
�fd� D.r .)--Inoora anuncia ter informações sôbre manifestações pró-paz em

':����� '�alemãs. Pi�ra, a cada. momento, a sit�ação alimentícia em Berlim,
\�,�+�_?, devido aos milhares de _ref_uU_lad_os_. _

Sangrentas batalhas nas

ruas de Berlimo

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

Ano XXX I Florianópolis Quarta-feira I 7 de fevereiro de 1945 9314

ESTOCOLMO, 7 (U. P.) - Verdadeiras e sangrentas ba
talhas travaram-se, sábado, ll'f!asl ruas de Berlhm, quando as mas

sas de refugiados do leste foram tomadas de pânico' durante o

grande ataque aéreo aliado e lutaram para entrar nos abrígos,
E o que referem viajantes suéeos chegados a Malmoe, Dizem
eles que o total de vítimas de bombardeio é calculada em 15
mil, na sua grande maioria refugiados que foram colhidos pe
las bombas em plena rua. Daí, o desespero com que lutavam
para entrar num abrigo qualquer que, depois, fechavam íme
dfatamente por dentro, deixando 310 relento seus companheí
ros de ínrortunio. Um viajante diz que nem o fragor das bom
bas conseguiu sobrepujar inte Iramente os grttos históricos da
turba e as exclamações de dôr dos feridos. E acrescenta tex
tualmente o viajante sueco ainda espantado com o que viu:
"Nem no próprio inferno poderia ter sido peior".

o MAIS AN'fIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

t
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PARA ROMPER COM Apêl� ao povo
alemao

A ALEMANHA ZiS����d:�e:t.i�U��� P��lf]er��:da�
inúmeros apêlcs ao povo ale-
mão afim de que não atenda Cresce a tensa-o na SI·rl-a la no LI-banoas propostas de capitulação. ti

'

Qualquer proposta ao povo Cairo, 6 (U. P.) - Informa-se que está em "crescendo" a

germânico deverá ser feita, por tensão 11Ia Síria, e no Líbano, onds O> govêrno tramcês se nega
intermédio do tuehrer - é o a entregar aos governos locais o comando do Exército do Le

lema principal dos apêlos na- vante.

zístas. Ao que parece os diri- A Câmara de Deputados da Síria reuníu-se em sessão 8'e

geln;tes alemães estão procn- ereta afim de tratar de medidas a serem adotadas, pois o go
::ando dessa forma contraba- vêrno da França se diz o único responsável pela mamutençâo
lancar .0'3 efeitos das propoz- da ordem e está disposta a manter sua autoridade em todo o

tas· de capitulação dirigida, I Levante.

nes,tes
últimos dias pelos 1';),8- u------------I!------.---------sos 310 povo alemão. m russo, um..s�: americano e um

Encurralados inglês na;presidênciaQ. G. de Mar: Arthur, 6 (D.I LONDRES, 7 (U. P.) _ No discurso que pronuneíou abrín-P.) - Na frente ocidental de jJ'

do os trabalhos da Conferêncía dos Símdícatos sdr Walte!l' Cítrí-

ft aIOV'estiada so"bre &olool-a Lla'UllZl0an'b,aOsSe daamIe),�iJI1CI�n.ns�1,g1,acdoentBraO--ení c

ne referiu-se a ausêncía dos delegados da Federação Ameríca-
,

taan, ali encurralando uma
1I.a do T,rabalho, o que foi grandemente lamentado pelos pré-

, , ,fôrca nnpornca. A península sentes, Depois de lamentar as caUS3JS do não, comparecimento
París, 7 (U. P.) - Os �xer- deste de Aac?�n ou seja na

f o i isolada completamente
da Federação Americana do Trabalho, o orador salientou os

citos a�iados na frente ociden- frente. de COloma.,. Entreme�-' quando os americanos que esforços que estão sendo realizados para reeonsêruír o movi
tal estão se batendo para con-. tes fOI observado glan<;le movi-

avancavam de Zambales esta-
mento trababhísta em bases mais amplas do que no passado.

quístar as represas do Roer, mente de reforços nazistas em beleceram junção com outros
A conferência elegeu três presídentes - o cidadão TUSSO Kuz

que lhes facílítará o desenca-
I
Duren onde .a We�rm�cht esta que procediam de San Fernan- netsov, o nonte americano R. J. Tho,m3JS e o parlamentar tra-

deamento de uma ampla. oten- ,cavando trmch�Iras a -espera I

do.
- ,- _, - - balhísta, Isaac. Foram eleitos, em seguida, !três vice-presidentes

síva em todo curso inferior do . de um ataque aliado. As ope- -- Louis Saillant, presídenre do Comité Francês de Libertação
referido rio. Os observadores ,rações aliadas estão sendo di- Mais (abe(as Nacional, Lombarda Toledana, do México, e Who Wull, delega-
militares alemães c0I?-si?eram i f�cultadas pelo

..

degelo, espe- de pontes do chinês.
essa ofe�siva :_om? ímínente !c�almente nas vIzmhar;.?6aS do

Londres, 7 (U. P.) _ Um
sendo a ímportãncía d� mes-Ino Ol�f, que corre ao ,�-:ste de

[porta-voz militar alemão reve-
&----------------------__;�--.

ma decisiva porque sera des- Schalelden e Gemu�d, Impor- ·lou que fôrças soviéticas con
fechada exatamente ao nor-

I
tantes baluartes naZIstas.

seguiram estabelecer duas pe-

O mais destruidor dos golpes JF�a�rJ:ar:���1�A;;
-

forte e do Oder. Segundo o

Q. G. do Comando do Suléste da Asia, 6 (U. P.) - Comu� mesmo informante, as tropas
nicado especial: nazistas estão lancando inten-

"Poderosa formação naval das In(li�,s o.l'ientais, sob o co- sos contra-ataques para repe
mando do contra-almil'3iI1te Sir Phili!p VIam e cOlllpre'endendo-' ,lir o inimigo.
se 'os porta-aviões "Illustr,jous", "ViCtOl1ÍOUS" "Indomita,?le" I Londres, 7 (U. P.) - A DNB Praça Pereira e Oliveira, 10, Telefone 1.009. Opera nOI
e "IndefaUgable", vibrou o mats destruidJor dos golpes ate ho- anunciou que os exércitos so- hospitais de Florianópolis.
je asses1Jados contra os aba8!teei.meIDJtos p�tl'oliferas )apon:eses·IV�éticoS estabeleceram mais I
Aviões partidús das un1dades 3IClIl1a ref�nd,aJS invesit,Ué,m COII1- uma cabeça de ponte nas pro- • _.
H'a ,as refinarias de pe.tróleo em PaI-embaI1g, na Sumatra me- ximidades de Fuerstemberg,.. •

l'Idional.
• r _. • �����f���t��tes;l�nco kms. de

I Abrindo caminho para Calonla
Progresso conslderavel d� �5 fixerc,tto Camisas, Gravatas, Pijames! PARíS,.7 (.o. P.) - O co�munica�o de onJte,� eOn9Ígna um

Roma., 7 (U. P.), - 'fropas. 'TI(,'3n13. rlJ]'pçao ocupou Calo� Meiasdal melhores. pelos me I sucesso mmto nnportante. Forças blmdadas ahaJd.as apodera
norte ameriCarl1!as do Quin�o I '11ini. Depoi'3 da rN'onqni8�a Dores preços s6 na CASA MIS' ram-se de gramd: r�presa de, Urtittal, no ,rio Roe'l', que consti
Exél'cj to aumentaram a i'llten..<:\i· I de Gallicflllo, um d'os 'Pontos CILANEA _ Ruo C. Mafra. 9 tuía, talvez, o pnI1cJ:pal obstaculo ao aVa'l1çO a,Ji!ado iJ1/a direção
dade de E"eus ataques na diTe� I que os alemães conseguir:n:l ue Colôn'il3.. Is,s'O porque .Q en:orme volume de á:gua alí acumu-

ção norte da Itália ocupando reocupaI' na sua fr>acass'a�la ITrouxeram novos �.ado. desempetr:hava: pap�a dos mais impOliffi;nt:e,s ,lli�S planos de-
i1nportamtes locaLidades de cas�1 ofenSIva d� dezembro, ?S Aab,?,- .tensIvos alemaes. Quand? da tOI?�da �de Aachen f'ol enoontrado
telve,C'chio, Lan,a di Sotto AI- (los quebraram 2. reRI>S1:enCI2 refor�os um d?cumento A

que preVIa, a utIhzaçao d� r;epresa, de Urf,ttal
biano situadas as .argens do I iln,imiga começando seus alta.. \I l para mundial' toda uma vasta zona. E essa inundação podia se,r

rio S�rchio. Ao mesmo tempo', ques para flamque'a'I' o vale da' I;0ndres, 7 (�: P.) -

..

A ]enlt'a, :r�petidla. ou violentíssima, a POllltO de rul'MnCar pontes
outra coluna avançando na Serchio. iemlSS?ra de B�lllm transmItIU e destruIr aldeIas. Como o glrande açude, pela S/ua, construcão
___________________

• •
---: ,uma l��ormaçao _dum porta e11a pràticamente invulnerável aos rutaque,s aér�o.s, Itôda, a

�

es�

Quem chegara' primeirO? :voz mIlltar _alemao revelando trategi,a alil!lJdJa naquela região ,estava condioiol11ada àquela lJ1e
J que os alemaes trouxeram no-

presa, agora cons'eguida .

