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ESTOCOLMO� I (U•. P.) ... PATRUtHAS RUSSAS CHEGARAM ESTA MANHÃ AOS SUBúRBIOS DE BERLIM. FOI O QUE IN ..

FORMARAM VIAJANTES SUECOS QUE ACABAM DE CHEGAR, POR VIA AÉREA, PROCEDENTES DA C A P I T A L AtEMÃ.
AFIRMAM OS MESMOS INFORMANTES QUE OS SOLDADOS RUSSOS� APARENTEMENTE EM MISSÃO DE RECONHECI.

MENTO, RETIRARAM·SE SEM SUSTENTAH ENCONTROS COM OS NAZISTAS.

thurchil em
Gibraltar
Madri, 1 (U. P.) - Infor

mações de La Linea revelam
que esta circulando naq�ela
cidade o rumor de que Wíns
ton Churchill chegou a Gi
braltar por via aérea, proce
dente de Londres. Ao que se

afirma Churchill partirá em

breve para entrevistar-se com

Roosevelt e Stalin.

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I
----

No setor do Primeiro Exército I
Washington, 1 (U. P.) -- Cessou quasí completamente a Il',�sistêneia alemã ao longo duma frente ele 40 mrlhas, onde

opera. o Primeiro Exército. Observadores militares altamente

qualificados, interpretam a situação como indício de que os

alemães resolveram abandonar grande parte da linha Sieg
friecl,

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

I H.Florianópolis - Sexta-feira, 2 de fevereiro de 1945

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

NO INTERI9R DO REleR
Com o Terceiro Exército Americano, 1 (U. P.) -- As f'ôr

ças norte-americanas conquistaram 4 cidades no terrttórío
alemão 1", agora, mantêm uma. frente de 8 kms. 110 interior do
Reich , Dificuldades em geral são a lama, chuva e neve semi
derretída : mas o ín lmlgo está tenta ndo reter 01'1 homens de
Patton ('0111 o fogo da artíharia e morteiros.

Flan.uearão Frankfurt e Kustrin!
FJstocolmo, 1 (U. P.) _- Seguwlo o Morgon 'I'idtuingen, os

círculos militares alemães atribuíram aos rUS80r,:; a intenção de

flanquear os dois baluartes de Francfurt e Kustrm , Zukhov
Leria atravessado o Oder, perto de Oruenberg. a 100 kms. de

Berlim, e pretenderia investir sôbre a capital ao longo da 1'0-

dovía de Gruenberg deixando as fortalezas para serem liqui
dadas mais tarde.

CONTRA SINGAPURA
Wash iugtnu , 1 (U. P.) - A (-'lllissora <1e Tóquio informou

que cerca de 90 super-fortalezas-voadoras participaram no

ataque desfechado contra Singapura. Depois ele destacar que
o ataque durou uma e meia horas, a agência Domei revelou
flue tinha sido derribado um aparelho norte-americano.
--------------------..------_ .._._----

FOME, MORTE, CAOS EM STTETlN !
ESTOCOU,lO. 1 (T". 1'.) - do para lll".�lp. A ('nll�tantl' che-

Trabalhadores c hcr-os. nroce- Consta, lám hóui. que iuúruerus gatla de 1l0\'OS I't'fug'i::vdns estú
dentes de Stt(·tin, da Betliut, cr i anr-ns :;!l'llJÚS l>el'e("l:'r:lll1 lorHando mais pl'�·('in-ias as
revelam que a sitlla�'à() naque- ('ongti:II!,I', 11lJS l'Hlllll(JS p ruvi- ('ondil"ÍJL'� ex iste ntes em SUe-
le importuní c porto báltico e sór ios putu I"l'fugia!los, clcvido l in. ()·trAnsito ele carros pelas
sumamente> nrcrúr-in. As vias à f,llLn de accrnnd açôcs ade- runs estú completamente pu-
férreas foram granrleuionto da-

I
qunrlns. Todos os trens p rocc- ralizado e as vias férreas f'un-

nifie�ctas pelos at�qLH.·� aérc(�s. .le ntcs da f'ren le oriental che- danam irregularmente; pois,
Os ementas da ci dntle .estao gani repletos de refugiados, agora, um trem leva 10 horas
rl'pl�tos de l'efl!glH�!O·s vindos I en<:rllanto, os habitantes de sr- para i r a Berlim, quando a
do leste, os quais vivem na ex- Iel iu por sua parte comecam viagem era realizada antes
trema miséria, passando fome. a abandonar a cidade, fll111an- em' duas horas.

.' ,

ft ·8 de 67 kms Ocuparam Confirmads a Londres, I (U. P.) - Os ob-

POUCO mal descoberta servadores militares nazistas

CalumpiJ .Londres,l (U .. P.) -.0 �i-l����d�ft�ap��a�s ��s��s����Londres, t (U. P.) Os (lxéreitos de Zukhov batem às I Q. G, Aliado de Mac Arthur, mstl:o da �armhaA britânico ,fortificadas de Francfurt, sô
purta>; dp Ktlstrill, grande fortaleza e centro de comunicações 11 (y. ,P.) - As forças do Sexto confirmou hoje na c�mara dos bre o Oder, e Kurtrin, pelo sul,
alemão na confluência dos rios Oder e Warth, a 67 kms. ape- 'Exército, que desbarataram as C�mulls que os alemães desco- afim-de investir na dírecão de
nas d(� Berlil1l. Notíei�s pouco precisas, de fonte alemã, já ha- linhas de defesa nipônicas do briram um. metodb de cCl:rre- Berlim, pela estrada Grunde
viam afirmado que tanques l'HSS()$ estavam expertmentando as no Papanga, ocuparam Ca- gar �s baterias dos s�bn:armos berg Cotsgubek. A menção de
defesas naz istas na área daquela cidade. Mas depois a própria [Iumpít e já se encontram a �ebalxo .

dágua. .Ellmmaram Cotsgubek, como ponto do ca
�;g-ência oficial alemã DNB comunicou que os russos tinham menos de 23 milhas de Maní- e�es, assim, a, p�ng?sa neces- mínho dos russos, deu origem
chega

..

do ao. s arrabaldes
de Kustrfn, pelo leste, E, também, a l.'á-I,lha.

Os tanques e infantaria sidade de subir a tona para a conjecturas alarmistas entre
do c!f' Moscou deu ídêntlca informação. de Mac Arthur que ultrapas- perfazer carga dos acumula- os berlinenses, pois aquela ci-

Estocolmo, J (U. P,) - Zukhov está preparando suas tôr-
I
saram Ça�umpit, estão-se mo- dores. Negou-se, entretanto, o dade está localizada nas mar

«as para a grande batalha do caminho a Berlim! Assim fala a I vendo rápídaments na direção sr, Alexander, a revelar quais- gens do rio Spree que através-
J)!"óPl"ia agência ale�l1� :rransoce.an, que cOl:_tillua ainda, tex-I da capital filipina. quer detalhes sôbre o processo. sa Berlim.

'

iualmente: Novas dlvisôes de atiradores estao chegando, sem18----------______________ • -

-----------

c·essa)' à área de concentracão de Zielzig e Landsbel'g. O pró- I Foi prorrogado:xlmo �)bje.tivo de Zukhov é: evide.nteme�te, a eonfluência dosl Da, SAULO RAMOSrios Warth e Oder perto de KuStl'lll. Rio, 1 (A. N.) - O presiden-
te da República, usando da
atribuição que lhe confere ode regresso da Capital Federal avisa G}ue reabriu deti· artigo 180 da Constituição, de-nitivamente a sua clínica. dando consultas, diàriamente, creta: Art. 10 _ Fica prorro.

Londres,l (U, P.) - Berlimlvantàdas em Berlim as pl'i- das 14 às 18 horas. gado por 60 dias o prazo para
está pensando desesperada- meiras barricadas e al'madi� Especialista em moléstias de Senhoras, partos, alta ci. a execução do decreto-lei n.
mente em sua defesa à medida lhas para tanques. De acôrdo

rurgis abdominal e plástica. 7.219 de 30 de dezembro de
em que os exércitos sov1éticos com os mesmos informantes 1944 (Lei do Imposto de Con-
se aproximam de suas portas. ess�s preparativos de defesa Praça Pereira e Oliveira, 10. Telefone 1.009. Opera n09 sumo) com excepção do seu
Os jornais berlinenses, segun- estao a cargo dos componentes. hospitais de Florian6polis. capítulo 3°, que continua em
do informou a BBC, revelaram do exército popular berlinen- ! vigor. Art. 2° - Revogam.-se
que ontem ii. noít'i' foram le� se. ._.....,....__......,.............".,............_�........_.....,.,.....- ------. as disposiçõe$ �m çontráriQ� -'1

Será certo?
Nova Iorque, 1 (D. P.)

Começou hoje a conferência
dos três grandes. Foi o que in
formou a comissão federal de
comunicações baseada em um

despacho 'transmitido pela rá
dio do Cairo. A comunicação
não contem o mais leve indi
cio sôbre o local da reunião
de R,'{:)Qsevelt, Churchill e Sta
lin.

