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VI��� B • •. H B[lm [um �XI �� no II,. � .���
ROMA, 22 ru P.) _. INFORMA-SE OFICIALMENTE QUE AVIõES THUNDERBOlTS DO PRIMEIRO GRU,P�();:If� �C��,A:
BRASILEIRO ATACARAM OS poÇOS PETROLíFEROS, UNS 30 KMS. AO SUL HE PIACENZA. CONSEGU1;NQ�a"v\tl«úS
IMPACTOS EM CHEIO� OS PILOTOS BRASILEIROS DESTRUIRAM CINCO EDU1iCIOS, ALÉM DE INUTILIZAREM:' CINCO'

VAGõES E AVARIAREM OUTROS SETE ESTACIONADOS NAS PROXIMIDADES.

A. ., •

Pleiteado o cencelemennr da
exportação de arroz

Rio, 22 (E.) - Em sua reu- O Sir, Ismar Fernandes escl t-
nião de hoje, a Corníssão COIIl- receu que tendo o Itama ratí
sulcíva do Serviço de Abasteci- consulcedo a Coordenação sô
mento tratou da questão da €'3- bre a possbbüídade doe exporta
oassez de arroz, que se

prenun-I ções
de respeíto, ao. Serviço dei

cia em virtude das sêcas, aV€IIl- Abaetecímeneo, Após apuradc
taudo-se a ímteneífícação da estudo do problema, o sr. Mo

produção paulista e do Estado ta Lima respondeu ao Ministé
do R10. rio das Relações Exteriores co-

O sr. Orfilio Gonçalves Dias munícando ser impossível co

chamou a atenção dos 3cll� gítar-se de qualquer exporta
companheiros para o falto <18 ção dêsse cereal, O debate
se amuncíar exportação de ar- prendeu a atenção dos mem

roz para o exterior, a respeite bros da comissão durante lar
do que se iam entender com c go tempo, manlfestando-se to
Instbtuto do Anroz, urgl o.do dos pela imperiosa necessãda
provídêncías capazes de evitar de Imediata de se profbír a ex

a fal,ta dêsse cereal para C011,' portação de qualquer quantida-
sumo interno. de de arroz.

o
o MAIS AN1'IGO' DIARIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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O.Bras.il apresenta sugestões '�&�R:!��y�!�P���J�
CIdade do México, 22 (U. P.) I . Exército da Rússia branca

- ? �rasil suge�'i� que a.Con- paz, .��? acha que seu. ca!ater ocupou um trecho de 29 kms.
rerêncía do México fo�mu!e provisorio de�ena ser. mdICa,do da ferrovia que liga Berlim a

planos para uma org�r:Izaçao ,num� clausUl� eSP:cIal: Nesta 'Stettin e Dantzig. Avançando
per�anente da paz, ja que

I dev�Il�, tambem, PI ever-se um mais 10 kms. pelo corredor po-
considera o plano de Du:n?�.r- aperfeiçoamento do pl.�no. Os

jlonês, essas forças ocuparam possl·vel·s modtOfl·C8"o-es naton Oaks apen�s tr�nsltono. p.oderes da �ssembleIa deve- também Nicponie, que fica \I
Numa declaração escnta apre- nam ser ampliados, de for:na! cincoenta seis kms. ao sul de It d·· t

-

di'senta�a à �or:ferê�cia, a de- a permitir que todas as n�ço�s, iDantzig e apenas 12 kms. da a a a miniS ruçao o pa s .

legaçao brasileira dIZ que con- grande ou pequena, contribuis- .fronteíra do antigo Estado Li- Porto Alegre, 23. - 10,30 horas - (Estado). - Sob

s�dera ? pl�n? ora em dis?us- sem melhor aos trabalhos �a vre de Dantzig. o título «Modificações na alta administração», o «Correio
sao satIs�a�ono para o penado pa�, .que o plano �m questao

I
do Povo», ho ie , publica correspondencia particular do Rio,

de tranSIçao da guerra para a obJetIva. Solucionando o dizendo estar informado de que os rninietros Marcon
des Filho e Gustavo Capanema deixariam suas pastas indo

As tropas de Patton esmagam problema do troAco para o Superior Tribunal e o ministro Apolônio Sales
_ ....... - assumiria a presidencia da Eletrica Paulo Afonso. devendo

a reststêncía nazista Rio, 22 (A. N.) _ A direção ser nomeados o sr, 1 eotonio Monteiro para .o ministério
-

..

.. �. I da Caixa de Amortização aca- da Educaçi,o e o dr. Nerêu Ramos para a pasta do Tre-

PARiS, 22 (U. P.) - Os despachos do f'ront índícam que
I ba de tomar providências no

halho ou da Agricultura.

'(I 'I'erce íro Exércbto norte-amertcamo d� Pruttü� aoravessou O:sentido de que a crise de troca -------------------------�_

, ,rio, Sane, ao sul de Saarbuck, .ua manhã de hoje, sem encon- que ha tem o vem se veríf'ican- Novos eA
C!'

lo d P IItrar reaistêncía. A poderosa ofensi::: de Paltton, sôbre o c?,r!L-1do em vários pontos do país e, XI S ,e a· 00
tãü da bacia do Sarre esmagou, pràttcamente, toda a opü�l�aü I especialmente, no RIo cesse de

.

i}llaJzils<ta no trtangulo tormado pelos rios Sar-re e Mosela. Vártas uma vez. Agora mesmo o sr. Paris, 22 (U. P.) - Despa- mais profundamente nas posí-
dezenas de localidades alemãs fo�am. ocupadas pelos

_ no.�te- � Gladistone Flores, diretor da- chos do "front"_ dão conta de I ções do bolsão nazista de Lu
americanos, nas últimas 24 horas, Iíquidando-se os bolsões 180- quela importante repartição, ,que n�s operaçoes terrestres: xemburgo tanto ao norte como

ladüs que restavam no trtangulo. Tôda S<aarbruck, na margem prepara medidas para que se-! de hoje o terceiro exército de I ao sul. Os avanços de Patton
ocidental do Sarre, roí Idrnpa do Inimigo. jam lançadas em circulação as'Patton voltou a obter maiores, I foram de 5 kms. ficando redu-

notas de um e dois cruzeiros � avanços.. Suas forças de tan-I zída a brecha que separa suas

O presidente Vargas examina as recebidas ha poucos dias dos "ques obrigaram os nazistas a lpontas de lança que ameaçam
,

Estados Unidos, em remessa ir�cuar para .pontos distantes

I flanquear
uma boa porção da

d tltucíonaí aérea, que faz parte da enco- somen�e ,dOIS e meio kms. da linha Siegfried. Também essas

emen as cons 1 UClonalS menda de 150 milhões de no- !confluencIa dos rios Mosela. e mesmas forças limparam Vian-

.
tas feitas pelo govêrno brasi- iSarre. �utros elementos blm- den e toda a zona de Luxem-

I F'ortaleza, 2� (E.) - F;alan-;tãJo .

send,o exa,ll1<iiIladas. pelolleíro àquele país. Assim, ainda da?os lImparam toda � metad� burglO q�e restava em poder
dü ao "GorrelO do Oeara" a presiIde;l1Ite Va,rgfts as leIS que,no correr desta semana as no_locIdental de Sarreburgo ate dos naZIstas.

propósito da,s elei,ções, o inter- allteram a constituiçãü atual vas cédulas serão en'tregues onde chega o rio Sarre. En- ClOm o Terceiro Exército dos.

velllltor Menézes Pimentel de- na parte referente à organizaJaos guichets da Caixa para Iquant� isso,. unidades de in- Estados Unidos, 23 (U. P.) -

clarOlu: "É desejo do pres1den- çãü de poderes políticos e nas I atender as necessidades do co-: fantana enViaram patrulhas Forças do general PattlOn atra
te Vargas que dentro de pOiUCO que regnlamentam a n:a�f'ira mércio e da populaçãO'. Quan-Ide assalto a? outro Jado do rio vessaram o rio Sarre, em dois

tenwü se. realizem eleições, ue se prücessarem as eleIçües:' '1 to às mcedas divisionárias de I ao, sul da CIdade nao havendo, pontos s�tuados um, a quatro
dando, dêsse modo, lO govêrno O i.nterventor Menezes P'i- níqueis, segundo informou o ate agora

_ porme�ores sobre e meio kms. e outro, a 8 ao sul

atual, à v,ida política nacional mentel acrescentüu que pre- ,diretor, são de 10, 20 e 50 cen- essa operaçalO. MaIS para o: de Sarreburgo. A travessia foi

um ;regime de completa COllsti- tende �lllal\1gurar lO novü �orto itavos. A Casa da Moeda vem nort� outr9s. elementos do fe�ta sob uma proteção de ne

tuctÜln.aHzação, a,tm,vés da Hvre até setembrü e que o pr�sI.den-1 fazendo uma ent:-ega di�ria terceIro exercIto penetraram blma.

manilfestação süberanla da von- te

Vtarga.s prümert1eu presldIIl' ao do valor de 100 mIl crU�Iros

N
-

f ...,t'ade do povo brasileirü. Já es- ato.
• l'â��o���;,,�à�d;�d�r"iO�te,;J�;1 ao se azem pnslOnelrosEspera-se nova e poderosa ofenSiva I��r�e����d;�.�� e���ad���a�� I GUAM, 22 (U. P.) - A idéila mai,s perfeita do que é a lut:

sentido de evitar explorações em Iwü Jima, é dada pela informação de que em três dias os

