
'" ',��feitos dos nossos aviadores!
ROMA��'� >' \�?�:r ... AVIADORES DA F.A. B. ATACARAM COM ÊXITO DEPóSITOS DE MUNIÇõES NAS VIZINHANÇAS DE

BRESCIA,: '''�

>

'VOCANDO TRÊS GRANDES EXPLOSõES. OS AVIADORES BRASItEIROS ATINGIRAM, TAMBÉM, DUAS VE·
.

ZES} FÁBRICAS DE PETRóLEO SINTÉTICO NO SUDOESTE DE PARMA.

- ";

Reunidos os ((trê� g�,a"nod.es,�)1 :r.o�::::ondO IBELO EXEMPLO DE CIVISMa
. LON:>?E,S, 31 (U. P.) - A leun��o dos. tI�S .l:>�andes pa- Rio, 31 (E.) __ o novo adido RECIFE, 31 (A. N.) - O pai do expedícínário pernambu
rece �St8:1 l�men�e.e P?de, l1_l�smo, ja :er �Ido ínicíada. Todos

,naval britânico, capitão Hen- cano cabo Honório Correia Filho, dirigiu ao interventor fede
os prmcipais co�felenclsta� ja desapalece!am dos pontos �n- ,ry Anthony Simpson, falando i-alo seguinte telegrama: "acabo de receber notícias do faleci
de co::nu�ente sao encontrados. OndeA?stao M�)otov, e Stalin. lã imprensa E' agora chegado ao

menta de meu filho, na frente de batalha na Itália, onde esta

�ambem e ass.un�o. qu� contadas pessoas POd�1 ao _ lespünder'IRio disse que a guerra, em sua
va cumprindo seu dever de brasileiro". O pai de Honório re

E a�tame:1te slgl1lf�catIvo que o �arechal Stalm nao tenha ex- [opíníào, terminará gradativa- side nesta capital e sua mensagem é considerada um exemplo
pedIdo ordem-do-dIa durante a Jornada passada. mente à proporção das derro- de civismo e orgulho partiótico dum brasileiro conciente.

Pavoroso incêndio rouba a f��. ahel6ã: �� �s��ia�, ��ba;�� Os txpedicionários solicitam madrinhas
Ida 16

- lapso. Também não se prevê
VI a a crlancas um armistício entre os aliados

AUBSBURN, 31 (U. P.) - Colhidos pot um Inesperado e alemães. A sit�açã� alimen

sinistro em seus leitos e berços 16 bebes e um adulto foram Ital' de Londres e muito boa.

mortos 'pelO fogo que �.., seguiu � uma explosão verificada nu- 1;Iá pão e bat�tas ... Galinhas e

ma creche destinada às crianças de trabalhadores da indús-I bifes na. medida do ra_zoavel.
tria belga. A telefonista do estabelecimento, sra. Eva Lacosse, ,Que mais falta faz�m sao fru:
declarou, histéricamente, ter sido acordada por uma . "explo- i tas e ovos. No plaIS, tu�o Y,aI
são tremenda", momentos antes da aurora. De qualquer ma- bem e o povo nao se queixa",
neíra - atírmsu a declarante - agarrei duas crianças. Mas, •

ao correr para �air "daquele �nferno", tropecei e caí, e.:;capan- Faleceu um heróI
do-se-me das maos as duas crianças. Apavorada, Lacosse aban-

•

danou o edifício, deixando as crianças à mercê das chamas, da Jutlandla
Os dois braços da telefonista ficaram sériamente queimados. Pi XII H kl t d--d
..

"
. Londres.ial (D. P.) - ]=i�ale- . O e Op· ns eriam ISCU'. o O assunto

A rastados ai força c�u ,W�lian� �}oOdenou�h, com CIDADE DO VATICANO, 31 (U. P.) - O "Ossevatore",r 7 ( anos de idade. O extinto e�- tornando pública uma informação oficial depois do meio
teve 50 anos atendendo a ma-r s. 1 d . t

'A"

dí I

LONDRES, 31 (D. P.) - Os nazistas estão mobilizando rinha britânica, Durante a ba- dHIa, k�eve o,� que uran e bal aUdIenctIa �onfce_ Ida pe�o ��pa,�
para suas fôrças, jovens de 16 anos e velhos de 60, em inume- talha da Jutlandia, comandou op m�, r:_umerosos pro: emas a ua.Is .

oram dlSCUMdos,

ras cidades da Alemanha afim de incorporá-los ao' exército uma eSdlac1l'ilha de Cl'UzadoreSIFonte� mS1fa.lm�nte b.em I,nformadas, m_dl�am que os proble-
popular em organização. A emissora de Moscou numa irradia- leves.

mas dIsCUtId��, mdu�Itaye1ll1e1:1,t�) envolvenam as relaçoes en-

ção em alemão revelou que os nazistas estão fazendo verdadei- tre a Santa 0...;,\2 e a RUSSla Sovletlca.

ras caçadas para recrutar homens para o exército popular. Deixará hOJ-e T d f·
·

d· d tEm Nuremburg foram presos inumeros cidadãos? .os quais fo- ';' , U O Izeram para Impe Ir a erro a
ram arrastados à força para acampamentos mIlitares, pelas O Te'JOo"SS". Durante os recrutamentos efetuados pelas "ss" houve

. . .

choques com a população, saindo feridas, gravemente, muitas Lisboa, 30 (O. P.) _. O bar-

pessôas, entre as quais inumeras mulheres. co suec'o
.1 Vera", fretado. peja

('ruz Vermelha lnteI'naClOUal,

tI- ad deixará, amanhã, o Tejo em

re r a sua segunda via,\.{em às ilhas

PARiS, 31 (U. P.) - Mais 6 divisões norte-americanas ps- do Canal da Mancha, A e111ha1'

tão atacando entre a fronteira de Luxemburgo e Kesternic;h, cação transportará o correio,

procurando dificultar a retirada alemã em direção a linha sal, sabão, medicall1elltos e gê-
�iegfried. neros aJimentfçi;)s.

DesignadO oficial
de ligação
Rio, 31 (E.) - o presiden

te da República assinou decre
to designando o major-aviador
Dionísio Cerqueira Taunay
para servir de oficial de ligação
entre as fôrças aléreas do exér
cito americano no Mediterrâ
neo e a fôrça aérea brasileira.

foram atendidos
Rio, :31 (A. N.) - Os agri

cultores solír-itaram fôsse atri
buída tuna cota de forragens
ao Sindicato para distribuição
equitativa entre seus associa
dos que se dedicam à criação
ele galinhas e pequenos ani
mais. O coordenador, ontem

mesmo, comunicou ao presi
dente daquela entidade o aten
dimento dêsse pedido desti
nando-lhes, mensalmente, três
mil sacos de resíduos do trigo.

CASA MISCELANEA oistrr
buidora doa Rádios R. C. A,
Victor, Vávulas e Diacos - Rua
C. Mafra. 9

"Vasio»-o discurso
de Hitler

COP"1 o Nono Norte America
no, 1 (U. P.) - Do discurso de
Hitler, ontem pronunciado, se

pode deduzir as seguintes con

clusões: Os nazistas estão dis
postos a prosseguir a guerra,
sem pesar o desenrolar dos
atuais 'acontecimentos, que exi
girá o máximo de suas frentes
interna e militar; a Gestapo
continuará lançando mãos de
seus metodos de repressão, a

fim-de manter de pé a ditadu
ra nazista. O discurso, em ge
ral, pode ser considerado co

mo "vasio ", meS1110 para os

alemães.

RIO, 31 (U. P.) - Os expedicionários braslleíros atual
mente no front continuam a escrever à L. B. A. solicitando
"madrinhas" de guerra. Ê verdade que já atinge número con
síderavel o total de senhoras e senhoritas que se inscreveram
nesse movimento, que visa levar uma palavra amiga aos bra
vos que estão lutando pela pátria. Mas ainda é pouco. Ê neces
sário que seja aumentado e duplicado, afim de que os expedi
cionários tenham na vanguarda pessoas que lhes escrevam,
lhes dirijam palavras de fé e de estímulo.

o
o :3IAIS AN'l'IGO DIÁRIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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UMA ESQUADRILHA DO i GRUPO DE CAÇA DA FAB QUE ESTÁ OPE·
RANDO NA ITALIA. (Fóto do Serviço de Informações do Hemislério).

Importantes declarações nos Comuns
Londres, :31 (1'. P.) ['111!1 \'HS jJaI';1 () Ex í

remn Orf ente. que depuis de' d emoratla r e-

ser ic d e importantes dcr-Iarn- I()�C) que 11 Alemanha estcia f'Icx âo I) govêruo hr+tâníco ue-

cócs foram r!.'itH� hoj!' na Cô- vcncidn. Essu declaração fui rirl i u n;ilJ pedir os bons of'i-
mara dos Comuns pt-lo min is- feita cm I·('.;pllst�l a urna inter- cios d:l Rúss ia [unto ao Ja-
tro lljchard Law, na <Il1s(\lleia pel�I(:üo pujo autor af i rmn va pâo, na questão d os múus Irn-
de An lhuny ":dl'lJ, Antes de que en lrr- os. norto-umer+cunos tos <I pr is inne ir-os l.ritàu icns.
mais nada, Law "eafirllltiu S')- e x isl iu a ('f'[:llça de que a In- Os protestos continuarão a ser

le n cute nto a decisão br itàn i cu glatel'ra p retr-nd ia deixar os apresentados por intermédio
de levai' u gUl'rr<l contra () Ja- Estados l 'nidus sós na guerr-a da potencia que representa os

pão até o fim, transferindo contrn () Japão. Ainda em re- interesses britânicos ern Tó-
grandes contingentes de Iôr- !a�';i() HOS amarelos Law disse quio,

«Inferno» no
Passo de BrenDer
Q. G. Aliado 31 (U. P.)