Barricadas em Berlim

9310

o Tenente Aviador John Richardson Cordeiro e

Silva, morto heroicamente durante o botribardee-

na Itália., (Fóto dementa de posições na:itÍstas

Informações do Hemiiêrio)

Represália
à Suécia
Estocolmo, 1 (U. P.) - Qua

tro navios suécos, abarrotados,
de carga, estão, atualmente,
nas ilhas Faroe, aguardando a

possibilidade de seguirem para
o seu país. É que os alemães
suspenderam a concessão de
salvo condutá para a passagem
dêsses navios pelo estreito da
Jutlandia ou do Skagetram,
em vista da recusa suéca de
prorrogar o acôrdo comercial
suéco alemão vencido a 31 de
dezembro último. Todo co
mércio suéco com Portugal,
Espanha e América do Sul
práticamente, assim, ficará in
terrompido.
-----------

AUngiram vários.
objetivos
Roma, 1 (U. P.) - Um co

municado sôbre as atividades
aéreas aliadas, revela que po
derosas forças de bombardei
ros pesados, com escolta, ata
caram, ontem, uma refinaria
de petróleo na zona de Viena,
enquanto outras máquinas ata
cavam os patios ferroviários de
Graz (Austría) e Marinor, na

Jugoeslavia. Os caças aliados
metralharam o material ro
dante da zona de Wiener,
Neustadt e Wilach, na Austria.
Outros aparelhos continuaram
seus ataques a objetivos ferro
viários da estradas que cruzam
o desfiladeiro de Brenner.

Escapou por
milagre
Pittsburgh, 1 (U. P.) - O

tenente médico da aviação
Albert Wahl salvou-se de �170
metros de altura, sem para
quedas, e não morreu. Esse
salto involuntário ocorreu
quando explodiu o avião em

que se encontrava o tenente
médico, que caiu na lama de
uma plantação de arroz. Wahl
foi. o único sobrevivente, pois
caindo na lama o choque foi
amortecido e apenas quebrou
algumas costelas.

Se já não
o fizeram•••
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Dr, H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

I,"
Farm. L. lia Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urino. Exame para verificação da gravi

� dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I

fI doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

M....
1 Exame de secreções.

'1
J!.utovaccinas e transfusã.o de sangue

!� Exame quír';ico de farinhos, bE'bidas, café. águas, etc.

Laboratório Clínico I
RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis

�!�...m"' "W"2""'Jiil!�í?l2I�iJII_", •• I(._..;

As professoras
nomeação

no Pará só quereul
para ii capital I

RIO, 31 (E) - Informam de Belém que 8 diretor do De- 1

j,;artamento de Educação e Cultura do Pará, em detalhado ex-I
pediente comunicou ao interventor naquele Estado que as di

plomandas da turma do ano próximo findo beneficiárias das

vagas gratuitas concedidas pelo govêrrio vinham recusando

qualquer nomeação para o magistério do interior só aceitando!
cadeiras na ,capital. Inteirando-se dêsse expediente, o inter

ventor Magalhães Barata proferiu este energíco despacho no

processo respectivo: 1) "Volte ao Departamento de Educação
e Cultura para colher, sob a assinatura. as declarações a que
se refere para os devidos efeitos legais; 2) Informar em quan
to importam as anuidades e taxas inclusive as dispensadas
pelo govêrno com as vagas gratuitas em apreço, por capital; VENDEM-SE3) Intimar os pais ou responsáveis a pagar as quantias corres-

P,?n,dentes, sob pena das
� diplom�n�as sere�,c�nsideradas . eu: CASAS: na rua Uruguói, diqerlla.,

débito com a escola e nao poderem colar grau, 4) Observar
I pequenas com renda mensal de

para as futuras vagas gratuitas a obrigatoriedade do aluno 420.00, po'r 37.000.00 cruzeiros.

aceitar as nomeações do Estado para o magistério, sob pena Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

dos pais ficarem responsáveis mediante fiança ou garantia de 12NO.00EO.OtO··t C $ 2"' 00000
f·

.

te fdô 1 t
.

ddOS rela, por r "', ,.

p�s�oa mancelr�men e 1 ?,nea, pe as axas e anui a es con- Em Coqueiros. por Cr$ 12.000.00.
dicionalmente dispensadas . Na rua Presidente Coutinho por

Cr$ 45.000,00.
No Balneario, por Cr$ 60.000.00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça IS de Novembro por

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

Cr$ 300.000,00.

IUma na rua Campos Novos, num
terreno da 1.524m2; por 40.000;00
cruzeiro!!.
Tratar com A. L, Alvas, na rua iíaII-__= ImI _Deodoro 35.

-

NUMA ALDEIA ALEMÃ. - Protegendo-se por trás de cercas, soldados aorte
americanos avançam numa aldeia perto de Barderiberg , num setor onde os

americanos combatem encarniçadamente para alargar a brecha aberta na

linha Siegfried. (Póto de Serviço de Informações do Hemisfério

C,ASA 43
Livraria e Papelaria

Rua João Pinto 9-A
I

E' a casa que oferece às Cooperativos. Caixas Es-
colares e ao público em geral, as maiores
vantagens nas compras de material

escolar e livros didáticos.
Peçam preços sem compromisso.

Bonito brinde acompanha cada compra realizada.

Crédito Mútuo Predial
Proprtetárics - J. Moreira & Cia.

i
1
j

N
�
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Dreparat·IVOS para as eíel�o-es lIa Itál·18 Vendem-se P;rruz2ei��1
li U" uma casa e terreno medindo 6

metros de frente por 13 de fun
dos. sitos na Travessa Triunfo,
n 6, próximo à rua Bocaiuva.
Tratar na Av. Mauro Ramos
198, lOv·7

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

Vendem-se urgente um bene
ficiador de arroz para 10 a 15
sacos diários, uma instalação
completa para fabricação de
óleo, e outras máquinas para
fins industriais. Informações
nesta redação. V.-22

a mais poderosa frota do mundo
Washington -- (8. r. H.) _I Departamento da Martnh a.

A poderosa Marinha de Guer- Durante 1944, aproximada
ra dos Estados Unidos possui mente 40.000 navios, inclusive
61.045 navios, inclusive 1.1G7 420 de guerra. e 26.401 aviões
de guerra e 54.206 unidades ele I de combate-táticos, foram adi
desembarque - revelou recen- clonados à frota norte-ameri
temente l1111a informação do cana.

PREMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gra'is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

S.L\.NGlJENOL
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálc:o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

ROMA, 31 (via aérea) .-. O gabinete Bononi permitiu às
mulheres italianas direito de voto. Em breve decreto, foi esten
dido a todas as mulheres maiores de 21 anos, a partir de 31 de
dezembro de 1944, o direito de votar. O último gabinete antes
de Mussolini, ou seja, o de 1922, concordara em permitir o voto
feminino nas eleições locais. Mas o "duce" tornou-se primeiro
ministro, antes que as mulheres pudessem exercer o direito de
voto. Bonomi ordenou, também, que todos os comunistas das

áreas libertadas da Itália, a partir de hoje. completassem suas

listas eleitorais, dando-lhes o prazo de 90 dias, para terminar
caís listas, As eleicões locais deverão realizar-se nos últimos
dias da próxima primavera, enquanto que as eleições geraiS
terão lugar após a completa libertação da Itália.

Vende-se uma verd�r�,
na rua Crispirn

Mira, n. 38. Tratar com o pro
prietário, na mesma. lOv 7 Os Pálidos. Depauperados.

Esgotados. Anêmicos,
Magros, Mães Que Criam,
CrluOÇaS Raquíticas rece
berão ti tonificação geral

do org<Jni,..mo com o

VENDE SE uma Serraria
-

hidráulica, de
vidamente registrada no L N,
do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

F"ARMACIA ESPERANÇA
elo Farmaeêlltl'llo NILO LAtIS
I!o'_ • aDUlabl ..,.., .... 9rrerert..

__ Il.c:do..m ;) _aqe1ru - HomflOpatlu - r--...ru.o -

4rUaoe Cf! �1'I'.cJuo. Comprar na CASA MISeE·
LANEA é saber economizar .. ------------..-._----- -----�,

------.--"-'".-_... _�.-.. '_-

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA.�. a(OSA
OR I-ÂAN ]�)O SO 1\ RPEI�L]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 .,-., End. Teleg.: «Sccrpellí» -_. Florianópolis

li;�. _a ti .1!iAa UXI ,: 4 ; I iS. lU W I I l4 SI U ti •._* L # a lZicaS.' 1 J j. iCes". 41 I a e • i. 6 i
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Lira. .Tênis Clube Domingo, dia I 4,
14 horas.

