos próprios
ofertantes, que subscreveu a

denuncia e reclamação junto
a presidência da República.

Os denunciantes por suas

próprias mãos, comprovaram
sua qualidade de infratores da
lei e passaram o recibo de cri-

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso .� A.oerte�oamento e Longa Práttea no RIo de Janeiro

t)(II'IIHII!I'&M - .."Ia manhA: «lImam_te d .... 10.3Cà1l12 h•• à tarde eJtcept(\ao� I A SE.RVIOORI I
.badó<O, d•• 111.30 •• t8 bora. - CONSU1/I'ORIO: Rua João PI.r" L ,_ aobr.do

f'..... : 1.411 - Reatdllucla: Rua PreIIfd_f,e Co.tI'abo. ,I.

DR. AUImUO ROTOLO
Médico - Cirvriio - Pmelro

iA 10 S X
Moderna e possante instaJaçio

de 200 MA. •

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares. rins, etc
\plica o Pneumo-torax artificial
oara o tratamento da Tubercusose
Pulmonar - Tratamentol!l moder-

nos e efiCHzes desta moléstia
Completo gabinet't) de Eletricidade
médica: Oudas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios

(JI.nI....... ono.,..... CJfalce e 0InI'CIII Ultra Violeta. Infrazon-Terapia Quem sonegar informações � .Ra-
0.0 toro. Partoe ••__ ....lIlaOru. Consultório: Rua Deodoro,' tatisüea Militar, trabalha em pról,

�j�NS.ULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dié esquina Felipe Schmidt de país inimigo. E. nesse caao,
-ente du 11 .. 17 boru. RESIDeN' O•• , ti 12 brl., e daa 14 .. 17 hrl leri julgado, .lUtarme:at•• co., :

( -�� ��M_._r.M ftD_. T_fi_�_o_n.__l._'7_. ��i.���o�._o_B_:_u_ll_(_D_._&__M_.)_. �_�_�_�_�_ft_�_�_V_V_�_�_ft_�_�_�_v_�_�_�_ft_�_�_�_._._M_�_ft_._._._._._�_._._._�_._._._._._.__i �

CASA
Precisa se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mais quartos
Dão-se referências.

Informações nesta redação.)
..........--..-•..�----------�

Quer vesttr-se com

confôrto
elegância?e

Procure a

ALfAlIJARIA
- MELLO

• e.colha o seu figurino,
Rua Tiradente 24

Dr. Artur Pereira
. e Oliveira'

Clínica Geral d,e Adultos
Doenças doa crianças

Laboratório de An<m.e.
clinicas.

Consultório: rua Felj.pe Sch
midt, 21 [altos da Caso Pa.
faiso]. das 1030 ás 12 8 doe

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

Preto. 64.
Fone: 769 [manual!

I Dr. 8uerreiro da
Fonseca

I Avisa a seus clientes e (
amigos de Sto. Amara I
e Palhoça que reiniciará f'a clínica em Fevereiro de
1945 e fixará residência

em Sto. Amaro.

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

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

I
I
I
I
I

I

I

I

MACHADO & CIA.
AoAncia. e Repr••entoçõ•• em Geral

'Matriz: FlorianópoU.
Ruo João Pinto. n, 5
Caixa Pa.tol, 37

::- .Filial: Crellciúma
Ruo Floriano Peixoto••/n (Edif.
Pr6prio). - Telegramas: "PRIMUS·
Agente. notl principoi. municipio,

do E.todo

·jj.mr-��
•..Que podem ser evitados!

Livre-se das situações desagradáveis pro
vocadas pelas coceiras, combatendo direta
mente as suas causas com PARASITINA.
PARASITINA não só elimina os germens
causadores das coceiras, como impede
que êstes se reproduzam, Indicada também
para frieiras e sarnas, PARASITINA não
mancha a pele nem a roupa e deixa um
cheiro agradável e leve.

PJlRJlSITINJI
MATA OS PlIRBSITOS QUE PROVOCAM COCEIRAS

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

.......- ......._-_._---.-..._-...- ....._..-..-...........,....-.-.....

COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA"
Fandada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

I

,

I

I

I

I

I

ctu-,u. do bnlllDçu de 1943:
Capital e re:;er"1\� .". _ .. , . , .. , .. , .... _ , , .•• , • . • .. Cr$ 74,617,035,30
Responsabilidade:! .• , ..•.•.•. , .• , .. , •••• , . • . • • • • •. Cr$ 0,978.401,755.97
Receita .",.,. _ ....• , •...•...••. , _ .. , _ , . •. Cr$ 84,616,216,9:>
Ativo .. , _ , _ . _ • , .. , , _ .. , ..•.. , , Cr$ 129,920,006.90
Sinistros pagos n.os tlltimos 10 Il[lO-S •• , ••••••• ,..... Cr$ 86.629.898,90
Responsabilidades .•..• , •.•• _ .....•.•.. , •..••..• _ .• Cr$ 76.736,401.306.20

DIRETGRI!l8: - Dr. PamfUo d."Ultra J'rtire d. CUTalho, Dr. J'ranc1aoo
d,e S6 e Anfa10 XallllOlTL

Agenciai e llUb-egeDCIU em todo o terr1t6r10 nactonal. - 1ltUcur.J DO

UruguAi. Re&uIadOl"8l d.e &ftrlu nu pr1llc1pala c1dAd.eI da Am.lca. Ilurope
• .urlca.

AGENT1!l EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O .. C IA. - Rua Felipe Schmldt, ... li
Caixa Postal n. li - Telefone 1.081 - End. Telegr. "ALIANCA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DlIm! rl� ! �r 1m
MOSCOU, 31 (U. P.) INFORMAÇõES NÃO CONFIRMADAS INSISTEM EM QUE OS RUSSOS LANÇARAM PARAQUEDIS

TAS NUM PONTO SITUADO A 80 KMS. DE BERLIM. DE FONTE ALEMÃ POR OUTRO LADO ADMITE·SE NOVA TENTAv

TIVA RUSSA PARA ATRAVESSAR o ODER NA REGIÃO DE RATIBOR ..

Contraiu vultoso
emprestimo
Lisboa, 30 (U. P.) -- O go

vêrno português resolveu ("on-Itrair um emprestimo interno

de 300 mil escudos aos juros de I
2 e meio por cento, amortiza-,vel a partir de janeiro de 1951.

I A finalidade dêsse novo em- I
préstimo é de estabilizar as ta

xas de juros dos empréstimos
do Estado.

I

«TRES VIDAS»

Florianópolis 30 âe JaneirO de 1945

. .. .

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

«Três Vidas» que será remetída, gratuitamente, (l qualquer
dos leitores. bastando juntar ao nome e endereço, urna bula

do TONIFORÇA. Não só receberão a novela «Três Vidas)}. co·

mo todas as outras que o Laboratorio Nusma publicar. Além

disso concorrerão ao próximo concurso Nusma. Endereço do

Labcratorio Nusma: • Rua Jurupori. 44 •• Rio.

Represeniantp. pera S. Catarina: Machado & tta -Fpolis.
Tonif Iça: tônkc para os fracos, força para os decais!Adotado o último recurso

ROMA, 30 (U. P.) - Ao passo que as atividades bélicas na

rrente italiana continuam reduzida,s a choques de patrulhas,

a propagand,a nazista está fazendo intensa guerra à sua moda.

Os alto-falantes das trí'nchelras alemãs voltaram a dar bons

conselhos aos soldados norte-americanos, recomendando-lhes

que se finjam doentes para serem transferidos para a retaguar

da. Na frente do Oitavo Exército, as tropas italianas, recente

mente incorporadas às Iinhas al iadas, foram objeto de especial

�I,teinção de parte dos nazistas, Alí, o conselho foi para que de

sertassem passando para as linhas eíxlstas e incorporando-se,

natu,ralmente, ao glorioso exército neo-fascista de Mussclinl.