MOSCOU, 22 (U. P.) - A nüva investida de KOll1iev, que quanto às moedas de niqueis, o II fuzileirüs I1onte-amerioanos só fizeram um único prilsiünei.ro
leV:QIll a t.ümada de Kuschetn IDla cÜluf1uência dos rio.s Odeil' e: d�retor da Caixa de Amor�iz�- jap�nês. Pelü �üntrárilo, Cüíntaram 850 mortüs, acreditando-se,
Neilss'e col,ücou lO PrÍlneiTo Exército ucramiano a 8 kms., ape- çao recomenda ao com�rclO pÜlrem, que mmtos outro.s cadaveres tEmhtam sido levado,s pel,os
llatS da'.s prilneira.s cabeçq.ss �'

e ponte que as fôrças de Z:ukhüv e.s-
I

que façam. _alí suas inscrições amareLos em re<tirada.

ta,beleceram sôbre B{:Jlrlil'l segundü os próprios ,alemães. Espe-I e, na oca?l�� d� .

receber
.

as
Ao. • ,

ra..,ge que lo.go que tenhiln feito. junçã:o as fôrças de Koniev e I moedas dlVIslOnan�s, enVI�m ReferenCias elogiosaS a F E BZ'l�khüV, lOS r,ussüs lançaJrã),o uma podeI'OSla üf8i11Siva frontal
I
cada casa comerCial a CaIxa

• • •

!l!través dü �"iü,. na, d.i:reção da. capi:t!al nazislÍa. _E'l�a Ofell1siva" r�presentantes de sua con- WASHINGTON, 22 (United) _ O coronel Oharles Calais,
afilrma a propna radno de., BerlIm, parece agüra ll1unenlte. I fIança. !observador das fô,rç.as terrestres dos Estados Unidos, acaba (lei

I
,l'e,gressa.r ele uma VIagem de sei,s meses pelas Unhas da fr'ente

Retomado de surpresa, peo' (la Europa, tendo declarado que "as fôrças expedicionálrias
•

". -

B I d
! MOVEIS DE RIO I

brasdleilras mfl;�ltêI?' brilhantemente, impol'ltante setor, lIla !<i-

S ExerCito, 10 monte e ve ere : nha da fre�te, ltahaJn�. A�resce�tüu q�le "a maimia dos solda�

NEGRINHO ,dos braSlIlelros. que JamalS hav,lam VIsto neve, lllllbam admirá-
ve,lmente sôbre um metro e meiio de ,neve., ROMA 22 (United) I

- As tropals no.rte-amell'icanas do 5°
, I

:FJxércitlü ton1J3Jram lO tmpprtalnlte münte Belvedere, p,ico de ... ,

j .500 meltl'OS de atitude" que domina a eSit.Tada dü val'e do rio

,8elrchio. Durante a repe�t�na of,ensiva, houve grl:1Jnde atividad�
11e,sse flanco, há ,t1ant? t�mpo ,tranquilo., Os aillleil'Qeanüs l�nça�
1.'�m seu ataque a nüIte,) depOiS de um lIlljtenso bombardeno de

antilhaTia e da aviação I e, apesar da :f\kme. resLstêncdlR a,lemã

I!: dos campols de mina!:;" conseguiram retomar o monte Belve

<1el'e assi'l1l cümo a colilll:t e a aldei,a mon.tanhosa de Polla Val

!Jina'. A oeste do münte :BelvedN'e, uma eühma aliada, escalan
do esca,l1pas alprna,s, cq.nquistou o mo'nte MandineUo, de 450

metJ:10S lIechassando, cdm fortes per<das, quMro cO'lltr"<l-ataques

aLemª,e� e SOfr8illido escaS$'8,.s l:nüX:ll;s.

Pedidos a
PSNY GAMA & CfA.

Rua (onselheiro Mafra, 84
Caixa Postal, 239

Endereço Telegráfico: IARO
FLORIAHOPOllS

Mais um plano para manter a paz
WASHINGTON, 22 (United) - O relpil'elsenjtaJnlte Kearl

Mwnelt, n,um disemrso pel1ante a Câll1fl1ra de DepillJt:ados dos Es
tados Uruido.s, e;,qpôs o pontü de vista de que é necessária uma

fÔl'ºa aél�ea llnternacianal de 5 mil aviões afim de. ser mantida
������������� a paz do. l1:lUllid1o. Também é de parecer Muudt de que seja or�

gajlllizada uma missãü miLitar internacLonal, cüm preITÜlgati�
Nas de visitar tôdas as nações ruf1m de verific3Jr e'e há um abu..
$0 quan.to à produção d:� armalm�nlSQ�,

_ ..

.- ...... '� � ..,:��.

Estabilizador e transformador
Vende se um, de 1 kilowatt, na

1'1Idaçqq dp ESTADO,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Declaração do povo grego10 ESTADO
Diário Vespertino

Emprêsa «Auto-Viacão Itajaí Ltdo.n
Floriaoópolis-Itaiaí

Atenas, fevereiro (Interalía- às grandes potencias aliadas
do) - O povo de Atenas, Pireu - Grã-Bretanha, Estados Uni
e região vizinha está agora dos e Rússia - e a sua firme
respirando o ar da liberdade, resolucão de continuar ao seu

depois de quatro anos de es- lado a-luta pela liberdade, até
cravídão sob os barbaras inva- que o inimigo esteja comple
sares e depois da recente revo- tamente esmagado. 5 - Apoia
lução que lançou o país no inteiramente as medidas ado
cáos, na anarquia e destrui- tadas na Grécia para punir os

cão. Numa demonstracão em que cometeram crimes contra
massa realizada em colabora- a pátria durante a ocupação
[ção com as sociedades protís- inimiga. 6 - Exige que todos
sionaís e fundações intelec-1os serviços do Estado e organí
tuais, o povo da Grécia: 1 - ,zações de utilidade pública se

Declara a sua eterna gratidão jam expurgados de indivíduos
à Grã-Bretanha, pela cons- i culpados dêsses crimes. 7
tante e nobre assistência dada Declara que toma posição ao

pelo seu país para a restaura- [lado do govêrno chefiado pelo
ção das liberdades gregas. 2 - i conhecido 'general Plastiras, e

Rende homenagem ao Exerci- acredita que este govêrno as
to britânico, cujos filhos pre-

I

segurará as liberdades do indi
ciosos se sacrificaram na luta víduo e as instituicões demo
sagrada pelas liberdades. 3 - cráticas livres, garantindo que
Proclama sua sinceridade, ad- cada cidadão tenha a liberda
míração e gratidão eterna de de pensar e sentir como
ao primeiro ministro da Grã- queira dentro do arcabouço
Bretanha, sr. Winston Chur-

,
das leis constitucionais do

chill, pelos seus trabalhos e país, consolidando a seguran
nobres esforços em favor do ça pública e adotando medidas
assolado povo grego no mo- para a rápida melhora das
menta critico da sua história.' condições de vida dos traba-
4 - Proclama a firme aderen- lhadores e ,pelo scerguimento
cia e dedicação do povo grego do seu nível moral.

Redação e Oficinas à

1 rua João Pinto n.? 13
Te!. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

An9 Cr' 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr, 0,30

No Interior:
Ano c-s 80,UU
Semestre Cr$ 45.00
Trimestr ... Cr' 25,011
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A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos DOS

artigos assinados
Comandante Lady Welsh comandante das W. A. A

F, S. t Br-í tiah News Service),

Registro de
diplomas Em ônibus novos e ccnfortcve is.

Saídas de Florianópolis - diariamente, exceto às
quin to s-feira.

Horário das Partidas:
Segundas - Terças - Qu o r t o s e Sexto s- feira às 15 h ?Í'as

Aos sábados às 13 horas.

ACEITAM·SE ENCOMENDAS

Rio - O diretor geral do De
partamento Nacional de Edu
cação autorizou fossem regis
trados os seguintes diplomas:
dos agronômos Oto de Melo,
Persíval Costa, Weley Barbosa
Machado, Dário Freire de Sou
sa, Hélio Cândido de Sousa
Dias, de arquiteto Carlos de
Oliveira; de engenheiro civil e

industrial (modalidade meta
lúrgico) Jorge Pires da Veiga;
dos engenheiros civis Mário da

��st�!i:i���r i:fr��ri��rr�;� Oficiais dâ FIO visitam a fábrica
Dias; dos médicos Adolfo Bol-

d b b d· d W·II Rdenstein, Honório Pinto Vala- e um ar elros . e I OW UUda, Elsa Lima, George Bítten-
court Deyle Maia, Jarbas da

.

Mota Abreu José Arias Ken- Wush i ngton. Icver e iro - (s. L lagon, do Dep.uIamcntn da Guerr-a.
t kaok " 11[,) - O Departamento da Guer ru Os oficiais b rasf le i r-os foram hóspe-aro Ta aoka, Oscar Yahu, . !llll·te·alllerlcana anuuc iun ([UC sci:: eles do Departamento da Gncrr a cFuad Serafim, Fernando Soa-' oficiais da Fôrça Aérea Brasileira percorreram o pnis em companhia Ires Fernandes Laura de SOU-' «uc se encontravam nos Estados de LUlU delegação militar.
sa Martins L�ví Menezes Ju-' Un idos r�aliza,ndo. unia _excursão Ao deixar Detroit. inspecionaram

.

I
'

.

, I de 11111 mcs pelas instalações uero- o Depósito Aéreo do Exército eml�lOr, P�u O Menezes de MlI�n- náuticas do Exército e fábricas bé- Handolph Field, no Texas, para se.
da, Amír Casson, Carlos Sermo

I licas, visitaram recentemente a guir depois para Miami, em viagem
Neto, José Augusto Bockmann .