Os bombardeiros "Mitchell"
atacaram pesadamente as co

municações germânicas no

Passo do Brenner, novamente,
hoje. Os pilotos asseguraram
que transformaram a passa
gem num "inferno".

Morreu a sámbista
Rio, 31 (E.) - Faleceu nes

ta capital, causando essa fal
ta grande pesar nos meios da
música popular, a conhecida
cantora de Rádio Madclou As-

I sis, cujo verdadeiro nome era

Maria de Lourdes Assis Tei
xeira.
Além de atuar no microfo

ne, Madelou gravou muitos
numeras de sucesso, entre os

quais "Papai Noel", "Felicida
de", etc.

As anedotas e piada! aparen
temente InK'ênuas 810 g'randel
arma8 de desaln"e2'a�io maDfI·

fadas pel. "Qulnts-eoJ.n.".

Partidário da
borra�ha natural

Washington, 31 (U. P.)
O sr. Henry Wallace declarou
que é partidário do fomento
às compras de borracha natu
ral na América Latina. Acres
centou que se opõe aos cartéis,
tais como os "impérios finan
ceiros" britânicos e holandês
,que controlaram .

a borracha'
durante muito tempo. Wallace
predisse que se poderia pro
duzir borracha na América
Latina, para vendê-la a seis ou
oito centavos do dolar por li
bra, ainda com melhores sala
rios para os trabalhadores.

As relações entre a Santa Sé e a Rússia

Dificultando a

ESTOCOLMO, 31 (U. p.r - Os círculos políticos suecos

em geral, consideram o discUl'sO de Hitler como uma clara ad
missão do iminente desastre do Reich.

ESTOCOLMO, 31 (U. P.) - As passagens da alocução do
fuehrer que atrairam maior parte d� atenção dos observadores
foram feitas ao avisar as democracias de que "elas sós não po
deriam ter expulsado os alemães das estepes" e que "nenhum

povo poderia ter lutado melhor, pois os _alemães e seu fuehrer
tudo fize\'am para impedir a derrota".

, '
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2 o ESTADO Quinta-feira, 1 ele Fevereiro de '945

Os alemães querem formar um

Um sonho uue se materializa rf;�;� �� ��:�,:,u�::t::o limpério industrial no estrangeiro
l� d do·

·

t- t d 27
Dão-se referências. 'Londres, janeiro (Interalia- estrangeiro, para preparar as

i roez� e IS elen IS as e an08 Intormações nesta redação. do) - O Partido Nazista já bases da penetração inicial nas

Nova Iorque -- N. T. _ Con., possível dístíuguí-Ias. É. 1)01'- in!ormou os industriais ale- 'nações que se deixarem levar

soguiu-se, finalmente, a sinto- tanto, completamente díf'eren- ll_laes de que a guerra está pra-Ipelo fingido pacifismo gcrmã-
se exata da quinina, que os te, da atebrina e outros substl- t.icamente perdida para a Ale- nico.

químicos há mais de um século tutos parclaIs da qmnma no Quer ves ur-s e com
manha e que a indústria ger-

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

vinham tentando repl'odl1zir1tl'atamento do impaludismo, contôrto
mânica deve procurar criar VENDJ�M-SE

.ior meios artificiais, em face pois êstes não apresentam
um poderoso império índus- I-

da importância dessa droga na
f qualquer semelhança com o

e eteg ánc ia ? ,trial no estrangeiro depois da

lrevenção e tratamento do im-I produto natural. Esse desco-I'
Procure a guerra e da derrota - declara

')aludismo. A reprodução· da brtmento é de suma imporrân-

lfA
em despacho o correspondente

complicadíssima molécula da cia para todos os povos, prin- ft I8I8ftl ft da Reuters, John Wilhelm, que
quinina é uma proeza que os eipalmente em face da guerra, J.I n M f.I acompanha as fôrças norte-

•;ientistas da Universidade de. '1 1
.

MELLO
americanas na frente ocíden-

Harvard e de outros institutos
conste eranc o-se que as Inclias tal.

«onsíderam um nos mais notá- HOland_esas, fonte de 95 «( da Os nazistas estabeleceram

veis sucessos científicos clêstes produção mundial de quinina,. e escolha o nu figurino.

I
planos para a sua atuacão

últimos decênios tão ricos ânco�tram-se aiu?a �m mãos � Rua Tiradente 24 clandestina dentro do Relch
em realizações. Realizaram-na

os �apone�es '.Ha alem disso . .;.1_----- ..: e no exterior, em cooperação
dois jovens químicos da Uni-

a Cll'c:ll:stancla .

de .os drs. com os industriais, aos quais
versidade de Harvard, ele ape-

Woodward e Doenng, llld�pen- 'prometeram vantagens enor-

nas 27 anos de idade, drs, Ro- de�t�men�e d.a reprodução ela Dr. Artur Pereira Imes quando eles puderem no-

berto B. Woodward e 'William qUlllln� sinteticamente, have- I vamente agir às claras, isto é,
E. Doertng, o ultimo dos quais

rem criado uma substância in- e Oliveira na suposição de que consegui-

foi, n?l1leaelo, �atedrático. de teiramente nova, que se supõe, I Clínica Geral d.e Adultos I rão vitórias decisivas na "ba-

QUllUlca Orgânica da Uníver- tenha grande emprego na 111e-1 Doenças dali criançaa talha pela paz".
sidade de Columbia. Um ano e dicina. Deve-se ressaltar aín- L.aborat6rio de Análi.e.

I
Declara o citado despacho Ua'quines

(.lois meses apenas de esforços da, que o resultado do e�fôrço clinicas. que o Ministro da Produção
IV. .

.

U .

- Consult6rio: ru.a Felipe Sch- ! I d trí I Alb t V'" d 1
bastaram para que os drs. dêstes dois jovens cientistas é I rrríd t , 21 [altos da Casa Pa.

n us na , er Spper, está en em-se urgente um »ene

\V?odward e Doering conse- de tamanha importância, que raisoJ. das 1030 á. 12 e da. II;en�abeçando êss.e movim�nto (? I.ciador de arroz para lO a 15

guissem sua transcendental promete preparar caminho pa- 15 à. 18 hs. coligando os Industriais ao S8COS diários, uma instalação

descoberta. A semelhança da ra a criação de drogas afins,
Residência: rua Vise. de Ouro mesmo tempo que os anima a completa para fabricação de

nova droga sintética com a na- talvez melhore-s que a própria Fone;;��Ot�!'nuall II\empregar vastos capitais no ó.eo , e outras máquinas para

tural é tão perfeita, que não é quinina. If..., �
fins industriais, Informaçôe

I
- Instituto de Edtlcação de nesta redação. V. 21

t,
------------ Florianópolis

i Crédito Mútuo Predial
r: Proprietários -- J. Moreira & Cia.
..

I A mais preferida, é inegável.
�

2 sorteios mensais 4 e 18

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

ficado dó ano anterior e pagamen
to da I". prestação da Caixa Es
colar (para certificado 1.1m selo de
Cr$ 2,00 e 1 taxa de Saúde), Cr$
15.00 para Caixa Escolar).

i l ' ANO . de 2 Q 8 de fevereiro.
Documentos necessários: Certidão

de idade com firma reconhecida,
atestado de vacina, Inspeção de
saúde; feita no Departamento de
Saúde. certificada de conclusão do
Curso Fundamental registado no

Departamento de Educação e re

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

trícula será aceita condtcíoric.l
mente de 20 a 21 da fevereiro. Se
houver vagas lIerão aceitos; em

caso contrario, aerá feito um non-

curso para a escolha dos mais u'huva de grant·zoaptos. nOI dias 23 e 24 de fevereiro,
Documentos ·

.•ecessários: Diploma São Miguel Arcanjo, 30 (E.)
Agências e Repr.sentaçõ•• em Gera) do curso Complementar registado - Desabou,' l'pcentemente nes-

Matriz: Florian6polis no De,Jartamento de Educação, - ,

Rua João Pinto, n. 5 requl'!::ímento de matrícula, ates- ta cidade, um forte temporal,
Caixa Pe.tal, 37 tad" de saúde passado por médico acompanhado de chuva de
Filial: Clesciúma dQ Departamento de Saúde, cer' granizo, tendo causado senos

Rua Floriano Feixoto, ./n (Edil. tificado de vacina e recibo de pa -
.. ,

Pr6prio). TelegramCUl: "PRIMUS· !gamento da 18 prestação da Caixa pre]UIZOS a lavoura elTI geral,
Agente. no. principais munipip;:oe Escolar [Cr$ 10,00 Caixa Escolar J. notadamente às plantacões de

'�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;d;O;;E;.;ta;d;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;V;.;.I;;f;e;i]�·ã;o�e�a�lg�O�d�ã�O�.;;;;;;;";;;;_;._

� �

1 ��tSalfq..?$� �

�
�

j � �.
i=: � RUA
� . 2

,1 -

# __."!'_:_�
c.n

I AnnTOIlO PRTUlCnS

1
Dr. H. G. S. Medina Parm. Narba! Alves de Souza

d
Parm, L.' da Costa Avila

. Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,.�
E d, xame e 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.

. Jlutova�cinas e transfusão de sangue
ri

I!
Exame químico de farinhas, bpbidas, café. águas, etc.

�..--�--..----..--..........----.._....I
CASA

Laboratório Clínico Móveis
Comprar, vender ou alugarJOÃO PINTO .. 25 - Fone: 1448

(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
só no.

I A SERVIDORA
r a maior organização no

gênero ne.ta copitall

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Dr. Guerreiro da
Fonseca

I
Avisa a seus clientes e

amigos de Sto. Amaro
e Palhoça que reinicieré

I
a clínica em Fevereiro de
1945 e fixará residência

em Sto, Amaro.