• IVOS reforços para a grande ba-
_,

." talha da frente de Kustrin na � d
.,

f f dMOSCOU, 7 (U. P.) - A cOI·rIda. prura B�rhm .amc13; �on- zona do Oder. '"Omo evera ser ra a ia a
tinua se bem que no momento. Zukhov ,esteJa mms prOXlll10 I Iua ca'pital que Koni,ev. É o que ohs'erva a rádio de Moscou ao Querem julgar A emanha vencida '1
eOUl.entar ,o. av.anço dos doi,s exér.ci!bÜiS em d.i.reçã9 à C1idadle�a Roalta WASHINGTON, 7 CU. P.) -- A fiêS/peito da, cOInrfel'ência
de Hitler. Aliás, aCl'e.seenrta. a ,em,iss?,ra., BerlIm naO esitá, maIS Nova York, 6 (U, P.) _ O dos três grandes, fala�se. que ele e,sper,a del'a Ui�a d�claração
em colnidições de fUI�clOnar como cap]tJal de mOi�o que o� russos govêrno jugoslavo pediu o di- precisa sôbre o. tratamento a dlar à Alemanha v:e.nreida. Porque,
I adem avança.r maIS lentame,rute sem, com IS81O, arriscarem

I' reito de julgar o general Mario ,até hoje, tal decl:llração não eiXiste. Na confe,rência do Cairo,
sens ganhos. Roatta, ex-comandante das e-nltJ1'e Churchill, Roosevelt, Stalin e Chiwng Kai Shek flic�u e,s-

Nove ex-m·lu·lstros sera-o J·ulgados !fgÔOrSçlaaSVI·faa,SaClc·SutsaaSdiotadlieantearS, ncoamIUe� tabelecido que o Japão se despojaria de sUJas possessões. Em re
lação à Al�ma:IlJha, entretanto, ,nã'Ú houve, até agora., uma fi-

,
I tido inumeras "bestialidades" xação tão Ilwedsa dos objetivos. A política de exigril' a calpitu

Atenas, 6 (U. P.) - Nove 1tnUgos milniSitros que sell'viram durante a ocupação nazi-fas- lação incondi,cional do Rei<ch, proclamada ,por Chrurchill e Roo
durante a ocupaçã,o da Grécia p.elo "eixo" se.rão julg3!dos, in-I'cista. Ro.att� fo.i chefe do 1!:s- se'velt em Casa Bla,nca, não teve até agora, o aJpôio decla:rad()
rlividnalmente perante um tl'.ibunal civil. tado MaIOr ItalIano no gover- de Stalin. Em vez dj,sso, os rusoos vêm pTiOclamlamdo como seu

Se,rão ta�bém julgados Jean Ra;ms, o último "premier"

jno
Badóglio e está sendo julga- obj,eJtivo a exterrmnaçã!O .da Alemrunha hiHel,ista ou do poderio

;,2�!���I;:�leq���1�eP�'��g�,ro:�e����:on�d��u�:��l��(�'�II��:��as, e o ��s8�� te�:� Tri'�unal
de :�:�Ol����$��Vl��1�e;a��4f���e� :�a�e���f���:�� �es��

Londres, 6 (U. P,) - Um poeta-voz do Mundstério da Eco

nomia de Guerra declarou que uma delegação brítânlca acorn

panhará a missão americana á Saiça, afínn de cooperar 110 pro
blema que é persuadir o govõrno helvético a romper relações
de caráter econômico com a Alemanha.

«Robert, o demonio», foi fuzilado
PARíS, 7 (U. P.) _. Robert Brassílach, um jornalisra .cuj-a

pena deíendeu os pontos de vista dos "senhores" de Vichí sob
o psoudoauimo de "Robert, o demonio" foi passado pelas armas

no forte de MOl1t Rouge, às 9,40 horas desta manhã não obs

tante ais ameaças naztstas de eltmínar 5 degaulísras internados
na Alemamha ern re,presália pelo ruzüaenento de Brasstlach,

° referido jor-nalista era redator chefe do "Je Suis Partout"

t' foi julgado no dia 19 de janeiro sob a acusação de espíona
gem em favor do ínímtgo.

DR. SAULO RAMOS
de regresso da Capital Federal avisa Elue reabriu dt'H
nitivarnente a sua clínica, dando consultas, diàriamente,

das 14 às 18 horas.

-
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Estação de
�
��tSOÚq.9J'.., Laboratório Clínico ·

� �:�. - P��,qUI���l�, 6 (U. P.)

I;:.:::
c=; RUA JOAO PINTO. 25 - Fone: 1448 Segundo amamciou a sociedade� ,

� (em frente ao Tesouro do Estado zoológíca desta cidade, graças

RMÁTOtlD PRTOLDGICnS fi
-

o' ons à cooperação do govêrno ve-
OrlaD p I nezuelanc, tornou-se possível

Dr H 6 S M d· b I AI S a instalação duma estação de
I

. . . . e IDa Farm. Nar a ves de ouza -

Farm. L. da Costa Avila pesquizas científdcas em Ran-

E cho Grande, perto de Maracay,xame de sangue, Exame para verificação de cancer, Essa estação será ilnlStaladaExame de urina, Exame ptIra verificação da gravi-
dez, Exame de escorro, Exame poro verificação de pela aludida entidade científi-

doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
ca com upôío da Standard OH

IExame de secreções. Cornpamy of New Jersey e da
. _ Creole Petroleum Corporation,

I
P-utovacClnas e transfusao de sangue f> será dírtgída pelo dr. Wí l-

Exame químico de farinhas, bebidas, café. á;1uas, etc. I
liam Beebe fa'110So pelos seu,

I

''''IiíII •__-= f estudos subma.rínos à grande I
�-

IjP;r�Of�l;ln;d;i�����d;e; �I����������������������==�
!��'!l�� �e�!d:�í�i���f���lr�ft��;oI���J�il C-ASA 43 ::�Of�:re�-:�-�-
foram ocupados pelos russos até aos rios Oder e Neishe. E, para Rio, 5 (A. N.) - O ministro
tal fim, já mandou representantes à Silésia alemã, onde está da guerra baixou aviso decla-
instalando uma administração civil polonesa. Esta sensacional rando que no corrente ano não
revelação foi feita, em Varsóvia, pelo presidente daquele go- Livraria e Papelaria fl�nlcionará O' curso de aperteí-
vêrno, senhor Boleslav Berut, em entrevista coletiva aos cor- çoamento para capitães na

respondentes estrangeiros. Em apôio das declarações de Berut, Rua João Pinto 9-A Escola da Intendência do Exér-
o primeiro ministro Moraisky lembrou a atitude de Churchill u cito.
durante a conferência de Moscou, onde o premíer britânico E' a casa que oferece às Cooperativas, Caixas Es-
teria apoiado as pretensões territoriais polonesas no oeste. colares e ao público em geral, as maiores
Quanto à partilha da Prússia Oriental disse Berut que não vantagens nas compras de material

foi, ainda, firmado um acôrdo com a Rússia sôbre êsse ponto escolar e livros didáticos.
sendo de supôr que grande parte daquela província até Koe- Peçam preços sem compromisso.
nígsberg venha a ser incorporada à Lituania. Bonito brinde acompanha cada compr.a realizada,

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Orrauças Raquíticas rec e
berão ti touíttcação geral

do organtsmo com o

���_........-=

S_L�NGTJEN()L
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arsenioto de
Sódio. etc, I

A Agonia
da lsma
Aliviada em Poucos Minutos

'AGRADECIMENTO FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacê.tlco NILO LA tJS
fio," • lIJIUUlhA IMII'A • ... prefertu

-- ..elO...... ..craacetru - BomeopaCIM - r......... _

.uuao. .. IIlorraell&.

Em poucos minutos a nova receita ,_

Mendaco -- começa a circular no sangue,
aliviando os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é possível
dormir bem, respirando livre e Iacllmente.
Mandaco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o Ill11CllS
que obstrúe .as vias respíratortas, minando
a sua energia, arrumando sua saúde. Ia
zendo-o sentir-se prematuramente velho,
Manda�o tem tido tanto êxito qu� se ore.
rece com a garantia de dar ao "pactente
respiração livre e facll rapidamente e com.
pleto alivio do sofrimento da asma em POli'
COS dias, Peca Mandaco, hoje mesmo, em
qualquer tarmacía. A nossa garantia é II
sua maior proteção.

tiendaeo A�"�:n�::··
Agora tambema Cr $ 10,00

Ainda impossibilitado de agradecer pessoalmente a to
dos os amigos que se interessaram pelo meu estado de
saúde, mesmo por que o número das visitas e manifesta.
ções fez se elevado (984 telegramas e cartões - 843 visitas
no Hospital e 524 do"miciliares, num total de 1 367) por
intermédio desta declaração pública efetivo aquele agra
davel dever

A todos os bons amigos que, dia a dia, expreseeram
votos de retorno à saúde, friso o meu profundo reconhe
cimento. E essa gratidão faz se extensiva ao notavel ope
rador dr. Paulo da Luz Fontes, pelo seus carinhosos cui
dados; ao desembargador Medeiros Filho. Provedor da Ir

Um oficial de elevada patente Washington, (8. I. H.)
manâaâe e Hospital de Caridade. pelas suas visitas domi

do Corpo Aéreo do Exército guerra.
Brasileiro, o coronel Raimundo O oficial do Corpo Aéreociliares ao meu quarto de enfermo, ás Irmãs de Caridade, D di tací d B 1 b '1' bcujos desvelos apressaram a convalescença, bem como ao Aea im, es aciona o en; a -

ra�l erro .rece e1;1 � condeco-
.