"Willow Run Bomber Plant ", da de regresso ao Brasil.
de Faria, José Matusheski Ju-17o_r�, ::\1�tol' CO!I�p�my":, nas pro-

nior José Waniger Julio de X!l111(,!�des de D.�tI ort, estado. de

01'
'.

C Ih M' ··C' ::\t[ldhlga.n.,
onde tiveram opor+unida- I Camisas Gravatas Pij ame-rveira arva o, oacir

a-I
de de presenciar a produção em M' d' Ih '1

margo Martins, Rensau Cubas, l11a�sa dos grandes bombardeiros I
elas as me, oresC' APSeAosMmrSeUbirajara de Morais Condessa, "L�l_?eratol' B·�4". .. ..

Dores preços 80 na

Hamilton de Lacerda Suplící Sa�} os segull:tes .

os se.s oficiais I CILANEA - RuaC. Mafra, 9
. ,.

-' brasileiros: Brigadeiro do Ar !\'ulll-------------
DIrCeU Qumta11l1ha, Aurea de Carpenter Ferreira: coronel Casi- MAClIADO & CfAFerias França, Antônio Fer .. miro Montenegro i"ilho; lpnenlcs,

•

nandes Lomba; dos cirurgiões cornneis .Ioclmir Campos .(l� ��aJ'i- Aqências ti Repl'asentaçõe. em Geral

dentistas Raul de Morais An- IJl: ::\�l,('edo, Ç'il!J1herlll,e .A!()lsJO I el�s Matriz: Florianópolis
,.' ,.' ; Hibeiro e Júlio Américo dos /}{CIS, Rua João Pinto, n, 5
tomo Bat.lsta Ma�o, �aIla Lui-

e capitão Oswaldo Carneiro Lima. Caixa Po.tal, 37
za Hachlmg, EnIO Lima, Ga- O grupo visitante iniciou. a excur- Filial: Cr-esciúma
briel Falho Gurgel, Helena são logo após a entrada do ano 110- Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Strcenizecany Jacob Bromí- VO, ,sendo Washin�ton o ponto de Próprio). - Telegrama.: "PRIMUS·

,

ld t
.

I' '", partida , onde rcallzararu prolonga- Aqente. no. principais municipio.
mann, Jacob Go s em, .uiz das couf'er-ên.cias no Edificio PC'll-1 do E.tado
Gonzaga Ferreira de Arruda,
rferezinha Odilair Casela; dos
farmacêuticos Farid Abraão,
Heloiza Duarte Rego, Orlando
Venturelli; da enfermeira obs ..

tetrica Dumaris Gedeão; dos
bacharéis Acir Ferreira de Ca·

margo, Edgar Leite de Castro,
Jo�é. de Magalhães Pinto, Ci.d
de Oliveira Cereal, Edí Dias da

Cruz, Sebastião Rodrigues Fer
reira, Pedro Maia, da diploma-Ida em piano Maria Silvares de

IOliveira.

i

Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima & Irmãos
PESSOAS TÊMDE

Rua Conselheiro Mofra, 35 - Fone: 1565
Telegramas: LUAMA - Caixa Postal 129

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

A i.flLli ATACA TODO O ORGANISMO
O FígtHlO, O Baç«, o coração o Estômago, os

Putmõas li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos Ossos. Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemie, e Abortos
lnofensívo ao organismo, Agrudável como ltcôr.
O ELIXIR 914 está e provado peto D. N. S. P.
como auxiliar no tratarnento da Sífilis e Reu.
matísmo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914», dada a sua I Atesto que GPliquei muitas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXm {(91ft» obtendo
lamento da Sífilis principCllmen- sempre os melhores resuitados
te nos casos em que a via bo- no trrtamente da Sífilis.
cal Ó il única passiveI.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletil

Epidemia de �ifo em Berlim
LONDRES, 22 (U. P.) - A rádio de Moscou anunciou que

irrompeu uma epidemia de tifo\ em Berlim, acrescentando que
"essa epidemia está causando grande número de mortes, diariá
mente. A capital alemã tem súas condições agravadas pelos
refugiados procedentes do léste e, principalmente, pelas pessi
mas condições de higiene no inte�ior de Berlim,

-

Esta a verdade!é
dos tipos mais
praia 00 alcance
por verdadeiros

Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sandolios para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus calçados sem visi1;ar a

«Tamancaria Barreiros))
RUA CONSELHEIRO MAFRA. 41 I
-

Sedas, Caserniras e Lãs

CAGA.· GA...�. a(O$A
()-RLANI)O sO.t\ l� PBJI_JLl I

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede; interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «S.carpelli» -_. Florianó�polis,

I
I
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Inauguração da Escola Pau-ame
ricana de Agricultura

;'I\OVH York (SIPA) -- Em Outu- um distintivo quando regressem ás
hro. ao inaugurar-se a Escola Pann- suas próprias comunidades. Todos I
nn-ricana .ti? ,�gricultUl'a em Zarno- �ão j.ove:J.s de caráter i��'e:prcen.sível, I1"<1110, Hepúhlica de Honduras, as inteligentes e com hahilidade para o

estações radiofônicas emitiram, trabalho. J ovcnsçcultos que poderão
c ()1l1 o parte desse ato solene, um estender a seus ccncidadâos os be
discurso do Sr. Henry A, Wallace, neficios de sua' educação, de sua

vice-presidente dos Estados l'nidos, integridade cidadã e de seus conhe
que em repelidas ocasiócs tem dado cimentos técnicos. Ao trazer aqui
provas eloquentes da viva simpa- os jovens estudantes das diferentes
tia que sente pela América Latina. repúblicas da América se cstabelc-
"Concidadãos da Amér-ica: cedo entre êles laços de amizade
Quando empresas particulares permanente, contribuindo desse mo

de prestígio, inspiradas por um seu- do a escola a fomentar o amor fra
timento de alta cultura, decidem tcrnaã entre as nações da América.
purt icipar no programa panamcrí- Em anos vindouros esta amizade
cabo de solidariedade continental, proporcíonará os meios para o in
podcmus contar, nas nossas fileiras, tercâmbio de idéias entre os diri
cotu um .nuvo aliado Iorrnidavcl. A I gentes dos diferentes países, inspi
i nuuguração, neste mcmoravel ])iv i rando-lhes até à paz no hemisfério.
da ruça, da Escola Panauiericana

' A Escola Panamcricana de Agricu l
de Agricul l ur« PI11 Zamorano, gl'ain-I tura foi fundada pelu Cníted Fruit
dt' progr-ama. O fato de que seja es- Companv de 1941, com a idéia de
ta uma escola agrícola tem ainda' que o estabelecimento administrasse
mais significado. �osso hcm isf'erio. I instrução técnica e prática ao mes-]
especialmente a região dos trópicos mo tempo, vindo a ser essa a me

caractcrtzra-se pela abundância dos Ihor maneira como a cmptôsa pu
seus recursos naturais e suas terras der ia contribuir pan-a () progresso
inexploradas. O aproveitamento da agricultura tropical da América.
dr-smedido, que ocasiona a destrui- Tem, desde logo, O propósito COIl

çào dos bosques, pode tr-azer' consi- ereto de ensinar a UJ1I escolhido
go os mesmos transtornos que oca- grupo de jovens latino-alllrl'icanos
s ionarum o empobrecimento de

I
a conservar a terra, aprovcitar a

grande parte da zona agrícola do água por meio d:;' adequada drain a
sul da Europa, da Asia ocidental e gem para a rega, fazer as obras que
do Ex tremo Oriente. Quando se es-, (> abastecimento da água potável
gotam as terras, pensa-se nas do ví-] requeira, cul tivar os principais pro
z inho. (' as guerras uão tardam. A I dutos tropicais e atender devida
história assim () atesta. Esta escola I'llénte a tudo quanto se relacione
é um 'baluarte protetor contra a com as vacas, o lelte e os produtos
exploração exagerada dos recursos deri varlos deste. Hoje em dia a 2S

naturais, contra a cobiça e as guer- cola representa à referida emprõs»
ras, e é um símbolo, ao mesmo tCJ1l- a inversão de 750.000 dólares e a .

po, de prosperidade e de um nível mesma United Fruit Companv a Ide vida mais elevado. Esta é uma mantem por meio das quan tias de
escola agrícola ídeada para dar dinheiro que anualmente lhe atr i
maior respeito e dignidade ao cam- bue, por não dispô!' o estabeleci-I
ponês que tabalha com as mãos. menta de entradas pecuniárias de i
.:'Ilüos ociosas fazem somente maus nenhuma outra origem".
cidadrics. Agrada-me muito a idéia O grupo arquitetônico que consti
que tendes de que todos os cstudan- tue a escola consta .principalmente
les dediquem quatro horas diárias do Edifício Zemurrny, quatro dor
ao trabalho manual, quatro ao estu- mitórios. um ref'eitúr.io, e vivendas I'r!o e pelo menos duas horas a jogos para' o pessoal administrativo e do
( outros meios de recreio. Quer- cente. Conta além disso, a esco la.]
me parecer que esLa escola não só se com arrnazens, oficinas de repara
consagra ao ensino técnico da agri- çã?, instalação de pasteurização, fá
cultura, ('-OUlO também servira pro- br ica de queijo, casas especiais des
eminentemente como meio para a, tinadas ala cultivo de certas plan
foi-mação de bons cidadãos. Por tas, "h-eiras, hortas, fabrica de ge-

.

isso tenho afeição por ela. Consta- lo, estábulos, etc. As bolsas de es-. �. !!III owtt:"'.....,-'....._

