
LONDRES, 6 (U. P.) -- REVELA-SE 'OFICIALMENTE QUE CHURCHILL VISITOU, EM FINS DA SEMANA PASSADA, O Q. G.
DE EISENHOWER PARÁ DISCUTIR UMA SÉRIE DE QUESTÔES MILITARES. O PRIMEIRO MINISTRO BRITÂNICO ESTEVE.

AINDA, NO Q. G. DE ·'MONTGOMERY E DISCUTIU AS OPERAÇÔES COM OUTROS COMANDANTES ALIADOS. FINALMEN

TE, CHURCHILL VISITOU DIVERSAS UNIDADES CANADENSES E NORTE ..AMERICANAS. GRANDE PARTE DA VIAGEM DO
MINISTRO BRITÂNICO FOI EFETUADA .EM TERRITóRIO ALEMÃO.

Dividem-se as opiniões
quanto à anistia

Rio, 6 (A. N.) - As opiniões encorstram-se muéto dividi
das a respeíto da anistia. Nesse ponto mão existe harmonia
nem entre os polítâcos, nem enutre a ãmpnensa. Emtendem uns

que a anistia deve ser ampla e irrestrita, abrangendo inclusive

aqueles que foram condenados por crimes conexos com o cri
me políníco. Já outros sustentam que a amíst.ia deve ser conce

dida unicamente aos comunistas e aos antí-rascíetas, Um de
11-0SS'OS colegas da tarde realizou, a respeíto, uma ampla repor
tagern, publicada sob o tJiJtulJo "Andstía ampla e írrestritá - é
o que reclamann os Iíderes da oposição e as expressões, da inte
ligência brasíleíra. Já outro vesperttno colocou-se num ponto
OPOiSitO: Virá a anistia mas só deve atingir os antí-taecíscas 011

antt-naztstas. Sôbre todos os pontos em equação, como s� vê,
a divisão é gramide.

o
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da esquerda dirigem
manifesto ao povo

j

o sr. Calmon advogou Prometeram-Iha a
os direitos da mulher Presidência da
brasileira Cimara dos
México, 6 (A. N.) - o mi- Deputados

nístro Leão Veloso, chefe dia
.

Delegação Brasíleíra, emcamí- Río, 6 (A. N.) - O vesperti-
uh ou á mesa da Conêerêncía, no "A Noíte " diz que o sr. An
a ata da Conferência da me- tônio Carlos retugtou-sa na

sa redonda realizada no Ita- sua casa em Juiz de Fora. afim

Rio 6 (A. N.) - Em seu París, 6 (U, P.) - Uma terça parte de Colônia já está em maratí sob os auspícios da de esquivar-se á vísíra de cer-

editol:ial de ontem, o "Correio! poder das fôrças blindadas e da ínfamarta norte-amertcanas Federação Brastleíra do Pro- tos paredros polftícos, que não

do Povo" de Porto Alegre diz' que investem de três lados, até a avendda circular que encerra gresso Feminino. Essa ata foi o deixam quieto nesta capital.

que nunca será demais �sis-' a cídade ve.lha. Densas nuvens de fumaça, entremeadas de cha-I dístrlbuída á quarta comissão, Um dêles, querendo atraf-lo ás

til' na formação da unidad� na-
'

mas, ,irl'ü<mpem Ad,� centro da cidade e p�r:cem .denotar� que, i
que a aprovedtou em .parte, in- atividades partídartas, chegou

cíonal que, diretamente ínte-] também em Colônia, as turmas de demolição nazistas estão em corporando-a ao dÚissle� e::1 es- a promete,r:lhe a presídêncla

ressa ao presente e fu�uro da 1 atívídade. tudo. Na segunda cormssao, o!
da tutura Câmara de Deputa-

vida brasileira. É preCISO luta;r . . _ �r. Pe_?rú Calmon ad,:"og_ou .

a dos.

por estabelecer dentro d� pais París, 6 (U. ,P) - Os ta.n-I
n111 defel�sores . alema.es nesta 1'llcIusao. de uma comissao m-O--s--e-S-.-u-d-a-n-'t-e-s-----

um clima de compreensao e ques do 1° Exército dos Esta- grande cidade tndustrial. ter-americana de mulheres en-

concordía: uma atmosfera de dos Unidos penetraram mais tre os organismos da União cariocas realizarão
seguranç� e operosidade, �m de quilômetI:o .e meio na' cída- Quart:l G�neral do 12° Gl'U- Panaanerícana,

.•.

um comlcio hoje
ambiente sadio de realízações de de Coloma e capturaram po de Exércitos, 6 (U. P.) - Vencendo a reS,lstencla de Rio, 6 (E.) - Perante nu-

democráticas. Todos devem,
I
pelo menos a quinta parte da Ver íflcamse esta noite,' com- certos grupos, o sr. Calmon merosos alunos· de todas as

quaisquer que sejam as suas cidade, dep�is. de assalt�s co- bates de rua em Colônia.: . � S�lstentou brilhantem�nte os nossas escolas superiores, rea
diretrizes políticas atender in- roados de eXlto e que foram ElenH'lltos da 3a dIVIsa0 dIreitos da mulher, CUJO papel lizou-!le, ontem à noite, na

variavelmente a êsse alto e su- lançados �ôbre a velha capital bl,in�ada pe�etraram pelo su·· n.a guerra t�m�sirdO tão de.sta- União Metropolitana dos Es

perior reclamo da Pátria. da Renama pelo norte, pelo burblO de Blckendorf, a noro- cada. A Comlssao aprovou urua- tudantes, uma reunião dos pre-
sul e por oeste. este, e avançaram cerca de 12 nimemente o projeto do dele- sidentes de todos os Diretórios
A notícia ela queda comple- quilômetros para dentro dos gado b'rasileiro. Acadêmicos, durante a qual foi

ta de cidade é esperada a cada limites da cidade. discutido ,0 assassinio do jo-
momento. Elementos da 104a divisão Tambem em vem un'v1erisitário pernambu-

de infantaria combatem nos Pernambuco cano Demócrito Sousa Filho.
Com as tropas' americanas subúrbios ocidentais de Mun- Rio, 6 (Via Aérea) - O mo- Após usarem da palavra di-

em Colônia, 6 (D. P.) - Os gersdorf e Junkersdorf. do por que o "Jornal do Co- versos estudantes, foram apro-
tanques e a infantaria ameri- Civis alemães ofereceram mércio", de' Recife, noticiou, vadas, entre outras, a segúin�
canos irromperam, esta noite, combate na aldeia de Grim- na edição de domingo último, te proposta:
pelo cinturão exterior de defe- linghausen, no Reno, 27 qui- os fatos da véspera, mostra a) - Realizar-se amanhã.
sas de Colônia. lômetros a noroêste de Colô- como a censura à imprensa às 17 horas e 30 minutos, na
Um oficial do Estado Maior nia, mas a aldeia foi "limpa" ainda permanece ali em todo o escadaria do Teatro Munici-

C'alcula que haja sómente! por parte da l04a divisão. seu rigor. Cifra-se o noticiário paI, um grande comlCIO em
- à versão oficial, espantosa- desagravo ao bárbaro atentado

Muito movimentado Continua a censura mente falsa, ao ponto de dizer verificado em Recife.
que o tiroteio se verificou du-

O gabinete do em Sergipe ����teel�n�a��l�à�Ogo��rno::er:ã Cortaram a meio a
gral. Outra uma breve noticia sôbre a pes- l-lha de LuandaAracajú, 6 (Via aérea) - A soa do estudante assassinado ,.

. I ) N �. . Rio, 6 (Via Aérea) - O mi- despeito das, recentes afirma-
e a l·sta de fer·d N

. L d 7 (U P) ORllÜ, .6 (l�;. N. :- ,;
Ú'LlCila o'

nistro 'da Guerra teve o seu tivas do presidente da Repú-
1 IaS. em mals on res, ..

J
- "Sé'

ve.F;p.ertmo A. N?iJte ,qu� o g.'abinete bastante lllovimenta- blica de que o DIP e DEIPS
uma palavra da redação sôbre euIo" informa que os violen-

:l Just ça devera 1" - nenhum dos aspectos de um tos temporais verificados emll1111Istro f a· ' 'I .

'. I<J� do durante todo o dia de 011- passar.iam a ser unica ê exclu- .

Vaí]' á a8shuiJtura do prlesJdente tem vendo�se ali não só a.ltas sivamente instrumentos de di-
acontecimento de tão profun- novembro último na costa de

da Re!)ública, hoje ou 110 pró-, pate'lltes lilI·Il·tares bl'asI·l�.. I·ra.s f
�

1 1 ,. da repercussão! E o título ge- Angola cortaram a meio a ilha

h dpcreto
.., usao (;U tura', a censura a llll- ra] do noticiário é apenas ês- de Luanda, entre o Departa-x'imo de·spac 0.' c: �. nO-I e americanas, como autorida- prensa, nesta capital, continun

mea'lldo a com,ls.sao que,' el.abo- des, elemel1tos Cl'Vl·S, l·nclllsI·ve t I
-

d
.

te:" Secretaria da Segurança menta Marítimo e a igreja de

d e1 tIl
- remenc a, nao sen ° permüí- Pública (Nota oficial)". N. S. do Cabo.

rará o novo co 'Ig'o ,el ora. uma comissão de estudantes. do qualquer esclarecimento ao _..._ �__

Essa comissão, s�gundo se Depois de conferenciar longa- povo da verdadeira situação
divulga, S'8 compora?e tre8. mente com o general Góis nacional. Não se cOllforman
memhros - 3 lna.glstradoS: I Monteiro o o'eneral Eurico' do, apenas, com as ordens
srs. José Linhares, miill1istro da' Gaspar Dutra r�cebeu o elllilai- emanadas pela própria repar
Suprema C'ôrte, e. de�flmbarga-: xador Batista Luzardo, com tição, o diretor do DEIP passa
dores ViC€i11,te PwagIbe e Ed�. quem se manteve em demora- os dias dentro das redações e

gar Costa, membros. da CÔrte

I' da palestra. A seguir, foram oficinas, impedindo a mais le
de Apêlação do Distrito Fede� recebidas outras altas paten� ve noticia para esclarecimen-
ralo tes dQ E_xêl't;'!to. to ela vel'daqe.