. ,

sOlree mignon das--

11
,

as

santoo do dia

VIDA SOCIAL

Guilherme Gonçalves d'Avila e filhos, convi

dam seus parentes e pesspas de suas relações
para assistirem à missa de primeiro aniversá·

rio do falecimento de SUH espôsa e mãe

ISAURA DA SILVA D'AVILA. na Igreja São Fróncisco, dia

6 do corrente, às 7 horas da manhã. A todos que compare·

cerem a êsse ato religioso os seus agradecimentos. 3 v.
1

ANIVERSARIO"
- - OII_- - -

Sra. Ernani Tolentino
v;, paslar na data de hoje. (J seu

aniversá.rio natalício. a exma. se'

nhora B.rcides Tolentino de Sou
sa, elpôla do sr. Ernani Tolenti·
no de Sousa. alto funcionário da

acreditada 'firma Moellmann S.A .•

delta capital.
Por tão auspicio.a data. certas

serão as muitas homenagens de

qus sera alvo Q distinta aniversa
riante. à.s quais nos associamos
respeitolamente·

*

Sr. Carlos Moritz
Regi.tra (1 efeméride que hoje

trantlcorre o aniver.ário do nosso

conterrâneo ar. Carlos Moritz. con
ceituado comerciante e figuro de

projeção rios meios esportivolI da
cidade.

*

Pedro Paulo Machado
A data de hoje a••inala o on i

versário natalício do n08SO distin
to oonterrâneo sr. Pedra Paulo
Machado. funcionário da Impren
Ia Oficial do Estado e credencia
do cronista esportivo em nossa co-

pital. .

O aniversariante. que gOZQ de
largo círculo de amizades em nos

ao meio. deverá por certo, receber
númeràs felicitações pela passCl

gero de tãe grata data.

i"atem a008 hoje.
o Ir. João Di Bernardi. farrnacêu
tieo;
o ar. Hildebrando Nunes, faun
dstro :

Q lira. Stella Sohn Sueca r ;
a Ira. Maria de Lourde. Bereta;
o sr. Euclidea Almeida, fiscal da
D. E.R.;

MISSA

CARTAZES

-

Pruificação de Nossa Senhora
Segundo a lei dali j udeus , a mu

lher que desse à luz um filho. era

considerada impura até o dia em

que oferecesse o sacrifício estatui·
a sra. Floscula de Queiroz Santos; do pelo mesma Lei. Este sacrifício
o jovem Ediaon Batista GaIvão conilistia em oferecer a Deus um

• cordeiro e um pombo. ou. ccso a

Foi muito cumprimentada on ness ôc fosse pobre. dois pombos.
tem. pelo transcurso de seu nata· A cerimônia chamava-se "puriH

Ilício. a gentil senhorita Solange cação". Maria, por intercessão do
Prcbst , da sociedade de Palhoça

jESPírito
Santo. havia concebido o

_

flaJante81
- :ee���odeJ::�s�ãeo.r c��in:�i�O;I;: Um general omerícano• gemo Em uma palavra. Marla

Dr. Dlno Gorini \ SSma. estava isenta de qualquer
Precedente de Crescíuma. chegou I purificação. Entretanto. em seu

em VI·SI·ta a'a esta capital o dr. Di n o Gor
í

ru , I amor à Lei e para n08 dar exern-

abalizado clínico. plo da observância, apresentou se
• humildemente no Templo. con

fundiu-se com a5; mulheres do povo
e com elas fez seu sacrifício ex

piatório. Deus, vendo a humilda·
de de sua serva. não demora em

exaltá-la, pois, Srrnedo proclama
nos circunstantes quem era o fi.
lho de Maria: "Deixa, 6 Senhor.

Boas condicões de comissões, adiantamentos
e exclusividade. Máximo sigilo às propostas

Ofertas diretamente à Fábri(a; (x. Postal 4646 - São Paulo

Antônio lehmkhul

F. E. B.
r Washi�gton, .h!n�iro (S. J. H.) -II'OS, o general Grecly disse que o

Um ullcwJ rio ExerClto norte-ame-Icc}ronel Moura estava ancios o por
rrca no acaba de tr az er aos Esta- voar sôbre Veneza taut o com o

do_s L'níríos .nottcías de primeira I propósito de execl{tar uma missüo
ll�ao . a. rcsp e ito

.

da Fôrça Expedi- dr combato como pela sensação de
c ronarru Brasi.leira e suas ativida- apreciar do alto a famosa cidade.
des na Frente. Trata-se do general São poucas as baixas vcrif'Iendas
.JoJlI1 �. �I'ee]y, analista milatar até agora enlre os elementos da
do Ese ri tór-io dos Assuntos Inter- Força Aérea Brasileira, disse (I !!C'-que ..e va em paz o teu servo; A.. D

�

pois. já os rneus olhoe viram o
- mericanos. urunte sua viagem ii ueral. Revelou mais que as f'ormu-

Seguiu, hoje, vío terrestre. acom Salvador". _ Aprendamos com Ma- Itália, () general Greely per-mane- cões aéreas brasileiras possuem seu
panhado de sua exma. família. ria o amor à humildade e à. ob- ceu três semanas na área acidcn- próprio pessoal, encarregado da
para Belo Horizonte. onde vai

servância; Deus. de sua parte, não
tada que compreende o setor bra- manutenção dos aparelhos e dos

.ervir no 12' R. 1., o sr, major
nos desamparará. sileiro. O ,general Greely apresen- servicos' de terra excelentemente

Mário Melo Morais. __ tau uma descrição gráfica do, ler- uelnado, e que está desempenhan-
Apesar de sua curta perrnanên· H d

rena rochoso, do tempo áspero e cio magnifico papel para o suces-
cio entre nós. o sr. major Melo omenagem OS as- das selvagens táticas nazistas d,e $0 das operações. Pelo que obscr-
Morais captou o apreço e a sim' combate, com que as tropas hrasí- vou o general, a FEB deparou com

patia de todos com quem teve pl-ranle a ofl·cl-al leiras c�mbat(,Jll bravamente, ten- algumas dificuldades a pr-incipio,
oportunida:ie de privar. do amplíudo suas posições partin- devido à côr do seu uniforme, mui-* Realizou' se. ante·ontem. no Ca- do do setor oci dcntal que origina- to semelhante ao verde usado pc-

sino dos Oficiais do 14' B. C., o r-lamente lhes foi confiado e estão los nazistas. Todavia, essa difícnl
almoço de despedida oferecido pela tomando parle nu ofensiva l'111 in- dade foi eliminada com Iorneci
turma de aspirante, a oficial da teira igualdade de condições com mentes de uniforme de oliva acas
reserya 00 sr. Cmt. e demais ofi- as. tropas vrlera�as. das. Ilaç'�es tanbada por parte do serviço de
ciois, daquela unidade por motivo aH.fl.das. A necc�sldade I}Jrllnordla] apt-ovisionarnento dos Estados
da terminaçiio de estágio. dc: qualquer unidade de combate, l.nidos, que também forneceu
O agape, que trantlcorreu num disse o general Greelv, é a de subs- equipamento extra de inverno

ambiente de sã cordialidade, dei tituições ade�luadas, reveland� que para os brasileiros, composto de
xou um marco indeléval no vida teve oportunidade de presellClar. a túnicas, bolas. roupas de baixo.
daquela unidade do glorioso Exér- chegada de um apreciavel cnntin- grossas luvas e capotes, com que
dto Nacional. mormento consíde- gente de tropas brasileiras, pouco os combatentes .do Brasi.l pudes
rondo· se a "ituação que ora atroo antes de sua partida para os Esta- sem enfrentar o inclemente frio
veSSQmos. dos Unirias. Ao que informou o ge- que se verifica em certas ocasiões.
Apradecendo o homenagem. usou !leral (ireely. ()� médicos e eufer- O general Gl'eely partiu de avião

da palavra. em nome do Ir_ Cmt. Il1ciras brusileit'as estão prestando dos ''Estados Unidos rumo ao Q. G.
o sr. major Juracy Magalhães sub excelentes srrviços, desde as esta- do Teatro de Operacões no Medi
Conto que, num belílsírno impro- <:ões de primeiro socorro d.as li- terrâneo, visitou o Q, G. Aliado,
viso resaltou o elevado gráu de nhas dr frenle aos hospitaIS da dirigindo-se em seguida para ü

compreenllão militar que os aspi- retaguarda. Acre.scentoll que o fato Q. G. do Quinto Ex�rcito do gene
rantes da reserva haviam demons de .possuir a FEB seus próprios mé- raI Clark. Durante a missão, � ge
trado durante sua permanência dicas e. enfermeiras é extrema- neral Greely passou grande parte
nas fileiras do Exercito. apesar de mente In�portante para elevar o do, seu tempo com o general .Toão
relativamente curta' moral cios comibatentes, Referllldo- Batista ::.\1:ascarenhas de 'Morais,

se às operações aéreas, o general confirmando a já difundida opi
Grerly declarou que os pilo,tos bra- nião de que o chefe militar brasÍ

.:----------------: sileiros sob () comando do lenen- lciro é Ull1 comandante de grandr.