Mas o resultado, ainda desta vez, foi 111110,

-Aliança da Babia- O ESl'ADO_ESPortillojO ponto-de-vista
Capitalização, 8.A. CAMPEONATO E�TADUAl DE d��s�in!!n�ot U p

Aos Srs. Portadores de Títu- fUTEBOL O
b 1,,_,) ( •

.

.)

los da ALlA�ÇA DA BAHIA CA- A
_ PI'

representante Karl .Mundt,

PITALIZAÇAO S. A., rogamos o ,vai �. a metras repub-licano, num discurso pe-

obséquio de, a partir do dia 1', D?mmgo proxlmo,. d�a 4. no es- rante a Câmara dos Deputados
de fevere, iro próximo vindouro tadlo da F.C .D. prellarao os rer,o-I dos E, t d U'd "

recolhercru direl;_mente ao nos� medes esquadrões do Avaí, desta S a �s ni .OS. e?{pos o

so escritrlI'lo, à rua Felipe Sch- capital e Palmeiras, de Blumenau, P?�to-de-':'Ist� de que ,� nece�

midt 11. 39-térreD, esquina dá. em díspu tc do Campeonato Esta sana a cnaçao duma iorça ae

rua A1ya1"0 de Carvalho, nesta
dual de .1944. ,

.
rea internacional de 5.000 apa

capital, as mensalidades de seus
ConheCIdo que e, o valor da equ i -

relhos. afim de ser mantida a

Titulos, em virtude de estar SUIS- pe local e a fama de que gozao' , ,

iensa a cobranca a domicílio a
Palmeiras, é de se esperar um em- paz no mundo. Tambem e de

.ontar daquela -data. 'bate �igantesco e focá com .que o parecer, Mundt, que seja 01'-

Florianópolis, 23 de janeiro
eatod io da Rua Bocayuva seja pe- ganizada uma missão militar

-le 1945
queno para acomodar a enorme inter

.

I . ., t·

CMIPOS LOBO & crx.
massa que para lá convergirá. para _

nac.I�na, com PI er I og� 1-

Correspondentes da ALIA�ÇA assisti� c: maio� peleja do ?,no. va.s de VISIta � .todas as naço<=:s,

')A BA.HIA CAPITALIZAÇ:�U S�rv1ra de JUIZ o :sport�st� Be afim de verificar a produção

S. A"
nedlto Campos. da Llga Jomvlllen· de armamentos.

iii .' se de Despor-te s ,

..

�••__".·-.-"--·.-.'.---.·..--.·--••-.-mDma.."""-.-.-.-.-.-.--
••-.--.-..

FLORIANOPOLIS
'os

.---
_ Decretos assinados lXIZ YIX�jJ� A"SUIA os ......"'.•,.•.u....·_..._:..._....,........w.-

Grupos suicidas tentam deter o ataque Rio, 30 (A. N.) - o presí- co:" :�;��;;�a���odoS os Recebido pelo Papa
Pó..RíS 30 (P P) _ Em tôda zona nordeste de Saint Vith

dente d� �epubllc� assinou memoros que compoem a ern- Vaticano 30 (U P) - sua

"tão.;. de;envolv'endo intensos combates entre fôrças aliadas U':;:n��cre ':;tmtro.duzmd� 'f s�- baixada brasileira no Chile, Santidade ;·.cebeu· o sr. ROP.

(: nazistas. Grupos suicidas alemãe.s tentam deter os ataques dg D s,
eraçoes na o �ç.ao, Luiz Vinhais um d?s dirigentes kíns, emissário especial �.
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o apartamento dos correios da nossa delegaçao dirigiu a Ro e lt díêncí
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tios tanques norte-amencanos procuran.c o a 1'11' nrecnas nas TI' . f .
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l os ve "em au iencia P'
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linhas nazistas, Muitas posições germânicas foram limpas, I
e .,1�1��ao��clu·dO n 1 t