PR�MIO M� IOR CR s 6.250,00 I

Muitas bonif.cccões e médico gratis 1 Atenção 1
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00 i Compra e venda seu im:-

J vel, mas faça-o com van

����I..m.""""""BemB""""""""""""..I j tagem, por intermédio da

n b
�

d d· -Ih
-

I
firma A_ L. ALVES

9���,�0 �JC�)raDLaí�!��reCiSã� e rít!!�o '!!alt��n�. Rua Deodoro, 35.

Luis milhõ�s e duzentos mil i fibio inicial com estreito apôio
.

1W1dados alIados ?esembarca� I da artilharia naval, oferecido
L;nr na Europa OCIdental nos,

l,rjmeiros 100 dias, após a in- P?r naves americanas,. britâ

"peão da Normândia. Um re-
11lcas e francesas. FOl, tam�

laÚJl'io expedido pelo supre- bé?1,_revelado que mais de um

mo comando aliado sôb1'e as muhao de homens foram de-

��)e��ç?,es 1;lavais, a partir do ,sembarcados com equipamen
(:ia Date 31 de dezembro do I to completo no curso dos pri
ano passado, rende tributo à meiros 28 dias.

MACHADO & ClAo

CASA 43
e PapelariaLivraria

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

I

colares e ao público em geral, as maiores

vantagens nas compras de material
escolar e livros didáticos.

I Peçam preços sem compromisso

I Bonito brinde acompanha. cada compra re::díz.lda

CI\SAS: na rua uruguái. diQerSaB,
pequenos, com renda n �n5al de
420,00, por 37.000,00 cruzeiros.
Na rua Felipe Schrnidt, por Cr$

120.000.00.
No Estreito, par Cr$ 25.000.00 .

Em Coqueiros. por Cr$ 12.000,00.
Na rua Presidente Coutinho por

o-s 45.000,00.
No Bo lneorto, por Cr$ 60.000.00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça 15 de Novembro por

c-s 130.000.00.
Na rua Conselheiro Mafra, por

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

terreno de 1.524m2; por 40:000.00
cruzeiros.
Tratar com A. L, Alves,

Deodoro 35.

Vendem-se cruaeir os
por 2 mil

EDITAL
CURSO NORMAL

uma casa e terreno medindo 6
meti os de frente por 13 de fun
dos. sitos na Travessa Triunfo
n 6, próximo à rua' Bocaiuva
Tratar na Av. Mauro Ramos
198. 10v.6

Vende ...�e
. uma verd�ra,11 na rua Crispim

Mira, n. 38. Tratar com o pro

prietário, na mesma. l Ov 6

V.ENDE-8E uma Serraria
hidráulica, de.

vidamente registrada no 1. N.
do Pinho e um "troty" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 • Estreito

Sedas, Casemj�ras e Lãs

CASA $A.�. a(os.\.
()-R_LA 'N_I)Q

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.:

SOA 'RPF_jI�L]
Telefone 1514 (rede interna)

«8carpelli» --- Florianópolis

na rua

/
,

•
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o ESTADO·-Quinla.lelrel , de Fevereiro cte '945 3

scratch brasileiro não deu mos

tras, ainda, de suas reais pos
sibilidades.

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
o Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Cata

rina avisa a seus acionistas que pagará. em sua séde, à rua

Trajano número 16, de 5 a' 15 de Fevereiro corrente, os divi
dendos relativos aos 1 e 2' semestres de 1944.

O pagamento em apreço obedecerá à seguinte ordem: de

5 a 9 - acionistas de letras A a L; de 10 a 1 S - acionistas
de letras M a Z.

Florianópolis, 10 de fevereiro de 1945.
.

Pelo Banco de Crédito Popular e AgncoJa de Santa
Catarina,

o ESTADO

S}jR fi THSprTAno Ellf ":�,[E
IJHOR DE TRÊS"

Em vista de terem empatado
domingo último os quadros do
América e Náutico em disputa
do título de campeão pernam
bucano de futebol ficou resol
vido que a disputa do campeo
nato será numa série de me

lhor de três.

gência, o embarque de um kee
per, para substituir Dalmar,
que se encontra contundido. Os

* dirigentes do América estão
ESP}�RXI\r FilIA SURPREZA em entendimentos com o Vas-

nos BRASILEIROS co da Gama, e é quasi certo o

Santiago do Chile, 30 (U. P.) embarque do keeper Oncinha,
- Enquanto a cotação dos uru- para ocupar o lugar de Dalmar,
guaios sobe rápidamente, de- nos jogos restantes do Amérí
pois da convincente reação re- ca, no norte do país.

'.4< gistada em face da selecão da *

lH� BELO HORIZOXTE Colombia. os argentinos per-I ESTÁ AUTORIZADO
O Atlético não disputará a seguem de rijo a chance para a Pôrto Alegre, 30 (E.) - 8e-

última partida do campeonato conquista do torneio. Mas a gundo despachos chegados a
mineiro de futebol com o Cru- obstinação dos planos parece esta capital, o Gremio Porto
zeiro, uma vez que êste clube

I
ser mesma de brasileiros e chi- alegrense já possue autoriza

Di�imo Vaz, a�,:stado, capitali.ta. já alcançou o título de cam- lenos. O team do Brasil parece ção do Ministério da JustiçaTeSI�ente �m São Jose. e de su.a peão, embora f'ôsse derrotado estar"escondelido" o jogo para para entrada de seus jogado-esposa Nair O. Vo:o:, pelo naSCI'
1 '1'

.

tilizar h
' .

menta de mais uma herdeira, que

I
pe O At ético, no caso da efe- u 1 izar a c ave maxima con- res, procedentes do Uruguai.

na pia batismal receberá o nome tuação da partida final. A en-.
tra conjuntos mais poderosos Trata-se de Ramon Castro,de Idu-Mur-ia. trega dos pont os do Atlético foi que disputam o atual certame. Sanguinetti le Silva. Desta for-

_

* I em sinal de protesto pelos Aliás, aqui é bem sabido que ma, dentro de poucos dias es-Eníermos s grandes prejuízos que lhe cau- Flávio Costa é o mesmo ho- tes cracks uruguaios estarão
.

Por ter_sido. s;ü.b�etida a uma I sou as péssimas arbitragens mem que levou seu team a Ie- vestindo a camisa do Gl'emio.lntervençao clrurglCa, encontra-se . ..

t .

recolhida ao leito. no Hospital de d?s JUIzeS locais e mesmo as- van �r o campeonato do RIO. •

Caridade, II gentil siíto. Sohdo I sim, pela forma deselegante depois do mesmo estar afasta- GODO'\:' ADOTOr XOVA TÉC.
Boabaid. com que o Cruzeiro festejou de do 5 pontos do lidero Numa 1'0- XICA

-

,. ante-mão o título de campeão, viravolta sensacional, o qua- Miami, 30 (U. P.) - Chegoudo dia espalhando boletins e cartazes dro de Flávio surgiu na última a esta cidade o conhecido bo
pela cidade, ofensivos a dígní- partida em igualdade de condi- xeur chileno Godoy, que disse

St. Inácio de Antioquia, Bispo dade do Atlético. ções a outros, mas saiu vence- ter adotado uma nova t.écnica
e Már\ir I '" dor graças a tarefa de seu téc- de combate, graças a qual es··

St. Inácio, discípulo de S João O BRASIl, :NO rXilfPEON.\'J'O nico, que o é da seleção brasí- pera por Knou-out uma série
EvangelilltCl, foi martirizado no IHrJ� AJLERIf'AXO leira. de conhecidos boxeurs norte-
ano 107. d. Cr. Após te: apascen O scratch brasileiro já dis- • americanos. Antigamente, ex-todo o rebar:ho :13 sua dtoce ie por putou 10 vezes o Campeonato ONf'IXHA SrnFlTITU'IRA plica Godoy, ele lutava com ex-38 anos, fOI preso e Iev ado a Ro-

--, .

ma Na vioaem à cidade eterna Sul-Americano de Futebol, sen- Rio, 30 (E.) - A direção de cessíva rapidez. Mas agora
a e�colta que -o conduzia malh'atou do O 1° certame realizado em esportes do América recebeu aprendeu uma nova técnica.
o �omo poude. St. Inácio retr'· 1916. Nesta brilhante jo-rnada ontem um telegrama. do Ceará. granças a qual atuará com
b�lO o mal com o bem. cch rn lo

os nacionais obtiveram as se- no qual é solicitado com ur- muito maior precisão.o índo tempo paro escrever 7 CC'r. �

tos exortando os fiéis a raere:n gumtes colocaçoes: Em 1916
constantes na fé Perante o

í
rnpa- - 3° lugar; 1917 - 3° lugar;

Iradar Trajano prc íessou com
. �e 1919 _ 1°, lugar; 1920 _ 30

sosscrnbro suas convlcçoes, rebglO lugar ; 1921 _ 20 lugar' 1922
eas. Condenado a morrer as gar.

b
° ,,� °

'

roa dos leões, temia uma só cou
- 1 lugar; 192<> - 4 lugar;

so , a saber: que 011 leões não se 1925 - 2° lugar; 1936 - 2° lu
decidiwsem a devorá 10, roubando- gar; 1942 - 3° lugar.lhe assim a palma do martírio
Até o último momento consola e

encoraja 011 Eiéi; que. respeitosos.
vêm beijar lhe as cadeias; Os res

tos mortais do grande bispo, des
pedaçados pelas feras. foram re

colhidos por Filon e Agatopos
diáconoa, e reconduzidoll para An
tioquia. onde viram St. Inácio
elevar'ae aos céus nas asa� dos
Anjo•. O povo, irrompeu em hinos
de ação de graça. pela gloriosa.
vitória de seu Pastor sôbre a sei
vagem violência dos inimigos de
Deus,

LOURIVAL ALMEIDA, (Diretor-Secretário).
3 V. - 1

VIDA SOCIAL
ANJY-ER!'lARIO!i

Ana-Maria
Festeja. hoje, mail! um aniver

aário ntltalício. a galante menino.