I
Líderes. um

Retirada geral na
ocidental do Reno

Estocolmo, 6 (U. P.) - O alto comando alemão ordenou a

rernrada geral ela margem ocidental do Reno, afim-de destacar
os exércitos alemães do rio e aproweitar-se da diefes[L elastíca

possíbílítada pelo vasto hínterlamd. Essa dníorrnação foi publí
cada pelo jornal Dagens Níheter é atribuida, pelo seu corres

pomdente em Berlim, aos círculos míüitares <10 Reich. Acres
centa a mesma fonte que apenas algumas cabeças-de-ponte
através do Reno serão defendidas, até que se complete a re

tirada.

Rio, 6 (A. N.) - Causou
sensacão o manifesto publi
cado, "ontem, pela "Folha
Cailoca " e no qual os 'mais
destacados Iideres da esquer
da se dirigem ao povo bra
sileiro dentro da orientação
de Ludz Carlos Prestes.

O manifesto é longo, ocu
parido 'quasi uma págima do

jornal que em seu título re

sume o seu conteúdo assim:
- "O povo está cansado

da demoeracia de fachada,
de conchavos, de demagogia

margem
e S8m programas. O que im

porta não é perder-nos em

const.Ieraçôea partícularís
tas, fragme.ntárias e empíri
cas sôbre o passado. Anis

tia e govêrno de coalísão é

que o sr. Gle.túlio Vargas de
'e fazer. O fl�t'llro imediato
elo Brasil não é socíaldsmo e

ainda menos comunismo,
mas a plena expansão de
suas rôrças produtivas e111

base capitalista, sôbr€ a fOT
ma política democratíca bur

guesa. Honremos o exemplo
do gramde ldder Gar1'O-S Pres-

tes a q 110]'1 man itestarnos
nosso apreço. Assinado pe
ias connecírlos lideres es

quertlistas Alvaro Ventura,
A. S p e TI c E' r Bírtencourt,
Iguateruy Ramos da Silva,
Ivan Ramos Ribeiro, Manr í
do Grabois, J. Mediria Fi-

1110, Roberto Morenz, Ama
rílio Vanconcelos, P e d r o
'\10t3 Lima, Julio Homem
de Morais, Isna.ri Teixeira,
VitoIlinJ0 Antunes, Armando

Coutinho, Nelson Maciel e

Vesper ian o Meireles",

o que diz o
«Correio do Povo»

Concedida a Anistia
em Salvador
Nova Iorque, 6 (U. P.) -- O

govêrno da República do Sal

vador, onde houve recente

mente um movimento subver·

sivo com muitos mortos e fe

ridos, anunciou a co�essão �e
anistia ilimitada a t(fdos os CI

vis e militares presofi e exila
dos em consequência do fato.

Elaborarão o novo

Código Eleitoral

Cairá a qualquer momento

A Argentina volta ao cartaz
México, 6 (U. P.) - o,s delegados à Conferência In:ter

Amerioama estão e1abol'ando uma fórmu]la para tr,a\t'ar, aIÍlllda.
da qu,8stão Argenrtina. ESp'e�a-lSe, ,Lnc1rusiV'e, que a nação plarti�
na s,erá convidlada a aJc1:erir aos ,atos fi'ruai-s da llellllnlião. No ®�

tWllltO, não se procu.rará res�olv'er o problema, já. que todos con

cordam em ql.le cab� à própria ArgElllliüna e,llcaIDtnh�1' esea flOr"

l\l�ão .

.=. .-

." �. �. _ --,-._ ... /O; ..... � . • � _.... _.� � _-O-L c._..... \.
_

-
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Dois anos E: meio
serão necessãrios
para o repatriamento i
Par ís, Março (Inreralíado) ]

-O número de franceses pri-jsioueiros, deportados ou tra- Ibalhadores, ultrapassa dois mi- Ilhões e meio. Calculou-se ser

Ipreciso pôr em movimento um
trem por hora durante dezoito
meses para repatriar os prisio-
neiros e deportados de todos •

os países que atualmente se talI __
encontram na Alemanha. Não

-

sendo isso possível, seria ne-j ALIANCfAcessário um período de dois
anos e meio e talvez três anos.
Dez mil especialistas estão Séde
reunindo nas fronteiras do
Reich para levar a cabo êsse
gigantesco repatr-iamento. Dois
mil dentre eles já estão na

França. As dificuldades dessa
tarefa serão numerosas, pois
.muitos alemães, providos de
falsos documentos de identi
dade, procurarão fugir do
Reich, se fazendo passar por
estrangeiros.

Londres, (BNS) - "Um li- Ih ares deles foram mortos, en
vro que acaba de ser publicado quaruto que as igrejas eram fe
nesta oapícal, regista o modo chadas. Catedrais, torann trans
como os alemães tentaram ris- f'or rnadus em armazéns e pri
cal' a Polônia dio mapa da Eu- sões, tendo sido pilhados todos
rnpa

,. noticia o "Darly 'I'ele- .os se.lJiS tesouros. Todas as es

graph". O livro traz o título

I
colas foram fechadas, e seus

"Cultura nazista na Polônia" dirigentes aprisionados, sendo
e foi organizado por estudan- mais tarde reabertas para nm
tes poloneses que viveram sob clonar como ínstítuíções prrra
a ocupação maz lsta, quase to- ment« alemãs. Nas uníversí
dos vítimas depods do sistema dades, dezenas de professores
que rielrnente retrataram pa- foram sacrdtíoadas à sanha dos
ra a posteridade. Vários capí- nazístas que haviam resolvi
tulos, foram escritos secreta- do eliminar o tator humano do
mence por homens que viviam mundo cultural polonês e apa
em diferente.s partes da Polô- garos vestígios de tntelígêncta
nia que não tiveram oportuní- e civilização. Bíblíotecas e mu
dade de colaborar para a Iiber- seus foram saqueados e remo

tação de seu país. Quando ter- vidos para a Alemanha. "A
minados, os capítmlos eram fo- moral deste livro es-rtto sol ..
togratados em diminutos fil- tão t�rriv('is condícôes, serve
rnes e comtrabandeados para para mostrar o que podei-ía ter

-------------------------.. fóra da Polônia por membros acontecido a todos os povos da

II
do movimento subterrâneo com- :E'JuYOIpa e em seguida .ao mun-
duzulos pelos pilotos da RAF. do Inteiro se os britânicos não

I
"Eis aqui alguns fatos que fi- tivessem persistido na sua 1'e
zeram decair a vida cultural sistêncía desde 191-0. até que
da Polônia antes de 1942 e an- os países livres do mundo e a

tertorrnente à instalação dos li::uropa ressuscitada pudessem
notórios campos de extermí- erguer-se para auxiliar a Iim
n io : Os sacerdotes encontra- par da face da terra uma tal
vam-se entre as primeiras ví-I iniquidade" - conclue o "Dai
timas do reinado de terror. Mi- ly 'I'elegraph ".

Paris, Março (Interaliado ) mos crrmínosos ele guerra, l11f1S,
-- Dirijinc1o-se pelo rádio ao se amanhã por vossa mércia e

])0'"0 alemão sr. Fronay, Mi- passividade consentisseis em

l2�7 -Milhar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.s 5.500,00 nistro elos Pnsion.eiros e De- �ue fossem perpetrados contra

227-Ceotena - Premio O{I valor de cr.s 600,00 I portados, pronunciou u.ma alo-I fra:lceses _crImes monstruosos
Inversão - Pr,,",min IJII valor 11.. Cr $ 20000 cuçao de que reproduzimos os

I
serres entao - por vossa cum-c

«Plano Alianca»
'

trech�s principais:
. .

plicidade - autênticos c.ri�l1i-
Série 3 número 2689 C $ '0000 _ Tipo liberal

"Ha na Alemanha dOIS mi- nosos e por essa vez, sereis im-

série C;$ 5g:�00'OO _ li »
lhões e mei.o �e fl:anceses que, piedosa:l1�nte castigados. EmMilhar de qualquer

C $ 600 '00 �
em sua maIOrIa Vlvem nos 10- cada oflCma, em cada lar, emCentena r,» li

I cais em meio de trabalhadores cada fazenda, colocamos osInversão do milh.H CCr$$ 200°'0°0 -)} li
e camponeses alemães. Podem franceses sob a proteção dosInversão da centena r 6 , O » »
ser ameaçados amanhã, na sua alemães que nos rodeiam. Ca-

Série 3 número 2689 Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico existência, por esses brutos be a esses ultimos decidir, si
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 » sanguinál'ios que, em outras querem ser homens honestos
Centena Cr$ 300,00 » » circunstâncias, éometeram cri- ou criminosos.
Inversão do milhar Cr$ 100,00 -» » mes. Digo isso solenemente aos Mulheres alemãs, campone-
Inversão da centena Cr$ 30,00 - � » operários e trabalhadores ale- ses e operários, vosso destino

mães: - não vos considera- está em vossas próprias mãos.
8o r te io rea li za r - se-á D o -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;-' -,---

horas, de conformida I

I

10 ESTADO
I
I Redação e Oficinas à

i rua João Pinto n.? 13
1 TeI. 102:;, - ex. postal l;�iI

I

Diário Vespertino

ASSINA:rURAS
Na Capital:

Ali'" Cr' 70,00
Semestre Cr$ 4U,00
Tr-imestre Cr' 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número H vulso Cr' 0,30

No lnt�rtor:
Ano Cr$ 80,00
Semcstr« Cr' 45,00
i'l'illleslrr Cr' 25.00

mediante contrito.

Os originais. mesmo não puhlí
caoJos. não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos D08

artigos assinados

LIVROS
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:.:,.: .. .:;

-

.

.

.

::"0.1: R ÓH
�UADEODOÂO,33
:'( il.li!tl0'tióPoLlS:;·

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi",rnc18 por
tuguês. espa
nhol, francês,
inglês. etc.

Romance. Poesia, Religião. Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintar�a,
Desenho, Saneamento, Metalurgla,
Eletricidade�� Rádio, Máquinas, Mo
torn, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r.ultura, Veterinária, Contabilidade,

Dicionários. etc. etc.

'J.lzilados e queima.
dos pelos alemães
Londres, Março (Interalia

do) - Informações recebidas
em Londres, provenientes de
Oslo dizem que os alemães re

centemente fuzil'aram 34 no

I'ueguezes. Acrescentam as in

formações que todas as víti
mas foram incineradas llum

forno comum por ordem dos
nazistas.

