
u�rra n� a[i i[1
NOVA"'·:ipltQUE� 6 (U;"P.) --- A OCUPAÇÃO TOTAL DE MANILHA PELAS FORÇAS NORTE-AMERICANAS INICtA. PRATI.
CAMENTE." UMA' NOVA FASE NA GUERRA DO PACíFICO. OBSERVADORES MIIJTARES ALIADOS SÃO DE OPINIÃO QUE A
PARTIR riE AGORA, EM CONSEQUÊNCIA DOS ÊXITOS OBTIDOS NAS FILIPINAS, OS NORTE-AMERICANOS TRATARÃO
DE ATINGfR A COSTA CHINESA. ÊSSE OBJETIVO FAZ PARTE DO GRANDE PLANO ALIADO PARA LEVAR DE ROLDAO

OS JAPONESES NO TERRITóRIO CHINES ATÉ ÀS VIZINHANÇAS DE SUAS ILHAS METROPOLITANAS.

CAPITULAR OU MORRER
-eis o dilema

Q. G. de Mac Arthur, 6 (U. P.) - Já está em poder dos
aliados todo o norte da capital e a parte sul de Manilha está,
ainda, em poder dos nipões e prevê-se que a resistência dos
milhares de fuzileiros de élite japonesa será tanto mais feróz

Iquanto terá de ser uma resistência de morte. Com efeito a re- Ano XXX Florianópolis - Terça-feira, 6 de Fevereiro de 1945 I H.
tirada da guarnição para o sul foi cortada pelos paraquedistas
norte-americanos, ao descerem em Tagayatay, 50 kms. abaixo -------.------------------------ -------

da capital. De modo que aos amarelos só resta a alternativa II

I d Bd d d- t 8 I-de capituh:� ou morrer entre os escombros da caPital_ filipin.�. Posslve a escl a e paraque IS as em er 1m
O QUI-Dto Exe' rCI-to ocupou Galicano Moscou, 6 (U. P.) - Os LONDF..'ES, 6 (U. P.) - Os alemães temem a descida de.

exércitos russos estão esma- paraquedístas aliados em Berlim! A surpreendente notícia
aando as defesas nazistas foi dada numa informação recebida em Londres, segundo a

�o 10nO'o ele uma trente de qual a guarda popular de Berlim foi mantida em prontidão
580 kn�s. no dnteríor do pró- durante 24 horas, na previsão dum tal ataque. Não explica o

prio território elo Reich. despacho se Hitler conta com o aparecimento de paraquedis
Embora em certos pontos a tas russos ou britânicos e norte-americanos.
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roram detidos e continuam N JIavançando. De Berlim, che

gam íntormações alarman
t es sôbre a marcha da guer
ra. Os berhínenses encaram

corn desespero cada vez

maior a proximidade dos
russos. Na verdade, são pou
cos os que contlam na bar
reira de Oder, apesar do de
gelo estar prejudicando a

ação dos russos. O receio
elos alemães aumentou con

síderavelmente com as ins

truções das autonidadea na

zistas sôbre a posstbiltdade
da descida de paraquedlstas

V P I t t
-

em Berlim. Entrementes,

on au US en a negociar a paz (18 acordo com despachos
J ussos e alemães, conttnuam

PARíS, 5 (U. P.) - "Le Monde" informa, em telegrama travando-se intensos com

de Berna, que o marechal von Paulus, .chefe do Comité da bates rua zona do Oder, exa
Alemanha Livre, patrocinado pelos sovíets, chegou a Berna tamonte a léste de Berlim.
afim de negociar termos de paz com os aliados. A luta extendeu-se do sul de

'PARíS, 5 (INS) - O jornal "Le Populaíre' publica, em Francfort do Oder, ao sul de
sua edição de hoje, informações procedentes da Suiça que di- Kust.rin, indo até Baerwald.
zem ter� chegado a Berna um grupo de representantes do ma- Dessa forma, os exércitos
rechal de campo Von Paulus, chefe do Comité Pró-Alemanha de Zukhov estão em opera
Livre, organizado sob os auspícios do govêrno de Moscou, afim ções numa frente de mais
de discutir as condições de um imediato armistício com a Ale- de 100 krns., dificult.ando
manha. considera \'c, lmente a capa-

o nome de Von Paulus continua a ser muito falado como cidade de defesa dos nazis
o provavel chefe do govêrno provisório que os russos preten- tas. Notícias . recentes, sa- ROMA, 6 (U. P.) --- Oficialmente, bombardeiros das for
dem instalar em Berlim, uma vez conquistada a capital do lientam, por outra parte, ças táticas do Mediterrâneo, em que estão incluidas unidades
Reich, o qual teria jurisdição sôbre todos os territórios ocupa- que os russos chegaram às da Força Aérea Brasileira, realizaram incursões ao norte da
dos pelos exércitos russos, vízfnhanças do Oder, emtr« Itália e efetuaram 56 ataques à ferrovia litorânea, importante