Ana-Maria, filhinha querida do
ar. cap. Antônio Carlos de Mou
rô" Ratton, Secretário da Segu·
rança Pública.

oi<

Maria de Lourdes
Vê pcssor , hoje, mail! um na

talício. a graciolla menina Maria
de Lourdes. aplicada aluna do
ColalJio Coração de Ie.úlI & filhi
nha do di.tinto casal Luiz Boiteux
Piazza d. Carolina Toronto Pia:.:za.

...

Pref. Antônio Padua Pereira
Deflúe, hoje. mais um natalício

'::0 ".-. Antônio Padua Pereira, mui
digno Prefeito do Município de
Biguaçú.
Seua amigos. que o são em gran·

de número. lhe opresentarão as

maill inequivocas provas de sim
patia e apreço por êue grato rno

tivo.

Fasem anos hoJ'"
11 exma. ara. Moria da Conceição
Tietzmann I

o Ir, João Theodoro do. Santos;
a exma. na. Hilda Lehmkunl, ell

p6.a do sr. Antônio Lehmkuhl,
capitalista;

o sr. Rodolpho Schlemper;
a exma. IIre. Maria da Conceição
Freye.leben Ewald;

o Ir. Darcilio José dos Santos.

f.aJanteu
Sr. Luiz Lazarim

Enccntru-se nestu capital o Ir

Luiz Lllzadm. conceituado íridus
trial e proprietário de minas de
carvão em ere.ciuma.

•

Sr. Fernando Genovez
Procedente de São Paulo, em

trdn.ito para Tubarão. chegou a

.ata cidade o industrial .r. Fer
nando Genovez.

*

O� Adelina M. de Oliveira
Em villita à ..ua néta Ira. Alaíde

Noceti. chegou a Florianópolis.
onde permanecer<Í algum tempo.
Q exma. sra. d. AdelinQ Morcon
du d. Oliveira.

Sr. Emani Porto
Em objetó de lerviço, encontra·

•• nesta capital. o nono distinto
cOlltenâneo Ir. Ernani Porto. de
dicado Agente Municipal de Esta·
tíltica em Blumenou.

. Delijamo8 lhe f�liz estada entre

Relaçao dos passageir.os QU8,emberearam ntCapital dia 31 -46,
pelo avião da Cruzeiro do Sul Pa
ra o -Rio de Janeiro: Arnaldo Fre.
derico Me.quito, Capitão de Cor
veta Paulo Oliveira. ROia Fagun.
deli de Souza e Flavio Bortoluzzi
de Souza. Para São Paulo: Oacar
Varlla. Desembarcados na meama

data: Procedente de Porto Alegre:
Willian WoUnce. Mário Fra.ncisco
Martin. e Raul Camárgo.

•

NascImentos:
E.tá em featall o lar do In'. João

o santo

,

FILHA I MAE' AVO I
-

IXYIC'l'O A 'l'Ê AGORA.
Todas devem usar a

te·"ii-I!} i 1:t:.1�No atual Campeonato Sul
Americano Extra de Futebol o

Brasrl já derrotou as represen
tações da Colombia e Bolívia,
pelas respectivas contagens de
3 x O e 2 x O. Mantêm-se, desta.
forma, invicta a equipe Nacio
nal. Convém notar, que, ape
sar das 2 vitórias do Brasil, O

(OU REGULADOR VIEIRA�
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa

ra com b� ter as irregu Ia rídades
das fuoçf)e!1 periúdíeas das se
nhcrus. E calmante e regulador
desses funções.
FLUXO- ....EDATINA. pela flua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

conrtanc i.

IFLUXO-SEDATINA encontra-se
em toda parte.

�==:::==�

CARTAZES DO DIA
HO.lE 5a.telra HOJE

Cine Odeon Vine Imperial
às S, 7,30 e 9 horas às 8 horas

SIMULTANEAMENTE
O grito do carnaval! O filme nacional n. 1:

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

muitos outros, Mu icas ! Piadas! Alegria e Folia!
90 MINUTOS DE GOSTOSAS GARGALHADAS

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac.)
ARTILHEIRO AÉREO (Cameraman)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Para que todos possam aseitir
Preços: único 2.00. geral 1,00 Livre de Censura

Operária Interditado o

desembarque
Liga
Assembléia Geral
Convoco 8 todos 09 associa·

dos e convido suas exmas. fa
mílias, para assistirem à Assem·
bléia Geral. que se realizará.
no próximo dia 1°. de fevereiro.
às 20 horas, quando será em

possada a nova diretoria para
o atual periodo administrativo.
Fpolis .• 30 de Janeiro de 1945.

OSVALDO SILVEIRA
1 �. Secretário

Salvador, 30 (E.) - A tri
pulação do navio espanhol
"General Life", atualmente
neste põrto, foi impedida de
descer á terra.

* •

Domingo, simultâneamente, no Odeon e Imperial
20 TH. CENTURY FOX apresenta

filme de agradl) semelhente a �ERAM CINCO IRMÃOS:

FILHO QUERIDO
ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua VitOf Meireles, 18

Um

Estabilizador e transformador
Vende.se um, de I kilo watt, na

rtldaçao do ESTADO.com Don Ameche, Frances Dee e Ann Rutherferd

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecçôes "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento do casemiros, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOI'ins'e aviamentos
paro alfaÍ<:ltes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polillt - FILIAIS em Blumenau e Laje•.
melhorei fábricas. A Caso �A CAPITAL" chamo o o.tenç5o doa

visito ante. de efetuarem suas compras. MATRIZ em
I

1. � , J.d t J d 1 ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO
�."", .............-,....w...._w.....-...,..... ..,.....

-

..-. __-.. ..-..-. ��

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
�evvlço8 de Clínica Infantil da Assistêncla Municipal e Hospital

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSUVl'óR10: Rua Nunes Machado, 7 (Edifício S. Pranotsooj , fOlie 1,""

.
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7811

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SifiJJis do Centro de Saúde

1l0ENÇAS DA PELE - SIFlLIS - AFECÇOES UnO-GENITAIS DE
\J.\1BOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULT6RIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESlDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. NEVES

Federacão de
Caca e Tiro

Novo
Tralamento
Para Eczema
Si Y. sentir que a sua pele está se

tornando áspera. com turnescêucías es
branquiçadas, si sentir ardór constante,
coceiras, dôr de eczema, si V. não puder
dormir bem e se sentir nervoso e irri
tado, V. deve procurar imediatamente
Ulll alívio seguro e elicaz : o novo
e moderno tratamento cientilico com
BEL7.t,:'>IA. uma nova Iorma de pomada
que penetra instantaneamente na peje
para combater as erupções.
HELZE,IIA já tem aliviado alguns ca

sos das mais obstinadas erupções da
eczema em pouco tempo. mesmo quando
o mal já era muito antigo. BELZEMA foi
aplicada e 8E coceiras cessaram imedia
tamente, Iícando em poucos dias a pele
outra vez DOHI e limpa.
OELZ!\lIIA não é visível quando apli

cada, nao mancha a roupa e não requer
ataduras.
Use HE!.ZE�[.\ hoj� e sentirá alivio.

ConlJnue fi usar BELZEMA até sua pele
tornar-se macia e limpa.

DR. GERHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHE:FE DOS SERVIÇOS DE 'TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NERftU RAMOS".
CUI'SO de aperfeiçoamento no Hospital S50 Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta·
giário do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médíco interno do

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
CUNICA GERAI, - DIAGNóSTICO PRECOCE .l!; TRATAMEN'I'O ESPECIALIZADO

DAS DOENÇAS DO AP.'\R1l:IJHO RESPIRATóRJO.
OPERACÃO IJE JACOBOEUS

CONSULTAS: l)iàriamente, das 3 às H horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor MeIreles, IS.
RESIDftNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'l'el. 742.

Da Federação Catarinense
de Caça e Tiro, recebemos a

seguinte comunicação, que
agradecemos: J
Sr. Diretor de "O Estado". \

Nesta. ITenho a honra de comuni
car a vossa excelência que, em

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS 120
de .dez�mbro do ano p, fín-

L'1U'SO <te Aoerteicoamento e Longa Prática no Rio d� Janeiro do, fOI cnada, com sede nesta
dUl"Il!Ililil'lUI - Pela manhA: dlarlam81lltCl da. 10,30õ.l2 hs , à tarde excepto ao. I

Capital, a Federação Catari
.;'I,..d.,•. du 11I,l!0 A.8 18' hor.. - OONSULTORIO: Ru JoAo ....10 .. 7, IIObrado - i nense de Caça e Tiro, (F. C.

,,,,...,, 1.4111 - IWlfIldênc1.: Rita Presidente eo.Uabo, ,ao � C. T.), conforme proposta
I
apresentada aos clubes então

i reunidos, em número de cin
co. O Conselho Diretor Provi

CItWIWl.o\ (;�;R.'\L - ALTA CIRURGIA - MOJA!:STIAS Di) SENHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medicina ela Universidade de São Paulo, onde foi sério, ficou constituido dos se-

Assistente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto. .

t ti t Presíd
Cirurg ía do estômago e vias bhliares, intestinos delgado e grosso. t.irólde, rins, gUln es ,espor IS as: resl en-

"róstata. bexíga. útero. ovários e trompas. vartcoceie, hídrocele, varizes e hérnia. te - Dr. Thieres de Lemos
CONSULTAS:

das 2 Qs 5 hora,. à Rua Felipe Sch.midt, 21 (altos da Casa Paralso). Te1. l.fi98. \ Fleming, Presidente do Clube
RESIDli:NCIA: Rua Esteves Júnior. 179; Te!. M764 '

d st C t
.