J
� . " boa, Zona do Canal, fOI con- raçao por intermédio do cO-I Quem acho•• ?bo:,doso . enfermeIro. �

oao Mala, meniiesto, Igualmente. a decorado com a "Le ião do d t G ' 1 d S t F"'- U •

rninlui SIncera gratIdao I ,. '
g

.

man an e ela a ex a OI
,

Q D
.

1 " Mento", que corresponde ao 'ça Aérea dos Estados Unidos Pede-se à pessoa que encon-
ue eus co�pense, pOIS, equetes 'jIue me essietirem, zráu de oficial nos Estados M '01' G I W O B tI trou pacote contendo papel

entre eles os eoaigo« a quem procureret corresponder ten- II 'dos I
aj enerad· t' "du der, em branco, para desenho, per-

ta dedicação. (a) CeI, Pedro Lopes Vieira. m .

. _ .. en: .presença e au OIl a es
A refenda condecoracao fOI militares norte-americanas de tence'nte ao Snr , Miguel Vela,

,1londecorada com a Ordem do "ruze,·ro conferida ao coronel Raimun- I

alta patente, e do Embaixador o obséquio de entregá lo nesta

U U do Deadim por sua notável I brasileiro Sr. Paulo Hasslocher. redação, ou a seu dono, que

do S
-

I por �erv·1 o d g contribuição para o treina-I,
será bem gratificado. H v :·2

U l\ ç S e uerra mento do Panamá do Primeiro As anedotas e pIadas aparen
-

Atlanta, (S. I. H.) - A en-, S. S. o Papa Pio XII, em setem-rEsquadrâo de Combate Brasi-' temente Ingênuas são grande- Hospede do govêrftO
íermeíra tenente Joella ;Wal- pro do ano passado. A tenente leiro que se acha agora ope-I armas de desagregaçio m8D� uma delegacio de
lace, de 28 anos de idade, fi- Waldace é graduada em uma rando no teatro europeu da 'adas pela "qulnta·eol.na" estudantes
lha do casal Mjlner Wallace, '''High School" para moças, Rio, 5 (A. N.) - Faz alguns
residente em Decatur, à rua tendo recebido seu treímamen-

- - -.- -.- - •..n - - w _.._·__·._.·........
dias que S€ encontn-a nesta ca-

Michigan, 146, foi condecorada to na Enfermaria São José, COMPANlDA "ALIANÇA DA BAlA" pital, a convite do nosso go-
pelo govérno brasileiro com a: desta cidade. Achando-se nas verno, uma delegação de 13 es-

Ordem do Cruzeiro do Sul por I fôrças armadas desde de 1940, Fundada em 1870 - Séde: B A I A tudantes da Escola Técnica de
relevantes serviços militares a senhorita Wal1ace já serviu INCENDIOS E TRANSPORTES Artes e Ofícios de SantJia,go do
prestados. no Corpo de Enfermeiras do Oítrae do balanço de 1943: Chile, acompanhados de 2 dos
A tenente Wallace encontra- Exército em Pomo Rico, Ja- Capital e reservas " ,........ Crl 74.617.035,30 Seus professores.

se atualmente na Itália, ser- maíca. Responsa'billdades .......••.......... ,............ �rr! 5,978.401.755.97 Esta delegação teve já opor-Receita , ............•...•.. , , ..••......... , v.. 84.616.216,90
j

•

dvindo com o grupo de enfer- Ativo , r.: Cr$ 129.920.006,90 "um :Lde de conhecer as no'l-
meiras brasileiras por ela treí- URGENTE '. Sinistros pagos MS üttímos 10 anos ...•............ c-s 86.629,898.90 sas indústrias e hoje, acompa-
nadas em Mitchell Field, Nova ResponSl1lbllidades ................•..••......•.•.•. Cr$ 76.736.401.306,20 nhado do embaixador do Chi-
York, tendo sido condecorada GUARDA LIVROS OIRE'N:ttlE8: _ Dr. Pa.ml11o d·UIt.ra t'ro1re de Canalho. Dr. J'rall.CaOO 1e, visitou O ministro da Edb-
110 desempelThho dessa missão. CORRESPONDENTE de SA e AnlJl10 IiI.MOrra. cação, que conversou longa-
Depois de ter sido designada Precisa-se com urgência de AgêncIa. e .ub-eB!nc1u em tOOo o terr1tOrto nac.1onal. - sucunal no mente com os jovens estudan-

eomo oficial de ligação junto pessôa, homem ou mulher, di Uruguál. Rea'Uladol'tY de nula. naa pr1nC1paJ.e c.IdAdeI da �Cll. Iluxopll tes
às €nfeJlmeiras brasileiras, a plomada ou não, que conheça • I.lrlca.

---- _

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
tenente Wallace treinou o gru- escrituração mercantil e tenha C AMP O S L O B O &; C I A. _ Rua Felipe Schmldt. Il. It

pO, acompanhando-o à Itália a prática de correspondência co Caixa PORtai a. 19 - Telefone 1.083 _ End. Telegr. "ALIANÇA-
pedido do govêl'no brasileiro. mercial. SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt. BLUME-

As enfermeiras brasileiras Informações nesta Redação, NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

fOl'an1 re.cebidas na Itália por 15v.-4 --""""" •• "" ..... "" .....__.,.,...... """"._..... " ...._..,...-_ ....... " . ....,..-

Oficial brasileiro condecorado
,

nos Estados Unidos

Camisas, Gravatas, Piiames
Meiasdas melhores, pelos me
Dores preços SÓ Da CASA MIS'
CILANEA - RuoC Mafra, 9.

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA."'.' a(OSA
ORI-AANDO ,SOA RPELI�]

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia do gráfico
Hoje é o dia dos gráficos.

E', graças à essa laboriosa e

abnegada classe de profissio
nais, que podemos, diaria
mente, nos manter em con

tacto com o mundo, quer no
que se relaciona com os no

ticiários • de guerra, quer no

que diz respeito ao mundo
científico. quer, aínda, no

que se relaciona a todos 06

setores da atividade huma

VIDA SOCIAL

.ft.

Dr. Achilles <iallottiANIV14JRSARfO"

na.

Cônscios da responsabilida
de que lhes está aféta, vi

vem êles, os gráficos, inâi
ferentes a tudo o mais, de

dicando, no seu construtor

anonima to , todos os mo

men tos de sua profícua eXIS

tência em benefício de seus

semelhan tes.
A

ê

Iee, pois, aos nossos

dedicados companheiros de
da Glória

trabalho, bem como a todos

Decorre. hoje, o natalício do ar ,

dr. Achilles GaUotti, nosso distin
to conterrâneo a oMcial de alta

patente do Exército Nacional. a

tualmente residindo na Capital
federal.
Carater sem jaça, desfruta o

aniversariante de real prestigio
e nos circulas militar, social e mé

•
dica do país. o que lhe dará mo

Memno Edson tivo., por certo, de receber as maio'

Transcorre hoje o aniversário Ires demonstrações de apreço e

natalício do inteligente menino simpatia em regosijo à data.

Edson. filhinho do sr. Manoel.Cu- *

nha. oficial ia nossa marmha Fazem anofl'l hoje I

mercante.
>II<

a exma. sra. Noír Melchiades;
a exma. srcr. Gema Damiani

Ventura, espôsa do sr. Antônio
Ventura, fiscal do Ministério do
Trabalho. atualmente prestando
serviços em Ni terói ;
a gentil srita. Maria

Purificação;
-

a srita. Zulma Luz, fi!ha da ex

ma. aro , vva. Pompilio Luz;
o ar- Orlando Damiani. do alto

comércio;
o sr, Adolfo José dos Reis;
a exma, sra. Celeste Arantes

Ribas;
a exma. sra. Leopoldina Rosa da

Cuncetçâo :

a exma, sra. Sophia Bernardino
da Cunha;
o sr. João Neidernasei;
o ar. dr, Constâncio Krummel:
o sr. dr. João Marcondes de Ma-

Menino Hamilton
Fez ano. ontem o interessante

menino Hamilton, filhinho do sr.

Adolfo Coelho dos Santos, comer

ciante e elemento destacado nos

meios do e.porte nautico da ci

dade,

Menina Vanda

Procedente de Joccobo, onde re-

side e é ativo repr�sentante co- Fortaleza, 5 (A. N.)
mercial. chegou a esta capital o

Acham-se inscritos nos 0ursos
ar. LindoHo Assmann.

de inglês do Instituto Brasil-
Estados Unidos cêrca de 200
candidatos de ambos os sexos.