Cultura nazista na Polônia

Soldados norte-arr[ericanos fazem pouco da propaganda
nez is ta para abater seu espirito combativo. A propa
ganda nazista só produz sarcasmo no seio desses

homens. (Fóto do Serviço de Informações
do Hernieierioi.

Emprêsa «Auto-Viacão Itajaí Ltda.»
Floriauópolis-Itajaí

Em ônibus novos e confortaveis.
Saídas de Florianópolis - diariamente, exceto às

quintos-fdra.
Horário das Partidas:

Segundas - Terças - Quartos e Sextas-feira às 15 horas.
Aos sábados às 13 horas.

ACEITAM�SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima &: Irmãos
Rua Conselheiro Mo.Eco , 3S - Fone: 1565
Telegramas: LUAMA - Caixa Postal 129

Solene advêrtcncia

MATE: gelado
chã
chimarrão

Bebida saudável

A l)V()G r\JJOS
Dr. OSVALDO BULCÃO V/_ANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRA.L

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
Felipe Schrnidt). C. POSTAL: 140.

Sedas, Caseiniras e Lãs

CAGA $••". a(OG.A
ORI_.ANDO SOA RPBjI�I_�]

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

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

RIO DE JANEIRO

Carta Patente n. 113. - Expedida pelo Tesouro Nacional
PLANO FEDEr'AL DO Bft,,,SI�

Hpsultado (1 t t sorteio r ealtzado no dia 28 fie Fevereiro
í

e 1945 dI-' eOIlfur1TiI1!id� com II Decreto-Lei n-. 2.891,
i� 20 lle Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
Ierul e grH.ndt� número rte pl't\f;tamistas e outras pessoas;
rui séde da Ahunça do Lar Ltda., de acôrdo com as íns
.ruções bnixans s Pejo rf'ft-'ric!o Decreto-Lei.

Plano Especial· Premiado o n' 1.227
1227-Milhar-Primelfo prêmio no valor de Cr.s 10.00000
227 - Centena - P. e�io no valor de Cr.$ 1.000,00

Inversão - pr", mio 0(1 valor rlfI Cr.$ 300,00
Plano Popular. Premiado o n- 1.227

.r,i'.

OBSERVAÇAo - o próximo
dia 31 de Março (sábado). às .1-1
de com o Dr·creto·Lei 2.891.

Rio de JflnAiro. 28 de Fevereiro (fe tq45
VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Fedtlra!

Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor· Gerente

Convidamos os sentorf's prestamistas contemplados,
que estejam com os seus tltulos em dia, li virem à nOSSfl

;.érle, para receberem Sf'US prêmios. de 8côrdo com o nos

so Regulamento.
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Indicador Médico I

Dr. LAURO DAUR4 Neg�cio de ocasião
Por motivo de mudança, ven·

iJspeclallllta em lJoença. de t.i\enho
ru - Vias Urllnárlas.
Curso de espec1aJlzaçllo de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade 'de Medicina de Sllo Paulo.
Tratamento especlal1z8do, médico e

cirúrgiCO. das afecções do aparêlbo
genital feminino (Utero. oTArias.
trompa•. etc.).
Cura radical dai l.nf1IImaçOea dOi

anexos (Ovarios, trompas), sem ope·
raçAo). Tratamen·to de todos 08 d18'
t11rbios da meDstruaçlo e da eaterW·
dade.

. Trat.ament,o moderno da blenorra

!:Ia alll'1lda e crOmes. em ambos o.

sexos, por processos modernos sob
('ontrllJe endosc6plco - Ur�pl.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERM1A
- INFRA-VERMELHO

CONSTn..TAS: - Ou 10.30 li 13

horBS � du 2 I. II.

Consultório - Rua Tlrldentlll 1•.
"'one: 1.663.
Residência

'iOJ:N'a4Q) ,

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

HOSPITAL "NER1!':U RAl\-LOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta
giar10 do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
Cl.INlCA GEnA!. � DIAGNóS1.'ICO PRECOCE .t,; :rnATA1UEN'1'O ESPECIAJ,JZADO

DAS DOENÇAS DO Al'AR1l:LHO RESPIRATóRIO,
OPERACÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às {:j horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18.
RESIDf':NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el, 742.

'

DR. MADEiRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

curso !oe Aperfel{!oamento e Longa Prãtíce no Rio d-e Janfl1ro
, .... Il'll!IV LTAtI - p.,1a manha: dlarlamenate du 1O,30à.12 h•• à tal de ezcepto 001
... 1...<1_. 4.. 1.8.30" 18 bora. _ CONSULTóRIO: R.. Joao Plato .. 'f, iIObra40 -

1."81 -- Re8id4'oncta: R.........ld_U. eu.11tho, ,a.

DR. ROLDÃO CONSONI
1)lltURGlA GERAI•• AI.TA CIRURGl.'\ - MOLÉSTIAS DE SENHORAS - PAR1.'OS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
hslstente por vários anos do Serviço CLrúrgico do Prof. Alípio Correia Neto.
Cirurg ia do estômago e vias biliares, Intestinos delgado e grosso, nrõíde, rins,

c.,-óst.ata, bexiga, útero, ovár-ios e trompas. Var ícoceíe, hída-ocele, varizes e hérnia.
CONSULTAS:

f.1.a.jj 2 lU 5 horas, à Rua Felipe Schrnidt, 21 (altos da Casa Paraíso ) , Tel. 1.598.
RESIDl1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; TeI. M76,.

DR. MARIO WENOHAUSEN
IDlplOfTlado pela Faculdade Nac. de Mealclna da UnlTersldade do BruU)

c;lI.·tnterno do SflrTlço <:t. Cltnica MédicI do Profe88OI' Üln'aldo OI1TeLra. m6d1co de

Departamento de 8a(ide
t!J,IN I()A M9UI(;'s - Mol6811411 tnÚll'llas de aduJtoe e ertauçaa. CONSUL'.róRIO

• IUIlf.!IOltNCIA: RDa Felipe Sch.mldl n, a8 - Tel. 811. CONSULTAS - Du 111 •• III

DR. SANTAELlAA.
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cíonal de Doencas 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 MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
As�jstelltfl do PI·of. San,oll, do Rio de Ja.elro

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

Ch'urgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPOIU)';O (lábio e céu
da bôea femlldos de nascença)

EsôfagoS<'opla, traquêoscopi·a. broncoscopia parô retirada de corpos estranhos. et.c

COXSUL'L<\S: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
nua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviço. de Clínica Infantil da Assistência Municipal •

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado. 7 (E{!!ffcio S. Francisco),

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

lo•• t.""

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

DR. BIASE FARACO
Médlce - chefe do Serviço de SifU1a do Centro de Saúae

OOEN(;AS DA PELE - StFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
A..\ffiOS OS SEXOS - RAIOS INFRA· VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA�

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

DR. SAVAS LACERD,A
Clínica 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
RESTDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. REM9GIO
CLtNICA lumlCA

MoIUI:I.. IDternaa, 641 Senhora•• CM·

.nçal em Geral. CONSULTOlUO: fim

Ir"el1pe sctunldt - Edlflclo Am6lla Neto

"on. 11i92. e .. la e 1t li 17 hora. RI:

'Jn1J.NCU.: • Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

otnrtU .' ortope4lL VItal..,. • Otnrsta
ao toras. PartoII • C_CM ... MaIlor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
!'18Dl.ent. d.. 11 .. 17 boru. RJl8IDJlN·
"_. "1""'........ 6.1"'m ......... .,...

Dr. Newton d'Avila
OJ).roçõe. -- Vias Urinarias'- Doen
ça. do. intestinos. réto e anuI

_ Hemorroidas. Tratamento do
colite amebiana.

Fisioterapia -- Infra-vermelho,
COIUlult: Vitor Meirelel, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•.••
à tarde..!..' da. 16 N. em diante

R_m: Vida! Ram"'. 88.
.... --

r9"': 1061.

lIédic. - Cirurião - Partelr.
IA 10 S I

Moderna e possante íuatalaeão
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo-

.

Osdenaís, câncer do estômago, afe-
cões das vÍa. biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamento! moder-

nos e eficazes desta moléstia LO�nf�E::;,. (BNS) -.- :'Tre-Igle"; l:a qual }';0.C?nsi<lenwamCompleto gabinete de Eletricidade ze tanks Japoneses toram os perrtos mundiais, ern 1 H42.
nédica: Ondas curtas e ultra-cur- I
'liS, Raios Infra-Vermelhos e Raíoa destruidos num só dia, na nova A perda "de face" na c-ampa-
Ultra Violeta. Intrason-Terapía c:.abeçs.-de - ponte estabelecida n ha de Burma constitue. por
Ccnsultório: Rua Deodo�o,. pelas tropas brítãmícas sôbre o si m.esmo, um golpe que afeta

.

esqums Felipe Schmidt Irrawaddv. a BOO milhas a oeste tanto o Inirnízo quanto as ele-
lu , U 12 hrs., e das 14 .. 17 hn '"

c
,

•

'" '

1'....,OD. 1."" I
de .M.andoalay. -- escreve o. vadas baixas e perdas de oqui-
correspondente do "Times" pamento ".

iNSTITUTO DE DIAGNOSTICO I, em Burma, que acrescenta: '1'CUNICO "Provavelmente foi esse °

DR. DJALMA ,maior .revês so�rido pelas tôr-

MOELLMAN N ças. blmda,?as Japonesas. ESS;1
orgia de tanks" destrocados

rormado pela UnlTeraldad. d. Qen..bra I foi um verdadeiro "negócio
Com prAtica no, h08pltalJi europeua ímper íal ". Pilotos do Reine-

Jl1n1ca mtk1ica em I'erlll. Pl'<llatrla. dOf'!1), I Unido, Jamaica, Austrália, C 1-
tu :=U:ou::::' .Il=:�:nlto' I nadá, Nova Zolandía e Atríca
,"'te. T6ca1oo: DR. PAULO TAVARJD8 do Sul tomaram parte no aÜ1.·
Cur80 ae Rad101oglJi CIln1ca com o

dr.,
que. Enitre os pilotos do Reino

l'Ianoel 6e Abreu CAmpan&rf.o (810 �u· Unido havia alguns veterano" I
�, E41peclal.l.zado em Higiene • &adde da batalha d G

-

B t 1"úbl1ce. pela UnITel".ldao.. do Rio d. Ja. I
'" a ra-. 1'e <.til] a.