. ) dos Caçadores e a. a an-

DR MA'RIO WENDHAUSEN· na, Celso R'amos - Pr�sidente.

• . ido Avaí F. C. Hermes Guedes,
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Uniyersldade do BrasU)

.

Ticho Brahe Fernandes e Rai.
U:"'·lDt�rn{} do Senlço de ClltnIca Médica do Profes90r OsYaldo OUTe!n, médico do

d V"
,.

d'
Departamento de Sao.de ,mun O IeU'a SOCIOS cre enCla-

':(,IIHt:A MEDICA - .M.oléstlrul lnteMlus de adnItoa e crtanou. CONSULTÓRIO. dos, respectivamente, pelos
• !f.IGt!WE,"t:IA: Rua tl'eUpe Schmidt n.. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Ou J8 U 111. I

Clube de Caça e Tiro "Dias

,Velho", Clube de Caça e Pesca

DR. A R A U J O :de Joinvile e Clube Blume-
Assistente do I'rof. San'OD, do Rio de Janeiro ; nauense de Caça e Tir.o. Re-

E S P E C I A L 1ST A metidos, à Confederacão Bra-
Doenças e (rperaçOes cos OLHOS. OUVIDOS, ;\fARIZ e GARGANTA 1 •

Ciru;rgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu I sileira de Caça e Tiro, os Esta-
da bóca fendidos de nascença) I tutos da nova associação, bem

Esôfagosco.pia, traqueoscopia. broncoscopia para retiJrada de corpos estranhos, etc. como o pedido da sua filiação
CONSUI/rA�: das 1.0 às 12 e das 15 às 18 boras

I foi O assunto apreciado
' e�

]{ua Vltor Meu'eles, 24 - Fone: 1.447
reunião realizada em 30 de de-
zembro do ano p. findo, sendc

O LAURO DAUR ii a F. c. c. T. filiada e seus es-

r. . 11 tatutos aprovados pela entida
IiJspec1allata em Doença de Senho- de máxima. Outrossim, apraz

<as - Vlaa (]rllIlár1as. me comunicar que a nova Fe
Curso de especialização de G1D.eco- deração, em obediência à sua

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros. da Fa. finalidade, não só estimulará
culdade de Medicina de Sito Paulo. e difundirá os esportes da caça
Tratamento especializado. médico e e do tiro esportivo em todas
cirúrgico, daa afecções do aparêlho as suas modalidades, como,
genital feIllinlno (Utero. OTários, também, mant'erá Secções de Programa Sodal para Fevereiro
trOilIlPU, etc.).
Cura radical dali 1ntlnmaçõel do. proteção às fauna e flóra no

FESTAS CARNAVALESCAS
anexoa (OvárIos, trompas), sem ope- :Estado, de acôrdo com as leis

Dia li)
raçào). Tratamento de todos oa dia· :e planos traçados pela C. B. I DI'a

Sábado - Baile com iníc.io às 22 horas.

����oa da melliltruaçAo e da ester1u· IC. T. Aproveitando a oportuni- 20 horas:
12 Segunda·feira - Soirée Infantil das 17 às

Tratamento moderno da IIlenorra- Idade que se me oferece apre- Dl'a 13 T f
.

.

gla apda e Cl'OnJca, em ambos 08 sento -lhe os meus protes- erça eira Baile das 22 horas em diante.

sexos, por processos mooel'lIL08 sob Itos de elevada estima e distin- INGRESSO: Só terão direito os sacias qtJe tivertm !la-
contrOle endoscóplco - Uretrotroopt. t 'd-

I
a conSl eraçao. tl'stel'to a mensalidade dêste mê.;,

- e de laboratório.

FiSIOTERAPIA _ DIATERMIA Antônio de Lara Ribas, Del.
_ INFRA-VERMELHO da C. B. C. T. em Santa Cata- TESOURARIA

CONSULTAS: - Daa 10,30 li 13

MADEIRA

BELIEMA

DR. ROLDÃO CONSONI

fNSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

J'armado pela UniTersIdade de a.nebra

Com prática nOl hosp1tata europeua

Cl.ln.1ca m6dica em geral, ped1atr1a, doen·

,.. do elMtema nerTOlO, aparelho genito
url!lltu1o do homem e da mulhet

a.,p.te. T6cn1oo: DR. PAULO TAVAlUl8

Oureo de Radiologia Cl1n1ca com ° dr.

Manoel de Abreu Campanarl0 (1510 PaU',to� . ESpECialiZado em Hlg1ene e 8811de

P11bllca, pela UniYeralda<1. do Rio de Ja

nell'o. - Gabinete de Ralo X - Electro

r.ar<iUogra.fla cl1nIc. - MetaboUamo ba·

ul - Sondagem Duodenal - G&bl!lleta

Ile filJ10terapla - LaboratórIo de miCrO.

<,opia e anállBe cl1nIca. - Rua Fernando

liÍ"chaOO. 8. Fone 1.19l1. - J'lorlanÓpolta.

DR. REMIGIO
CLL."-ICA BDICA

.MolNtlu internu, de Senhoru e Cri·

mç.. em Geral. CONSULTORIO: Rua

fellpe Scllm1dt - EdlfIclo Am� Neto.

I'one 11192. 9 ... 12 • H li 17 horu. RE·

8IDllNCLA.: J Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton d'Avila
OpSl."oções -- Vias Urinarias -- Doen·

ça.. doa intestinos, réto e onu.

-- Hemorroidall. Tratamento da
colite amehiana,

Fisioterapia -- Infra-vermelho,
ConsuIt: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 h•.•
à tarde, das 16 ha. em diante

Resid: Vidal Ramo., 66.
Fone 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

'ClY'IIl'P • Ortope4iL CIIIllca e 0lnrJiIa

410 torax. Pariotl • lloe_CM Ce ....OfU.

CONSULTÓRIO: R. Jono Pinto 7 Dici
�ta.ment<f du 15 la 17 boru. RlI'.8JDlDN·

m,&; �tt AI,.. �._�.�

Santos Dumont
revive em cada
geracão Drasileira

o ESTADO
Diário Vespertino

:3t.r.Jf.. •.••·.••·.·;.;;li�i. :::::>,;.;.-

Xada é ma is agradável j.aru o

homem de Imprensa do que ver.

ficar o RSi]>e(·to consn-uuvo, f;t2

educação civlca, que alguns cl(\."
111alO1:es anuru-taru.es n a c i o 11 a i ti
vérn ímprím indo. l1CS último.";
t ern.pos, à sua pr'cpaganua comer

c-ial. Entre os exemplos d e campn
nhas desta natureza. temo ... d iam e

de nos, no momento, um que me

rece. r-cm justiça, part icu lar de ....

taque. Reterínio nos à fo lh ln ha ela
Cía. Goodveur do Br-a s ll , pat a
IH!,), da qua) ti\�{;r.nu;, o prazer de
receber um eX€111\1Jlal', De [alv.
(·oluhin::·do um ext-e len.te aspe. to

gl'é'il'ko a uma idéia pa tríót x-a e

nolrilitante. a folhinha da GOCl<.!·

ycar av!'esenta nos uma bela tlus.
t ração a lu-rív , a» p rogress o ela
iJ\ i;_j{;ão e111 n(;�M� �)aÍ�, COI11 o le-
111'<:1. q ue serve de título a esta. nu

I�: "SA:\TOS DL�IO:\T HE\'lvj-'
K\I (,AD.'\ GEr:A('ÃO BF:ASI
J.EU;_A··. E-lá de paraben-, D

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 1a9

Cood�.'e2J' do Brasí l .')01' êsso J)l'>
moroso u-abalno de arte e civis-
11"10.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idir.-ma. por.
tuguê., espa.
nhol, francê••
inglês, etc.

ASSINATURAS
t,

Lo
ti s

lem
�re:
.rna

robl

Romance, Poesia. Religião, Aviação,
Matemático, Física, Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho. Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquina.; Mo·
tore_, Hidráulica, Alvenaria, Agri
�ulhlJ a. Veterinária. Contabilidade

Dicionários. etc. etc.

Na Capital:
An9 Cr, 70,00
Semestre Cr$ 4U,Ofl
Tr-imestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número svnlso Cr, 0,30

No lnterj�r:
Ano Cr' 80,00
Semestre CrI 45,00
Trimestre Cri 25,00

ans

Anúncíos mediante contréto.

Os originais, mesmo não puhli
caaos, não ser án devo lvulos.

A direção' 0;:0 se respoosahiliza
pelos conceitos emitidos DO�

artigos assinados

CLUBE 15 DE OUTUBRO

Comuntcecões
Da Caixa Benl'1'ic('nll;' dos Cahos

e Soldados da Fôrça Po l icia'l (lo
Estarl« de Santa Cal ar i n a, recebe
mos a segnint e comunicacâo : 1 _

De ordem do sr. Presidente. levo
ao conhecimento de V. S., qut- em
sessao de Assembléia Geral, rcali
sarla a 23 do corr-ente, foi empos
sada ai nO\'>1 diretnrln que ir:'1 "e
rir os desl.inos desta "CAIXA". �o
pcrtorto de 2ü de [anciro de 1945
ii 1947, ficand-o assim constitudda:
Preside.ntc, Ponciano Mart ins ; Vi
c�-;presI'dc,nt('. José Alves Currlço
Júu ior : l ? Secretúrí«, Tom': .,;. Coe
lho; 2° secretário, :\[anoe!.I. de
l�ritu; 10 Tesoureiro, Alvaro Hl'gis;
Suh-lesoure íro, Paulo ,I. da Si l ve i
I a. Conselho Fiscal - Presidente.
Orlando J. de Sousa; Secretár-io.
Carlos Zaia; Meaubr-ns ..João Ferr-ei
ra e Izaias D. da Silva.
Il - Aprovei to o lllOlJ]Cn loque

se me depara, para apresenLal' ,I
Y. S., os I1lPUS Jlroleslt)s de' :lHa es
tima r cli;�ljnta cOllsideratlio.