I1ll'. também que esta €scola, que se- 'udo (�istribueJll-se ,�I-inc�palnlentel' INSTITUTO
DA ORDEM DOS Nova ofenSiva I

JeC]()J1;) seus estudantes entre as -ntre Jovens da Amér-ica Central, e, ADVOGADOS DE SANTA CA· If:Hnílius que não gozam de previlé- le certo modo também, entre os de l Londres, 22 (U. P.) - O CO-Igi os cspccias, ensina-!hes a �et' le- )ltt�os países. da América Latina. O I TARINA municado alemão de hoje"ldu:de clvlca, e resprlto dr S_1 m�s- ,nSlEC!" o alOJamento,. a manutenção. I
Relaçâo dos advogados pertencentes anuncia que os russos desfe-

1l!O r lhes oferece a educaçao tec- JS ullllormes, o srrvJço oe lavandf'-' d' I "

nica que lhes facilitará os meios :ia, os cuidados médicos e dentais'l De acôl�f) ���l �� aSr�cl55 do T;sta_!charam n?va OfenSIVa ao nOI

ll;all;ri;ls para te!: e,xito na vida:, E..s- ;l lIS(� ,de i,�S,tl'lItllcn�os e. demais tuto _ "C:lllsiderar-se�ã'o'Jlleniliros te de Rabbol'" no alto Oder, a
tu; J�,ens que 1 ecebem edllcaçao ,ltcnsl11OS pai a a la, oura, � .dos 11- J .fundadores isentos das exigcncias sudeste de Bresiau. O mesmo

gJ'allltt� nesta escoJa veem do cam- \'1'os. de texto e os .labot'ato!'los são i dos arts. 9J e 100 desle Es,ul/tLl:to, os comunicado acrescenta que a
J!O. Mudos deles sao pess?as de el'- ,nteJl'am�nte gratllllos. Cada bolsa I advogados (!ue compareceram à pri- 1 t nt'm "fluida" na I
cassos, r('cursos; doutra, forma nao ; eoneed1d� pelo espaço de um an� l11eira sessão preparatória de reor- y. a se ma

.

e

d t d
i

P()�i�J'Ja_rn frequentar a esc?la. � Iltas pode Ir sendo prorrogada ate ganização, realizmla em 23 de Oll- i ar ea .

de Pyntz, a su es e e

lnstluçao que obtrnham aqm sera completar quatro anos. I �ubro de !9H, e os !l1embros que.StettIn.
••••••••••••••••••••••••••_•••••••••••••••••••••••P I Ja prrtencJaJl1 ao InstrLuto, fundado _

.

; em 1931, t.;lJla vez provada essa qua-
I ���ade" - sào membros do Institu-

CORRESPONDENTEa) Advogados que compareceram I .

ii sessão preparatória de reorgaini- PrecIsa-se de um que tenha

zação, realizada el11.23 de outubro prática de contabilidade. Lugar
{Je 194-1: - Fúlvio Aducei, Heitor de 'futuro para pessôa que te-
BIlllll, Henrique Hupp Júnior, Ho- h h b'l'd dE' 'dgério Vieira, Aderbal Hamos da Sil- n.a a 11 a e. xlge-se 1 o·

va, Otho11 da Gama d'Eça, Vitor Li- neldade.
ma, .João David Ferreira Limai, Hen-' Cartas de proprio punho in
rique Stodieck, Vasco Henrique d' dicanc!o idade nacionalidade
Ávila. Leoberto Leal, Altamiro Lo- " 'f A •

bo Guimarães, .João Gualberto Fur- esta�o CIVil, re .erenclas e pre

tadq, Ataliba Cabral :0eves, Laudr- tençoes para Caixa Postal 183,
lino Solon GalloLti, Altamiro Dias. nesta capital. 4 v,-l ;:,.�����_��.zu�a:�.�������"...Sérgio Augusto Boisson, Henato Gu- -:

tierrez, Afonso Wanderley Júnior,
Clarno G. Gallrtti, Milton Leite da
Costa, Osvaldo Bulcão Viana e José
Bo:>Jbaid.
h) Advogados ([ue já pertenciam

ao Instituto, conforl1le documentos
encontrados nos respectivos arqui
vos: - Edml1ndo Acácio Moreira,
Fúlvio Aducci. 1f:+tloeJ Pedro da Sil
veira, lvens de Araújo, Nerên Ha,
mos, José Hocha Ferreira Bastos.
\'asco Henrique d'Ávila. Abelardo
Luz, Afonso Wandrrley Júnior,
João Bayer Filho, Othon da Gama
d'Eça, Pedro de )loura Ferro, Cid
Campos, J-]cl1l'itju(' H.llPP Júnior,
Heitor BIllJll, ,JOl'ge :\Iaisonetie, Hcr
cílio João da Siha Medeiros, Eucli
odes dr Mesquita., Sálvio de Sá Gon-

.................................................•••• zaga, .J oc Co laço, Abelardo Fouse-

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a dil'eç1io clini{!a do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construç(lo moderna e confortável, situada em apra�vel chacara com

esplêndida vista p8Jl'a o ma,r.

Excele.nte local para cura de re,pouso. Agua fria e quente

APARELHAIUENTO COMPLETO E lHODERNlSSIlUO PARA 1'RA'l'AMEN'1'O

lU.Jí:D1CO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho'- Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratól'i.os para o. exame. de elucidação de diagnóstlcos.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe .

Quartos de 2a classe .

Quart0s com duas camas .

Cr$ 50,00 diário
Cr$ 30,00 "

Cr$ 20,00
"

Cr$ 15,00 p/pessoa

I, '.' ., r-L.I',., ,�··i,;:·',·':. ,1' -:.� •..
A '.�' 4',

..

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.

provavelmente sofre de rins debilitados.
lt extraordinária a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e tóxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as passiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.

Frequentemente cometemos abusos na nos-

ITT

SECÇAO DE lliATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Case. de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PóDE 1'ER lIlÉDICO PARTIClTL_'\R

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

sa alimentação ou no nosso regimen de vida.
Irnpômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama

ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pílulas de Witt.

Mais do que quaesquer elogios que pos

samos fazer às Pílulas de Witt, valerá

uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tornado. Se V. S.

quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmácia
e compre um vidro de

o VIdro grande de Pílu/os De Witt, contendo. duas vezes � meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcIonalmente mUlto menos.

VENDE-SE
Fábricas; de cerveja e gazoza,
com equipamentos completoE

e em perfeito estado, por
Cr$ 40.0f 0,000,

Informações com Emílio DJouhy
Coque;.ros-em frente a igreja.

3 v, J
"....w:.-..-........r"\F'a-..........._-..we"J«c�............._.......... · .... _

ca, Xel'y Kurtz. HeiLor Salol1ló Pe
reil'a, Augusto Cesar Veiga, Carl()�
Camargo de Almeida, Clariballc
Gal \'à o, Henato de ::\led('il'os Barbo
sa e Ado Hebelo.
Florinnc'Jpolis. 21 de fevel'riJ'o de

1945.
MUto n Leite da Costa, seeretúl'io.

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
A( 'i 1\. \VE'rZEL INDUST1�1 Al.l-J()INVIL,LE (Marca regi�1
"

.ão "... f.lt.� •• oasa .te.-,. t

o Sabão

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOR:J5 CALCIO

ETC�
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

O. Pálido.. OePlup.r.dol,
E'130tldol, Anêmico., Mãe.
que criem Mlgrol, Criança,
uquítiCII, receberão I toni-
fic.ção g.ral do olg.nitmo

COll' O

Sanguenol
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

'lllem sonegar Informações .. BI!!
tatística Militar, trabalha em pról
de pai!! Inimigo. E, nesse C"O,
!lerá julgado. militarmente. COIDI
luimh[O do RUIU (D. E. H.l.

: S�SÃ��;RCtAt
.� EgPECIALlDADE
9.n·;,;-':-�7.{::::n:;:�;:.��;,o;,.".,,_,3:.
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ANIVERSARIOS

Oswêildo Cioulart

ARMAZEM - BONFIM VIDA SOCIAL Móveis
(omprar, vender ou alugar

o proprietário deste acreditado estabelecimento
para melhor atender sua grande freguesia e ao

povo em geral, resolveu inaugurar nos principias
de março a sua nova secçfio :

IRetalh?�!��!��s ��n��t��.���te das
melhores fábricas. pelos menores preços.

Aguardem o mês de MARÇO - E' assombroso
Vai revoluciona'r o comércio de tecidos.

Precisamente no dia de ho
je, em 1942, suicidava·se , em

Petropo lis , ingerindo forte
dose t6xica, o famoso esceí
to.r austriaco, naturuli;!:ado
inglês. Stefan Zweig, junta
mente com sua espôsa, Elisa
beth Zweig.
Seu último livro fôra, "Bra

sil, país de futuro".
Estava escrevendo "Gari·

baldi". biografia romanceada
do heror-fo rropo e aventurei
ro italiano, quando, por mo'
tivos até hoje ignorados. co

meteu seu tresloucado gesto.
O mundo literário pranteia,

ainda hoje, o descporecímen
to do imortal Stefan Zweig.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

IdiGma. por.
tuguê., espa.
nhol i franci.,

P
_ ingla., etc.

rorrogaçao Romance, Poesia, Religido, Aviaçao.

de praso
Matemática, Fillica, Química, Geo-
logia. Mineralogia, Engenharia ci-

R· 21 (A N) _ ""OI' aSS1' i vil, militar e naval, Carpintaria,
10, .. .t' -. Desenho, Saneamento, Metalurgia,

nado decreto-lei prorrogando Eletricidode;-Rádio; Máquinas; Mo
até 31 de dezembro de 1945, o tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri'
prazo previsto no artig'o 11 do r.ultura, Veterinária. Contabilidad.,
decreto-lei 5.901, para que ()

Dicionário., etc. etc.