I te-coronel Nero J!l�ur�, estavam competência. O genel'a] Greely rea·

desempenhando ll1lSS0'es de com- lizOll também, diversas visitas de
bale nos ,famosos caças "Thunder- inSjpecüo à Fôrca Aérea Brasileira.
bolt", metralhando e bombardean- em companhia >(10 ministro da Ae-
do os objetivos inimigos efetuando ronáulica <lo Brasil, quando este
ai nda operaç.,ões de

reconhe.cimen-I se achava em visita :i. frenle ita
to. Aludin<lo ao alto espírito de liana.
comhath'idade flos pilotos brasilei-

Da Copito 1 Federal. onde reaí
de chegoU' ontem a esta cidade
o ar. Antônio Lehmkhul. copito
lista.

*

Major Mário Melo Morais

Dionísio Mondardo
De Nova Veneza. onde reside,

chegou Q e!ilta capital o estimado
cavalheiro sr. Dionisio Mondardo,
competente diretor da Cio. Carbo
nifera São MarcaR,

Nascfmentos:
Foi enriquerido o lar do sr. dr

Jorge José de Souza e de sua es

pôsa Enedina Mafra de Souza
com o nascimento do seu filhinho
Amaury, ocorrido a 25 de Janeiro
último.

CONVITE

JOÃO DIDIMO VAZ E
NAIR O. VAZ

DO DIA participam o nascimento de
sua filha

IDA-MARIA

HOJE
ocorrido a 30-1·45.

São JOlé 1-2·45
'6a.telra HOJE

Procurará deter o envio de
material bélico à Alemanha
Washington, 31 (U. P.) - O Departamento de Estado

anunciou que o sr. Lauchin Currie, ajudante administrativo
de Roosevelt, partirá dentro em breve para a Suiça, com o fim
de procurar deter o envio de materiais bélicos daquele país para
a Alémanha. O comunicado disse: "Como declarou a 3 de ja
neiro o secretário de Estado, temos procurado examinar e es
clarecer as nossa.s relações com a Suiça. Estão para. ter início
novas negociações com respeito a êsse problema. Os nossos es

forços por abreviar o fim da guerra tornam imprescindível que
se dê início, sem delonga, a essas negociações",

:CINE (cODEON,)
A's 7 1/2 horas:

O filme nacional n. 1. Musicas! Piadas! Alegria:

Tristezas não pagam dívidas
com Jayme Costa, Grande OtheloJ Oscarito, Dyrcinha

Batista e outros

NO. PROGRAMA
O BRASIL NA TELA (Nacional)

ARTILHEIRO AÉREO tCameraman)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preços: 2,00 e 1,00, Imposto incluiso. Imp. 14 anos
• • •

CINE «(íMPERIAL»)
A's 7 1/2 horas

PROGRAMA DUPLO
O melhor filn;le de usunto aviatorio:

Piloto de

Intrigas e Misterio
NO PROGRAMA

'CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac.)
(�lOico) 2,00. Imposto incluido. Imp. até

com Richard

Don Douglas

A ilha

Preço:

3 v. -I

Inaugurada a L,S.A.
em Iguacú
Iguaçu, :U (A. N.) -- Reali

zou-se nesta capital a cel'imô
nia de inauguração da Comis
são Territorial da Legião Bra
sileira de Assistência, com a

presença de altas autoridades.
,..",.,.,...,....... .,......w_·..·....· ......

-

.... _ •.......J'tJI

foram ocupadas
várias cidades
Mosco'u, 81 (D. P.) - Foi

informado que os russos ocupa
ram Landsherg, Seh \yeilens e

Mezritz.

Tentou matar o espôso com .vidro moído
Niterói, 31 (E.) Rafael acusada pretendia após a mor-

Martins Santos, de 33 anos, ca- te do marido unir-se com um
sado e porteiro do Instituto da motorista, Francisco Martins,
Polícia Técnica do Estado do com quem já mantinha rela
Rio, queixou-se às autoridades ções,
da capital fluminense de que y•••••••••_ ....

sua esposa Georgiha da Silva 4VCompra��;"'êÂsj(MiscÊ.
Santos colocara vidro moido LANEA é saber economizar ,.
na comida que preparara para O PRECEITO DO DIA
o jantar com o fim de matá-lo.
O fato lhe foi revelado por

um casal que reside na mesma
casa de habitação coletiva à
rua Martins Tomé 332, Elpí
dio Reimol e Brasilina Cunha.
Levando Rafael a comida para
o Instituto da Polícia Técnica,
solicitou o exame da mesma,
ficando constatado conter vi
dro moido.
Foi aberto inquérito, tendo

Georgina confessado a auto
ria do delito, ficando apurado,
segundo testemunh.as, que a

ALVARO RAMOS•

arroJo
Arlen

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18 o «filho única» fica com \a per
sonalidade muito apagado quando
é criado fora do convívio de outras
crianças. Em vez de pensar e pro.
ceder como os da sua idade, ale
passa a imitar:' OB adulto. e as

conseqUências slio desastrosas. Os
pais devem procurar:' educá-lo no

meio de outras crianças, no jar.
dim de infância. na 88colQ, e não
somente em casa.

Eduque seu filho único para o

vida de todos os dial. dando. lhe
bons companheiros afim de que �Ie
desenvolva o seu galto. OI seus

interêsaes, a sua intelig&ncia. Q

compreen.ao do mundo, enfim. Ii\
IIUQ per.onaUdad.. iN�,

e Gloria Dicksen em:

da
..._--- -.�------_..

vingança Inspetor de Fazenda removido
Por ato do Snr. Interventor:' Fe

deral. foi removido Raulino Fran
cisco da Rosa. Inllpetor de Fazen
cda, da 7" zona, com sede em Tan
gará, paro a 3', oom sede em Tu-
1:;o.r:;'o.

14 anos

• •

Domingo; simultâneamente, no Odeon e Im.perial, � filme

destinado ao mesmo sucesso de -Eram ClOCO Irmaos:

FILHO QUERIDO
com PQn Amec;he. France5 Dee e Ann Ruthc:rfQfQ

CASA MISCELANEA distri·
buidora dOI Rãdios R. C. A I

Victor, Vâvulas e Disco. - Rua
C • Mafra, 9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAIXA DE ESMOLAS AOS
IXDIGENTES DE FLORIA

NóPOLIS
A Caixa rec-ebeu mais os seguintes pe

didos de ínscrtcões ('01110 contribuintes:

Alberto Kerstni, A lfaitaria Brito, Singer
Municipal • Hospital S. A., 'I'Iutm-aria Elite, Sociedade des

Méd!co - chefe do Serviço de SifilJls do Centro de Saúde

OOENÇAS DA PELE _ SíFILIS _ AFECÇõES URO-GENITAIS DE
Tinturaria Estrela, Alfaitaria Chie. Ema

ÁMBOS OS SEXOS _ RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
nuel WeJ'Jler. Armazém Fataco. A Sarna-

CONSULTAS: das 3 às 6 h. _ R. Felipe Schmidt, 46
rítana, Arrnazern Ern est.o Sousa, Casa de

RES.: R. Joinvile, 47 _ FONE 1648
Eletricidade Espíndola. Livraria 48, Far

mác-ia Santo Antônio, Floricultura, A

Exposição, F'arrnáoIa "\elsol1, Casa Bra

sil, .Iapí Fernandes. Fábrica de Malas,
Franctsco :-.!appi. Tabelião Br+to. Guilher·
me J, d'Avila, Casa Para T'orlos. Afonso

Setis, Cirílio Cardoso de Barcelos, Laura

Anacléto. .\1anruel Ferreira Brandão, Se

bastião Araújo, Her-mogenes Peelro Beck.

Adolfo Brognolli. Osvaldo Neves ele Oli

veira, ,João :VJoritz Filho e Haroldo Sousa.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade

CONsuL��11�f1naM�!�AM2�ad���A!t��iOEs.����2�, fo.e
Consulta. das 2 às 6 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE F"ARACO

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

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMÓNIAl - Santa Catarina

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

DR. SETTE GUSMAO
CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL' "NER:E]U RAMOS",
Cur-so de aperreícoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S1\o Paulo - Ex-esta
"i{lrio do Instítuto "Clemente Ferreira", ele São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de santcs, em Campos do Jordão,
CI,tNIÇA GERAl, - DIAGNóSTICO PUECOCE b 1'RATA)fEN'fO l<]SPECULIZADO

DAS DOENÇAS DO_ APARfl:LHO RESPIRATóRJO.
OPERACAO nE JACOBOEUS

C()�SULTAS: Dfàr íamente, das 3 às Ij horas. CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles 18,
RESID1l:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - '1'e1. 742.