Tomé J. Coelho'
10 Secr"Utrio

Em 2H de janeiro dI' 1(l4;í.
Do Chefe da lW'. C. H.
Ao Sr. Dirctor (�(,I'l·.lJtc dr

ESTACO".
1 - Sol icito·vos a finf'zll' de �er

por esse l'oneri 11I.'1do ior·na I, publi
cado o seguinte· edilal:

JOÃO DIOlMO VAZ E IHAIR O. VAZ ,

participam o nascimento de. J'sua filha

IDA-MARIA
ocorrido a 30·1· 45.

São José 1-2-45

rina.
noras e d8.8 2 la li.
Consultório - Rua Tlradente.J a.

Movimento do nlês de Janeiro
RECEITA Respo

Saldo de dez:",mbro
Mensalidades e renda s eventuais

32.466,20
5.610,50
�j6To

D

o. Si

A

Ul'Ut:'u
• .ltrl

Cr$
DESPESA

Fone: 1.663.
ResIdênCl.1l

(Sobrado).
Rua Tlradentet 1 Instituto de Educação de

Florianópolis
EDITAL

Exames de segunda época e
de admissão

Previnem· se os interessados
de que os requerimentos para
os exames de "segunda época»
devem ser apresentados a Se
cretaria. de 2 a 5 de fevereiro
e os de admissão de 1 a 10 de
fevereiro. 3 v. 1

Fundado em 1921

Orquestra
Ordenados e comissõe.s
Aquisição e moveis e consertos

Aluguel da séde
Material de expediente
Capitalização
Luz e telefone
Previdência
Publicidade
Taxa de previdencia bancariá

Total da despêsa
Saldo para fevereiro

1 466,70
784.40
730,00
600,00
317, lo
120,00
108,70
72,00
30,00
14.50

4.243 60
33.833,10

Cr$38.�,70

Florían6polis, em 31 de Janeiro de 1941
Felipe Carneiro Francisco Althof/ Artur Gervásio Pire�

Presidente 10 Secretiuio ,19 Tesoureiro

DR. AUImLIO ROTOLO
Médico - Cirarriio - Parteire

IA 10 S I
Moderna e possante instalaçio

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
Julmonar, úlceras gástricas e duo
ienais, câncer do estômago, afe
;ões das vias biliares, rins, etc.
\plica o Pneumo-tor,áX artificial
J8ra o tratamento da TubercuHosr
Pulmonar - Tratamentos moder,

nos e eficazes desta moléstia
:ompleto gabinett). de Eletricidade
nédica: Oudas curtas e ultra-cur
a�. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra ViDleta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua DeQdoro, I

esquina FeUpe Schmidt
o� 1 ;1 12 b.r•. , e daa 14 .. 17 hr.
'� '{"etou, 1.47'

IHATlVOS E PENSIONISTAS
A Delegacia Fiscal do Tesouro

Nacional neste Estado está avi
sando aos inativos e pensionistas
da União, que o pagamento dos
proventoli e pensões do :mês de
janeiro dêste ano, s6mente será
efetuado mediante a aprese\)ltação
dos respectivo. titulo. ciG Íl'\ativi
D,ljId. � d", PGn"�••.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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s
r

apos guerra
britânicas

para 4cadêmia de Comércio de Santa Catarina
•

ccrreircs
as jovens

Pelo oficial de grupo Moiru .]Jrecntler as suas responsahilidudes ] çõcs civis em que as perspectivas
Swifl Especial do "Bureoii como pais, donas de casa. cnntr i- til' empr-ego são suficiputemente E D I T A L
lnlen's/a(/tw[ de Imprensa". huíntcs. eleilores, membros de co- boas para compensar êsse treino. EXAJlIES DE ...<\DMISSÃO

Londres - A medida em que rnunidud cs ru·rais ou urbanas e, :\[as muitas jovens - talvez () De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira,
ti se apruximando a derrota da finalmente', r-orno cidadãos da Co- maior número delas - - quererão
teJl1:ll1'ha os membros da Fôrca munid adc Britânica. simplesmente dirigir os respecti- Diretor da Academia de Co-mércio de Sanita Catarina, torno pú-
irea Auxiliar Feminina vão se Cada homem ou mulher poderá vos larr-s. uma vez UP volta à vida blico que de 1° a 10 de fevereiro .próximo, se acham abertas as

,rnando mais interessados pelos esco lher como aproveitar as ciuc o civ i l, ou ainda terão à sua espera ínsor íções aos exames de admis-são aJO 1° ano do Curso Comer
roblell1as que os aguardam por horas restantes: o of'ici al OH pi loto os antigos empregos e não rieces- cial Básico, de conformidade com o Decreto-lei n. 6.141, de 28
sasião do retorno à vida civil, a que se inter-essa pelo

í

reino educa- sitarão de treino. Essas provavel- de dezembro de 1943.

fi ]loc!erú ser m ui lo diferente cional poderá melhorar a sua etlu- menle escolherão alguns d(IS cur-

ue de i xaram ao ingressar na cação geral, p.�rticllJarl1lenle. eOI;- sos variados que constituem em Tôdas as informações serão prestadas pela Secretaria des
cu. E que a Grã-Bretanha foi centrando-se d iár-iamente no inglês verdade uma extensão (lo treina- ta Academia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 ho-

tIilâ arelll(la pela evacuação, c na mnletuá í ic a , OC!l1 .!iir�ito a men to reeducacional - trabalhos raso
ans!"ert'llcifl de mâo de obra e la- um certificado de e[ICICllCIa COIl- manuais e outras atividades que ,. . , .

!s., racionamento e todas as o,u- cedido pela H:-\.F, se o l1H:recer. A 'permitam encher o tempo e auxi-I Sec�eta�Ia ?'a Acade�llla .de Comércio de Samta Cata.rina,
as ínovuçõcs de tempo de juvem Que. axprrar a Ulll lllv.el e d u- liem a dirigir um lar feliz. ,em Florianópolís, 20 de janeiro de 1945,
rerra. Icacional ligei ram cnte superror pu- SoJJ essa rúbrica estão também I Flávio Ferrnrí
Dadas essas circunstâncias o : der á

prl'parar-se para o exame assuntos práticos eOlHO concerto Secretário
Inistér!« do Ar propôc-se a dar Iprr]imillur d as força�. Entre n·s de roupa, trabalhos de lavar (' pas-I}s membros da HAF e da Forca I assuntos que a cand id ata pudera saro confcccân de vest(illlenta�. llr-
ércu Auxiliar Feminina um trei-lescoJher fi,gurará a C.i(�ncia Domes- coração de' residências, cos inhas.Í E D I T A L

.

:> prel imínnr que os auxiliará a tir a. O homem ou ii jo vem que de- hOI:ticul,tura.· ., .' {TTINO SrPEltl0R DE AIfiUlS1STRAÇÃO E :FINANÇAS
nnpreeudcr os problemas da yj- sele prosseguu' os estudos ale () �11' ,(.o,nv.e!l1 obs.ervar. que ,) crcncrn I .EXA]}[ES DE SEGUNDA ÉPOCA

.

1 ci v il (' que também melhorará gresso 1l111J1a un i verxi dnd c ta II1b l"1l I doruéstir-a incl uin d o o uso de

; suas qualif'ic açôcs para o em- () porler-á fazc!·. utensílios. processos d e l impezn, .

De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira,
rego civil. i,ssc treino será c011l1e-1 Hnverú muitos estudantes que trabalhos de agulha, cosinha d ie- t Diretor da Academia de Comércío de Santa Catarina, torno pú
d o COIIIO Esquema de Treino i destinarao as suas horas scmnnais tética - ficará. ao alcance rlc 10-: plico que, de 1° a 15 de Ievereíro próximo, se acham abertas as
[lllcueional e Vocnr ional, com' ao treino \·ocacional. Alguns. que- (las as que scguu-em o csque�na sob I ínscrtcões aos EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA d C 1'SO Su-
istrutures retirados das duas for- reriio 1l1dhorar as suas q ua l i lir-a- qualquer das suas modulid adr-s, I .

�

.. _. �

, O u

is. SE'I1(lo a participação ao es- ç'()('s para o comérci o �iyil, outros que são: IperJOr de Admínlstração e Ftnanças, nos termos da Portaria

rema compulsórlo. converter os, ("c:nh(,C!lllento� .ad- 1·· Hccducacão. Ministerial n, 169, de 29 de maio de 1939.
Cada homem (' cada mulher te- qu iritlus no SerYl�'o C�l] qmllJ,fJca- 2 - Trc!llo l;'duca�·ioIl<l1. 'I'ôdas as ilnJformações serão prestadas pela Secretaria des-

um minirno de seis horas de

I
côes para ocupação ('I vil sII1I11al" ;) - Treino vocacIOnal. ta Academia de Comércio todos os dias úteis daR 17 '1S 19 ho-

.

Ull1enlll ,]lO!' semana. das ql1ais Ó treino cOIllj)orladi ocupaç'ôc� As lllulherc·s. nalurallllentc. esco-
,

' ". •

"

hora serú obrigalóriamente manuais e nüo manuais. ,�s Illulh_e- ,11l'nio n. curso ·de assuntos aeadê- la'S.

stinac];,l aI) estudo prático dos

Ire$ poderão escolher a ll1strtl(:;JO micos ou \"aeion�is qlle, anterior- Secret'ari,a da Aca.demia de Comércio {fe Santa Cata:rilla,
klblelllHs de após guerra, princi- em assuntos clericais,. costllra, 1110- mentE' à guerra. eram considera- em Florianópolis 20 de janeiro de 1945.
iilJllcnlp 'por Illeio de discussõ'es,· das, ele. l.�m ponto lmportal�tl' e dos como sendo prnpriados só-

'

Flávio Fen'ari
lIl1es. programas de rádio, etc .. práti.co é que fl h:einQ vocaelOnal mente para homens. Assim é que
Sü n.iudarú os estudantes a COI1l-' será sómente prOVIdo para OCllpa- as Y('l'emos estudando desenho geo- Secretário

mélrico, mecànica, etc. O esquema
$ * ".