Conselho Nacional de Geogra- . Prefira uma parte de seu

fia últime a revisão da nomen- trôco em "Selos Pró Doente
clatura das estacões ferroviá- Pobre do Hospital de Carida
rias, Dentro dêsse prazo, deve- de". e estará contribu.indo para
rão os municípios que sofre- que êle tome mais um pouCQ
ram alteração no limite ou nas

I de leite, tenha melhores medi
divisas interdistritais, na nova camentos, mais confôrto n�
divisão tefiritorial em vigor, J leito de sofrimento, etc. etc •••
apresentar os mapas dos res-

f (Campaha de Humanidade
pecUvos territórios, 40. I{08pU� _4� OaJ;J�lld'el. _�

O sr. Pat Kaines, como refere
despacho de Nova Iorque - não
de Lisbôa - porque sua esposa
falava demais, queixou· se à po
licia e dormiu em paz. No en·

tanto, o florianopolitano, por
meses e meses, aturou a baru·
lheira infernal duma grande
cadeia de alto· falantes, sem da\. 1--------------um gemido sequer. Boa gente .:.
analisa! Então, conversar com

alguem na Felipe Schmidt, na

rua Ten. Silveira ou num cano

tinho da praça 15 de Novembro,
era quase impossível. S6 berran
do e gesticulando como um

possesso poder-se.ia chegar a

ler entendido pelo vizinho. Até
Oil rádios de c'afés e «bars)}.
para «cooperar», permaneciam
com todo volume aberto! Feliz·
mente, a Guarujá instalou seu

estúdio e determinado funcia·
nário, mui cioso de .ua poten
cialidade vocal, pediu demissão.
Essas circunstancias deram ao

ilheu merecido descanso e evi·
taram que muita gente foue
bater com os ossos no xadrex,
não por se queixar à polícia, é
claro, ma. por atirar pedras no

que mais pareciam «berro·falan
tas)}: LO.

beu as mais carinhosas manifes
tações de estim& e apreço,
Somos muito gratos à gentileza

da villita.

.6 na

A SERVIDORA
[a maior organização no

qênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

ARMAZEM BONFIM

Guilherme Buck
Visitou·noll hoje o estimado con

terraneo Guilherme BuC!{, desta·
cada desportista e ativo viajante
da firma Carlos Hoepcke S,A.,
residindo atualmente em Blume
nau.

Desejamoll·lhe feliz estáda nesta
capital.

ViaJantes.
Bruno Buhr

Acha·se entre nós, acompanhado
de sua exma. espôsa .0) snr. Bruno
Buhr, figura de.destaque nos meios
comerciais e esportivos de Blume·
nau e viájante da importante fir
ma Carlos Hoepcke S.A.

Daniel
•

Jimenez

Quer vestir-se com

confôrto
elegância?

Rua Coronel Pedro Demoro 1531

Deu-rios o prazer de sua visita
o sr. Daniel Jimenez, representan·
te para dêste Estado, da bem ela·
borada ravista «Guia Fiscal».
A revista em apreço é <ie suma

importancia não s6 aos fiscaill de
Institutos, Imposto de Consumo,
etc. suas, assim, a todos in'
distritamente, mormente aos in
dÚlltriais e comerciantes, 001 quais
a recomendamos.
Somos gratos pela visita que

nos fe'l:.
*

Pallsageiros embarcadoll pelo
avião da Cru2'eiro do Sul.
Para Curitiba: Cop , Antonio Cor'

1011 Mourão Ratton; Para São Po.u
lo: Salim Gabriél Macari, Eucli
des Fernandes, Dalva Salgado da
Cunha. Antôni" Benedito Salgado
da Cunha, Benedito Armindo Me
deiros Fernondea e Manoel Fiuza
Lima; Rio de Janeiro: Antonio
Augusto Lehmkuhl e Haroldo Ní
colou P. Pederneiras.
Desembarcados: De Porto Alegre:

Luiz Carias de Oliveira, Mario Brn
ga Junior, Theodoro Tagetoft, Wer·
ner Alexius Schmidt e Mario Bor
ges de Andrade Rerrnoa.
Procedente de Curitiba: Dr. Cel

so Augusto de Azevedo. Proceden·
te de São Paulo: Helena Arruda
Carvalho. Procedente do Rio de
Janeiro: Arlindo Pinto da Luz e

Henrique Abreu Fialho.

e

Procure a

ALFAIATARIA
MELLO

• escolha o .eu figurino.
Rua Tirade.nte 24

,,�_ j

ESTREITO
ttttZ

Clube i2 de Agosto
Edital de concorrência

De ordem do sr. Presidente, faco público, a quem interes-] A efeméride de 0r;t�m assinalou
.

�

_

10
transcurso natahelo do sr'. Os-

sal' possa, que, dentro de dez dias, a contar desta data, serao re- waldo Goulart, proprietário d;' mo.
cebídas propostas para arrendamento do Bar e Reetaurante do derno «Salão Record», tendo rece

Clube, recém ímstalado.
'

I bido, ,por esse motivo,. ;t\Uitos
Os interessados deverão apresentar suas propostas, devida-I cumprímen tos de seus .rnumercs

.

d I f h d d
.

ornrqoa.
mente assuna as, em enve ope ec a o, conten o:

a) prova de idomeidade. ríuanceíra:
b) prazo de arrendamento:
c) ccndíções de funcionameruto e material a ser ernpre-

Sra. Elvira Adelia Klein
Assinala a efeméride de hoje o

transcurso natalício da exma. sra,

Elvira Adelia Klein, digna espôso
do s r, Bruno Klein, alto comer

ciante em Rio do Peixe.

BEM MELHOR!

"

gado;
d) tabela de prêços.
Será exigido serviço de primeira ordem e material' suficien

te para atender quaisquer restas na séde social, inclusive ban-
quetes. .

Quaisquer outros detalhes serão fornecidos pela Secretaria
I Tra��corre, hoje,.o aniversá.rio

.. . , ') , .

' natahclO do sr. Euchdes Tolenbno
diar íamente, das 17 as �O horas, na séde do Clube. Lopes, funcionário da Comissdo

Secretaria do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 20 de dos Portos e pessôa geralmente
fevereiro de 1945. estimada.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. dali crianças

Laborat6rio de Análi.es
clínicas.

Consult6rio: rua Felipe Sch.
midt, 21 [altol da Casa Pe
raiso). dali 1030 á. 12 e da.

15 à. 18 hs.
Re.id3ncia: rua Visco de Ouro

Pr.to, 64.
Fone: 769 [manual]

Euclides Tolentino Lopes

Dr. Guerreiro da
Fonseca I

'j}Ianoel Ferreira de l\lélo
10 Secretário

Visitas:
Acompanhado do nosso confrade

iornalista Tito Carvalho, esteve
ontem em visita ao «O Elltado» o

jornalista Z"dar P. da Silva, que
exerce há anos sua atividade no

Rio de Janeiro.
Zedar veiu rever lua terra. tendo

visitado a zona sulinll, onde rece-

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.

Fazem anos boJ�1
A exrna , sro . Maria da Gloria

Oliveira;
a exma. 91'0. CecíHo Macedo Si.

mões, espôse do sr. Joaquim Si
mões;
a srta. Morta Boabaid;
a srta. Odete Ramalho, aluna

do Instituto de Educação;
a ar to , Maria das Dôres Ou r i

ques, filha do sr. Patrocinio Our í
ques , proprietário do Bar e Reli'
taurante "Bom Dia";
a srta. Olga Duarte Silva, filha

do saudoso José Pedro Duarte Si!
va, ex-diretor do Tesouro do E.·
todo;
o sr. dr. Odilon GaUotti. médico.

residen te no 'Rio de Janeiro;
O sr. Julio Cesar Schmidt, do

comércio de Itajaí;
o sr. José Ferreira; funcionário

da Cio. Dhane Conceição;
a menina Denilda, filhinha do

sr. dr. Lindolfo Pereira.

�--------------------------..