'

DR. MADEiRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso '* Aperfeícoarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro

"tH'l!;lJ"TAH - ,..,La mUlbI: dlarlamemte d.. IO,30à.12 hs , à tarde ezceptoco.
.IObadOll. da. III,SO, U 18 bar... - CONSllLTORIO: R..... Joio P1IIto .. 'lo .abrado -

"ODe: 1.4111 - R""ldênc:la: Ro Presidente Co.Uubo. ,••

DR. ROLDÃO CONSONI
elRURGlA GERAl, - AI,TA CmURGlA - MOIA1:STIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela F'aculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do S€rviço Cirllrglco do Prof, Allpio correia Neto. .

Cirurgia do estômago e vias biliares, intestinos delgado e grosso. tiróide, rins,
erõstata. bexíga. útero. ovários e trompas, Var ícocele, hídrocele, varizes e hérnia

CONSULTAS:
das 2 às ó horas, à Rua Felipe Schrntdt, 21 (altos da Casa Paratso), Te!. Uí98,

RE8TDlllNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te!. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN

Chauffeurs, Cooperativa elos Funcionários
Públicos, Orttlu laçã.o Vargas, Café Gato

Preto. Sairia Reco: d. Casa Poli. Clito

Dias. José Rosa CJ1ere111, Saláo Comer

r ia l, Café Br-asil. Pensão Vitdr ia, Hotel

Ideal. Carneiro &. Ii-mão. Tamancaria

Lhereux. Casa <los Passarinhos, Tintura

ria da _\10ela, A Gazeta, Oficina Xavier,

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Fundado em 1921

Programa Social para Fevereiro
FESTAS CARNAVALESCAS

Dia 10 Sábado - Baile com inICIO às 22 horas.
Dia 12 Segunda-feira - Soirée Infantil das 17 às

20 horas:
Dia 13 Terça feira Baile das 22 horas em diante.

INGRESSO: Só terão direito os socio s que tiverem sa

tisteito a mensalidade dêste mê s ,

Movimento do mês de Janeiro
RECEITA

Saldo de dezernbro
Mensalidades e rendas eventuais

TESOURARIA

PrestigIa o GOl'�l'110 • aI

elalilse8 armada", - o. 8ftr"
um "q.Jnta. eot••J.ta". (J
O. 1(.).

Móveis
I Comprar, vender ou alugar

.6 no

II ft SERVIDORA I

r o maior organização no

gênero ne.ta capital)

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

CASA
Precisa se a ugar uma. no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mais quartos
Dão-se referências.

Intorrnações nesta redação,

DESPESA

32,466,20
5.610,50
--

c-s J8.o76,70
..... �_.-- ........

Orquestra
Ordenados e comissões

Aquisição e moveis e consertos
A luguei da séde
Material de expedien te

Capitalizaçâo
Luz e telefone
Previdência
Publicidade
Taxa de prev idencia bancaria

Total da despêsa
Saldo para fevereiro

466,70
784,40
730,00
600,00
317,10
120,00
108,70
72,00
30,00
14.50

4.243,60
33.833,10
---

Cr$ 38.076.70

Florianópolis. em 31 de Janeiro de 194'�,
Felipe Carneiro Francisco Althofi Artur Gervásio Pires

Presidente 10 Secretário ! o Tesoureiro

o ESTADO Esportivo I o
GOXZALEZ lRA .A nrEXOS

AIRES
S, Paulo, 31 (E,) - O ata

cante Gonzalez do Palmeiras,
recebeu férias de 20 dias. de
vendo seguir para Buenos Ai
res, a-fim-de visitar sua famí
lia.

(Dtptomaoo pela FQculd8d� Nac de Mealclna da Un1Tersldade do BraBil)

I(a-Interno do SeJ"'Y\ÇQ de 'Cll:nlca Médica do Proresser QsYa!do QUTetra, m�l1co do

Departamento de Salldl!
.

ULrNll1A MEVleA - MolMtlu tnt.eMi88 de adultos e er1ançaa, CONSULTORIO .

• tUIlHIU1I:,NeJA: Roa FeUpe ScbmJdt n_ 38 - TeJ. SUl. CONSUl,TA!li - Da.. 111 b tK ....

•

DR. ARAUJO
Asststente do Prnf, Sunson, do Rlo de Janeiro

ESPEClALISTA
Doenças 'e operações elos OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGAêlfTA

C.ll'urgi!a moderna ela GUELA DE LODO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)
��sôfagoscopia, u-aquéoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, ele

CONSUI,TAR: das 10 às J 2 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor lUeireles, 24 - Foue: 1.447

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Dr. LAURO BAURA
IiJspec1aU.ta em Doençu de Senbo

r.... - Vias Ur�nárla8.

Curso de espectalíaação de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de são Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genttal feminino (Útero, oTArlos,

trompas, etc,).
Cura radical daI IntlamaçOI!l doa

anexos (OvArios. trompas), sem ope·

ração). Tratamen,to de todos 08 dJs
túrbios da meWltrnaçAo e da I'lIIterW

dade.

Tratamento moderno da blenorra

lfta agnda e crOntca, em ambos OI

sexos, por processaI modernoa IIOb

contrOle endoseóplco - Uretr08copl.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 li 1lI

tlOras e das 2 ls II.
Consultório - Rua Tiraden* a,

Fone: 1.663,
Residência - Rua Tlradentea 1

(Sobrado).

"t}rmado pela UniTerll1dlld. de Genebra

Com prãtíca no. hospitait eliroJ)eUII
CltIlJ.ca �lca em .reraJ. ped1atr1a, doen

QU do llittema nerT080, aparelho Iremto
urtn6rlo do homem e da mulher

&MI.te, T6c1li00: DR. PAULO TAVARJIISICurllO de Rad101og1A CUnlca com o dr,

Sttanoel de Abreu Campanario (810 Pau·

lo;>. Especializado em H!g1ene • 8allde

P1lbUca. llela UnlTer.ldade do Rio d. Ja·

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

carollQBrafLa cl1n1ca - MetaboUlIDo ba,

MI - BOndagem Duodenal - Gab1neu

a. t1Iioterapla - Laboratório de m1cro.

L'Qpla II a.nál!ae cllnlca, - Rua J'eIl"rulnl1o

*aehaoo. 8, Fone 1.1911, - J'lor1anópolla,

DR. AUIrnUO ROTOLO!
Médico - Cirarrião - Parttlr.

IA 10 S I
M.oderna e possante instalaçÃO

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
(JUlmonar, úlceras gbtricas e duo
rienais, câncer do estômago, afe
;ões das viaa biliares, rins, etc

\plica o Pneumo-torax artificial
oara o tratamento da Tuberculiose
Pulmonar - Tratamento!! moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinettl de Eletricidade
nédica: Oudas curtas e ultra-cur
·as. Raios Infra-Vermelhos e RaiaI
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consu1t6rio: Rua Deodoro, •

ellquina Felipe Sehmidt
O... li 12 brl., e du 14 iI 17 bTl

'('''''0111 1,."

DR. REMIGIO
CLtNICA JUmICA

Hol� internu. de Senhol'U • Cri

!luça. em GeraI. CONSULTORIO: Rua

J'eltpe Schmldt - EdJfIclo ÃIll6l1a Neto,

rone 11192, 9 la 12 • H li 11 boru. RE-
IIIDtlNCI4: J Largo Benjamin

COMtante, 3

Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. -- Vias Urinaria. -- Doen
ça. dos intestino., réto e o.nus
-- Hemorroidall. Tratamento do

colite amebiana.
rilioterapia -- Infra-vermelho.
Conault: Vitor Meirele., 28.

Atende diariamente à. 11.30 hl, .,

CI tarde, das 16 h•. em diante
Resid: Vida1 Ramol, 66.

Fone' 1067,
.

t»R. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

ctrvcta • Ortope4lL cu.tflll •�
110 torllL Psno. • «_apa •• __oru.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dici
rltmenw d., 1... 17 boru. RlC8tDlIN·

pu.; �lt ...,., H. .,." fll!

APeRADA A RESPO�SABI
],Il).\.])E UE ZEZÊ PROCúPIO

.

S. Paulo, 31 (E.) - Publfr-a
se nesta capital uma notícia
segundo a qual dizem que Zezé

I Procópio e King, ambos de
fensores do S, Paulo F. C. e
condenados na cidade de San
tos por crime de ferimentos
leves, visto se terem envolvi
dos num conflito depois de um
"rnatch ,. de futebol contra o

Jabaquara a 9 de julho de 1944.
obtiveram o "sursís ,.

nara

cumprtr em liberdade a l�ena
de seis meses de detenção. Ze
zé Procópio está sendo proces
sado na cidade de São Paulo
por crime de ferimentos leves
praticad�s contra o jogador

I
Hemeténo, da Portuguesa San
tísta. Êste processo já está na
fase de denuncia e apurada a
responsabilidade de Zezé Pro-

I
cópio, por testemunhas como
sejam cronometristas e demais

I
autoridades esportivas que as
sistiram o fato,' Sabe-se que o
médio do São Paulo F. C, só se
rá absolvido se vier em seu so-

I
corro alguma prova para a de-
fesa ainda não efetuada.