F'alamdo à reportagem a pro
fessora norte-americana Ma
rian GuUer declarou que os

estudantes brnsilcíros reve

lam muita facilidade em apren
der o inglês, aludindo ao tnte
rêsse que todos demonstram

pelo curso, donde espera que
em breve um crescido número
de cearenses conhecerá o idío
ma falado per 110SS0S aliados
americanos e ingleses.

Registra a efeméride que hoje
transcorre o aniversário natalício

da galante menina Vanda, filhi

nha do nosso prezado confrade e

particular amigo, jornalista 011-

valdo Melo.
•

os demais,
gra tulações.

as nossas con

Menino Del<yr achadosObjetos
Pela gentil Brita. Cilia Kersten

nos foi entregue uma chave de
metal, amarela. para ser entre

gue ao seu legitimo dono. Na mes

ma data fizemos a entrega do cio

todo objeto ao dr. Sovas Lacelda,
que O havia perdido.

Deflúe, hoje, o aniversário nata

lício do inteligente menino E>elcyr,
filhinho do nollSo prezado confra

de, jornalista Moacyr Iguatemy
da Silveira, e aplicado aluno do

2' ano da Acadí!mia de Comércio.

*

Clínica Geral d,e Adultos
Doença. da. crianças

Laboratório de Análises
clínicas.

- Consultório: rua Felipe Bch
midt. 21 [altos da Casa Po-
rai.o]; das 10 30 á. 12 e da.

II
A direção não se responsabiliza15 à. 18 hs.

Resid&ncia: rua Vise. de Ouro pelos conceitos emitidos nos

Preto. 64.

I.
artigos assinados

Fone: 769 [manual]
=------------..:'Vão se dedicar
---------Ià pesca do bacalhau

Lisboa, 6 (U. P.) - Parti
rão, breve, para 'T.eirranoVla,
quatro grandes pesqueiros por
tugueses, afim de se dedica
rem à pesca do bacalháu, prin
cipal aâímento do povo de Por
tugal.

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE
•

IdiGma. por
tuguê.. e.po.
nhol i (rancia.
inglê., etc.

I Romance, Poesia, Religião, Aviogão,Matemática, tísica, Química; aeo,
________________ )Ilogia; Mineralogia, Engenharia oi·

vil, militar e naval, Carpintaria,Estabilizador e transformador' Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Vende-.e um. de 1 kilo watt, na Eletricidade':-Rádio; Máquina., Mo-

radagão do ESTADO. tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ultura, Veterinária. Contabilidade!

Dicionário.. etc. etc.

Monsenhor Dr. Ger<ino de Oliveira
Assinala a data que hoje trans

corre o natalício do monsenhor dr.
Gercino de Oliveira. Cura da Ca
tedral de Joinvile e um dos maio·

res oradore" lacras até hoje co

nhecido.
Po••uidor de um bonislimo co

ração. alma sempre afeita ao bem.,
mon.enhor Gercino delfruta de
conceito as.aZ invejavel, não só no

seio da religi.ão catoHca corno,

também, nos meios 80cial e cul
tural do país.
A'. incontáveis congratulações

que receberá por ê..e grato rnotí

vo, a.sociamos o.s nossas,

Inscritos cêrca de
200 candidatos

tos.
*

ViaJantes.
Sr. lindolfo Assmann

•

Sr, Lindolfo Hutnei
Encontra se nesta cidade o sr.

Lindolfo Hütnei. o qual, em Joe
çaba. onde reside, explora o co

mércio de representações.

Aviadores braslleiros Ocondecorados santo do dia
s. Romua1do, AbadeRio, 5 (A. N.) - o coman

dante da 12a Fôrça Aérea dos
Estados Unidos entregou aos

pilotos brasileiros Major Os
valdo Pamploua Pinto, capí
tães Joel Miranda, Latayete
C. Rodrigues de Sousa e For
tunato Câmara de Ollveíra, te
nentes Teobaldo Coque e Ja
nuário Maia de Assis as con

dêcoracões q:J.E' mereceram pe
lo sucesso das operações leva
das a efeito atacando as vias
de comunicações.

Romualdo nasceu em em Ravena
(907). Seu pai era bastante muno

dano. reuentindo·ae daí a educa
ção do filho. Num duelo. Romua!
do vê o pai matar o adversário
Horrorizado. abandona o mundo e

entra para conven to de st. Apo
Unário. Ere< tal o zelo cam que
tendia à. santidade, que julgou
branda em excesso a Regra da Oro
demo Obteve permisaão de sair do
convento e viver corno eremita nu'

ma lIerra perto de Veneza. Muitos
foram lá procurd- lo. O humilde
lIanto esecndeu-ee nos Apeninos,
e. pouco depois. fundou uma cbo
dia em Camáldoli. Em breve achou
se rodeado de muitos companhei
ros que vinham partilhar com Ro
mualdo as penitências e jejuns.
A nova Ordem regia.se mais ou

menos pela Regra de S. Bento
Não demorou muito, e os Carnal
dulenses entravo.m na França e

na E5panha. S. Romualdo afligia
se. vendo que al'gun. monges não
ccrrespondãorn às suas espectati
vos; uma visão celeste, entretan·
to. alentou-o a prosseguir em sua

obra' Até os 120 anos, idade em

3 V. I que morreu, não a Erouxou na tri
-

-----------I-d-- lha de sua. austeridades.
8.500 casas avar a as

�

----------

e destru'da$ Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

Rotary Clube de
Florianópolis
Do Rotary Clube de F'Iorfemôpo

liso recebemos o boletim n' 7. re

ferente à. atividades daquela a

grerniação no decorrer de janeiro
do a.no em curso. Somo. gratos.

o PRECEITO DO DIA

Os castigas corporais aplicados
pelos pais excessivamente severo.

tornam os filhos infelizes e cheio.
de decepções na vida. Tem-se obser
vado que as crianças tratadas
dessa forma. raramente se revelam
normais na idade adulta, bem
como que. muitas ví!zes, se tor
nam mentirosos, furtam e prati
cam até crimes, em respolta ao

ambiente carregado em que vive
ramo

Não trate mal seu filho e pro
cure educá-lo com pcclêncío e do
çura. para que í!le não venha a

tcrncr-se desonesto. violanto ou

infeliz. SNES.

Rui Marques e Georgina
da Rosa Marques

participam ao. seus parentes
e à. pessoa. de sua. rela

ções o nascimento de suu

primogí!nita
CRISTINA

Florianópolis. 29/1/945

"

LONDRES (NlB) _' Infor- Um milhão de
ma-se de He'I':togenbos_:;h ter!� Calcados popUlaresdo comprovado 'lHE: SaCIO caRas

da.cjuela cidade, ca:pital da pro� I São Paulo, 5 (A. N.) - A

VÍllJcia de Brabante Setentrio- indústria deste Estado v:ai lan

nal, sofreram estragos de vá- çar Mé o dia 15 do correlulte,
rias eSpf-'eH's. em consequência 1 milhão de calçad'Üs popula
eh gUtrr<J:. J:l">sse total, lGr.O res, tipo colegiajl, de 24 a 35
foram d€;struidas, 2 mil sofre� eruzeiros, variaru:lo dos númf'
l'am ;raves ava.rias e as 5 mil 1'os 20 a 40 pontos. No Rio e

restant.es so.freram estragos no reSlto do Brasil, ° lança
UlenOl'es. HN·togen'bosch tilJha, meurto será feito dentro de 90
em lD40. cêrca de 49 mil ha- dias. Cada casa comercial se

bitant.es: üalcnlando-se que rá obrigada a ter 20% do

s'eu1praticamente todas as casas da €,stoque em calçados para co-

cidade tenha sido aVla:riadas. legirui,s. _

Móveis
Comprar, vender ou alugar

116 no

I a SERVIDORA
[a m�ior organização no

qênero ne.ta co.pital)
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

�j •

I

Quer vestir-se com

confôrto
e elegância?

Procure a

aLFAIATARIA
MELLO

• escolha o .eu figurino.
Rua Tiradente 24

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

o ESTADO
Diário Vespertino .

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

An9 Crt 70,00
Semestre CrI 40,00
Trimestre Crt 20,00
Mês CrI 7,00
Número avulso Crf 0,30

No Interior:
Ano CrI 80.00
Semestre CrI 45,00
Trimestre Crt 25,00

-

Fcíbricanto e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTAo e RIVET. Possue um gran
da sortimento de casemiro9, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
po,fa alfaiate., que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

�""""""""••"""""__""_.""""""I"""""""""""I"""""""""""",

melhore. fábrica.. A Casa "A CAPITAL" chama Q atenç80 dos
visito antes de efetuarem lIuall compras. MATRIZ em

Dr. 8uerreiro da
Fonseca

Avisa a seus clientes e

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

em Sto, Amaro.

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

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

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida.
de". e esta.rá contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi.
camentos, mais confôrto no
leito de sofrimento, etc. etc ••• I

(Campaba de Humanidade
do H�pltall de Caridade). I

Anúncios mediante contrato.