!lelro. - Gabtnete d. Ralo X _ E1eetro- Segundo parece, o comando ja
�(jllOfrl'atla clln1CI! - Metabol1JlID.o b. ponês está concentrando to
tal - SOndagem Duodenal - a.b1net� dos os recursos diepon ívais e
d. rt.Ioterapia - Laborlltórlo 4. míeroe lançando-os, no assalto às ca-oop1a e anAlise cl1n1ca. - Rua remandO ,

"acbado. 8. "on. 1.11H1. - J'lorlAnópolla· beças-de-pcuto britânicas. As'
#..,. - .._ ...... " - __ ..._•.,. ...__....._ _ baixas japonesas têm sid-o el i-

vadas, nessas como em OUTra,:

operações. O 14° Exército brl- imprensa aliada
tân íco do general Slim, na para 05 holandeses
campanha ele Burrna, matou 'Washington, (NI8) -, Se
mais de 50.000 japoneses, sem gundo despacho de Londres,contar as outras espéctes de mais ele um milhão de exern-

CASAS: na rua Uruguái. diversas, b�ixas. Mas os japon eses rl iS-, piares elo diário "Holandês
pequenas, com renda mensal de poem .dl' ,;ml Pllorme exército Enante ", foram distribNíclos
�20,OO, por 3�,OOO.00 cr.uzeiros. . �le mms ue q:latl'o milhões de I nos últimos:i meses do ano

12��0���. Fehpe Schmldt, por cr$j :�,o:11ens €
..

a despeito d�s ele-I passa.do por yma �s(]uad]'ilha
No Estreito, por Cr$ 25.000,00.

,atlas perd�s .�e potencJC1J hu- da Oltaya Força Aerea. O l'e
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000,00 I mano especwllsado em Burma,! ferido jornal é redit>'irlo em
Na Avenida Rio Bronco, por Cr$ !lão ::;ofreu um 2,'01P0 aJ'J'aza-1 holandês. e era lançad� (liHl'Ía-

{8��O'���ça 15 de Novembro por �or. �O l!Ue pe,l'd:r�n: os ,iapo-I n:e��e ele a,:iões sôbre os tel'
Cr$ 130.000,00.

, ..es�l';. com as v Irtorlas d.o 14° I rlW1'10S da Holanda ocupada.
Uma na rua Campos Novos, num EXPI'Clto, e () que não pod-elu

terre�o de 1.524m2; por 40.000,00 l'econqnistar, foi O prestígio ou
cruzelros, "a fal'e" A irnportância qw' I

ALVARO RAMOSTratar com A. L. Alves. na ruo' .

J

IDeodoro 35, ?� ?apO�lE'f'eS atT·.lbuem ao pres·
.

tlglO lIao podena ser maior e CIRURGIÃO-DENTISTA
i VENDE SE uma Serraria

I'
os ef,:ito'3 di.s'l(! sôbrp �eu mo ..

-

hidráulica, de- ral llao pode ser perfeitamen.. Rua Vitor, Meireles, 18
"id&mente registrada no 1. N tE' com[)l'pensivel pelos oeirlen-'
do Pinho e um "troly" com I

tais. Na 111e1.ropole ,iapones'a o
....----'-"!�-------

cavalo. e correame novo. efeito é da mesma importân- Prefira umR parte de sen
Informações nesta redação cia o �pa receu numa ocasião trôco em "Selos Pró Doente

uo na rua Deodoro 93 - Estreito em, q�le a. penl� "faee" cte Ulul Pobre do Hospital de CarMa-
. . e�:rclto JalloA:)t2� pode trazer de". e estará contribuindo para

VENDE-SE urna. propneda- 11MB COl�,sequeil1Clas. Os eomall- que êle tome mais um poneo
.

de sIta em Ba;· dantes Japoneses fOl'rum' com- de leite, tenha melhores medi-
�elros, com casa, ,pasto. boa Illletame�te sllpf'rados pejo ;?,'fl- camentos, mRis confôrto no
agua e p�quena chacara. 1'ra· ?e:·.�l Shm e saas tropas foram leito de sofrimento, etc. etc •••tar a Avemda �Jro Ramos, SO·Il1at.ldaS pelos britâ.nicos em I (Campaha de Humanidade

V d d· -
toda,s as fases da luta na "jun-I do HospItal de Caridade)

en O se
o pre 10 n. ::iS· .•

�- da rua Fernan.1 _
do Machado, nesta capital. I': .

(� á desoc_upad.o). CASA DE SAúDE E MATERNIDADETratar a lua Joao Pinto n 51
"SÃO SEBASTIÃO"

DR. AURtLIO ROTOLO

E'�sta

I

�() har e no lar
KXOT

não deve faltar

VENDEM-SE

de-se a casa da rua

n, 48. Negócio sem

diários, Tratar com

Schaefer, na mesma.

Joinvilll.'
interme·
Adriano

5 v 3

,

e a

Perdeu-se ��Iot:� ��e
tojo beije, no trajeto do Co�é
gio Coração de ]esús. rUflS
Jerônimo Coelho, Nerêu R*·
mos, Joínville, E�teves Júni(lr
e Bocaiuva. Quem entregar
nesta redação será gratificado.

3 v.2

Datilógrafo

Sopo to s de todos os modelos e

modernos, Inclusrve Sondo lias para
dos SENHORAS e SENHORITAS,

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus calçados sem visitar Q

«Tamancaria Berreiros»

dos tipos mais
praia ao alcance
por verdadeiros

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

e

Estudante da Escola de Cc·
mércio, datil6grafo. oferece�se
para traba Ihar em escritório
uU casa comercial.
Cartas para «Estudantl"» oe!

t� redaçio. e Vi �

-

japoneses
lace»

estão «perdendo
Burmaa em

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Clínica de Adultos
Crianças.

Doenças da pé/e, Moles
tias do coração.

Consuhas diárias em Palhoça
Horário .- das 10 às 4,30.
Reaídência: Florian6polis

Alameda Adolfo Konder, 8

� O bar e no lar
KXO ')'

não deve faltnr

Sob a direçllo clínica de

DR., DJAI,1IA MOELLMANN
Construção moderna e confortável, situaria em apl'uzlvoel chácara CÁlm

esplêndida v istu v/u'a omar.

Excelente local para CU1'a ele repouso. Agua fria e quente

AJ>AH}�LHAl\-IEN1.'O COMPI,ETO E llODERStSSIl\10 PARA 'J'R.'\TA�(EN,)'O
'MÉDICO, CIRúRGICO E GtNEt..:OLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laborllt6ri�s para 08 exames .le elucidação de diagnÕsticos.

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

Casa de Saude Cr$ 400,00.
o nOENTE PóDE TER JUFlDICO l'ARTICULAR

FLOR.IANÓPOL I S
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

, ...
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9-Sexta-feira, às 19,30 horas, exibição
Departamento Esportivo).

LIRA T. CLUBE-Dia
__._w_ y ..".- (em parte para

I

VIDA S'OCIAL
Fasem a008 bojei
A menina Jairo, filho do sr, E

vandro Marques;
a srita, Maria dos Anjos Mon

teiro;
o wr, Renato Machado. propr-ie

tário do ccn ceituo.du «Casa Re
nato»;
o srita. Nair Macowiesky;
a exrno . sra. vva, Carlota Sohn;
o menino Mário Leite, filho do

sr. Racine Leite;
a sd ta. Vanda Mírosky , profes

sora do Grupo Escolar Arquidioce
sanos São José.

Clube!!!:
Do sr. dr. Vital' Lima, Presi

dente da Clube dos .Funcioná-Irios de S. Catarina, recebemos

e, agradecemos, o seguinte Ofí-!clO:

Tenho a honra de cornuní
cal' a V, S. que foi empossada
a nova Diretoria que deverá

gerir os destinos deste Clube.
no período de 24 de Fevereiro
de 1945 a 24 de Fevereiro de

i947, assim constituída: Pre
sidente - Vitor Lima, Vice
Presidente -- Martinho Cala
ia Junior, lU Secretário - Ha-
1'01do Luz, 2" Secretárío - An
tónío Feline. Tesoureiro
João Silva:Na certeza de con

tar com o eficiente concurso

de V, S, tão valioso para alcan
çar os fins que temos em mi
ra - a grandeza do funciona
lismo=-, subscrevo-me com alta
estima e distinta consideração.

Alice Ribeiro irá
aos Estados Unidos

ViaJa.I) teR J

Dr. Achiles Balsini
Acha se nesta capital o nosso

prezado confrade, dr-, Achiles BoI
aíru , diretol' de "A Cidade", que
lie edita em Blurnenau.

*

Dagoberto Nogueira
Para a Capital Federal. a servi

ço da Rádio Cultura de Itajaí. pe
lo ovino da Cruzeiro do Sul. se

guiu. ontem, o sr, Dagoberto No,
gueira,

Passageiros embarcados pelo
avião da Cruzeiro do Sul:
Para Curitiba: Antonio Alvea de

Mora'its Jr. Dinéa Benjamin Naya
Moraes e Dr. Renato Gabi:.ro. Para
São Paulo; Artur Moellmann. 50-
nia Cunha Werneck. Sylvia Cunha
Werneck e Fausto Fialho. Para
Rio de Janeiro: Helena Quartin
de Vicenzi. Adolpho de Oliveira
Jr. Dagoberto da Silveira Alves
Nogueira, Nair Garção dos Sem
tal. Mário Couto. João dos San
tOll Areão. Pedro Sales Garção dos
Santos, Lydio Ammann e Dr, Be
noni Laurinda Ribas,
Desernhorcodos : Proceden.e de

Curitiba: Dr. Vasco de Mello Fei
jó e Dr. Diego Gonzaleli Blanco
Procedente de São Paulo: Maria
Augusta de Macedo. Plauto Ma·
cedo. Tereza Vigat'i, João Montei
ro Capelle. Salin Gabriél Maca!'i,
Witteh Paul Hering. Roberto Pa
lombo. Manoel Fiuza Lima e Li
berato Carinni. Procedente do Rio
de Janeiro: Carlos Julio Renaux.
Luiz Renaux, Osmar Severino Du
arte. Flavio D aquino. Dr. Augus
to Ferreira de Paula e João Fel'
nanies Filho.

o PRECEITO

Todo trabalho deve .er feito
com disposição. alegria e bom hu
mor, Fóro dessas condições. até a

mais le'le ocupaçc5.o pode tornar-se

insuportá'lel. causar mal eltar e

preguiça.
Procure ter boa ,vc>ntade para

trabalhar. encarando' euae ocupa·
ç8•• com QI.llda e bom humor.
Sm:S.

o

de filmes

o Rei George fotografado entre os membros do seu gabinete de guerra: Da

esquerda para a direita: Mr. Gobert Morrison, Lord Woolton, Sir John An det:

san, Mr, Clement Atlee, S.M. O rei, Mr. Winston Churchill, Mr. Anthony Eden ,

Mr. Oliver Luttleton e Mr. Ernest Bev iti . (Fóto de Britz News Service).