I PA�C(UIj.fÁ·É 'f'RWOLOR.
L- --= Rio, 31 (E.) � Chegou, on-

tem, a F', M. F', o passe do ata
cante Pascoal Pepe, da Portu
guesa Salltista, para o Fhl1ui
nense, desta capital.

•

Quer vestir-se com

contôrto
e etegânc ia ?

Procure a

ALFAIATIRlft
MELLO

• e.colha o leu figurino,
Rua Tirodente 24

HOJIE.YAHEADO O PRESI.
llEN'rE nA F. lI. B.

Rio, 31 (E.) - RealiZOu-se
nos salões do Clube Ginástico
Português, o almoço que os

amigos do coronel Moacir Tos
can lhe ofereceram como tes
temunho do reconhecimento
pelo muito que tem feito em

pról do basquetebol carioca.
Todos os clubes e pessoas li
gadas ao espone da cesta ade
riram a essa j homenagem as

sim, como vários jornalistas.

Quem l!Ionegar Informações 1 B.
tatística Militar, trabalha em pról
de paia Inimigo. E, neue e"8,
!!ler' Julgado, IJ1llitarment.. co••
IIlI.. I1{o �fJ Brui.l CD. I. II.).

ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 -- ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital: Co

AUI� Cr' 70,00 rei

Semestre Cr' «r.oo .,_"Trimestre Cr$
,

ao.no
Mês Cr$ 7,00 moi•
Número avulso Cr' O,3IJ

No Interior:
Ano Cr$ 110,1111
Semestre Cr$ 4f>,Ofl
Trimestre Cr$ 2fl,fUl

A direção nêo se r-esponsabj liza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doençaa da. crianças

Laborat6rio de Análise.
clínicas.

Con.ult6rio: rua Felipe Sch·
midt, 21 [altol da Casa Pa·
rai.o), das 1030 ã. 12 e da.

15 ã. 18 h•.
Residência: rua Vi.c. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [monuall

Anúncios mediante contráto.

I BrI Guerreiro da
Fonseca

Av isa a se us clien tes e

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

em Sto. Amaro.

Alenção I
Compra e venda seu imo

veJ, mas faça-o com van

tagem, por intermédio da
firma A. L. ÀLVES
Rua DeodorQ, 35.

Os originais. mesmo não publt
caâos, não serão devolvidos,

A
z·
Do

ficad
to d
colar
o-s
15,00
l'
Do

de, !t
I, d

d
, UfS

DepQ
cibo
ção
la pr
CO

trícul

MAtlIADO & CIA.
Agência. e Repre.entaçõ•• em Gerol

Matriz: rlorian6poU.
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Po.tal, 37

-

Filial: Crelciúma
Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.
Pr6prio). Telegramas: ·PRIMUS·
"-(lente. no. principai. municiplol

do E.tado

As anedota" e pladal aparen
temente Ingênuas si'O grande.
armas de desagregaçio mane

Jadas tela "qulnta-eol.na".

......................�
"

S 8 nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROÇ,CAL(IO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TOHICO DOS MUSCULOS
o. Pílldol. Depauper.do"
Esgotado" Anêmlcol, Mie.
qUI criam Magrol, (,lançai
r.quilic... rec.berão • tonI-
ficação g".1 do orlanllmo

co", •

Sanuuaool
Llc. D,N.S.P. n' 199, de 1921

4til ali i til ;; 'LUZ, li

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sexla·fel,a, 2 d. Fevereiro d. '945 5

Aceitam encom.endas para
caminhões m.arca

" "

Vendedores para todo o Estado
(exclusive Blumenau e Joínvile)

R. João Pinto, 9 Caixa Postal 220
Florianópolis

Comunica�--"investigaDdo a identidade do criminoso
Ocrnuntcernos aos Srs Portado PAR:ÍS, 31 (U, P.) - A polícia francesa acredita esteja

�.. de Títulos da "ALIANÇA DA
em ação nesta capital um substituto do célebre e macabro as-

IA CAPITALIZAÇÃO. S. A.H e -

em interes.ar. que o ar , Má sassínio, de Petiot. Foram descobertas pelos investigadores
. o Frencieco da Silva não exerce partes decepadas dum corpo de mulher, em diversas zonas da
:naill as {unções de cobrado. das capital francesa. Os pedaços da mão, braço e ante-braço foram
men,aUdades relativall aos referi embrulhados pelo criminoso em panos coloridos e lançados à
:lo. Título" cargo que deixou por -

lua livre e expontânea vontade. I
rua. Outras partes dum corpo, embrulhadas em papel de jor-

Florianópolil, l: de fevereiro de nal, foram achados em pontos mais distantes. Segundo a opí-
1945. nião dos investigadores, trata-se de pedaços do mesmo corpo.

Campol Lobo & Cic:. A primeira descoberta foi feita nas vizinhancas do arco do

DACBÁ�i�o�;;i;Àd�AÇ�rg,A��A� Triunfo e a segunda na rua Anatole France. A mulher assas-

De acordo, sinada parece ser muito jovem, a julgar pelos pedaços do cor-

Mário Francisco da Silva. po encontrado. O novo crime, pela forma com que foi executa-
......... _ ......Ar'.- ..... ç. _7., •••&",�TL""'...""Ã"W

Instituto de Edtlcação de do, lembra os assassínios cometidos pelo dr. Petiot que, atual
mente, se encontra aguardando julgamento.

Florianópolis
EDITAL

CURSO NORMAL

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

CURSO PARTICULARA matrícula deve ser requerida:
2' ANO - de 2 a 5 de fevereiro
Documentos necesllárioll: certi-

ficado do ano onterior e pagamen
to da 1·. p'l'estação da Caixa Es
colar (para certificodo um selo de

ICr$ 2,00 e I toxa de Saúde), Cr$
15,00 para Caixa Escolar).
l ' ANO _ de 2 a 8 de fevereiro
Documentos nece..óriol: Certidão

d. idode com firma reconhecida,

'todo
de vacina, Inspeção de

l de; feita no Departamen_:o de

de. certificCldo de conclusa o do
. rio Fundamental registado no

Departamento de Educação e re-

Ocibo de pagamento da I" presta-
ção da Caixa Escolar. (Cr$ 15.00
1 a prestação Caixa Eseolor).
COMPL�MENTARISTAS: a mo

trícula será aceita condicional·
mente de 20 a 21 de fevereiro. Se

houver vagas serão aceitos; em

caJlo contrario, aerá leito um con

curso para a escolha dos mais

aptol .. nOI dias 23 e 24 de fevereiro
Documental n�cessários: Diploma

do cuese Complementar registado
no Departamento de Educação,
requerimento de matrícula, ates
tado de laúde passado por médico
do Departamento de Saúde, cer

tificado de vacina e recibo de pa-
JItIento da la prestaçBo da Caixa

olor [Cr$ 10,00 Caixa Escolar}.
3 v. 2

�--------------------

Ensino teórico e prático dos disciplinas neces

sárias o quaisquer concursos e c dmissão a escolas
secundárias.

Aulas diurnas e noturnas para candidatos de
ambos os sexos.

Curso especial dos línguas portuguesa e fran·
ceso, sob o direção do professor Manuel Luiz da
Silva.

Mensalidades - Cr$ 100,00, pagos adiantada·
mente. - Rua Saldanha Marinho, 3

Brasil liga seu futuro à aeronáutica
Miami � (8. 1. H.) � A I a cabo pelo SI'. John Paul Rid

aviação destina-FIe a desempe-I dle na escola técnica do Minis
nhar papel cada vez mais im- I tério 0.0 Ar (10 Brasil em São
l1tJl'tante no futuro do Brasil, Paulo, dotada de pessoal 110r

não só por causa das presentes I te-americano. "A nossa fôrça
operações militares, mas tam- tem grande necessidade dos
bém em virtude das suas con- técnicos que estão sendo íns
sideráveis possibilidades no truídos alí ", declarou o briga
período de post-guerra, decla- deiro Vasco A. Secco. O visi
l'OU o brigadeiro do ar Vasco A. tante encontra-se neste país
Secco, da Fôrça Aérea Brasí- com um grupo de oficiais, re
leí ra, durante uma inspeção presentando o chefe do Esta
da escola de instrutores da ".J. do-Maior da Fôrca Aérea Bra
P. Ric1dle Co.", em Coral Ga- leira, inspecionando instala
bles. Rendeu um tributo ao ções militares por todo O terrt
trabalho que vem sendo levado tório dos Estados Unidoa.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 8 lo de

fevereiro. 3 v. 2
t .

\,

I AIJVOGAIJÕS
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. i. j. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Alvaro de Carvalho, 8 (esquina

IFelipe Schmidt). C, POSTAL: 140.

�__"""""��'''_''''�--''''--''�_�''''�---''.$--�4

Flávio Ferrari
Secretário

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 pagarâ, em sua sêde, 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 15 - acionistas
de letras M a Z.