Os originais, mesmo não publi
cados, não serão devolvidos.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, ·18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A questão do auxílio da
U.N.R.R.A. à Polônia'

Londres, SlP -- o Embaixador por êle de Osábka, d e Lubl in, o

da Polônia em Washington, Sr. qual pédí a auxílio - e a r-exposta,

Ciechauowsk i, declarou o se·gnin- no qual o Sr. Lehmann declarou

te a propósito das dif iculdadcs da que eslava preparandn um trans

CNRHA em mandar suprimentos à porte urgente de suprimentos e

população Iauunta da Polôni a : que tencionava mandar im ed iala-

"É necessário anunciar clara- mente u'a missão inicial da CNHHA

mente a atitude e as acões do Go- à Polônia.

vêrno Polonês no que 'eoncerne o Eu conferenciei mais com
ê le, e

auxbli o à Polônia. Desde () esta- poster-iormente, confirmei o rece

Lelecimen to da t:NllHA, o Go vór- bimento dessa cornuni caç ao ;" asse- j:
no Polonês tomou parte ativa nos G,UJrando-lhe que o GOVCl'il) Pelo

trabalhos e nos planos desse orga- nês esperava que a rr-<lHL\ man

nis1110. Grupos de peritos poloneses dasse sem mais atrazu, auxilio ii

passaram vários meses em Wash in- Polônia.

gl.on, para elabcrarem junto com ll.ais tarde. o Sr. Lehmaun in

os oficiais da UNH.HA, us detalhes formou o Govêr n o Po.loues que
ê

le

da ação de auxilio. tinha escolhido nove pr-rr tos. ,he-

Em 16 de agósto de 1944, o Go- fiados pelo Sr. S. P. Gregg, que

véruo Polonês submeteu à l;NHHA estavam prontos para irelu ii Po

uma lista completa dos suprhuen- Iôn i a, caso recebessem os vis los

tos mais urgentes para a popula- soviéticos.

ção polonesa.
Durante a visita recente (:0 Sr.

Durante a sua visita em vVa�hin- Lehrnann ú Londres, o ..\finistro

gton, o Sr . Mikclajczyk discutiu Kwap insk i mais uma vez im:i,liu

I com o Sr. Lehmann os assuntos do com o Sr. Lehruann sóbr e a ne-

I
auxílio e salientol,J a urgência das cessidade da urgênc!a do L;-a!J:lihu

necessidades da população pala: de auxilio da eNIUiA :1 Polônia.

nesa, No mesmo assunto, eu tive Compreendemos que ÚS Y"'ze.' o

numerosas conversacões e mui ta transporte e outras dif'icuidn 'j 'os

I correspondência, com" o Sr. Leh- ímpedem à UNH.RA, de nWIH1ar

.

mann - e cada vez
í
nvariavelrnen- suprimentos à Polônia. Entrcf an ..

te eu ped i-lhe que alpresentasse a to, apesar de se verificar agora

ida de u'a missão da l:NBRA para certas f'aciljrlades para esse fiUI.

a Polônia, e que iniciasse sem de- não pUde1'3II11 ser utiiiz.ad as, por-que
�

mora a ação de aux ili o, que cada a UNRRA ainda não conseguiu ob-
.

vez se tornava mais urgente. ter livre desembarque uos portos

Em julho, junto com o Ministro russos, nem as lí cencas de Irâ nsi lo

Grossfeld, durante a conferencia necessária, para essas mercador-ias

com o Sr. Leh-man n, ped irnos que de assistência à Polônia através

mandasse auxílio imediato à Po- do ter-ritório soviético.

lônia. Ademais, a UNHHA, ainda não

O Sr. Lehmann e seus assisten- conseguiu obter os "Vistos" I'IlS

tes compreenderam plenamente sos para sua missão dirigir-se iL

as necessidades da Polônia e nos Polônia. Esta missão le111 estado

deram a sua plena cooperação. à espera da entrega dos "vistos",

A Posição do Govêrno Polonês é desde outubro.

perfeitamente clara neste assunto. Parace que, ao passo que pedia

O Governo Polonês considera a UNRHA para mandar auxílio à

corno seu primeiro dever acelerar Polônia. o "Comité de Lnblin "

ao possível, a acão de auxílio da não estava em posição de obter

UNRRA na Polônia, independente das autoridades soviéticas a licen

cia situacão politico-militar da Po- ca e os "vistos" necessários afim

lônía.
. de que a UNRRA pudesse comecar.

Em 23 de selem bro. durante a consoan te seus estatutos, as opera
conferênci a rla UNRRA em Mon- I<;fies em proveito da posição afli

treal, o Sr. Lehmann me cornuni- tiva do povo da Polônia.

('OH a cópia do telegrama recebido

..

•
•

Aceitam. encomendas
caminhões

para
mcrco

" "

Vendedores para todo o Estado

DR. DJALllIA MOELLMANN

(exclusive Blumenau e Joinville)

Caixa Postal 220R. João Pinto, 9
Florianópolis

I Z. S. Ballislolli p.�!��n��d�:��;'d:
Refrigeracão em geral ,420.00, por 37.000.00 cruzeiros.

Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

I'
120.000.00.
No Estreito. por Cr$ 25.000.00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000,00.
Na rua Presidente Coutinho por

Cr$ 45.000,00.

VENEZIANAS AMERICANAS'
No Balneario, por Cr$ 60.000,00.
Na. Avenida Rio Branco, por Cr$

i�.·'
���

.

Na Prosa 15 de Novembro por

«O. K.)) Cr$ 130.000.00.
Na rua Conselheiro Mafra. por

o-s 300.000.00.

!jjl
PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR Uma na rua Campo. Novos, num

�
terreno de 1.524rn2; por 40.000,00

.

i",' ....R_,_F_e_l_ip.._es_c_h.,m_i",d_t_,_3_4_........... C_8..ix_a__p_o_s..
t

..8,.1_.__1.7.3__
cruzeiros.

I
Tratar com. A. L. Alves. na ruo

Florianópolis Sta, Catarina Deodoro 35.

VENDE 8E uma SeI raria
-

hidráulica, de

vidamente registrada no 1. N

do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 • Estreito

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

Sorveteiras- Refr igeradores+ Balcões-
.. Fr igoríficos

(para pronta entrega). Máquinas de escrever e cal

cular-Rádios-Moveis finos-Tapeçaria.

CASA DR SAÚDE E MATERNIDADE

"SÃO SEBASTIÃO"
80b a direção clíníca do

Construção moderna e confortável, situada em aprazfvel chácara com

esplêndida vista para o mal'.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

A[>AREl.HAME:\'TO COMPLE'1'O E l'l[()DERNISSIMO PAUA TRr\'r.'l�lEN'l'n

MÉDICO, CIRúRGICO E Gi1\ECOLÓGJCO.

RAIOS X - Ultravioleta _. Infravermelho - Ondas curtas

- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para os exames de elucídação de dragnósf lco«.

fARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

la. CoueDaelro Mafra, .. e 5 - fONE 1.142

btrer. • dolllicJ1i.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

Apartamentos de la classe Cr$ 30,00

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00

Quart0s com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE MATERNIDADE

Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de

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

'Cas& de Saúde Cr$ 400,00.

o DOENTE PóDE '1'ER MÉDICO PART1CU1,AH

FLORIANÓPOLIS

Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

VENDE-SE �em:it�r�:i���-
reiros , com casa, pasto. bôa

água e pequena chácara. �ra

tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

�

! CréditoMútuo Predial

� Proprietários -- J. Moreira & Cia.

�
M'

f'i!

I
�

li� eh
Pede se, por ob-

Muitas bonificações e médico gratis ave sequio, a quem

" Tudo isto por apenas Cr$ 1.00 encontrou uma chave, perdida

i
na tarde de domingo, entrega-

�:������������::������������;l�á�n�e�st�a�r�fd�a���ã�o�.����3�v�.�2���������������;:::���������1
------

".
---

4 mais preferida, é inegável.

2 sorteios mensais 4 e 18

Compra-se •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

U'a máquina «Registrado-
,.----------------....

----�----------------.....----�

ra», de qualquer tipo (menos

Iniquelada). E' negocio urgente.
Tratar com Aidano,. 'no Hotel

Mages tic, quarto 23, das 11 às

14 horas. 2v·2

L\ I)VOG.r\D(_)S
PRÊMIO M,)IOR CR s 6.250,00 t». OSV.4LDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (uquina

Felipe Schrnidt), C. POSTAL: 140.

I
.' ,

Exijam o Sabâo

"VIRCi'EM ESPECIALIDADE"
...
( 'i \. \VETZEL INDUS1'RIA,.L-J()]NVILLE (Marco rel(ilH

recomrneuda ..se para roupa jina € roupa cornrnum,

.s��Ã��/RCfAt
.. '"

EspECIAlIDADE

!
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Elogiado pelo
comundo DavalDR. A. SANTAELLA Rio, 5 (A. N.) - Devido ao

atual estado de guerra, o poli
ciamento do cais do pomo do
Rio de Janeiro foi subordina
do ao comando 11'31val do centro
'tendo. sido designado para lá,
uma fôrça de tueiledros navais,
comandada pelo capitão de cor
veta Alvaro P. do Cabo. Há
dias um dos Iuztleíros navais,
que ali serve, de nome Amil
car Verlangieri R e b ou ç a s,
prendeu um indlivíduo p.or ten
tar suborná-lo, oferecendo-lhe
determinada quantia. O Almí

Es/lfagoscopia, traquêoscopía, broncoscopia para l'etbl'uda de corpos estranhos, etc. rante Artur de Freitas Seabra,
CO:SSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas tornando conhecimento do ges-Rua Vitor lIIeireles. 24 - Fone: 1.447

to daquele seu comandado, fez
.publícar em ordem do dia o se

guinte elogio: "Chegando ao
BOl!lpltal

meu conhecimento. por ofício
do sr, cap. de corveta Alvaro

1.444 Pereira do Cabo, a atitude so

bremaneira digna do fuzileiro
naval Amilcar Verlangtere Re
bouça, quando recusou quantia
com que qutzeram suborná-lo,

Medico - chefe 'do Serviço de SIfililB do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE _ SíFILIS _ AFECÇõES URO-GENITAIS DE
ao n:esmo �e�p.o qUle. provi

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMEU-IOS E ULTRA-VIOLETAS deneiava a prrsao do deâínqüen-
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 -te, tenho a grata satísração de

RES.: R. JoinviIe, 47 - FONE 1648 elogiá-lo, 'por isso que com es

sa sua conduta, honrou as tra

dições do nossa corporação.