R. H. BOSCO LTDA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS

ITA"Ai - S- CATARINA
SEGUROS DE:

Representações
Consignações -- Conta Própria

Rua Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

�------�----�--�;:-�i...,_�·__�"""""""""""""""""""""�
O 'santo do dia

St. Tomaz de Aquino,
Confessor e Doutor da Igreja
Transcorre. hoje. o dia dedicado

à memória de um dos rno íores gê
n ics produ'eídos pelo espécie hu

Imona. Entretanto. não é o sangue
de uma das mais nobres famílias

I
Estamos informados que Ali- da Europa de então. nem a Inte-

('e Ribeiro, a maior cantora ligencia de todo descomunal a

jovem do Brasil, realizará, em manifestar-se desde o 5 ano de
vida que de Tomaz fez um dos

junho ]Jroxnno, n111a longa homens mais doutos de todos os ������������������������������!����.
touruée aos Estados Unidos, tempos E' a íntima união do es

Desta teíta a consagrada pír,to humano com seu Criador

cantora se fará acompanhar que abriu ao filho do conde Lan
dulfo de Aquino o caminho paro1>('10 não menos destacado pia- os cu lrrrindnoíos de sober e da son-

nísta brasileíro, Arnaldo Re- r ido.de, Es ,c união era indisso

bello, deteridor do ] o prêmio ,úvel Nem os rogos da mãe para

(medalha de ouro) do Instltu- que Tomaz renunciasse à vida
hurnil-Ie na ordem de S. Dcrn in

to Nacional de Música, tendo si-
goS'. nem as perseguições de seus

:10, ainda, pensionista do Go- irmãos que não hesrtc rorn de em

vêrno Federal na Europa, om- pregar os meios mais perversos

:1", aporteiçou seus estudos. paro secundar cs desejes do. mãe.
foram capazes de afastar o granArnaldo Rebello foi, ainda, de gênio da fonte de todo asa-

presidente da Associação Bra- bel' Nem tão pouco as glórias a

si leira de Música, secretário codêmicas conquistadas -- mas.

geral da Associação de Artís- não prccurodas •• na universidade
meis célebre do mundo, a de Pa

tas Brasileiros e diretor art ís-
r is, nem as múltiplas ocupações

rico da Rádio Sociedade Rio de no serviço dos Papos conseguiram

\ NoJaneiro. sepo ror seu pensar de Deus, POl'

«O VALE DO ITAJAI» Arnaldo Rebelü foi, ainda. isto. encontramos. também. nêste
santo. mas em gráu elevadíssimo,

IA MOVA REVISTA presidente da Associação Br�- a ve..eração do Santíssima Sacra
Deu-nos o praaer de sua visita sileira ele Mús�ca� seO,.'retá1?,

o mento e � amor ardent� à Vi�

.,LO'11<11"€'S. lBNS).
-

"A,
cidade

11'egGBiJ,·O,u-c.e pelo

l'E'g'l,'esso
da

O 81'. dr. Osias Guimarãea, diretor, geral da Associação de Artís- gam das VU'gens: Conclu iu s.�a �1' I de Sirlnev na Austrálía teve ]1'SCllladra Bri tâníca ao Pacítí-geral da novel r@.vista «O Vale do ts B' :}', r' tor -tí da com u:n ato de obedíâncío : i .. ., ,_. Q. �, ,

Itaiaí», de difue1io cu.lturol, in- �s raSl,eI,los e ,e 11e 01 ai l�- embora já bem enfraquecido, em- recenteruento seu dia de gala co, recebendo COIU alegria e es-
dUlltrial e comercial. t1CO da :r:-adlO Sociedade do RlO

I preendeu. por ordem do Papa. a quando o FI. ::VL S. "How-e", lla-!llélntaneidade O!? tripulantes do'
O dr, Oeias. no decorrer de sua de Janeiro,

, _

"

viagem p(l�n !.i50 (França), mor- vio capitânea da Esquadra Brí- navio eapitãnoa " - conclue o
agrad��el palestra. nOIi fez sentir, ,Com.o se ve, sao dO, :s c�llsa-I

rendo, porem, ��l F�s ..anuova. no tânica do

paC,'if,
ico. tle'u entra,-I

..Dailv Sketch".
011 dlbculdades en�ontr�dos de grados a'Sitros, Um, alias, ja co- convento dos C1s'CE.'rClenSe.i, _chora ,'" .' " '_

•

início para que pOllslvel fosle toro I AI' R'l" Q
d� por todo o mundo CTlstao. da !lO pOl to --,nloücl,a o Dal ----------------

l'd d b' t' n lec'.ell1los, ice '1 }"eno, uan-, ly Sk'e·tcll" Sl'cl"ley I'ecebe s.c.m-

TIS'
nar em reo 1 a e o se� ,o Ja 1VO

'" .".,
_

.. .

"'.'
, '.

'

v,. r GR1i ste livrOEntretanto. foram esses oblces POII- do de sua tempOlada nesta ca
I •

. 1)1'e com entuslasmo e afal)lll- A, peça e
t' e t t d l)'J'jal 'a (''-Ita SO('1"e,(1"'(le fl'orl'a

' :No har e no lar =-====. I8J'lOrm n e con �rna os graças ao
, ." LI,., a< • -

" r 1 dade OS h0111e11S de todas as ' ,c<��=====- ;apoio que lhe fOl emprestado pe· :1opol1tana. não lhe regateou J{ 'N O ]
l' ,- ,- , .:

las autoridades. indústria. comér-
'

�
,

" lUlo deye ia ltar _Hçoes que \ ao te,r as snas
DOENÇAS 00 GADOaio e lavoura do Vale do ItajaÍ, ap!aus.o�, O outr.o,. lSt� e, ,Ar- praias para formar parte da

�rindando.nos _

com o prin;eir� naldo Reb,elo,. al�da nao t.lVe-, g)'ande base de o-perações ('011- E REMÉDIOS
num�ro �a revlsta, da qual. e di nlOS 01)01 tUllldad,e (le rOiUVl-lo,

A A
· tI

..
a O Japã,o, luas, Hel.l eu.tllsias-retor-presldente o nosso particular Eintretanto O rartaz que o p1'e-

9On Ia
"

d '. o 1'e eb .

amigo sr'l' Alfredo Campos. o dr" " r, _,
, , '_

nlO e alll a, mala: �\. C eI

Oliios nos declarou ser pensamento I (el.:e clelx� t'n.tre\ e1 suas �lota
,

. ()S marmhe.lros hntalllcos. A
da diretoria fazer a remessa, �a,ra I Yel� l�uahd�des. "

i pO])lll�ção da cid.acle_ cercou de
os campos de batalha da Itoha B;sses dOlS reUOlllaclos ailtls-,d I! at,Emcoes,

a tripulacao
,

entre
por intermé�;io da �,E. da L,B.A,. tas pátrios, no.s _Estados Uni- i a sma temIó-a do melhor lnocto possi�de um aprel:_avel numero deexem- l('� (lernon'tr,rl'ao PO" 110"'''0'''
piares afim de que os nossos pa- ')"':

'. 18.( c. '"

,

' :''''','' "e1, e esta retribuiu (';0111 �nn:a
tricios tenham conhecimento da amIgos do no.rte a grauchoSI- Aliviada: em PoueJOs Minutos fe,sita �nfanUl a bordo do "Ho
existência demail um orgão de dade de 'nossos s,enti111entos, Em POUCO" min"[(IR a novu receita -- we", Para a Austrália a Mari-
dOf

-

c ltural em su t
.

f t' t Mendaco --- cOnJC(;U 11 circular no sangue.1 usao u, " , _

a erra na- que 111alS 'se azem s'elL !l' a' ra- Hli\iando os aces"OC; e os ataques da aSIDIl nha da Crã-B'l'e;tanha te.ln sidotal. 'Essa Ide la e, nao ha negcr, '
.

S r a c 'reles da ml ou hl'onqllil\'. Em, pouco h',npo é possÍ\'el
.T

�

digna dos maiores encamios. ves 'Os ,na \ es • o . 1-
Jormir bem. r("pimndo' li\TC e facilmente. Sen1pre seu bastiao e Sl!a defe-

Quanto a apresentação. dispen- sica, Mendaco alirilC-{'. fIlc"mú que [) mal seja sa e assim o povo de Sidl1ey
C

.

d d �. t antigo, porque di>solvp e remove o mucus
" ..

sa a revista qualquer comentário. ,011S1 eran O, eUcl"ert3Jll O, que que obstrúe ns vi,,, "p"pil'ato"ias, minando ,--------------------------

Cumprimos. entretanto, um dever són1ente eU1 junho 111wlarão a SlW energia. "''I'uinulIdo sua saúde, Ia, Banco de Cre"dl·to Popular e Ao'rl"cola ded
.

t" .-:. d t' zendo-o sentir-se prematuramente velho.S JUs lça a�lrman o qAu� es a
sua tourn,ée crênlo,s que os Mendaco tem tido tnntu <'xito qu� se ole-

fadada Q alcançar pleno eXlto emI' rece com a garantia de dur ao -paciente

8 t C t
·

suas futuras edições. pelo que nosso:; esforçados e,mp!'ezanos, "espiração line e fItei! rapidamente e com- �I n a a arlUacumprimentamos seus dignos dire.! sempre PT,Q,ntos a bnnuar a Jtleto alivio do sofrimento da asma em pou- il
cos dias. Ppça Mcndaco, hoje mesmo, em

tore.. Sociedade florianopolita,na com qualquer larmiteia. A "ossa gurantia ê a

Somai g�atos pela honrala vilita maO'nificas exibicões e colorcer-
sua maior proteção.

e bem aSSlm. pelo exemplar que"" .