Florianópolis, 10 de fevereiro de 1945,
Pelo Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa

Cata rina,
LOURIVAL ALMEIDA, (Diretor-Secretário).

3 v. - 2

rARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

t•• Co...OIelro Mafra, 4 • 5 - FONE l,i4%
!atr.,•• 4o.tále

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

4cadêmia de Comércio de Santa Catarina
(Fiscalizada pelo Governo Peder.l)

....

EDITAL
EXA::lIES DE ADMISSÃO

De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vdeíra
Diretor da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno pú�
blico que de 10 a 10 de fevereiro próximo, se acham abertas as

inscrições aos exames de admissão aJO 10 ano do Curso Comer
ctal Básico, de conrormídade com o Decreto-lei n. 6.141, de 2g
de dezembro ele 1943.

Tôdas as iln.formações serão prestadas pela S:ecretaria des
ta 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.

EDITAL
f'URRO SUPERIOR DE ADlUINISTRACÁO E FINANCAS

.EXAl.lIES UE SEHUNDA ÉPOeA
•

De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira.
Diretor da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno pú
plico que, de 1.0 a 15 de fevereiro próximo, se acham. abertaa as

inscrições aos EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA, do Curso Su
perior de Administração e Finança.s, nos têrmos da Portaria
Ministerial n. 169, de 29 de maio de 1939.

Tôdas as �l1Jformações serão .prestadas pela Secretaria des
ta Academia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 ho
ras.

Secretar-ia da Academia de Comércio de Santa Catarina,
em F'Iortanópolis, 20 de janeiro de 1945,

Flávio Ferrari
Secretário,

EDI'l'AL
ceRSO SUPERIOR DE AmUI�ISTRAÇ1\O E FINANCAS

MATRíCULA
.

De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira,
Diretor da. Academia de Comércio de Santa Caeartna, torno pú
blico que, de 10 a 28 de fevereiro próximo, se acham abertas as
matrículas ao CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO �
FINANÇAS, nos têrmos da legislação vigente.

Tôdas as �n(formações serão prestadas pela Secretaria des
ta Academia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 ho
ras.

Secretaría doa Academia de Comércio de Samta Catarina,
em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Flávio Ferrar!
Secretário

EDITAL
EXAJfES DE SEGUNDA ÉPOCA

De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira,
Diretor da Academia de Comércío ele Santa Catarina, torno pú
blico que, de 10 a .15 de fevereiro próximo, se acham abertas as

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

Tôdas as ilIliforl11ações serão prestadas pela Secretaria des
ta Aoademía de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 ho
ras.

Secretaria da Academia de Comércio de Samta Cataalna,
em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Flávi.o Ferrarí
Secretário

EDITAL
JIATRíCULA

De ordem. do senhor Professor Fernando Machado Vieira.
Direto!' da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno pú
blico que, de J 5 de tevereiro próximo a 14 de março, se acham
abertas as matrículas para os Oursos COMERCIAL BÁSICO
(ló, 2°, 3° e 4° ano), TÉCNICO DE CONTABILIDADE (lo e

2° anos) e de CONTADOR (3° ano), nos têrmos do Decreto-lei
n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943.

As mtormações serão prestadas pela Secretaria desta Aca
demia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 horas.

Seel'etaria da Academia de Comércio de Santa Catarina,
em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Flávio Ferral'i
13e:çr�J!r!� I

, ,,-i
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Questão de semancs

queda do Reich
a Herói que lomba em 'holocáuslo ,à Pátria

A senhora Maria das Dores Entregue inteiramente ao ser- da Guerra." O bravo expedi
Raulino, residente nesta capí- viço da Pátria, cuja honra de- cionário, que embarcou para 2,

Londres, 1 (U. P.) - "A Idade, entretanto, é outra. Tu- tal, subúrbio dos Coqueiros, fendeu com sacrifício da pró- Itália no próprio dia do fale
cnéda do Reich hitlerista de do indica que os russos não

I progenitora do jovem Arnoldo pria vida, deu, assim, um su- cimento de seu pai, o comer
mil anos é questão de semanas se.rão detidos pois conti�uam ICândido Raulino, tombado nos blime exemplo de amor ao ciante Sr. Pedro Raulino, en
E' n�o de meses". Foi o que avançando avassaladoramen- campos de luta em defesa da Brasil, tornando-se um legi-j viára do "front" para sua

proclamou hoje em Moscou o te em toda a parte. Os pró- !liberdade dos povos, recebeu timo orgulho e grande íncentí- mãe, uma fotografia fardado,
orgão do exército soviético. prios nazistas já admitem vá-Ida general Canrobert Pereira vo aos seus parentes, amigos, 'tirada em Nápoles, no dia 18
Afirma o mesmo jornal que os rios planos russos para atacar da Costa, secretário geral do camaradas e compatriotas. Per- de julho de 1944, com a se

golpes russos são tão arraza- Berlim por diversos lados. E Ministério da Guerra a hon- deu deste modo a Pátria um guinte dedicatória no verso:
dores que os nazistas não têm além disso os russos já estão rosa canta que segue:' _ "Bas- fiel e dedicado servidor e por - "Ofereço à minha mãe co

oportunidade para contra-ata-I combatendo na linha do Oder, tante pezaroso comunico-vos, ê s s e mo�ivo, ,apresento-vos mo recordação. Viva o Br�sil".cal' eficazmente. O govêrno última defesa natural da ca- de ordem do exmo. sr. Minis- bem como a famílía do soldado O nosso bravo conterraneo,
nazista, por sua vez, deixou pital do Reich. Os observado- tro, o falecimento em opera- ;Arnoldo Cân?id? Raulino, el!! que contava 21 anos de i�ade,
�lara sua dis:posição de t�ans- ers aliados admi�em, porém, ções de guerra na Itália, no I �ome do Exer�lto, as r:1�l.S e q�e ha qua�ro. anos ymt.formal' Berlim numa

glgan-I que
a defesa nazista em Ber- dia 8 de janeiro de 1945 do

I smceras e sentidas condoiên- servmdo o Exército Nacíona.,
tesca fortale.za. Assin<:tlou um Em e nos arredores será su- soldado Arnoldo Cândido 'Rau-II cias. (a) Canrobert �ereira d'}, f?i sepulta�o !la Cemitér�o l':iiporta-voz militar nazls�a que mamente s�ngrenta e que cer- lino, da Fôrça Expedicionária Cost�,. General de Bng��a, ,S�- llt��· Brasileiro de Pistola
"Berlim converter-se-a num, tamente Hitler esperara con- . Brasileira. Lamento síncera-: cretano Geral do Mmls1;2,'10 Italla.

�angre,�to de�engano para os .verter a capi�al .�o Reich nu-Ilment� ter de v�s. transmiti:' Ja'
..

1 USSOS . Contmuando no mes- ma nova Stalmgrado. De qual- essa infausta notícia mas e salram de Berlíml�lO diapasão, o informa?te n�-; quer for�a tem-se �omo _certo' oportuno e confortad�r, prin-
zlst_a dlss� que os alemães nao ,que a que,da d� Berlim n� !'e-lciPalmente para os parentes Londres. 1 (C. P.) __ Bill Downs, corresjloudcute da CHS,e.stao fugmdo e qu� em B��'-' p.resent�ra o flm da resístên- mais próximos, saber que o informou (la Bélgica, que. segundo consta ali, o gOYêl'110 (' to-11m contra-atacarao. A reall- ela nazlsta. Is.oldado Arnoldo Cândi�o Rau- dos os Departamentos governamentais alemães saham de Ber-

lImo, em terra estrangeira, sou- limo Faltam informações sôbre o loc-al onde passará a fundo-

O]E Il cd
be honrar as tradições glorio- r.ar o govêrno nazista, mas, segundo alguns círculos fided íg-

O I
sas do soldado Brasileiro,

de-lhOS,
a nova sede do governo será Mnuích. No entanto, outras� � monstrando n� ca�po de b�- �on.tes declar�m que não ficarão surpreendidas se Hitler trans-

� UIl.a I talha nobres virtudes morais. té'l'lr seu governo para os Alpes bavaros e Bel'chtegac]('l1.
-

I
Florianópolis 2 de Fevereiro de 1945 ILibertaram 500 prisioneiros
Pearl Harbour, 1 (U. P.) - Anunciou-se a libertação de

r,oo prisioneiros de guerra, nas Filipinas. O "comando" autor
da façanha compunha-se de ] 2J homens escolhidos norte-ame
ricanos e 286 guerrilheiros filipinos. Infiltrando-se através
nas linhas inimigas, o comando atacou pouco depois de escu

recer surpreendendo completamente as sentinelas japonesas
do campo de prisioneiros. A libertaçã.o dêstes últimos foi, pois, Os uazlstas em Record de altl· 'lude I rl�Ii1I·S de quatrofacil, mas, durante o regresso às linhas aliadas, os "cornan- ri
dos" foram continuamente atacados pela infantaria e fôrças rel·lrada Washington - (8, 1. H.) _.