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. Clínica mé

dica - Doenças nervosas - Consultório: Edifício Amélia Ne

to - Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro de Carvalho nv 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistenre do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro

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

Círua-gla moderna dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
OUII. tilervlço8 de Clínica Infantí! da Assistência Municipal •

de Caridade

éUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E AnUI.TOS
CONSUI.TÓRIO: Rua Nunes Machado. 1 (Edifício S. }1'ranclsco). fone

Consultall das 2 às 6 horas
RESJDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE F'ARACO

DR. SAVAS LACERDA

Comunicação .

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

Comunicamos aos Srs. Portado·
res de Títulos da "ALIANÇA DA
BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S. A.· e
a quem interessar. que o sr. Md
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 expontdneu vontade.
Florianópolis, l ' de fevereiro de

1945.
Campos Lobo & Cia.

Correspondentes da ALIANÇA
DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S.A.

De acordo.
Mário Francisco da Silva.

DR. GEBUARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMóNIAl - Santa Catarina

de

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00

HOSPITAL "NERl!:U RAMOS",
CUrso de aperfeiçoamento no Hospital Silo Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Ex-esta

gíãrío do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

CLtNICA GER,\L - DIAGNóSTICO PRECOCE h �RATAiUENTO ESPECIALIZADO
DAS DOENÇAS DO APAR:fJlLHO RESPIRATÓRIO.

� OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
NSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas, CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 18

RESID:E:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Tel, 742.

Instituto de Eda(a�ão
Florianópolis
EDITAL

CURSO NORMAL

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

eureo ee AperfelCOamento e Longa Prâtíca no Rio de Janeiro

tlUft8UL'1'A.8 - Pela muhA: 4taJ1amenle do lO.30às12 he , à tarde 6l:Ceptoao•
...d... !lu .1,:10 .. til hor.. - CONStJLTORIO: R.....oao Pt.to a. 7. IIObrado -

.0...: 1.481 - RMd8DCla: R.. PreB1dlDlt.e Co.tlaho, n.

A matrícula deve ser requerida:
2' ANO • de 2 a 5 de fevereiro,
Documentos necessários: certi.

ficado do ano anterior e pagamen·
to da I a. p'l"estação da C<1ixa Es·
colar (para certificado um selo de
Cr$ 2,00 e 1 taxa de Saúde), Cr$
15,00 para Caixa Escolar).
l ' ANO • de 2 o. 8 de fevereiro,
Documen tos necessários: Certidão

de idade com firma reconhecida.
atestado de vacino, Inspeção de
S<1údei feit<1 no Departamento de
Saúde, certificado de conclusão do
Curso Fundamental registado no

Departamento de Educação e re

cibo de pagamento da 1& presta
ção da Caixa Escolar, (Cr$ 15,00
1-8 prestação Caixa Escolar).
COMPLEMENTARISTAS: a ma

trícula será aceita eondícíonal
mente de 20 a 21 de fevereiro. Se
houver vagos serão aceitos; em

caso contrario, sera feito um corr

curso para o escolha dos mais
aptos, nos diaa 23 e 24 de fevereiro,
Documentos necessários: Diploma

do curso Complementar regi,tado
no Departamento de Educação,
requerimento de matrícula, ates·
todo de saúde passado por médico
do Departamento de Saúde. ceI'

ti ficado de vacina e recibo de pa·
gamento da la prestaçdo do Caixa
Escolar [Cr$ 10.00 Caixa Escolar}.

Instituto de Edu(a�ão de
Florianópolis
EDITAL

Exames de segunda época e
de admissão

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRUfUllA GERAL - ALTA CmURGIA • MOLll:STlAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pele FaCUldade de M�ieina da,Universidade de São Pa�10, onde foi

Aslll1!!tente por vários anos do serviço Ctrúr-gfco do Prof, Alípio correta Neto.

Cír ua-g la do estômago e vias bUlares, tntestínos delgado e grosso. tírõlde, ríns,
próstata bexi@'a útero, ovários e trompas. vartcocete, hídeocele, varizes e hérnia

"

CONSULTAS:
dU 2 li li horas, à Rua Fellpa Schmidt, 2·1 (altos da Casa Paratso) , Tel. 1.598.

RESIDll:NCIA: Rua Egteves Jüntor, 179; Tel. M764

DR. MARIO WENOHAUSEN
(DIplomado peJa Faculdade Nac. de Me<1lclne da UnlTersldade do SrasUl

1IJ:.1nterno do SerTlOO d. ClJIn1ca Médica do ProfeSlor O6Taldo OllTeln. mfdlco do

Departan:lento de Sallde

VMI'UCA IIJIIDICA - lIoJ6!ltIas IDtenu de adultoe e erIançaL CONSULTORIO

• RlD8lDIINClA: Raa fl'eUpe 8chmldt a. 3S - TeJ. SU. CONSULTAS - Ou 111 U 18.

1il...ecJalJ.ta em OoeDçu de 8enbo

ru - Vias UTIinJArIa..

CUrso de especIalização de Gineco

logia Hlocnças de SenhoraS) com o

Profeseor Moraes de Barros, da Fa·

culdaae de Medicina de 880 Paulo,

Tratameur.o eapeclal1zado, mt§dlco e

ctrúrglco, dai afecções do aparêlho
genl1.al temlnlrul (Utero, oTárIo"

trOlIDPIII, etc.).
Cun radicaI dai tnfla.m&ÇÓN 40..

anexos <.ov&rlos, trompas), sem opa·

r;çllo), Tratamento de todos 011 dil

tllrblol d. ID6lIIItrulçAo e da eeterll1-

dado.
Tratamento moderno c1a blenorr.

gla acuda e crOnJca, em ambos 08

�xoa, por prOCet!eoll moder.nOll sob

con trOle endoecópIco - Uretrosoopla
- e de laboratório,

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Ou 10.110 li 13

boras e d" 2 II II.
COniIWtórlo - Rua Tlradenta 1..

Fone: 1.003.
Re!lid�

(80brà4o).

llo1úllas 1Dternu. de Senhor.. • CM

.rlçaa em Geral. CONSULTORIO: Rua

rellpe Schm1C1, - Ed1f1cl0 ÃJIIBla Netu

"011. 1692, II la 12 • li ... 17 bora. RI,

amlllNClA: , Largo Benjamin
. Conatante, 3

OR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

1)Jr� • Ortope41L CIf:a1ea • CJIrw.rICta
to toras. rartoe • «_.- •• ,,"or..

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió·
l1amente t\.. 111 .. 17 b')l'a. RESIDalIi

CU: AlmIru.ttI AJ'f1m. ... J'ou ".,.

DR. AUImUO ROTOLO Previnem· se os interessados

I
Médico - Cirurião - Parteiro de que os requerimentos para

I A lOS I os exames de «segunda época»
Moderna e possante instalaçio devem ser apresentados a Se

de 200 MA. cretaria, de 2 a 5 de fevereiro
Diagnóstico precoce da tuberculose

e os de admt'ssão d'" 1 a lO depulmonar. úlceras gbtricns e duo- ..

denais, câncer do estômago, afe- fevereiro
cões das vias biliares, rins. etc, -------------

�plica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero

nos e eficues desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Oudas curtas e ultra-cur·
'as, Raio� fnrra-Vermelhos e Rai08
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro.•

esquina Felipe Schmidt
O.. , ii 12 hrt., e dll 14 b 17 br9

ttltfOQ' 1.'7'

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florian6poli.
Rua Jodo Pinto, n, 5
Caixa Postal, 37

-

Filial: Cr·osciúma
Rua Floriano Peixoto, s/n (EdU.
Pr6prio). - Telegrama.: "PRIMUS·
Ag.ntes nos principais municiplOl

dftl E.ta!lQ

d'.vllaDr. Newton MACHADO & CIA.
0p.roça.s·· Vial Urinarias'- Doen·
ças do. intelltinol, réto e anu.
-- Hemorroidas. Tratamento do

colite amebiana,
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meireles. 28.

Atendê diariamente à. 11.30 hs, .,
li tQrd., dCIII 16 hs. em diante

It..id: Vidal Ramo., 66.
ro,": 1061.