.................................................... Pl'f'I'(' facilidades de treinamento E D I T l\. L
tanto para hOlllens. como para 11111- CrR�() �FPETnOR DE AI 1I.II,rISTRAç -O 1
Iheres, de conformidade com as

. '. > - .' ,
. ..)u�.. k • ,IA � F'INANÇAS

necessidades indh·üluais. Ao jnvés )1 A T n í C U L �\
de cOllsiderar as mulheres como De ordem do senhor Professor Fernando MaJChado Vieira,
um problema separado. 11:'1 a inlen- Di.retor da Academia de Comércio de Santa Cwtarina, torno púdo de se considerar cada cunrli- bhco que, de l° a 28 d€ fevereiro !)róximo, se acham abert.as asdato. seja (lo seXQ muscu,lino, sf'.ia
do feminino. COIllO Ulll indivíduo matTículas ao CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E
rOII) os SNIS próprios prohlemas FINANÇAS, nos têrmos da legislação vi.gente.
-- (' auxiliú-]o a resolver esses Tôdas a·s :imJfocrmações serão prestadas pela Secretaria. des-
prnhl('mas. .

Ad'_ •.,..,........._-v'.. .-....-_...
ta ca eUlla de Comércio, todos os dia,s úteis, das 17 às 19 ho-

Comprar oa CASA MISCE. raso

t.ANRA é QJ>b,.r �rnn(\tn;lpr .

Secrebaria da Academia de Comérci,o de Samta Cata,rina,
em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945 .

de

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção cllnjea do

DR. DJAL1IA 1l10ELLMANN

Consu'uç'ão moderna e c.onfortável, situada em aprazível cháçara com

esplêndida vi;;ta pôra o lU",..

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quent.e

i\J'AHEJJH.'\IIUDNTO COIlIPLETO E lllOnF.H::"\fSSll\lO l'lH�A '1'IUTAMJJ;Nl'O

IIU;DlCO, CIRÚRGICO E G1XECOJ,ÓWCO.

........_.... IOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas

_ Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para 08 exames de elucidação de diagnósticos.

Apartamen\tos de luxo com banheiro

Apartamentos de la classe .

QuarLos de 2a classe .,
.

r
Quartos com duas carrms .

Cr$ 50,00 diário
Cr$ 30,00
Cr$ 20,00
Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE MA'I'ERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PôDE 'I.'ER 1I1ti:DICO PARTICUI,AR

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
FARMACIA ESPERANÇA

'0 Farmaeê.tlco NILO uns r

BoJe. amaabt _A • na�..

....... a_••• .-tr....m..
- HomeopeUu - r�

�'fl�flP,
••r••_ " n.'" o�"IIl. •• ........... ...-

Fundada em 1870 - Séde: 8 A I A
lNeENDIO� E TltANSI'OR'rES

CifraI!! do balanço de 1043:

Capital e reservas ,
.

Responsanillrllld�s ,....
. .

Recella , . .. . .. , , .

Atjvo ,
.. , , .. I • ,

SinIstros pagos nos últimos 10 anos " .

Respollsabiliclades .

er$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr,

71.617.035,30
5.978.401.755,97

84.616.216.90
129.920.006,9')
86.629.898,90

76.736.401.306,20

DIRET0rl.ES: - Dr. Pam.fUQ d'Ultra L"1"ttlN d. CarnUlo, Dr. rt'anc1aco

0.. tola " Anl.810 6!la8l!(}M"&.

Ag!nelu e .utHlgencl8ll em tOOO o t.elTltOMo Il&CloMl. - ltuC"W"al 00

Urugui\1 Rell"uJaaore. de Il.,-arLu nu pl'1nclpay cldadea da .6.m6rlca, Ilurope

• .lfrlc..

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O ., C I A. - Rua Felipe Scbmldt, a. I!
Caixa Postal íl. 1. _ Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA
SrB.AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

. NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Agrup�m.se oS
trabalhadores
católicos
Costa Rica, 30 (U. P.) - O

jornal "La Hora", de San José
da Costa Rica, diz que as or

ganizações trabalhistas cató-
licas do continente planejam a ã----------------------,--...
formação de uma confedera-Icão dos Trabalhadores Católi
cos da América Latina, que
incluiria vários grupos operá
rios como a Trade Union Ca
tólica, de Costa Rica, e organi
zações congêneres continentais
"que se encontram em desa
côrdo com as agrupações es

querdistas",

tt1�AR!�!DES
éSTt iSP€(/f/CO TRII1,
ALIVIO fMéV/ATOI

A ação benêfica da Pomada
Man Zan, preparada espe·
cialmente para todos oe ca·
S08 de Hemorroides, é ime·

diata, alivia as dÔreB e os

pruridos, acalma e evita ai

complicações infecciosas das
ulcerações e varizes hem.r·
roidais. A venda em todas
as Parmacias em bisnaga!
com cánula espeCial par.
facilitar a aplicação.

(Fiscalizada pelO Governo Federal)

i1BliJllR
MAN, ZAN·
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt
la _ II _.

Flávio Ferrari
Secretário

EDITAL
EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

De ordem do senhor Professor Fernando Ma'Chado Vieira,
Direltor ela Academia de Comérci,o de Samta Catarina, torno pú
blico que, de 1° a 1.5 de fevereiro próximo, se acham abertas as

inscrições aos exames de segunda época I11,OS CUl1S0S Comercial
Básico, Técnico de Contabilidade e de Oont81.dor, nos têrmos do
Decreto lei n. 6.141, de 28 de dezemhro .de 1943.

Tôdas as LnfoTmações serão prestadas pela Se,cretaria des
ta Aoademia de Co-mércio, todos os diars úteis, das 17 às 19 ho�
1"ars.

Secretaria da Academia de Comércio de Sarnrta Catarina,
em Florianóp?lis, 20 de janeiro de 1945.

Flá.vio Ferrari
Secre.tário

EDI'l'AL
lUA'rRíCULA

De ordem do senhor Professor Fernando Malchado Vieirft
DimtoT da Aeademla de Comércio de Santa Catarina, to:rno pú�
blico que, de 15 de fevereiro próximo a 14 de março, se acham
abertas as matrículas para os Cursos COMERCIAL BÁSICO
(lo, 2°, 3° e 4° ano), TÉCNICO DE CONTABILIDADE (1° e
2° anos) e de CONTADOR (3° ano), n'Ús rtêrmos do De:creto-Iei
n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943.

As �nformações serão prestadas pela Secretaria desta Aca
demia de ComéiJ:'oio, todos os dÍ'::ls úteis, das 17 às 19 horas.

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

}'lávio Ferrs.ri
Secretário

r�]JVOGr�J_)OS
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. j. j. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho. 8 (esqUina

IFeHpe Schmidt), C. POSTAL: 140.

-

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
\V ErrZEL INDUSTRJAL-JOINVILLE (Marco

CONSERVA E DESIN:FEUTA A SUA ROUPA

regiSI .���Ã2 'jIRGf�..

-ti.. �7

EspE(IAlIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PARtS, I (U. P.) .. a MAIS DE CEM MIL HOMENS ESTÃ� COMBATENDO NAS VIZINHANÇAS DAS FORTIFICACõES EX.
TERNAS DA LINHA SIEGFRIED, NUMA FRENTE DE 65 KMS.; DO NORDESTE DE MONSCHAU ATÉ A FRONTEIRA BEL

GO·ALEMÃ •. LUXEMBURGUESA.
----------------------------------------------------������--------�-��------��--�--------

Proibido o carnaval Muito próximos de Berlimde rua, em Lisbôa
LONDRES, 1 (U. P.) _ Em nova irradiação, a emissora

Lisboa, 31 (U. P.) _ O Co-
de Berlim acaba de anunciar que a ala direita do arco básíomandador Civil de Lisboa, a
russo, que se fecha sobre Berlim, chegou a 85 kms. da capitalexemplo de seus antecessores, alemã! Essas unidades chegaram ao entroncamento terrovíádevido ao estado de guerra na
rio de SOlden, situado a 37 kms. do rio Oder.

Europa, proibiu espetáculos
carnavalescos nas vias públi-

Tão sómente puderam recuar
MOSCOU, 31 (U. P.) _ A Transocean admitiu que o as- � ���i,n. t;:n�:guine. Fox

salto frontal soviético detern:inou o �sfacelame��o dos p0:t?-!os I Canção do Padioleiro,
fortificados que eram Mertzis e Zulichau, legítimos .bastiões A.

das linha defensiva que.dista 45 milhas de_Francfurt, sôbre o fim transito paraOder. A Transocean indica que "a progressao dos destacamen-
..

tos na linha estabelecida no .curso infer�or do Warth, na re- O Brasilgião entre Francfurt e Kustrm, prosseguiu sem que as tropas
nazistas pudessem fazer qualquer coisa além de recuar",
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Muitas perguntas ao sr. Fernando Costa
RIO, 31 (E.) _. Atrás do Interventor da Bah��, g�neral

Renato Pinto Aleixo, que aquí chegou ontem de aVIa0, J�nta
rarn-se os srs. Benedito Valadares de Minas, Alvaro Mala do

Amazonas, Menezes Pimentel, do Ceará, Rui Carneiro da �a
raíba, Agamenon Magalhães de Pernambuco e Ismar Goes

Monteiro, de Alagoas presentemente no Sul. Temos, agora,
aquí, desde esta manhã, a presença do sr. Fern�ndo Cost�
chefe do Executivo paulista. Viajando de automovel.' pernoi
tou no Clube dos 200 e visitou a seguir a Escola Nacional de

Agricultura. O sr. Fernando Costa qu� se h�spedo.u no Hotel
Glória, foi recebido por numerosos amigos e jornalistas, que o

crivaram de perguntas, mas esbarrando nas de caráter públi
co. Com seu amavel trato, o interventor paulista descartou-se,
por fim, da imprensa com esta explicação clássica: "Venho
tratar de assuntos da administração do Estado e dar contas
ao presidente Vargas do que se tem feito dentro do plano acon

selhado por S. Excia. Mais tarde falarei aos jornalistas quan
do possa dizer alguma causa de maior interêsse".