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

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

Autor.·zada a substi- Visitaram Petropolis
a convite do govêrno

tuivão de unidades fluminense
Niterói, 21 (A. N.) - A con-

do Exército vite do interventor Amaral

Rio, 21 (A. N.) _ Foi assí- ::eixoto, .mais de 200 �rOfesso
nado decreto-lei autorizando o

Ias flummen�es q';le Ola s� en

ministro da Guerra a proceder i
contram aqui rea��z8:ndo diver

a substituícão das unidades do sos c�rsos de ape"f,elçoamento,
Exército em servico de constru- mantld?� pelo governo �o Es

ções de estradas por comissões tado; visitaram Petl'�polls, on
com os mesmos' encargos. .

doe tIveram oportumdad� de
_____________ ,conhecer o Museu Imperial €

do d" loutros locais interessantes da
la cidade dos Imperadores. Quan-

do deixaram o Museu, depois
de demorada visita a essa casa

histórica, educadoras flumi
nenses encontraram-se casual
mente com o presidente Getú
lio Vargas, que passeava naque
le momento pela avenida
Koeller. As jovens fluminenses
em alvoroço, aclamaram ()

chefe do govêl'no, rodeando-o
de carinhos.

o santo
S. Pedro Damião, (ardial e

Doutor da Igreja
Nascido em Ravenna, pelo ano

1007, parecia Pedro destinado a

uma vida miserável; pois, a pró·
pria mãe, aborrecida com o grano
de número de filhos, mandou·o
expôr para que perecesse de fome
ou fOISe adotado por alguem. Bre
ve, porém, arrependido retomou o

filho, cumprindo seus deveres de
mãe. Depois da morte dos pais,
Pedro foi confiado a um irmão
mais velho que o maltratou lIem

piedade. Agora, um outro irmão
Damião, Arcipreste de Ravenna,
abriu lhe a casa, dispensando' lhe
os cuidados de um pai bondoso.
Por gratidão, Peiro acresçentou
ao seu o nome do irmão. Graças
à generosidade do irmão, Pedro
]Dodia entregar. se de corpo e alma
aos estudos. fazendo exímios pro
grenos nas ciêncios. Com 28 anos

de idade. resolveu ficar manje.
entrando para o convento de Fon.
te Avellana. Que esta resolução
provinha de um genuino espírito
de piedade, prevou-o toda a sua

vida posterior. Suas prolongadas
orações, sua mortificação. seu vos·

to 8aber, tudo pertencia ao servi
ço da Igreja e das almas. E não
era Íaei! tal serviço naqueles
tempo. de decadência, em que os

reis e o imperador só pensavam
aervir.se da Igreja para seus fins
políticos, em que os bispos, em

grande parte, não correapondiam
li santidade de seu estado, em que
o clero dava a um povo abando·
nado por seus chefes espirituais,
os mais tristes exemplos da igno'
ldncia e dos víciQs. Pedro Damião
resolveu empregar toda a requeza
de suas fôrça. morais e intelec·
tuai. para remediar tão grandes
male!!. Contra Bua vontade foi no'
meado Bispo de Ostia e Cordial.
Teve, pelo menos, a consolação
que esta alta dignidade o Ca

pacita.se de levar adiante sua o

bra reformadora com maior su·

cesso. Voltando de uma destas
millllSe. espinholla., morreu; em

i'p.enlllfl, nQ ano d. 1072.

CARTAZES DO DIA

(ASA
Precisa-se alugar uma, no

centro da cidade, que te·
nha 3 ou mais qU!:lrtos.

Dão-se referências.
Intormações nesta redação.

HOJE 6a.feira HOJE

(lHE
A's 7 1/2 horas:

o filme mais emocionante que o cinema já apresentou:

mat.ernalAmor
com Libertad Lamarque
Tangos Inesqueciveis!

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEiRO '3x88 (Nac. Coop.)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
AMOR MATERNAL superior a «Porta Fechada,.
Preços: Cr$ 3,1)0. 2,00, e 1,0C. Imp. até 14 anos

• • •

(INE «IMPERIAL')
A's 7 1/2 horas

DLTIMA EXIBIÇÃO
O magico espetaculo colorido:

A canção do Hawai
(Tecnicolor)

com Betty Grable, Victor Mature, Jack Oakie e Billy Gilbert
NO PROGRAMA

DEIP JORNAL 3x8 (Compl. Nac.)
CURIOSIDADES ESPORTIVAS (Short)

Cr$ 2,00 (único). Im{l. até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A China será a
nação líder do
Orient"Indicador Médico

(DiPl0!?�· pe�\acu�d��!�J�L�ic�a da!
Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço

Na-lcional de poencas Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

serícórdía, e Hospítaí Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten-
I

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS

!_ Consultório: Edifício Amélia Neto
Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas

Residência: Rua Álvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.
"'.....""............J'..._......_,.,..."._..- ......l".....-...-'"..._"'...""-_""-'".-......._-..._,.,..."'.....-'J_-""_-.._-,.,.,,-_"'-_....m....-....-.........-_.........- ...wf"""'.-..........__�

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

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

Cirurgl'a moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORI<NO (lábio e céu
da bôca í'endidos de nascença)

Esôfagoscopia. traqueoscopta, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc.

CONSULTAS: das 10 às 12 e (las 15 às 18 horas
Rua Vital' Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARl\1ANDO VALÉRIO DE ASSIS
Do. t'lnvlr,08 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSUI,TóRIO: Uua Nunes l\lachado. 7 (EIllflcio S. Francisco), to.e 1.0144

Consultas' das 2 às 6 horas
Hf<::SIDRNCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE F"ARACO
Médico - chefe do Serviço de SifilJis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS US SEXOS - RAIOS INFRA-VEHMELHOS E ULTHA-VIOLETA!i

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

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

DR. GEBHARD· HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. SETTE GUSMÃO
f

•

CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGlA DO CENTRO DE SAúDE E DO
HOSPITAL "NERf:U RAIVI'OS".

Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta

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

CLíNICA GERAI, - DIAGNóSTICO PRECOCE j,; TRATAMENTO ESPECIAUZAD(l
DAS DOENÇAS DO APARi\:LHO RESPIRATóRIO.

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

RESID:€NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el, 742.

MADEIRA NEVESDR.
Mét:!ico t.pecialilta em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ... Averfe1coamento e T...onga Prática no Rio d·e Janeiro

OOIUWLTA8 - Pela manha: dlarI.amelDte da. lO.30às12 h•• à tarda ezcepto aoa
_badua. d.. 11,:10 .. 18 bor.. - CON8U"'"1'óRIO: Rua Joao Ptllto .. '7. IIObrado -

f'oee: 1_461 - Reald8llcla: Baa PreIIld_te eo.tt-.bo, 'lo

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOf,PSTIAS DE SENHORA!! • PARTOS

Formado pela Faculdade de MedicinR da Universidade de São Paulo, ond.. foi

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

Cirurgia Elo estômago e vias biliares, intestinos delgado e grosso, tiróide, rins,
próstata bexi4ra, útero, ováríos e trompas. Varicocele, hldrocele, varizes e hérnia

,

CONSUVrAS:
das 2 li 5 horas, à Rua Felipe Schanidt, 21 (altos da Casa Paraíso). Te!. 1.598.

RESID:€NCIA: RJIl'Il Esteves Jüníor 179; Te!. M764

( DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meaiclna da UniTersidade do BraBll)

CI-Illterno do Sen'iOO d. Cl.tn1ca Médica do Professor Osvaldo OUTen. médico de

Departamento de Sallde

CLINICA Il1IIDICA - .Mol6stlrulo IIlw1'1las de .dnltos e cr1ançaa. CON8UL'l'ORlV

• U81DJ:NCIA: Rua FeUpe 8chmidt ... 38 - TeL 812. CONSULTAS - D8lI 111 ia 111.

. DR. REMIGtp
CLtNICA IUDICA

Mol� internA •• de Senhoru " cn·

1oIl0&l em Geral: CONSULTORlO: RUI!

Ireupa I'!ctun14t - lJIltt1cl0 Amélia Neto

.rone lllB2, 8 AlI 12 • H la 17 boro. RIC·

IlIDJ:NClA: , Largo Benjamin
Constante. 3

Dre LAURO DAURA
&;speclal1mta em Doença.. de Senho

Cru! - Vias Ur�nárlas.
Cur!IQ de especializaç!lo Oe Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culda<le de Medicina de São Paulo.
Trlltllmento elJlX!Cla!1Z:!da, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero. oTaria8,
trompas, etc.).

CUTa radical dai! Inflllmaçóet do.
anexos (OvãrI08, trompas), sem ope·
raçâo). Tratamento de todos 08 dls
tllrblo! da menstruaçllo e da esterlll.
dade.
Tratamento moderno da blenorra

�a alCuda e crOnica, ('.In ambos os

sexos, por processos modernos sob
contrOle endo8cópico - Uretrosoopt.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,80 " 12
tl(rras e dU 2 li II.
Consultório - Rua TlrlldenteJ a.

Fone: 1.003.
Res!.dêonclA

(SobrIU10) •

Dr. Newton d'Avila

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

anr.ta • Ortope4JL CHalCII • 0Iru1rIa

Co tora•• PartoI e C_... Ce ....or...

CONSULTÓRIO: R. Joõo Pinto 7 Dió·
rlamente du II .. 17 horu. RItlSIDl'N.
(1' A: AJl"I)Jnlnt. A ,-.rim. .. .0.... '1lI'

Operações _- Viall Urinarias -- Doen

ça. dos intestinos. réto e anu.

__ HemorroidaR. Trata.mento do

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meirele•• 28.

Atende diariamente à. 11.30 hs. e.

à tarde, da. 16 h•. em diante

R..id; Vidal Ramol, 66.
Folio.' 1067.

1....

Chungking, fevereiro (Inte-
. raliado) - O Presidente Fcoose-

INSTITUTO DE D1AGNO.:;TICO velt, alguns dias atrás, auto-
CUNICO rizou a publicação de parte de

OR. DJALMA um relatório que lhe foi feito

MOELlMAN N
por p�nald M. Nel.son,. sôl?re
a missao que havia Sido in

cumbido na China pelo Pre

sidente, juntamente com o Ma

jor General Patrick J. Hurley,

1lU do sInema nervoeo, aparelho genito-
no outono de 1944. Consta do

urtnãrío do homem e da mulher
' .......... Té<loJco: DR. PAULO TAVAR.Il8 relatório, em parte: "alem do

progresso na situação militar

podemos esperar grandes pro
veitos no panorama econômí
CO, como resultado da acão
empreendida este outono, �na iChina. O plano da Junta de I
Produção de Guerra Chinesa

Iem 1945 .para os principais ar

tigos representa o dobro do

ORo AUREUO ROTOLO programa previamente prepa-I
rado pelo Departamento de I

Médico _ Cirarrião _ Parteiro material bélico da China e o

I A lOS X incremento de produção se

Moderna e possante instalação fará sentir nas próximas se-

de 200 MA. manas, na frente de combate
Diagnóstico precoce da .tuberculose da China". "Espero que na

pulm�>nar, úlceras ghtncas e duo- época da primavera de 1945 a I
denaís, câncer do estômago, afe- - ,.