ALIANÇA (LTDA.)DO LAR
Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.-Expedida palo Tesouro NaCional

PLANO FEDERAL' DO BRA.SIl.
Resultado do sorteio realizado no dia 31 de Janeiro

de !945, de conrormídade com o Decreto-Leí n-. 2.891.
de ..::;0 de Dezembro de 1940, na presença do sr, Fiscal Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pessoas
na séde da Aliança do Lar Ltda. de aeôrdo com as lns:
truções baixadas pelo referido De'creto-Lei.

Plano Especial- Premiado o n' 0.652
0652-Milhar-Primeíro prêmio no valor <te Cr.$ 10.000.00
652-Centena - Pr emlo no valor de Cr.$ 1.000,00

Inversão - Premio no valor de Or.s 300,00
Plano PopUlar • Premiado o n' 0.652

5.000,00
600.00
200,00

0652 -Milhar-Primeiro Prêmio no valor
652-Centena Premio no valor de

Inversão - Premio no valor de
((Plano Aliane.»

Série I número 4242 Cr$ 50.000.00
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00
Centena Cr$ 600,00
Inversão do milhar Cr$ 20000
Inversão da centena Cr$ 60:00

de Cr.S
Cr.$
c-.s

Tipo liberal
»

})

»

»

Série I número 4242 Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
Milhar de qualquer série o-s 1.250.00 » lO

Centena Cr$ 300,00 lO »

Inversão do milha r o-s 100,00 - II ..

Inversão da centena c-s 30,00 - ., »

OBSERVAÇÃO - O próximo sorteio realizar-se-à no
dia 28 de Fevereiro. (4a.-teira), às 14 horas de contormída-
de com o Decreto-La! 2.891.

' -

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1945
VISTO: Nelson Nogueira =-Flseal Federal

Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro \

O. Peçanha =Dlretor-Gerente

Convidamos os senhores prestamistas contemplados,
que estejam com os seus títulos em dia, 8 virem à nossa
-éde , para receberem seus prêmios, de acõrdo com o nos

so Regulamento.

CARTAZES DO DIA
HOJE 48.lelr.

•

CIHE ((ODEON,)
A's 7 1/2 horas:

Um filme espetacular e 100% misterioso:'--

Crime ao luar
Raymond Massey, (O Libertador). e Joan Hutton

Sinistro! Complicado!
NO PROGRAMA

CINEDIA JORNAL 4xSS (Nac, Coop,)
Preços: Cr$ 2,00 e 1,00. Imposto incluido.Imp. 18 anos

•• e

CIHE «(IMPERIAL')
A's 7 1/2 horas

ULTIMA EXIBIÇÃO
O filme que faz lembrar "Eram 5 Irmãos»:

FILHO QUERIDO
com Don Ameche. Frances Dee e Ann Rutherford

NO PROGRAMA
NORTE E SUL (Nac. Coop.)

VARIEDADES ESPORTIVAS (Short)
FOX AIRPLAN NEWS 27x4 (Atualidades)

Preços: 3,00 e 2.00. Imposto incluido. Imp. 14 a908

.. e

Amanhã no Odeon
Chester Morris e Jean Parker em:

Ronda da morte
-

DOMINGO, simultâneamente, no Odeoo e Imperial
com Bob Hope, Vera Zorina e Dona Drake:

Sucedeu no carnaval
(Tecnic61or)

Esta é a verdade 1
Sapatos de todos os modelos e dos tipo. maia
modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcanco
das SENHORAS e SENHORITAS. por verdadeiro.

.PRECOS SEM RIVAIS I
Não comp;em seus calçados lem �i.itar a
«Tamancaria Barreiros))

RUA CONSELHEIRO MAFRA,' 41
.........................................
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���t��l���:�O�l�:t�J����:�����:s�:A��i�f���!�;!;;::eruterrã- D!_�!dJ�uáp) a TO!�!!!te �!iad�!l�I!�
()Q\�llfe:rencIa de paz da guerra c:.IvIl aceitaram as. propostas de neo, 6 (U. P.). _ As ribancei- atençoes estao voltadas. para; a guarda. Tudo indica que Ü'S
anístía apresentadas pelo governo, devendo rermciar-se ho- ras do Passo de Brenner desa- batalha do Oder considerada russos excepto em pequenos
je as conversações para os têrmos ftnais de pacífícação do país. baram hoje sôbre os trilhos �ecisiva 'para a s�rte d� Ber- intervalos, já controlam na

lf dessa vital linha de comuní- Im1:' As mformaçoes existentes margem oriental do Oder, de

Importantes avanl'os dos americanos cações. Os penhascos entre os sallentan: que VIOlentos com- forma decisiva, numa frente
\I

.

quais corre a ferrovia foram bates estao se trav.ando na zo- de mais de 100 kms. direta-
Paris, 7 (U. P.) - Fôrças do realizaram

í

mportamtes avan-
vistos se' projetando sôbre o

na do Oder, especialmente na mente na província de Bran-
general Patton continuaran •. ços numa frente de 20 kms. en- . frente diretamente a Iést de d b

_ . cammho no ponto em que es- o e 'em urge. Ao longo de toda
avançando ao noroeste do tre o baluarte de Prum Lutzí- . Berlim A situação é tã g e f

.

Prum, ao sudeste de Saint Vith. k 13 I d t te passa por San Ambrogío a' o rav essa rente que vai de Barwald
amp.en, a. . cms. ao su es e

20 milhas ao norte de Ver�na. que os próprios nazistas an- ao norte de Kustrin até Burs-Os soldados norte-americanos de Salllt VIth. dam .nad frente dos russos
I tenburg ao sul de Francfort,

Aberlo inqueríto anuncian o Ü'S novos revezes os russos seguem atacando
para apurar a da Wel?-�macht. Os p�rt�-v�- !impedindo que os alemães con-

denuncia zes, �Illtares das P!'mCIpalS ,centrem suas fôrças para de-
_ agencias de ln!�rmaçoes ger-Ifender os pontos mais ameaca-

Rio, 7 (E.) _ O diretor da mal1lca� admítiram que o dos. Além disso, não só Kustrín
Central do Brasil tomando co-:

Oder f�l, atravessado e que. os i como Francfort, importantes
1

.
- t d t bli 1 irussos ja estabeleceram cabe-jbastiões do Oder já se encon-In iecimen o � no, a pu ica: a

ça de ponte em sua margem u- di t'
-

.,
por um matuttno 10caJ, que es-' .

. ',' I ram Ire amen�e ameaçados
tá 1 nd «. b' ., "locIdental. Embora os exércitos pelos russos. Ate azora po-.a raven o eam 10 negro de Zukhov já té 1 ti, .

b ,

na venda de passagens na eS-1
J

,
enlam. a ra-,rem.' segundo os ínf'ormantes

t
_

t d S- Pld
vessado o Oder em diversos nazistas foram repelidos os

açao nor e
.

e ao ;�uo .,e-1pontos especialmente ao sul de! t '

"

l�n ,

terminou rraoroso íinquertto F f t també I
a aques lUSSOS desfechados

to
•

I ranc ar ambem na zona de contra esses doi b I .tesLondres, 6 CU. P.) - A "Agência Telegráfica Francesa" para apurar a denuncia sendo 'K . ..

OIS a uar es.
., . . '. _ i ustrm essas travessias amda

anunciou que os "T'rês Grandes" se acham reunidos na peque- para lS80 nomeada c.olmls�l:t0não são de caráter decisí
na localidade de Sochi, na costa oriental do' Mar Negr-o, 33 qui- especial chefiada pelo enge-' Contudo os alemães seg� I';f�

Sk���I��Od'S
acima da

frO'U'tteira : George·h,�rOVit'nCia lb1\a<tall
de I0;;8°;;;' ;;;;;8 1����:::ia�h�����t�1�i

e a a a sor e uO ga IDe e e ua ao Japão !��� ��b��aeS a�eh���;e�ã! t:
BRUXELAS, 7 (U. P.) -- A sorte do gabinete belga parece Washington 6 (U. P.) A 'sande, o perigo vai entretanto

ter sído defírritívamenute selada namanhã de hoje. Com efeito, respeito da declaração oficial au:ne?tando para os nazistas,
os partidos Liberal e Socialista acabam de instruir seus depu- de guerra do Equador ao Ja- pnncípalmento porque se tra-
tados para que votem contra o govêrno de Pierlot que não po-'pão, o secretário de Estado in- t�a�d�e�c�a�b�e�ç�a�s�d�e�p�o�n�te��g�'r�'a�n�-�;;;;;;�������ggg��:.derá, assim, main,ter-se de pé. Iterino, sr. Joseph Grew, leu a ••

(nota equatoriana à imprensa e

Laboratório de Análises Clínicas IdeClaro� que a me.sma c<li1sti-
tue mais uma manifestação da
solidariedade inter-americana,
dentro dos marcos das Nacões
Unidas.

�

Florianópolis '1 de Fevereiro de 1945

Onde estarão reunidos 1

Farmacêutico GERCIHO SILVA
«TRES VIDAS» . .. .