> �
end a Ao Acaba com

nOIl foi ofertado, tors, bem podenalu eneetar ne- -I, ... a "."....

goei-ações para trazê-los até Agora tambem a (r $ 10,00DO DIA FloriaillÓpolis. Teriamos praZE'r
em a,pl.audi-lo.s, Aí fica a suges
tão,

Endereço Telegráfico

Transportes Maritimos; Ferro
viários, Rodoviários. Aéreos.
Cascos. Fôqo, Acidentes do
Trabalho. Acidente.. Pessoais.
Responsabilidade Civil e Vida.

«BOSCO»

A AIsacia comemoro

sua libertação
PARiS, (SIF) - A libertação da Alsacia pelos exércitos

francês e americano foi comemorada pelos Alsacianos e Lore
nos de París, reunidos na Praça da Concórdia ante o monu

mento erguido i\ glória de Strasburgo. Numerosas moças e

crianças tinham envergado os pitorescos trajes nacionais. De

pois, de uma vibrante Marselhesa, entoada pela multidão que
acorrera à Praça da Concórdia; o pastor Keochilin foi o pri
meiro a aclamar o nome de De Gaulle, o qual "sob a bandeira
da República, soube reconduzir a Vitória e libertar a Aísacía
e a Lorena, mais francesas do que nunca",

Pacifico o navio
H_ M_ S.

capitânea
«Howen

Assembléia Geral Ordinária
o Presidente do Conselho Administrativo do Banco de

Crédito Popular e Agricola de Santa Catarina, de acordo com

os artigos numeros 23 e 24 e seu paragrafo unico I dos Esta
tu tos, convida os senhores acionistas, dêste Banco para a

Assembléa Geral Ordinária, a realizar-se em sua séde, à rua

Trajano n. 16, às 17 horas do dia 21 do corrente mês, afim
de tratar dos seguintes assuntos:·

I' - aprovação do Balanço, relatorio da Diretoria e pa
recer do Conselho Fiscal;

2' - outros assuntos de interesse do Banco,
Florianópolis, 6 de março de 1945.

ADERBAL RªMQS DA SILyA, Presidente
:3 '.-1

Comprar na CASA MISCE
i�ANEA é saber economizar"

FARMACIA ESPERANÇA
do F.rm.�ê.t1co .NILO LAU8
110'" • ama:ahA .er' II ... prel.....

� ..,,_&da • aPrllqelrU - BomeopaU. � p�
.t.rUPIt Ce NiTaüa.

....,...... • ..." .ItMn'''................ ��

(avie 2 cruzeiros em selos P/II porll posU:
UZJNAS CHIMICAS BRASILEIRAS l TDA
C.POHAL.14 .JAeOTICASAL ur.J.'AUlQ

,
\
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o IIIADO-Quarta.feira, , d. M.rco Cla tl45

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortização de Fevereiro de 1945.
No sorteio de amortização realizado no dia 28 de Feverei.o .:le 1945 foraro a.mor

tizadas as seguintes combinações;
QQO DGA IMZ VK.I 10H KXR

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão recebei' imediatamente o capi�al garantido a que têm direito.

Sede Sccial: -- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: -- CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco nr. 39
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

MAUlADO &: C1A.

M'
·

oveis
Comprar, vender ou alugar

116 na

a SERVIDORA
[a maior organização no

gênero n..ta capital)

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Atenção I
Compra e venda seu imo

vel, mas faça-o com van

tagem, por intermédi� da

firma A. L. ALVES
Rua Deodoro. 35.

Rua Felipe Schmidt, 34

POINT-A -JOUft
Aceitam-se encomendas

BAZAR DE MODAS
.(onfeções -- Alta costura

Novidades

,

MAQUINA DE ESCREVER
Vende••• uma portcítil marca
·CORONA». por Cr �$ 600,00.
TRATAR com o .1', Heitor
Var.la à Rua· Curitibano•.

r.-:�5gI111-0'

���f:§ �.
,..._

, �
...- ...-

c:n
C'2

z:::
:::t:l

_ c.r.I

nnÁrono PATOLOGICRS

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

Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Fum. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina. Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de

doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes.
Exame de secreções.

Jtutovaccinas e transfusão de sangue.

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

Novos planos par.a a

míneroçdo carbonifera CARTAZES DO DIA
HOJE 4 a-feira HO.lE

Ag'ncia. e Repr••entaçõe. em Geral

�atriz: Florianópoli.
Rua João Pinto, n. S
C(lixa Postol , 37
Filial; Cte&ciúmo Londres, (B. N. S.) - Um, existentes em Nottínghmshíre,

Ruo Floriano Feixoto, I/n (Edit. I
Pr6prio). - Telegrama.: ·PRIMUS" iüa,u,o de desenvolvimento em

I continuou ele, toram equipa-
Ag.flte. no. principais município. larga escala está sendo elabo-

I,
das corn a maquináría mais

do Elltodo melo pela importamte cornpa- moderna no começo da guerra.

Camisas, Gravatas, Pi iarnes nh ia britânica de minas de car- Contudo, vantagens, a i n da

Meiasdaa melhores. pelos me vão Dolsover e tem por objetí- i maiores poderão ser extraídas

Dores preços SÓ na CASA MIS' \TO reduzir o custo da produção da novas idéias e aperfeiçoa
ILANEA _ RuoC. Mafra 9 ..carbonifera. Esta norteia foi

1

mentes íutroduztdos a partir
,

dada em .primeíra mão pelo
I
de então tanto na Grâ-Breta-

;..-. ••_iiiU � I 51'. N. B. Brooks, presidente da 1 nha como nos Estados Unidos.
referida companhia, na deda-j Nas minas de Derbyshíro €IS

ração preparatória à respectí- pera-se a realização de econo

va assembléia anual. "Um dos rnia consideráveis tanto 1110 que
mais salieutes problemas que diz respetto às reformas sub
rleverão ser enfremtados pela terrãneas, como de superfície.
nossa ímdústria no após-guer- O sr. Brooks acentuou que de
ra" disse o sr. Brooks, é o de I vido à estrutura geológica es

como o carvão poderá ser pro-I pecial .dos depósitos carbonife
duzírlo e vendido a um preço ros britânicos, a maquinaria
substancialmente mais baixo em uso efetivo noutros países
ao mesmo tempo que os salá- não se adapta necessariamente
rios dos trabalhadores se man- ao Reino-Unido. Ao mesmo

tenham 'em nível elevado. Co- tempo, onde se verífíeou a

mo os salários formam 70 por ocurrência de Iílões de rijeza
cento do custo da produção exagerada, fez-se a instalação
carbonifera, é claro que só- de maquinaria americana. Um
mente tornando o trabatho dos aperteíçoamarutos mais no

mais produtivo pode ser subs- táveis das últimos tempos
f t amcíalmente reduzido o custo é a transpontadona e brttadora

I total. Julgamos que arpenas pe- "Meco-Meoro ", que foi fabrt

! la adoção dos últimos apertei- cada pelos técnicos da compa-
Clinico Geral de Adulto.

ccarnentos introduzidos na mi- nhia em apreço 11'0 decorrer dos
Doenças da. crianças '

,

Laboratório de Ancíli.e.

I
neração do carvão, muitos dos últimos três amos e que causou

clínicas. quais foram desenvolvidos du- funda impressão aos membros
Conlult6rio: rua Felipe Sch-

I
r-ante a guerra, tornar-se-á da comissão norte-ameríeana

midt, 21 [oltol do Casa Pc- ,

f
. .

I
-

d ..

railo]. das 1030 ál 12 8 da.

I
poss�vel e e�ua:' a ímperatíva {'Ü oarv�?,. ur�l1J�e _

a sua re-

IS ã. 18 h.. I medida econormca em foco. cent.e VISIta a Grã-Bretanha.
Relidência: rua Vilc. de Ouro I" Prossegudu O sr. Brooks reve- Três das máquímas de que s,e

Preto. 64.
.

1'11ando que alterações extensí- trata já se acham em OP,eraçõesFone. 769 .[manualJ . vas a todas as minas perten- e outras serão instaladas, de
....------------. cemtes à citada companhia es-II acordo com as condições locais

tão sendo estudadas detalha-l e logo que se tornem dísponí
dameute. As quatro minas! veis.

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e BospUal de Caridade

EDITAL
De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e

Hospital, levo ao conhecimento de quem interessar possa que,
dentro de trinta (30) dias, irrevogaveis, a contar da presente
data, serão abertas as carneiras abaixo mencionadas e colo
cados os despojos no ossário da referida Irmandade, em vir
tude de já haver terminado o prazo de inhumação, sem ne

I nhum direito a reclamação, decorrido o prazo acima.
N° da Data do Se-
carneira NOMES pultamento

6 -- Maria 4i'ortunato de Souza ,...... 14-12-1921
8 Leonor de Souza Freitas 17-4-1933
9 - Luiz Carlos Saldanha 15-5-1898 _ _"'."'

-

..,. T _ ..., "" --_ ".....-

:-
11 - Ana Barbosa de Oliveira................ 14-11-1900 COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA" I

13 - Antônio R'Ocha Paiva 13-9-1912 :
Maria C. de Oliveira 23-9-1926

I Fudada em 1870 - Séde: B A I A :
23 - Rodolfo Raul da Costa Oliveira 21-11-1913:. INCENDJOS E TRAN�PORTES I

G 'RAT IS 1 28 - Alfredo Fernando Coelho 11-3-1923 '. Clt"a" do balanço dto 1943: :
• . 29 - José Gonzaga de Aguiar 5-9-1924' Capital e reservas,............................... Cr$ 74.617.�5.lIo:

Quer receber ótima surpr;eso? Alcebiades Campos do Livramento 14-1-1920 I: !:!:�sa��l������ .. :::::: .. :::::::::::
'

:::::::: .. ::: g,: 5.9!!:!�!:���:�:
que o fará feliz! e lhe será Maria dos Santos Gusmão , 5-1-1931: Ativo Cr$ 129.920.006.90 1

de V'aliosa utilidade! Escreva 46 Francisco Vieira Cordeiro 19-6-1919 Slnlstros pagos nos 111tlmos 10 a.tl0ll •••••••••••.•••. Cr$ 86.629.898.90:
a Soare•• à Caixa Postal, 84.