I

cões das vias biliares, rins, etc marcha da produçao bélica I
Aplica o Pneumo-torax artificial será pelo menos o dobro da de
para o tratamento da Tuberculose novembro último".
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Oudas curtas e ultra-cur
'8S. Raios Infra-Vermelhoa e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, II

esquina Felipe Schmidt
O.s • ii 12 hrs., " da! 14 .. 17 h,.,

Tal.ton .. 1.4']11 I POINT-A-JOUR
------ge-'a-d-O-___"'lll iÃiAiôEio·ôisMATE: �::narrãO

Bebida saudável

I VENDE-SE �i�:áUl�::ra���
vidamente registrada no 1. N.
do Pinho e um "troly" com

cavalo. e correame novo.

!'8-_IIilIIii_.u u. •• .
Informações nesta redação

: uo na rua Deodoro 93 - É!streito
I -

I VENDE-SE �;:it�r�:íá��:
I reiros, com casa, pasto. bÓia

I água e pequena chácara. Tra

I
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

I DatilógrafaI Com prático. de escrit6rio,
procura emprego. €artàs,
por obséquio, a M. A., neste
jornal. 10 v.·3

f'ormac1o pela UnlTersldade de Gtilebra

Com prãttea n08 hospItal. europPU8
J11nlca m�l.Ica em geral. pedlAtria, doen-

Curso de RildiolOglJa ClInica com o ar.

lIlanoel dt! A.breu ClllIlpanarlo (!!Ao Pau

'o�. E8peclJallZadO em Htgíene e 8811d.

E>11bl1ca. l);)la Un1Terlldaú. do Rio de J •.

.eiro. - Gat>!neu ú" Relo X - Electro

.r,,1I0IlT"ftf19 cnntca - Metllool1Amo MI

AI - Sondagem Duodenal - Gablne••

1e f:!Jl1oterapla - LaboratórIo de mtcroe

eopía e análise clIn1ca. - Rua Fernando

Ilachado, 8. Fone 1.lill. - Flor1anÓpolLlo

40 Minutos
que Mudaram

o Curso
da Guerra

Revela-se agora como, num

único ataque decisivo, a RAF

liquidou 5.000 cientistas e téc
nicos alemães em Peeriemunde
- interrompendo assim, por
meses, a produção de bombas
"robot" que poderiam ter retar
dado a invasão aliada. E, mais:

Os últimos dias de Mussolini -

O drama incrível, anterior à

queda do Duce. Relatório de

primeira mão fornecido pelo
próprio Dino Grandi e outras
membros do Grande Conselho
Fascista, agora ocultos para fu
gir à vingança ... Pág. 1.

O câncer cede quando atacado
a tempo - Como podem con

jurar o perigo muitos que, em
bora o ignorem, já são vítimas
do terrível mal ... Pág. 42.

Não deixe de ler êstes e

outros 24 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de JANEIRO
Condensado para poupar tempo!

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DKNTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

COMPANlllA "AUANÇA DA BAIA"
FQDd�da em 1870 - Séde: 8 A I A
lNCENDroS E TRA.NSPORTES

ClfrruJ do balanço de 1943:

Capital e reservas

Responsabilidades
Cr$
Cr$
crs
Cr$
Cr$
Cr,

74.617.035,30
�.978.401.755,97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898,90

76,736.401.306,20

Receita .

Ativo .

Sírust.ros pagos nos ültímos 10 IUlOS .......•......•.

Responsabílídades . . .........................••..•

DIRE'I'GRES: - Dr. P!UII1Uo. O'Ultra rr.tre a. C&rTa1ho. Dr. J'rancaco
Oe Sé e An1sio Ma!l8Orra.

Ag&lclaa e lUb-agênc1B.a em todo o tel"r1tó1'1o nacional. - aucurRl no

Ur·uguál. Reguladores de �Tat"..l'JI nu prlnCipala Cidade. da Am6r1ca. Europa
• An'lca.

AGENTE EM FLORIANÓPOLIS
C AMP O 8 L O B O &, C I A. - Rua Felipe 8cbmldt, l'l. ..
Caixa Postal a. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIA.NÇA.
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt. BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia,

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

PRÊMIO MA IOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratia
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

----_ 1 .

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

IIIA Couelhelro Mafra, 4 e 5 - fONE 1.IU
btre,. a domlcill.

Acaba de sair
Custa Cr.$3,OO

Representuníe Geral no Brasil:
FEHNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário. 55-A - 2.0 andar -- Rio

_••-__a"'>l"Ra_ __

Confe(6es -- Alta costura

Novidades

Rua Felipe Schmldt, 34

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguói. di"'eraal,

pequenas, com renda mensal d.
420.00, por 31.000.00 cruzeiros.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120.000.00.
No Estreito. por Cr$ 25.000,00.
Em Coqueiros. por Cr$ 12.000.00.
No Balnear!o; por o-s 60.000,00.
Na Avenida Rio Branco; por Cr$

48.000,00.
Na Praço IS de Novembro por

Cr$ 130.000.00.
Na rutl Conselheiro Mafra. por

o-s 300.000.00.
Uma na rua Campo!! NOVOI, num

terreno de 1.524m2; por 40,000,00
cruaeíecs.
Tratar com A. L. Alve•• na rua

Deodoro 35 •

QUARTOS
Alugam-se no Rua Vítor

I Meireles 42. S v. - 3

Locomovei
Vende-se um de 24 H.P.E.

em perfeito estado de fun
cionamento.
Informações

cia.
nesta ger3no

(alt.) Y. �.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Washington, 23 CU. P.) - 0I norte-americanos. Segundo reve- çar o navio prisão de um mercan- rões da popa de reduzidíssimas sido atacado. Durante o ataque

tenente George Patritz, da avia-l lcu êsse informante do Departa- te comum. Trata-se do terceiro dimensões. Alguns norte-america- aéreo foram feridos uns 30 pri
cão norte-americana, revelou ho- mente da Marinha, apenas uma barco dessa natureza afundado nos morreram asfixiados no curto sioneiros. Patritz revelou que es

je que aviões esladunidenses afun- metade dêsse número sobreviveu.

I
pelos norte-americanos, matando- espaço de tempo em que estive- tando entre os prisioneiros nadou

daram no dia 15 de dezembro úl- Esclareceu o tenente Patritz que se uns 3.200 soldados. Afirmou ram a bordo. Calcula-se que 90% até a terra, onde os guerrilheiros
timo um navio prisão n1pônico, os aviões atacavam em águas das ainda Patritz que metade dos pri- dos prisioneiros teriam falecido, filipinos o �tenderam com tôda
no qual se enco�travam 1.600 Filipinas e nao puderam diferen- sioneiros estava alojada nos po- mesmo que o navIo não tivesse sorte de atenções.

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

Oada louco com
Pretende acabar com

•

sua mama
e o mundo

a

o 1E�llacdo
FIOrianÓponSã-3dé-Fevereiro de-'945

a guerra
Roma, 22 (U. P.) - Apare- feiçoando seu invento de for- os movimentos cessarão, tanto

ce novamente em cartaz, o in- ma a parar todo movimento os de natureza mecânica quan
ventar italiano que anunciou na terra, e, assim, por fim à to os do corpo humano. E, de
que pretendia parar todas as guerra, poupando tremendos pois de desenhar êsse quadro
máquinas do mundo com seu I sofrimentos à humanidade. animador, Lotti Paci pede li
"raio da morte". Agora, Lotti Seus "raios da morte", afir- cença ao mundo para por ter
Paci retirou-se com seu apare-Ima o inventor, atuarão no!mo a todos os sofrimentos.
lho para um lugar desconheci- ,mundo inteiro, parando os mo- iNão há dúvida de que tambem
do. Mas, antes, dirigiu uma '/ tores e os canhões, causando desta vez haverá quem leve a

carta aos jornais romanos, curtos circuitos e, finalmente, I sério o sinistro patrício de
anunciando que estava aper- paralizando os corações. Todos Mussolini.

._-------_.-----�--------

«TRES
----------1

VIDAS» fi ...

A famosa "aveZa de Amaral GurgeB
Acaba de ser editada pelo Laboratório Nusma a novaia

«Três Vidas» que será remetida, gratuitamente, a qualquer
dos leitores, bastando juntar ao nome e endereço, uma bula
de TONIFORÇA. Não IIÓ receberão a novela «Três Vidas}). co·

mo todas as outras que o Laboratorio Nusma publicar. Além
disso concorrerão ao próximo concurso Nuarno, Endereço do

}Laboratorio Nusma: - Rua Jurupari, 44 - - Rio.