-
palavra aos Jogadores iI�centi-lticular. O encontro teve 1ug�

mediante intensos ataques de baioneta, Durante os últimos en-: t dI., a. o açao vando-os para que melhorern I na manhã de hoje e durou
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permanen e a Díretoría Ge- suas atuacôes 1 o
'
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oontros t,ravados nessa regiao, fora:n apnslOllllados 925 s_olda- ral, um cargo de almoxarife'l '.
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1 S yroXll110S mela ora.
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dos nazistas, _�e!).ols .�l�I:l.��:���_�l::do �d_e_::��a �l:_:.��l.h.a_s� B) a carreira de almoxarife �f��p�0���s���i)rea1���al���ixaa;� -7:='I1.iiiiii.iiii�;I1'
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nente. C) A lotaçao. do Depa�-I trou o valor que possue,
Íl l.fKj. OOEN�Â

Farmacêutico <iERCIHO SILVA tamento dos Correios e Tel'e- Êste improviso foi diríaido :=Â�:Í�:j

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência) grafos passa a figurar com o ante-ontem à hora elo all11�co. I
.I PAAA .Â UÇJ.

Exames de sangue, urina, fezes,
escorro, puz e gualquer \total de 1231� car�os, sendo '"

> -

outro necessário poro esclarecimento de diagnóstico. 711671 na lotaça(_? permanente e DESCONrrE�TES C())[ ,\

. \5 5.' na lotação suplementar. "ROU ,. '.

Horário: até 8.30 hrs. e depo18 das 14 horas. RIO, 3? (A. N.) - Por �ec�'e- Apesar de estarem contentes

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco �o ,da presI,�er:-�e da República ] com� as 2 vttórias sôbre a Co- """ _- ,;;;;;;.y;;.w;;;;.�;;,;;;.;;;.w;. ..

.............-"" e .............-.
- &'Y'".,.

_ __.,. _..-._ .,.,
oram s�pIlmI os o consulado IlomDia e a Bolívia, não estão Rio d i Sul tem novo Prefeito

De ma'XI-IDa \nlTl
Hoje 4' feira as de carreira de Portland, e o 11á muito satisfeitm; os dirjgell.. O sr. Vitor Buhr. Oficial do Re.

K 1930 horas con�ulado geral em Roma.
.

tes e os jogadores bl'asil�il'os gisto de Irr,6veis da comcr;a du

_ t"'''
Alan Carney e Wally Brown em: RlO, 30 (A; �.) - ? presI- com a "boia" tIo hot(�l que

Rio do, Sul, foi nomeado para exer·

impOr anela AVENTURA.S �E UM >�ECRU!A Idente da RepublIca assmou de- ocupam. ,ce:. em comissão, o carJo de Pre-

A dupla mais errada que Ja se

Icreto-Iei excluindo dos efeitos' E
., . , .

feito daqueb cemuno.

Washington, 30 (U. P.) viu no exército! Uma comédia mo- .'
-

I ntretanto, Ja fOl provlden-

luca! Muito Romance! d� h�Uldàçao, a empresa "In.,,- I cI.'ada a vinda 'de _alimentos "a- Concedida Exonerata-o

O sr, Durward V. Sandifer, N p dust '. a de El tr PI
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o rograma:

I
II e oaco ang , nados como fei)'ao ])atata al'-I P lo s I t t F d I

t d De artamento de V'd B' 5 C 'd N H b
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"e r. n erven or e era no

por a-voz o P A�
a l'da1dnaRK'O p th,opeJabv� e ova am urgo, RIO Gran- ! roz e frutas da capital do Rio Estado, foi concedida exoneração ao

Estado, declarou' que os Es- ua II
a �s, t'

a

14
• orna de do Sul. Por outro decreto I Grande do Sul. !sr. Joaquim Sales. do cargo d.

tados Unidos consideram o
p Cm$prZoPOrol0 0(18 tan.oB 1 ) I

do chefe do Govêrno foi in-
, I

Escrivão, Vitalício. do Cívil. Orfãoz·
_ .

t reço r .' mpos o lnc uso ,

'
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sistema de cooperaçao 111 er- _ :cluida no regime de adminis- VIRA JrES':UO l
usen es, Tove o�la. Reslduo {

.

na conlO "a pr'l'meir'a H' 4 f' à \t
� f d " ., PI'