I 52 D J
.

A t
.

d L' t 7 5 1883 , bUld·�"'- ,,_.
r. oaqmm ugus O O lVramen O ••••

- - ResponSll! """"'................................. '"". 76.7!16.Wl.1I06,20
Niter6i ••• Eltodo do Rio. ,Dulce G. A. C. Livramento 27-7-1878 j

65 A 1· d 1" 30 3 1934
DIRETV:RE8: - Dr. Pamt1lo d'Ultra J'reln d. CUTalbo. Dr. rrancWoo

1ssu lna e O IVeIra - -

d. sa • .AnD1o XaBlOl"nL 1

I
75 Candida Adelaide Teles Cidade 16-6-1933. As8nclu e .ub4«fDC1u em todo o IleI'T1t01l'1o nac1mW. - IuCIU'aJ DO

93 José Francisco - menor 22-8-1932· uruguti: RearuladONll 4. aftl'lU 11M prl.n.c111&11 c1dAdH da Am6r1ca, IIurope 1

102 Maria Candida de Almeida 18-4-1912
t

• .urtca.
1

115 - João Mariano dos Santos 12-6-1929
C AMP O S L��E�� B� l:to�I�::�t� 8cbmt4t, .. II

I

67 - Jacinta Candida de Almeida 28-5-1880 J Caix. Poeta) Il. I' _ Telefone 1.(181 _ Ena. Telegr. -ALIANÇA-

I Consistório, 16 de fevereiro de 1945. : SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·
Julio Pereira Vieira: NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
Mordomo do Culto ."-�-.",-W'-"'-w...

-

...-""-'W-,,-""-.,,,-""-"IiII-'W-....-"IiII-""'-I'Io-I'Io""-,..-I'II-I'II-�--""-oIYI--"..-"""�-W'-W'-W'-vv..,-..,-"""'-"_""_..,.",..,.,,,1'IoIY1
:iI...-.....__.......,

"'._111.1111'.· -.,. ....... ",... -----.,.....,.--....-....- ..... � --.-- .... -_T"'. ---�� .... ------------ ..... -

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

aa. CoueDselro Mafra, 4 • 5 - fONE 1.142
Eatrela a dolDkJ1i.

.

CINE
A's 5 e 7 1/2 horas

SESSÕES FEMININAS

Uma enternecedora historia de amor, paixão e ódio, filmada
em côres naturais:

A ilha dos amores
(Techoicolor)

com Madeleine CarroU e Stirling Hayden
cFoi tão sincero o desempenho de Madeleine e Stirling neste

filme encantador, que eles acabaram se casando na vida real
NO PROGRAMA

FILME JORNAL (Nacional D.F.B.)
NÃO ME VENHAS COM HIPNOTISMO (Des Popeye)

Preços: Cr$ 2,00 e 1.00. Irnp, até 10 anos
'" . .

CINE «(IMPERIAL"
A's 7 1/2 horas

ULTIMA EXIBIÇÃO
A gigantesca realização do cinema

Romance
nacional!

proibido
com Lucia Lamur, Nilsa Magrassi, Milton Marinho, Grande

Othelo Jararaca e Eros Volusia
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO 3x88 (Nac.)
A ARMADA E A NAÇÃO (Marcha do Tempo)

FOX AIRPLAN NEWS (27x12)
Preços: 3,00 e 2.00. Irnoosto incluído. Imp 14 aaos

• • •

Amanhã no Odeon às 5 e 7 1/2 horas
Um vibrante drama de ação, focalizando o heroismo anônimo

dos homens que ganham a vida transportando a morte:

EXPLOSIVO
com Chester Morris, J�an Parker, Barry Sullivan

e Dick Purcell

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

1..

PREMIO MA 10R CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por npenos Cr$ },oo
-
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lhukov prepara-se para a investida linal o ���'ci.iY.�!.���tu�m�!. n��.�!l d����'���!�
I· I

'

d d SII I·
nidos na mais framca camaradagem, resolveram comunicar ao gene-

mlnen e· a que a e e 10 ���t<::�:2!r���'r.ea:�;l:�:�?::�;!:::�:i.::�E:�E:�:a �:?n;�
.

.
. tiva do sr; Vargas. No caso deite pretender ser cantidato à Presidên-

Londres, 6 (U. P.) - A emís zídos pouco a pouco, sem que

Imelanla,
ao nordeste de Ber- cio, deveria deixar imediatamente o poder.

sôra de Berlim anunciou que possam oferecer uma resistên- lim, limitando-se a referências ,Levando o fato ao conhecimento do presidente da República; o

hoje as pontas de lanças so- cia suficiente vigorosa para de- generalizadas e admitindo que Mini.ltro da Guerra recebeu deste a afirmativa de que não seria

viéticas penetraram na rêde ter a arremetida soviética. O, os russos atacam numa ampla candldL�to. f "t di d V I d f'_

I' " 19a'le ao ato, o esqurarto rscurao o sr , a a ares, a n-rncm-
de Lagunas balticas situadas alto comando alemao guarda frente e que rea lzaram pe- do-se que o situacionismo, agora, anda à procura dum candidato.
na desembocadura do Oder, ao silêncio sôbre a batalha da Po-l netrações" .

norte de Sttetin, grande porto
que já se encontra sob o fogo
da artilharia russa e ameaça
do pelo ataque frontal. As in

formações nazistas dão conta
de que a ala direita do Exér
cito de Zukhov voltou-se para
o oeste até Cammin, sôbre o

lago Sttetinier que desemboca
no Oder. Cammin encontra-se
a 57 kms. ao norte de Sttetin.
Esse avanço colocou as fôrças
soviéticas em forma de um

grande arco diante de Sttetin.
Além dsso, noticiou a emissôra.
de Berlim que Zukhov lançou
dois exércitos blindados con

t ra essa cidade, cuja queda se

considera eminente. Aliás, es

ta noticia foi confirmada pela
difusora de Moscou, que anun

ciou terem as fôrças de Zuk
hov chegado ao Oder inferior
por varres pontos, ao sul de
Sttetin. Também informou a

rádio de Berlim que, além dos
dos exércitos blindados, Zuk
hov concentrou cinco exércitos
de infantaria no vale do Oder,
a menos de 50 kms. a oeste de
Berlim. Os -alemães predizem
que o ataque frontal contra a

capital do Reich começará tão
logo aquele marechal russo te
nha assegurado seus flancos.
Outras noticias dizem que a

sangrenta luta que se trava na

zona costeira do Báltico está
limpando rápidamente o flan
co direito do Primeiro Exérci
to da Rússia Branca. Os defen
sores alemães encurralados Sô
bre o Báltico estão sendo redu-

Qual o juiz IResenha foreIlse
competente 1 I CAMARA.CRIl\HNAL �

R· 6' (E) O' t Julgamentos reahzados na sessao de
10, .

- pIOmO ,01'
I 6 do corrente

da 16a Vara Criminal denun-, Apelação criminal n. 7.359 da co

ciou os guardas-marinha do marca de Curitjhan os. apelante
::::orpo de Fuzileiros Navais Ra- Hold'ã<_> Fsancisco :V1aes>l!'j e apelada
miro Santa Cruz Abreu e Má- a J,Uls!'lça. He lator () ·sr. desembaeau-
., dor L rhauo Sales.
no Co�rela de Sousa, �ob a, A Câmara negou provimenlo Ú
acusaçao de haver agredido a I

apelação para confirmar a sentr-n

'30COS O guarda civil Ernesto ça que foi imposta ao apelante de

Vieira Leão, que se recusara a (l alI1;os � 25 dias d� r-eclusão, n!�lI?
d ld d d P 1" de Cr8 .3,000.00 e taxa pen.itcnciai la

pren er um so a o a o icia de Cr8 20,00.
YIílitar. I Apelação criminal n. 7.362 da co-

Os acusados pretendiam cas- marca de S. J oaquim, apelantes Au

�igar O referido soldado por reliano H.odrigue� Oliveira e outros

Ião lhes haver feito a devida I e apelada a .1ysLLça. Relator o sr.
-

., • ! eles. t rbano SaICS.
coutinêncía. , Decidiu a Câmara dar provimcn-

O fato ocorreu no dia 14 do I
to á apelação interposta pelos ape

mês passado, na praça Tira-: Jamtes, para absolvê-�os da acusa

'lentes em frente à Cornpa- I ção que _lhes. f<!I'am lmPC2sta!s.
.

'
,. ," , I Apelaçâo or lminal n. 7.311, da co-

nhia 'I'eletôníca �I.asllelI a. i u-arca de Porto ITnião, apelante
Entretanto, o JUIZ, receben-, Gregório Derríeterko e apelada a

do a denuncia, suscitou confli-' Justiça. Helator II sr, des. Urbano
t O de jurisdieão, uma vez que, Sales.

.

áanteríormente já o 10 auditor! Ihd�, em parte, provimento .

-

. '. . ::peJac;ao. pa.ra desclassificar o cn·
de Marinha havia recebido me para o artizo 129 do Código Pe-
uma denúncia em inquérito mi- nal e 20!J10ena; () ape lamte a 5 me

lítar, pelo mesmo fato, tendo ses de _detenlçãc: .

concedendo-lhe .1

até solicitado a prisão dos suspensa!? cOI�rll�.]()'nal �a _peillla.
• ,. , •

i Apelação criminal 'no 1.312 da co·
fUnCIOnarIOS da ,P?llCla que marca de Tubarão, apelante a Jus
destrataram os refendos guar- tiça e apelado Ricardo Weber. He-
das-marinha. : lato!' o sr. eles. Guilhermc Abry.

O Supremo Tribunal Fede-' A Câmara, pre1iminarme�l�e" c0;11-
'" I d idí O' l" verteu o julgamento em dillgência,

I' • -

d
. a eci Ira, agora, qu� o JUl- para ([ne os autos baixem á comar-

uOmODICavaO ii zo competente para Julgar o ca de origem, afim de que seja de-
caso. , \ idamé:1te inlimado o réu.

«Press Parga» \:omício trabalhista I
Comunica-nos a "Press Par-. s- P I

InlTl Hoje 4� feira às

ga": lem
ao au o IK ]9.30 horas

"Tendo' no dia doze do cor'
-

d '\' Turhan Bey, Dick Foran, Lon
"

-

RIO, 6 (A. N.) - Segun o Chnney e Elyse Knox
I'�n�e,. em ��SembleIa e�r�orr- publica o jornal "A Noite", sua I O TUMULO DA MUMIA

dman� da Press Parg� , fIC�- reportaJgem apurou, em fontes I Macabro! Horripilante!
do delIbemdo por votaçao una-I insuspeitas, que os operários!, .