Representante pera S. Catarina: Machado a Cia -Fp�lis.
Ienllorçe: tônico para os fracos, fOiça para os debels l

Matou 3 militares Para evitar nova guerrae fugiu Washington, 22 (United) - porta-aviões do almirante Hal-
Rio, 21 (E.) - A polícia flu- O secretário da Marinha, em

I

sey permaneceu no mar du-
minense solicitou às autorida- seu relatório anual, pediu que rante quasi três meses segui-

Pal't.ec,·pam dosdes policiais do Estado provi- lOS Estados Unidos, após a dos, em constante ação contra
dências para a captura do in-

.

guerra, passassem a controlar os japoneses. Mais adiante,
trabalhos 110divíduo Zé Oliva, vulgo "Ari os mares do mundo, "depois os Forrestal adverte que a esqua-

Barroso", com aproximada- meios ue fazer a guerra devem dra deve estar preparada para
d I dr�ente 39 anos, boa apaT�n-

I

estar nas mãos daqueles q�e maior.es perd�s, à medida ql!e e ega os Rio, 22 (E.) - Foi denun-
ela, o qual, na segunda-Ieíra detestam a guerra. "O secreta- se vai aproximando do Japao México 22 (Undt.ed) A; ciado ao Tribunal de Seguram-
de Carnaval, 3issassino� os sar-, rio F�)l:restal, declarou em se� e frizo� que deve s�r .mantida Comissão' de Ored:eneiais da' ça Romeu Yague, residente
gentos do 11 o B. C. MIranda e relatono, que os Estados Um- a form:davel superIo�I?ade daj Conferência lruter-AmN.iC..ana em Curjtíba

..
NO inquérito poli

Herald!D:0 e o s�lda.do da, Fo.r- dos dev�m manter uma esqua- frota ·lanque, pernytll1do-Ihe anunciou que estão parcícipan-
I cial e mílttar realizado na ca

ça PO�lCIal Hortêncío Jose SI1- dra .mUlto podero?a, para ga- lançar �taques contll1uos. con- do dos trabalhos, até agora, 110. pítal paranàense, o acusado,
va,

_

crime .que abalou a popu- rantír a p�z, depois da guerra. i tr�. os Japoneses, em dOIS ou'
delegados, 106 conselheiros, 44 i que é aspíraute a ofioial da re

Iação d� c�da:de de Barra-M�n- Revelou, all1da, qü.;) a força dos tres lugares, ao mesmo tempo. secretários e 49 assesores téc- serva, quando hospedado no
sa. O CrImll:o�o, qU,e se evadly, ,. nicos. Hotel CkLade, proferiu em pú-matou as vítimas a proporçao Laboratório de Análises Clínicas �

blico palavras desabonatórtas
em

A
que cada uma p�ocurava Vende,.,se ° predro O • .55 às fôrças armadas do país, re-

detê-lo, por ter agredido uma Farmacêutico CiERClHO SilVA ' da rua Fe:nl:n- velando-se simpatizante dos re-
mulher.

(Chofe do Serviço de Laboratório da Assistência) do Machado, nesta capital. aimes totalítár.íos. Revela o
Zé Oliva, ha tempos, foi di�- (está desocupado). inquéri.to que o comamdante da

pensado do serviço que fazia Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer Tratar à rua João Pinto n 5 Reaião anulou a declaracão de
na Cia. Siderúrgica Naci�mal outro necessário para esclarecimento de diagnóstico. aSj;1mnte do acusado, por ín-
de Volta Redonda. Desconna-se Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas. A granada explodiu compatíbilídade para com o
que o criminoso seja o mesmo masando O menor oficialaao e em face das suas
que está sendo procurado pela Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

e seus pais convicções.polícia mineira, embora com
Nova r,educ;ão nas Rio, 22 (E.) - Um vespertí- .�. ...--�---,��

outro nome, e. a�usado, tam-
r8"ões de viveres no revela, na manhã de hoje:

Medl·da oportunabém, de aSSaSSll1lO. ,.
uma criança encontrou no seio

Londres, 22 (U. P.) ---'- As ra- B ){ilS Q.PE 1111 de um matagal existente em

nITZ Hoje 6' feira às ções de víveres, na Alemanha, NOMR. jJ UlI Ricardo Albuquerque, um ob- f?I'O, ��� (E.) _ OK 19.30 horas I acabam de sofrer um novo e II. B O LOI - '"'- ministro
J S jeto estranho. O inocente le- da Guerra baixou ímetrucõesMarlene Dietrich, ame. tewart e I sensivel côrte de nada menos -

h .;] 1\1"
�

Brian Donlevy em: d 12
.

r t A
PODEROSO AUXI- vou a pe.ça ac atia pa�'a i.ara-

para que 8'e proceda à destrud-
ATIRE A P"'IMEIRA PEDRA I _e. e.meio po cen o.

"
no. -

LU.lt NO TRATA- t 1 "' d t 11 o'"

t· f ddI" .u ra, amm e mos Ta- a a IS

I cão de projeteis ou engenhosMuitas musicas! Belas canções! IlCIa
Ol. a a pe a agencIa UNTO DÂ. .

E' t t
.

t t
'

Ação! Bravura! Sensação! alemã DNB, com a explicação p3Jl,S. JUS arnen e no ms an '8
I falhados e abandonados nos

No programa: E�posição estadualj de que essa redução era uma
em que exibia o achado, este. vampos de instrução de mano-

. �e anlm<l;ls • Coop. medida transitória. Seu fim caiu-lhe das mãos, explodindo, I
bras e pulígnos de tiro. A me-

Notlclar!o Umversal - Jornal I •
"

p
.. pois se tratava de uma gl'ana- elida tem relacão com os cons-Impr6prio até 14 anos lera.

dar .as autoridades nazistas Será em etropolis a da. A criança e os seus pais tantes adde;ües motivadosPreço ún�co Cr$ 2,40 malOr llberdade para o esta- ConferênCia Interna-
Imposto a cargo do público, belecimento das novas quotas morreram quasi que instamta-; por orianças que brincam com

de mantimentos, que entrarão dona. da UNRRA neamente, Outras pessoas da psse,s netardos em can:pcs SJ-

noxy Hoje, 6a feira às
em vigôr no mês de abril, per- Rio, 22 (A. N.) - Um

ves-I
casa também foram atingidas, .l.mrbanos,K 19.30 horas mitindo a formacão de reser- per,tdmo local amiunciou que es- ficando gravemente feridas,

I·
,.

Simone Simon e Keni Santh em:
vaso Mas não expÚcou se aque-

tá as.sentado, em caráte,r abso- sendo recolhidas ao Hospital Comprar na C.ASA �ISCE,A MALDIÇÃO DO SANGUE DE
las futuras rações serão maio- latamente defi'niJtivo, que a Carl.os Chagas, LANEA é saber economlzsr ..

PANTÉRA eonfe.rê;l1Icia int6l1'lnacionlal da I ----------------------------
Um desafio aos seus nervos! res, ou menores ainda que as

PNRRA ,realizar-5e-á em Pe� M
·

d '90 A
O E.p!�i��e�� :�t�afi�alrena já agora tão reduzidas.

tropolis. Sabe-se, a�i�s, segun� Issa e mes
No Programa: Reportagem da Fo- Para O aperfe,eçoa do o mesmo ve'sparün.o, que o

E l'd N p. /.1 . d e Darci. PereiraIh C· 39 DFB - 1 1 lh'd uc 1 es . erelra, Almerln a ,a arloca n. -

. o.�a eS.80 1 O para. essa. reu- convidam, por �jte meio. i!eus parentas e plIss6�sPrillões que salvam • Short �

f H t 1 Q d h .-

Noticiario Universal - Jornal mento dos emprega
111ao 01 o o.e UIDwn In a, amigas para assistir à Missa que em comemaraçao

Impr6prio até 14 ano.

.

- cuja direção já ·está adotando ao nona mllll do falecimento de sua Espela li Mãe

Preços Cr$ 3,00 e 2,00, d d E F C B tôdas providências, poils a CO'fi- ONDINA GOMES PEREIRA
(Imposto incluso) OS a ... . ferênCÍ<a terá lugar em julho mandam celebrar segunda-feira, dia 26, às 1 horas·. no altar-m6r da

O d
•

d "bel próximo, Igreja de São Francisco, à rua Deodoro.
A

ese]o o u I e ruo, 22 (A. N.) - A Celnjtl'al . Gr�tos se c�nf':88am, desde já, r.:Jos que comparecerem (l elte

I do Bnl.isil acaba de cria.r a Di- Ocuparam numerosas o.to de Pl�da�e c.rlsta. .

I
, , . . \

. - . _

I lid d Floflanopohs 23 de fevereiro de r945.MexICo, 22 (D. P.) - O ChIle nsao do enS1110 e seleçao e um oca a es '

deseja uma reunião dos Mi-I curso de pr,eparação básica, I París, 22 (U. P.) _ No re8- _ ...............•.........................- .........·_w.....-.- ....O�_........_b.......v.....-�.........-..........-

nistros das Finanças america-I destinado ao preparo doe; em- tante da frente oéste, não

hOU-1Inas, em Washington, a 15 de1pregados daquela estrada que1ve acontecimentos de maior

'l b t'· CI'·maio!_ou seja um mês ante� d.a' deseja:-em fazer um estágio de :n:onta. O avanço aliado con- <:;,\.�tSOuq.9qf a ora orlo InlCOl'eUnlao dos grupos economl- I aperfeIçoamento nos Estados tmua lentamente, e o comu- �

�
t1

cos i11lt�r-americanos na �es- Unidos ou na Inglate/l'Ta, sendo: n�cado de hoje fala na ocupa- f!j �. RUA JOÃO PINTO, 25 _ Fone: 1448ma capItal. Os Estados Umdos as despesas cli!Slte-adas pela çao de numerosas localidades

I
t; gestão preparando importantes I Centr,al para os candidatos Isem que tivesse havido lances !!SE

_

.:;,. u.a (em frente ao Tesouro do Estado
resol�çõe�__e_��?m����: �quele estágio. espetaculares. RNÁTOnO PRTOLOGICnS Florianópolis .

..
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