I Bens de Evento e Feltos da Fazen·

amenca noxy 0Je,
a elra s raçao a azen a Pnmell'a ropa a-se quI" o ClUbe Atié- i da da comarca de Serra Alt

linha
-

de ação para a manl.l,- K 17 e 19.30 horas. Aliança", do município de Val- tico Mineiro virá disputar vá-I.
a.

tenção da paz e da segurança Para que todos possam assistir a paraizo, em São Paulo. rias partidas amistosas em s. Pela primeira vez

neste hemisfério". Acrescen- verda,d� _

sobre o !apão, .últimas • •
Catarina, assim como em São Washington. 31 (U.P.I As super'

tau que "a cláusula do plano eXlbtçpes do magIstral filme: O aniversáriO Paulo, Rio Gra,nde do Sul '
fortolez.os .3.29 atacaram. hoje.

de Dumbarton Oaks prevendo
ATRAS ?O SOL NASCENTE p...

.

'
' e pela primeIra vez, objetivos mili·

com: MarlJo. Robert Ryan. Tom

d R li
$.rana. tores nas-Filipinas.

acôrdos regionais para a orga- Neal e J. Carrol N,üsch. Terrivel! e ooseve
nizacão de segurança mundial Macabro t U LTIMA H O RA
é da'máxima importância pa- .,.

No �rograma: .

Washington, 30 (D. P.)

.
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,'" Cmedla atuahdades· Cooperabva Roosevelt completa hOJ'e 63

1 a .as I epubllc�s ameIlcanas . Fígoro e Cléo • Desenho colorido
' ,

Tals declaraçoes foram profe- I Noticias do dia _ Jornal
anos de idade, mas as come-

ridas em Washington numa I Impr6prio até 14 anos morações estão passando qua-

seção conjunta da Associação Preço Cr$ 2,00. (Imposto incluso). si despercebidas, em conse-

Inter-americana de Advogados i
RITZ 5" .{eira Bud Abbot I) Lou

quência da próxima reunião

e da seção de Direito Interna-
.. Costello 'em:

dos "três grandes". Os bailes

cional da Associação America- ALTA MALANDRAGEM de benefício, que favorecem os

na de Advogados.
fundos para combate à parali-

... ..,.••,.. u _•• Oi
_

zia infantil, serão realizados,
tamqém, como nos anos ante-

riOl'es,Aproximam-se
drl Zuelincban

Gravissima ô situação
Londres, 31. ele "Robar Musal, da .U.P.- As colunas soviéticas se an'

cont�ox:n a 70 rnllha.s do nore�t9 de Berlim. Agora, mais que nuncc, é

gravlsslma a situaçã.o dos exercitos nazistas empenhado'! na defaso

dali �onas que protegem a capital alemã. Noticias de fonte nazistal
admlt�m que as {orças russas romperam a linha situada a 80 mi'

lhas duetamente para o oriente de Berlim. Desesperados contra at

q:ues falha:(l�. na tentativa de reduzir o ritmo da progressão do ex

CIto �a prl!:n.e_lr.1l frente da Russia Branca. Dentro de alguns dias o

exer,cltos sovl�hcos �everão estar atacando a última linha defesiva do

capltc!l alemo. pOSSIvelmente o trecho do Oder, nos limites de Berli!l1
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em Pozadas, as

bandeirantes
do Brasil

Londres, 30 (U. P.) - Fôr- Foz do Iguaçú, 30 (A. N.) -

cas blindadas soviéticas atra- 'As Bandeirantes do Brasil, que

vessaram o rio Obre e estão se I' se dirigem ao Paraguai, aca

aproximando da importante bam de deixar a terra brasilei

linha de defesa nazista em �ra, maravilhadas com a visita

Zuelinchau. O comentador mi-1que fizeram ao Salto das Sete

litar alemão, von Hammer, ad- !Quédas e á Cachoeira de Igua

mitiu também que os russos
I çú, As jovens Bandeirantes do

chegaram ao litoral, imediata- iBrasil seguiram, ontem, para

mente ao sul de Koenigsberg, I Pozadas, dirigindo-se dali para
.
,.'
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