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

� IEm. i �

I J. COS(!!nh��kv�)MANN
Escritório Técnico de Engenharia

Projetos, Orçamentos, Administração, Construção
Ruo Esteves Junior, 168. - Fone 733
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LUT,A ENCARNICADA
LONDR.ES, 1 o (U. P.) _ A rádio de Berlim informa que

se luta encarnicadamente na área de Ziebzig, 100 kms. a leste
de Berlim, bem' como em Lands-Berg, 30 kms. mais para o

norte. Informa, ainda, a DNB, que, num poderoso contra-ata

que, os nazistas conseguiram romper as posiç�es russas. e

avançaram até Elbing. Alega, tambem, que fOI restabelecída
a ligação com Koenigsberg, depois de ter estado temporária
mente isolada.

cabôrãtÓrio�··de--AiiájIse·s···CIiniêas
Farmacêutico GERCINO SILVA

(Chefe do Serviço de Laborotório do Asslatêncio)
Exumes de sangue, urina, fezes, escarro, puz e guolquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico,

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

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S, Francisco

Osr:-OS\V&âIdO
...

"Af-a-;íi
..

ã··
..

·cheg-áfá
hoje a Porto Alegre'

PORTO ALEGRE, 31 (E.) - Está de viagem marcada,
amanhã, quinta-feira, para essa capital, onde o leva o propó
sito de passar o aniversário natalício de sua distinta progeni
tora senhora d. Luiza Freitas Vale Aranha, o dr. Osvaldo Ara
nha' ex-ministro das Relações Exteriores. Com o mesmo obje
tivo'se.g;uirão, no mesmo avião, os seus irmãos, drs. Luiz Aranha
e Ciro Aranha. Dêsse modo, o Rio Grande do Sul vai dentro de

poucas horas, receber a visita do dr. Osvaldo Aranha, nome

que por todos títulos honra a cultura do nosso Estado.

-----------------------------------------------------,

Os crimes-de ..guerra :
Nova linha aérea Washington, 31 (U. P.) -' veis individuais e outros crilinternacional Foi revelado que está funcio-!mes como o fuzilamento di
Lisboa, 31 (U. P.) _ A Pan nando junto a Procuradoria do

I

prisioneiros norte-americano!
Amertcan Airways inaugurará, i Exército uma secção de crí-. e a chamada "câmara da mor.
brevemente, nova Unha aérea

I

mes-de-guerra, incumbida de te". As investigações abarca.
internacional, que passará em coligir provas contra os crimí- rão todos os responsáveis, dai
Fisrchamante, Santantônio De- nosos de guerra alemães, vi- mais altas patentes aos últi
saíre, Leopoldívílle, Dakar, sando reunir um amplo do-

I

mos recrutas, para seu julga.
Lisboa e Natal, com o objetivo cumentário sôbre os responsá- 'rnento no após guerra.
de defender sua prioridade na

futura via Lisboa-Angola. Reconheceu o

6 pilotos brasileiros condecorados·
Roma, 31 (U. P.) _ Numa Janeiro, o capitão Joel Latave

base avançada o comandante I te de Sousa, de São Paulo,
da 12a Fôrça Aérea, major ge- capítâo Fortunato de Oliveira

PO.I't ?f Spaín, 31 �U. P.) neral John Camon, entregou do Rio de Janeiro, o tenentO prmcipe Alvaro D Orleans e as condecorações a seis pilotos Theobaldo Coppe, de CuritibBourbon, �companhado de "'_lia I brasileiros de caças bornbar- e o tenente Josino Maia de As
esposa � tilhos, pas�ou. a norte deiros. São êles o major Osval- síz, de Bagé, que se distinguinesta �Idade, em trânsito para do Pamplona Pinto, do Rio de ram em várias operações.o Brasil.

Estrela, (E.) _ Esta cidade
acaba de ser profundamente
abalada por uma dolorosa Sera realizada domingo pr6xi.
ocorrência em que perderam a mo, .impreterive.l�ente, a segunda
vida quatro criancas perten- partlda da seml·hnal d� Campeo.

.

•
.. nato Estadual de Futebol de 1944,centes as conhecidas famílias entre os clubes Avaí (desta capital)

da sociedade local: Nelma com I e Palmeiras (de Blumenau), avi-

10 anos de idade e Nelson com zorrr-rios da. Federação Catarinen
d anos, filhos do sr. Ilo Mene- se de Desportos.

zes, funcionário da Prefeitura ---;:::=========:;-
Municipal, senhorita Elaine,
com 15 anos, e Lourdes, com
12 anos, filhas do sr. Cláudio
Leindeker, membro do alto co
mércio local.
Ontem à tarde, cerca das 16

horas, esses quatro menores,
quando se banhavam no rio
Taquari, nos arredores desta
cidade, pereceram afogados,
Impressionante a c o n t e c i

menta cobriu de luto a socíeda
de estrelense que acorreu ás
residências das inditosas crían
ças afim de se solidarizar com
a dôr dos pais. O sepultamen
to se realizará hoje ás 16 ho-

caso

RETRETA
A afinada Banda Musical «União

dos Artistas», fará retreta hoje.
às 19 horas, no côreto, da Praça
15 de Novembro, sob a regência
:lo maestro: Oscar F. Vieira, com

o seguinte programa;

lei. PARTE
Dobrado, Tenente P. dos Santos

O·F·V
Fantasia da Opero. Ghieisa S,J
Valsa Fascination F,D.M.
Valsa "Um após Out ro" O,F.V,
Fantasia da Opera. "Viuva Ale-

gre F.S.
Fantasia da Opera «Fladiavolo»

M.
Dobrado, Cap. Silvio Pinto da

Luz O.F.V.I
\,.. 2a. PARTE
Canção do Expedicionorio
Percol-Tonqo
Canção do Trabalhador
Deixei de Soffer, Samba

..,..,.",..........-.-....�.·4-.-_..-.·. ...,._-...·.-.....- ....

Quatro criancas
pereceram afogadas

raso

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

govêrno de Luhlh
Londres, 1 (r. P.) - o govêrno polonês de Luhlin foi re

conhecído pela Checoeslo vaquiu. Essa resolução foi tomada
durante ii reunião de ante-ontem (lo g'ahilletC' checo, Ao unun

cíar que serão enviados representante... dill]omáticos [uuto ao

g'oyêrno de Luhlín, destnea o comunícado que H atitude da Che
coeslovaquía não cousrítue nen hum ato hostil à Ora-Breta li lia.
que ainda reconhece o gnvêrno polonês exilado em Loudres.,

Serão punidos por seu!
,. " .

proprlos patrlclOS
Londres, 31 (C P.) - () gu- estas víolêneía» não se elHfulI

vêrno hrttâníeo tudo rará pura dravam lia mesma (,Ilteg'orli.
eonseguír u punição dos ale- dos el'imes-de-g'IICl'l'íl e (",te i

mães responsáveis pela morte g'o"êrno IJritàlli('o deseja
.

J�' ÜI
ou maus tratos aos alemães as JH'ólll'ias llutOl'Í(!:ult: �ii�
antí-naslstas dentro de R.eich

I
mãs 110 IlPÓS g'llerrll sr ei, 'c";íl're

- declarou nos ('omun" (I mi- gllio\Selll (ln castlgnr os SNlS pa
nlxtru IJllW. Jfas assinalou que trfclos ('U11ladns. .

.

ULTIMA HORA Conferências
ESPORTIVA

No templo da Igreja Presbi'.drian"
.. rua Visconde de Ouro Preto 61·
hoje. às 20 horas, o professor 1ú
lia Andrade Ferreira, pronunciar'
suo. segunda conferênoia, sob
tema «Mercado de Almas».
Até domingo pr6ximo, no me.

mo local, o profe sor Júlio

Ary.dr�de Ferreira, sob temas div"eril'
continuará sua série de po lestrc
A entrada é franca,

nITl Hoj e 5a• feira às
K 17 e 19.30 horas,

Sessões Chics
Bud Ahbot e Lou Coctello em

ALTA MALANDRAGEM
Uma comédia engraçada com uml
corrida infernal onde Ccatello ba11j!todos os recordes de tempo e m

landragem! Risadas a galope! El
foram buscar lã e saíram tor

quícdcs l Uma comédia 1000
gargalhadas!

No Programa:
Complemento Nacional

Noticiaria Universal - Jornal.

Livre de Censura
Preçcs Cr$ 4,00 e 3,00,

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�n�o Cre8snta�t'
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Comuncaicào
,

Comunicamos aos Srs. Portado
relI de Títulos da "A�IANÇA DA
BAHIA CAPITALIZAÇAO. S. A. ft e

a quem interessar, CJue o sr. Má
rio Francisco da Silva não exerce

mais as {unções de cobrador das
mensalidades relativas aos referi
dos Títulos, cargo que deixou por
sua livre e expontô.nea vontade.
Florian6polis, l' de fevereiro de

1945.
Campos Lobo & Cia.

Correspondentes da ALIANÇA
DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO, SoA.

De acordo,
M<irio Francisco da Silva.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