A famosa n�vela de Amaral Gurgel
Acaba de ser edItada pelo Laboratório Nusrno a novela

«Três. Vidas» que ser� remetida, gratuitamente, a qualquerdos leItores, bastando Juntar ao nome e endereço, uma bula
do TONJFORÇA, Nõ.o s6 receberão a novela «Três Vida.» co
mo todas as outras que o Laooratorio Nusma publicar Além
disso concorrerão. ao próximo concurso Nusma, Endere�o do

Labcratorlo Nusma; • Rua Jurupari, 44 •• Rio.
Representante pera S. Catarina: Machado & eia -Fpolis
Ienltcrçs: tônico para os fracos, força para os deben l

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

seria crimeHorário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas,

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco Salvador, 7 (E.) .- O adia
mento da mecanização da la
voura seria crime - declarou
a o "Diário de Notícías " Ga-

itsi��l:��:I!.���!!xd�r�:�,��·e }i�1Quebrada a resiste" nCIDa nl·po"nl·c�:lreter do SerVIço de Assístên- a
da à Agricultura do Estado. Ka�d�', 7 (U. P.) - DepOiSILolsôes japoneses. nos arredo-

de ehmIDar complelta'lne,nte O'" r�s de 8againg as tropas britâ
nIcas na Birmú'n,ia ouebrararll
a reisistência das fôrças nipôlli.
cas em Sattpalll:gon ba:lual'te si.
tuado na margem norte do 11'
�·.awady ao oeste de i\1yinUll1.

Ataques aéreos em massa
Londres, 7 (U. P.) - Mil elnitz.

Os ataques foram realiza
trezentas fortalezas voadoras dos a despeito do máu tempo e

e liherators noI'tte amerieanos, das nuvens baixas
esco1tados por 850 aviões d.e'
caça, liulnçaJ'am ma<is de 3 mil
toneladas de bombas sôbre ob

jetivüs mili:tares na zona de

Megdeburgo, Le1pzig e Chim-
1.290.000 baixas

Promoções
Por ato recente do sr. Presidente

da República. na posta da Viação
e Obras Públicas, foram promovi·
dos à clallse «F», da carreira de
telegrafista. a srita. At-acy Luz da
Cunha e Edgar Bücheler; à claue
«K» e «J» os sra. João Ferreira
de Melo e José Aurino Bruno,
respectivamente, todos servindo
atualmetlte na D.R C.T. local. O
mesmo decreto inclue os promo·
ções, na mesma carreira dos srs

IUberto Rosa Andrade e Zenobio
Vieira. classe «F», e Leonido. Me·
mel classe «G», aqueles .ervindo
em Itajaí. este em Joaçaba, neste
E:stado.

Chegou ontem a esta capital,'
onde sua tripuiação teve cordial
recepção, o famoso iate "Vendavel",
de propriedade do sr. José Pimen.
tel Duarte, presidente da Federa.
ção Metropolitana de Vela e Mo'
tor do Rio de Janeiro.
O «Vendaval» trouxe em seu

bordo, além de seu proprietário,
numerosas sportmam da vela en.
tre eles o Comodoro Gasta� Pe.
reira Souza, presidente da Conf,\,'deração Brasileira de Vela e MfI1�
toro
A' tarde, os nossos hospedes fi.'

zelam uma cordial visito à. séde:.do «Veleiros da Ilha». i

Heje, às 10 horas, foi oferecido Iao� ilustres
. �illi�antes. um cock

tall, no resldenclQ do .sr. Raulino.
Horn Fel'ro e, às 12 horas. uma
churrascada na aéde do Coqueiral"
Praia Clube, oferecidos pelo "Va.'
leiros da Ilha H.

'

Aos destacadcs esportistas do iii
Vela auguramos urna feli z estádlll!
entre nós.

As anedotas e pladall aparen
temente Ingênuas são grande.
armas de desagregaçio man.,

Jadas pela "qUlnta-Mlan." Supremo Q. G. Aliado em

París, 6 (U. P,) - Anuncia-se,
em publicação deste Supremo
Q. G. que os alemã�s tiveram
na frente ocidental 1.290.000
baixas, entre mortos, feridos
gravemente e aprisionados,
desde o desembarque aliado na

Normândia, a 6 de junho. do
ano passado.
r...................�................._ ....• __ ...........�

Discutirão o problema petrolifero do Irã
CAIRO, 7 (U. P.) - Anunda-se 3iquí que o futuro, do vital

probl-ema do petróleo do Irã se,rão diseutidos na b>3is'e dos pll'in
cípios ajustados pelos <três gra:ndes em su:a conferência atual
- segt�nldo i:nformes colh1dos em fOlltes responsáv.ets daquí.

-

Chegou o .

"Vendaval"
J. COSTA MIELLMANN

(Engenheiro Civil)
Escritório Técnico de Engenharia

Projetos, Or�amentos, Administra�ão, (onstru�ão
Rua Esteves Junior, 1€8. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Quem perdeu 1
DITZ Hoje 4" feira às Foi encontrado pelo Snr. Clowis
K 19.30 horas. G_oulart e depositado nesta red�.
I' N I ' C . çao, para ler entregue ao seu legl'

ova guaçu· ooperatl\1a t' d 'b d
Z' MADAME ESPIÃ. C t _,Imo ono, um recI o a venda

com ons an de um automoveI.
ce Benette, num drama ema·

����:;�:�:.heio de intriga. e

ViajeOU O embaixado3' COMANDO DE COSTA • um filo .. .,

r
me arrebatador mostrando.nos RlO, 7 (A. N.) - VIa aerea,
as peripécias p�rque poSsam os seguiu, hoje, para Guatemala,
homens do mar. Batalhas! Trai· onde vai exercer as funções de
çõel! He,roi�mos! embaixador mexicano José

ImproprIo ate 14 anos M"
'

.

Preço único Cr$ ZOO. ana DavIla, ex-embaixador
.

do México nesta capital, o qual

RO'XY Hoje, 4" feira às teve carinhosa despedida.
.

1�30 horas
I' Cine jornal brasileiro - Coop.
2' O REI DOS B0IADEIROS • com

Robert Paige e Frances Lang·
ford num filme que afasto tris·
tezas... Uma comédia repleta de
lindas canções, Pequenos agro.
nél... Musica fascinante•• Amor
em profusõ.o ...
DAMASCO • corn

dera e Virginia
Impr6prio até

Preço Cr$

I
Os russos atravessaram o Oder
Mo,scou, 7 (U. P.) - O ma-I T-omaskirch. Schurg3!slt e,stá si

rechal Stalin alnunciou em 001'- tU3idta a 50 kms. ao su,déste de

dem do di:a que o Primeiro BresJau e Tomaski.l'oh a 13

Exérüito atraves,sotU o rio OdeI' k11ls. al-ém da margem ociden
�.LO sudoéste de Brreslau. De\pois tal do Oder. Foram esses os

de informar que os exércitos maio,res avanços e,f'etuados pe
l'USSOS quebraTam as prLncipais las fôrças de Koniev.
linhas de defe.sa IlJazi,stas na

marg8l1l ocidental do l'eferido Ataque a Iwo-Jima
rio, Stal,tn salientou que o Q. G. da Esquadra America-

avanço foi realizado numa pr'O- na do Pacifico, 6 (U. P.) - O 3'
fllndlidaJde de 20 kms. numa almira!lllte NilmÍltz aJllll'ne-ia que
frente de 18. Durant'e ess-e\ "Libera;toI'ts" da M3irinha dOIS
aValll\çO os exércitos soviéticos Esrbados Unidos attaca,ram no

ocup,áram Bdg e Ohlau, SChUT- v,amerute Iwo Jitma, nas ilhas RITZ. S'· feira, MichelIe M.organ em

gast, Gorotltkau, Lowewen e Vol<lano. ENCONTRO EM LONDRES

Cursos de adminis
tração do DASP
Rio, 7 (A. N.) - Serão den

tro em breve, abertas i:Uscri
ções a todos cursos regulamen
tares, dos cursos de adminis
tração do DASP.

Vendem-se
San·

3 casas de madeira, na Serv!dao
Fram:oni. (Pedra Grande). Infor.
mações nesta redaçao.

George
Bruce,
14 ano.

2,00

CONSUL CAHLOS HiE�AUX
AJGHADECnlENTO

Os filhos, genros, nMas, netos, bisnetos (' demais pnt'C'nles
do COXSUL CAIn_OS RENAUX, profllndamente ('Olllpllnogidos
�OI1l () falecimento de seu ino,l"idavel e ([uerido e.llL'ft'. vt>l1l por
e�t.e 111elO externai' seu sincero agradeL.:imento aos ilustrcs ll1é
du'os dt's. Gebhar Hromada e Carlos Moritz, ás revlllas. 'Irmãos
e e:1J'ermeira !\'laria do. Hos'pitaJ de Azambuja, pelll dedicado e
('armho com que assistiram o extinto. em sua breve IllOlt\slia,
ao Hevel'endo Pastor Weingaerlner pe1lo confol'to de sua assis
tência espiritual e a todos quantos, pessôas e instituiç6cs ve

la�'al11 ° c0l.:.Po, compare'ceram aos funerais e enviarani corôas,
fi Ol'C'S, cal·to'es, cartas, tele,gramas e ,fonogramas.

Brusque, 30 de Janeiro de 1P45

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
'COCEIRAS,
FRIEIRAS,
.ESPINHAS, ETC.NUNCF=I EXISTIU IGURL

__ o ;.0 .... :.....,.- •• _ �....... _.. __ '_:';".'�

lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