m·llb!ies]11inc1adas japonesas. Travou-se verdadeira batalha em que os I O major general Orvil A. An-
, 6

i.orte-amerícanos tiveram �7 mortos, mas exterminaram mais I Londres, 1 (U, P.) Os derson, recentemente nomeado Washington, 1 (D. P.) - São
ele 500 amarelos. Nenhum dos prisioneiros libertados foi attn- alemães cessaram sua resís- sub-comandante da Oitava Ide mais de 4 milhões de sacas
gido. Êstes, em sua maioria, eram militares norte-americanos; têncía em diversos pontos da Fôrça Aérea dos Estados Uni- as reservas de café existentes
mais haviam, também, alguns britânicos, holandeses e outros! linha Siegfried, de onde estão dos, na Grã-Bretanha, é aqui I em território norte americano,
aliados, Segundo declara o general Mac Arthur, estão êles em ise retirando. Os rumores de conhecido pelos cientistas e segundo declararam hoje 8-4 .;;�lioas condiçõe sde saúde. [que os nazistas tinham decidi- soldados do exército, como o United funcionários do govêr-' � ,�

-----.---.------------- do abandonar um setor de sua piloto que guiou em 1935 o no dos Estados Unidos. Isso,�
._-

! muralha é atribuída a novos maior balão do mundo à altu- ainda, sem computar os esto-

� ('TRES VIDA.5" do Primeiro Exército norte- ra mais elevada e jamais atin- ques destinados às forças ar-

a I. • •
I americano. Ao léste de Boul- gida pelo homem. madas. Diante disso, advertem

i lange e Rocheratthe os solda- Após três anos de planeja- os aludidos funcionários con-

U A famosa novela de Amaral Gurgel dos estadunidenses ocuparam mento e de preparação, o ge- tra a tentativa de açambarcar
� Acaba de ser editada pe lo Laboratório Nusma a novela várias casas-matas que encon- neral Andersen e o capitão Al- o café, que acabaria por estra-1 ({'I'rês Vidas» que será remetida, gratuitamente, a qualquer 1 t t

.

)J W S f' I,'� do. leitores, bastando juntar ao nome e endereço, uma bula traram comp e amen e vaSTas. ert . tevens 1zeram SUulr gar-se nas prateleiras.� do TONIFORÇA, Ndo s6 receberão a novela «Três Vida.», co' Outras informações acrescen- seu balão até a altura de . . .. --...--._ - ..__�.. "L"" --�u "-.oi� mo todas as outras que o Laboratorio Nusma publicar. Além tam que os soldados franceses 72.:395 pés - ou sejam 1.:371 Co�p�ar ��
..

"CÃSÃ-MIsê'E
a diaso concorrerão ao próximo concurso Nusmc. Endereço do do sexto grupo de Exércitos, milhas acima da terra - pro- LANEA é sabe r economizI'r .,

j� Labcratorio Nusma; • Rua Jurupari, 44 •• Rio,
por sua vez, chegaram ao Re- cedente de sua base em Dako- _

Representante pera S. Catarina: Machado & Cia ·Fpolis
no, ao léste de Marckolshein, ta do SuL Observaram êles vá- J Glganl ascasToniforça: tônico para 05 fracos, força para os debeis! k 1 d A t .

f' .

T d tartarugas, í I
a uns 5 ms. ao su e r - nos enomenos ('lelltl 1C08 as

M
.,

1 (A N_�������������������������� zennhem. camadas superiures do ar, du- acelú, ..) - Condu-
-

rallte quasl duas horas. zidas em caminhão, chegaram

Preparam se para O ataque o general Anderson ingrPR- ontem, a esta capital duas.

..

..
sou no exérc'ito imediatamente imensas tartarugas, com o pe-·
depois <lue os Estallos Unidos 80 total superior a trezentos

Londres, 1 (U. P.) - Diz Berlim que tanques e infantaria j � :ronCA entraram na Primeira Guerra quilos. Os gigantescos quelo-
1'1lSSOS irromperam no vale do rio Oder, pouco a sul de Kustrin, IVl'I'8 nRIOO8..\ Mundial, e frequentou a Esco-1niOS, foram pescados na loca-
preparando-se, evidentemente, para um ataque contra a forta- P.&:I.i "- J'ÜÍLu la de Balões do Exército em 1idade de Barra de Santo An-
i8za. Os nazistas pretendem resistir numa linha fortificada ao :I P....aA .i.. .I.AÇA. 11918, quando então iniciou sua Itônio, no litoral norte do Esta-
jongo tI€> rio, baseada em Kustril1 e em Francfurt, sôbre o Oder. carreira em navios lllais leves do. A carne dessas tartarugas
«10m um misto incrive1 de otimismo, a emissôra termina afir-, do que o ar. Devido a seu "1'e- foi toda retalhada, no Mercado,
nIando que está iminente a coutra ofensiva nazista.

I cord"' de altitude, foi condp- Municipal, para distribuicã.d�

LãboràtÓriõ'_-b(k---A�áIfs·es---cí1ÕiêaSI ��:�t�ol�?,:lld� �������e '�!�: �o público,
. I

gráfica Nacional.
Farmacêutico CiERCIHO SILVA I Colisão de trens RITZ Hoje 6' feiro às\.

(Chefe do Serviço de IJaborat6rio da Assistência) I México, 1 (U. P,) - Noven- São brancos... J 9.30 horas,
• Budd Abbott e Lou Costello. naExames de sangue, urino, fezes, escorto, puz e gualquer ta e sei� pessôas morrera� e Londres, 1 (U. P.) � O go- maior trapalhada de sua carreira

outro necessário para esclarecimento de diagnóstico. outras 63 resultaram fendas vêrno polonês exilado etn Lon-,. ALTA MALANDRAGEM
me consequência de pavoroso dres decidiu hoje retirar seu Uma comédia 100% gargalhadatlHorário; até 8.30 hrs. e depois das 14 horas. desastre de trem ocorrido en- representante ]'"unto ao .gover- No Programa:
t P 'tI C d E Cinédia Jornal - Nacional

Rua Nunes Machado 1 (SOBRADO) Edifício S. Francisco, re_ oh ano e aza era, no s- no checoeslovaco, também exi- Noticiaria Universal. 10rnal
�.

- - - - - - - - - - tado de Jallsco, a 160 kms. da lado em Londrés. Essa decisão Impróprio até 14 anos

OS. russos esla-o em Toroo �:P;��nt��X:����mC���;�:�� ���:oo�;a�:!e:l�e�a;�C��h:�i� Preços Cr$ 4,00 e 3,00.

e um trem espeCial de passa- do o govêrno polonês de Lu- ROXY Hoje, 6n feira às
g'eiros que estava repleto de bIl'n, 19,30 horasficada de TOi'un. Esta cidade C 1 Pperegrinos que se dirigiam pa- olo�.a rograma:

ra o santuário de Sã Juan de vâr
........

êsiõdhr--ã
..

s-
......-

l' �6�o�F�m da Folha Carioa�"los Lagos. Médicos, enfermei� 2' o ULTIMO REFUGIO com Hum) I
l'as e ambulâncias foram en- possl·bl·ll·dades phrey Bogart e Ida Lupino
viadas de Queretaro para o Um filme cheio de emoções e lan-.

. .

t São Paulo, 1 (A. N.) � O ces emocionantes.local do Sl111S 1'0,
3' AVENTURAS DE UM RECRUTA"'-a-....·J�.........-&-...._T&-_.......• ...-4-:.J111iifta-...-jft professor Alfred Agach, arqui- com Alan Carneye WaUy BrownAuxiliO concedido teto e membro honoráriO do A dupla mais «errada» que já se

Maceió, 1 (A. N.) - O inter- Instituto éfe Arquitetos do viu no exército!
ventar federal neste Estado, Brasil, em entrevista à im- Impr6prio até 14 anos

assinou decreto concedendo ao prensa, declarou que logo após Preço único Cr$ j. ,ao.
cônjuge do funcionário apo- a guerra embarcará para sua DOMINGO: Simultaneamente RITZ
sentado ou em disponibilidade, pátria, a França, onde estuda- e ROXY, George Sanders e Vir.
extranumerário ou militar re- rá as possibilidades da colabo- ginia Eruce
formado ou falecido, um auxí- ração dos arquitetos brasilei- o A MAS C O

Belezas arabes • Danllas Orientaislia funeral, correspondente a ros, na reconstrucão de cidades
. Palacioa deslumbrantes. Um

llm mês d� salário,·
. daquele país.

'

mundo de emoçQeli e rnQrcwi1h�.!

Moscou, 1 (U. P.) - O ma

rechal Stalin em ordem do dia

especial anunciou que as fôr- é un� importante ce�tl'o de co

cas de Rokossovsky tomaram mUl1lcaçoes e baluarte da defe-

hoje de assalto a cidade forti- sa alemã no Vistula.

-
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