No p�o�rama: .

nime dos cotistas e dos demais d S- P I t- , - d
I G!nastlca Femlmn? - Cooperatlva

"
e ao au O es ao preparan o I A Kapolla BoateIro· deaenho

dIretores, que e�s�. empresa a realização de um comício i RKO P!lthé Atualidadea - Jornal.
passasse a ser dIrIgIda, com mpnstro para o próximo sába-I Impr6prio até 18 anal

amplos e absolutos poderes dó na Praca da Sé comício, Preços Cr$ 3,00 e 2.00

pelo sócio cotista e diretor- ês�e que constituirá 'mais uma! H-' 4a f' àspl'esi�ente, o jornalista Mário demonstração de simpatia e.ROXY ��e30 h
euo

Martms, vem a "Press parga" apôio integ-ral com que conta o II' Ulti "h' �

oras.

'bl' t t
mas ex! lçoell

a pu ICO, nes e momen o, pa- Presidente Getúlio Vargas por. l' Complemento Nacional
1'\1 dec1arar que, desde aquela parte dos trabalhadores de bc!'O' 2' Franchat Tone. Ella Raines e Multado o Paula Ramos
data, o, sr. Benedito ,Amorim Paulo. Aurora Miranda em:

parga e apenas um sacio co- A DAMA FANTASMA

tlsta daquela ag·êI).cia telegrá-
O mister ia mais empolgante e in-

NO bar e no lar tenso do ano!
fica, não podendo, portanto, K N O T 3' George Brent e Merle Oheron
falar em nome da "Press Par- não deve faltar 11m: O ÚLTIMO ENCONTRO
ga", 'seja para assumir com-

. . .

Um romance belo e delicado! .

promissos ou para receber R b·d I
Improprio até 14 anos

ece I OS pe O Preço único Cr$ 2,40

I
-- Mal vac�, tendo corrido no

qualquer importancia referen-, "Netuno· e conseguido o 2' lugar
te a contratos de noticiário ou PresoI·dente Amanã, limultaneamente, no Ritz foi ao cúmulo de nem mencionar
de pl,lblicidade. Comunica-se, e Roxy, Donald O'Connor, Borrah o nome do meu barco?

ainda, que por força do delibe- Rio, 6 (E.) _ O presidente Mineviot e sua archestra de gaitas
-- Ora Filomeno? Como pode

rado na referI'da assemble'I'a d R 'bl' b O GRANDE HOMEM riamos. depoh, jUltificar, que voc�,
a epu lCa reCe eu, onten1, eorrendo no mesmo barco, tives�e

foi convidado pelo sr. Mário em seu gabinete, no Palácio conseguido o 6' lugar?
Martins para co-diretor da Rio Negro, em Petrópolis, um CASA MISCELANEA distri,
"Press Parga", o jornalista Vi- grupo de estudantes da Facul- auidora dos Rádios R. C. A.
tOl' Espírito Santo, sócio cotis- dade de Engenharia de Pôrto Victor, Vãvulas e Disco. - Rue
ta da empresa, o qual, desde

j Alegre. C . Mafra. 9

aquela data, vem desempe- .

nhando as funções que lhe Laborato'rio de Ana'Usesestão afétas nesse alto cargo
da empresa".
Gratos. "Press Parga". Mário

Martins - Diretor.

Flori8nópoll� 7 Marco de 1945

Clínicas
farmacêutico GERCIHO SILVA

(Chefe do Serviço de Laborat6rio da Assist�ncio)
Exames de sangue, urina, fezes, escorro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico.

Horário: até 8.30 hrs. e depois dos 14 horas.
Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

No llar e no lar
KXO'l'

'não deye faltar

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECtOU DO

COURO CABELUDO,
!9"'l,êo 'ÇAfJJ!;,;""R
'P."OIl,Ei(HI.ÊN.��'

A. 78- B. MI nos funerais de Demócrito
Segunda informam do Recife, a Sétima Região Militar fez·lle

representar pelo coronel Benjamim Conatant nos funerais' do estu
dante trágicamente desaparecido na recente manifestação público do
RecHa. Por determinação do Comando; foi colocada sôb: e o túmu lo do
morto bela coroa de flores com a segLlinte legenda: «Homenagem da
Sétima Região Militar ao malogrado Demócrito de Sousa Filho ».

ULTIMA HORA
Devido a fuga do general Mário

Roata, é grande a agitação rei
nante na Itália. O povo realizou
uma grande manifestação contra
o rei, quando foi lançada uma

bomba contra o Quirinal. resul
tando um morto e vários feridos.
E' séria a crise do gahine te Berro
mi, que poderá ser derrubado,
Nesse ccso, o conde Sforza cano

didatar-se-a para a chefia do ga·
binete.

Em São Paulo, ccmentando o

«ato odícíorml». o ex- deputado
Boto Menezes afirmou: «Foi este
a'to a maior afronta jurídica lcn
çada à face do país».

*

Eloi de Sousa, presidente do
Conselho Adminittrativo do Rio
Grande do Norte. demitiu,se da·
quele cargo, aderindo à candida'
tura Eduardo Gomes.

•

Regressando do Rio Grande do
Sul. de passagem por São Paulo,
o sr. Luiz Simões Lopes declarou
à imprensa que se manterá ao

lado do situacionismo.

OÊf'i101r--Êspõruiõ
Proclamados Campeão e

Vice-Campeão
A Diretoria da F C. D. em sua

última reun ido , p roccirnou o A·
vaí F. C, campeão e o Crispim
Mira F. C, vice,campeão da la.
Divisão de Amadores. tendo em

vista os resultados obtidos por
eases clubes no correr do referido
campeonato.

Departamento de Tênis
o Ir. Presidente da F. C, D. de

signou oa distintos desportistas
para comporem o Departamento
de Tênis d'à referida entidade:
Presidente, sr. Alvaro Acioli de
Vasconceloll, membros sr. Sidnei
NQceti e Walter Wanderley.

Quadro de juizes da F. (. D,
Já estão abertos as inscrlçoes

para a quadro de juizes da F
C. D .• da categoria de Amadores

A F C. D., aplícou a multa de
Cr$ 90;00 ao Paula Ramoi F. C ..

desta capital, por ter deixado de
oomparecer ao prélio tabelado pa.
1'0 24 de dezemhro último.

•

Sem adriça ...

1;IOlilll'[IIijl];I,�1
B K.ilS QUE lJ)I

NOllK, K tJ)I
II. B o LOI
-

PODEROSO J.un-
t.l.lB NO TRATÂ-

1IENTO DA

«TRES VIDAS» . .. .

A famosa novela de Amaral Gurgel
Acaha de Ber editada pelo Lohorat6rio Nusma Q novela

«Tr�s Vidas» que será remetida, gratuitamente, a qualquer
dos leitores, bastando juntar ao nome e en�ereço, urna bula
da TONIFORÇA. Não s6 receberão a novela «Tr�8 Vidal». co·
mo todas as outras que o Laboratorio Nusma puhUuar, Alllm
diaso concorrerão ao próximo concurlO Nusma. Endereço do

Laboratorio NUllma: - Rua Jurupari. 44 .- Rio,
Representante pera S. Catarina: Machad,= l Cia.-Fpolis
Toniforça: tônico para Os fracos, força par. os debel$ I

�JI!'.IJ._ZSg4lZ&&AZ alO.. 4 ... MSl

Recentas estatistica3, :Ião como

sendo de 800 mil o número de
habitantes de Lísbôo..

*

A "Liberdade de Inforrnoçdo" foi
aprovada pela conferência de Chu
pultepec.

*

Comentando o "ato adicicnal
do presidente Vargas, afirma' 'La
Prensa" : "Parece ncs que na A
mérica nenhum homem pode di
tar uma consti tução" .

*

Segundo afirmam de Buenos
Aeres. o jornal "Vanguardia" não
será fechado.

*

Na luta pela libertação das Fi·
lipinas foram aniguiladas 260 000

soldado"! japoneses, enquanto 08

baixos norte americanas atingiram
24,146 homens, entre rnor-tos, fe
ridos e de.aparecidos Só nos 56
diail de luta pela posse de Luzon
foram mortos 120.000 nipões.

•

Centenas de bandeiras brancos
estão surgindo em todos os re·

cantos da cidade de Colônia. pre
nunciando a próximo quéda da'
quele baluarte alemão.

*

Fracassou um golpe de estado
palaciano contra Salazar, chefia
do por generais e almirantes e que .

tomara o nome de "Comissão pro' t"Zi
libertação de Portugal". Os cHei-,tI
ais superiore9 implicados estão·
sando reformados ou afOitados dOI
cargos que OCupavam.

*

Segundo um porto-voz oficial
frances. a França participará da
confer�ncia de S Francisco.

*

Para incentivar a luta contra
Franco e a falange, acaha de sur

gir o diário clandestino "Verdad".

*
Dez pilotos do l' G'rupo de Co·

ça da FAB foram ontem condeco.
rodos com a

• 'Medalha do Ar do�
Estadoli Unidolil",

:I<
As classes estudantis e trabo

Ihistas de S. Paulo realizarão mais
um gronde "meeting" nestes PIÓ
ximos dias.

Hoje, em frente ao Teatro'Mu
nicipal do Rio, a União Nacional
dos Estudantes fará reali2'ar um
comício monstro em sinal de pro
tes;ta pela morte de Demócrito de
Sousa Filho. A mesma

entidadb-.::r�-..
'

mandou rezar na igreja de Sã", /
Francisco missa em intenção d�··alma do malogrado jovem.

N'"o bar e no lar
KNO'I'

não deve fa,lt1n'

f-
Stalin anunciou a
captura de Grandenz

Moscou, 6 (D. P.) - Infor�
ma uma ordem do dia do ma
rechal Stalin: "As tropas do
marechal Rokossovsky captu
raram Graudenz depois de duas
semanas de assalto,. Graudenz
constituía um. importan�e há<�-

-

,

luarte das defesas alemas no"
curso inferior do Vistula. ,:'

$1. ,S tilAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