O marechal de campo Von Paulus, que se entregou prí- Firancíort e Kust.rin, cortan- linha de comunicações entre o norte (la Itália e a Europa aín
síoneíro aos russos quando culminou o desastre de Stalingra- do as comunicações existen- da dominada pelo fascismo. Nas linhas que cruzam o desfila
do encontra-se à frente de um comité de militares alemães, tes entre ambas as cidades. deiro de Breener, foram efetuados 8 seccionamentos. Na mes-

organizado pelo Kremlin, o qual há tempo vem solicitando a ma: oportunidade se atacou essa via.
-rendição dos exércitos do Reich. "'._ &. - _ ..-

-

III

«A�A��,Ç�'ul��a!áFJ!l1�!'I�eP.!lt!� 'o��!Fn�:; !!�!�&g���u�e�!�::·u�� Com Hitler não pÓde ser
geral do Partido Li'Q�ra.l, Sir Archíbald �inclair, ministro do

I ÇUasgow, Ina Grã-Bretanha. -yvA�HING!ON! ? (U. P.), -:- O "Army & �avy Journal",
Ar, disse que "se a �ssla, os Estados Unidos e a Inglaterra se 'l!': a greve dos coveiros, que se publIcaç�o extla-oÍlcla� .das falças �rmada_:;, �hz em seu nu

separarem, é certo que ?�verá uma nova. guerra". . _ Inegam a enterrar os mortos mero hoje da�o à pu.bllcldade, gue �Iltle�' nao e o .h�mem com

Anteriormente, o ministre do Ar, apoiando a decisão do da cidade enquanto não lhes quem as Nações Unidas poderão discutir a rendição da Ale-

Partido Liberal, no sentido de concorrer à futuras eleições ge-
I
seja concedido aumento de man�a. . . . .

raís sob suas diretivas próprias, abandonand? a Coali�ão go- honorários. P o r enquanto, ,

Uma vez qu� HItler, como arqur-cnmmoso, tem que ser

vsrnamental, teve entretanto palavras do maior encormo para aliás, só 15 coveiros adotaram punido pelas �açoes Uz:.idas, reco��ece-lo C?mo alguém com

com o primeiro ministro Churchill, de quem disse que dispõe essa atitude radical mas os co- quem se. p_?dena negociar � rendição eqU1valen� a dar-lhe
de um ardor espirit�al, "9ue tra?screverá"seu nome, em gran- legas ameaçam aderia' ao mo-

uma posl�ao q�� perturbaria o tratamento ulterior que lhe
des caracteres, na hlstona do seculo XX . vímento. Enquanto isso, os

devera seI dado.

Iminente a ofensiva. rus�� ,. americ�na .:o�t.�:l'g:c1�;�:O;�l����t�,���: Prevenllilndo O POVO alema-oPARiS,.6 (U. P.) - o Primeiro Exército norte amencano cal.

il'l'oml?eu, a�ora" na. segunda. e principal linha de .defesas da p--·--.,----b----- LONDRES, 5 (U. P.) - As radio-emissoras alemãs ínsís
Siegfned. ��o há, al��a, m.alores detalhes. a resl?�lto. N? en- r�mel�o OS raocos tem em afirmar que Churchill, Stalin e Roosevelt já se acham
tan_to, a rádio de Belym afirma �ue podelO�as. forças aha�as RlO, 5 (A. N.) _' Segundo reunidos, 110 porto rumeno de Constança, no Mar Negro.estao se deslocando lumo ao nOIte p��a a lmmente ofenSIva um vespertino local, sabe-se Essa notícia é acompanhada de advertências dirigidas ao
coordenada com o assalto russo a Berllm. que na nova lei de imigração povo alemão, para que se previna contra a "rendição imedia-
�

d 40 k d B I- ,a
ser em breve posta em vigo,r, ta" que lhes será exigida pelos chefes aliados, e no sentido de

a menos e ms e er Im I
est.á consagl�ado o princ.ípi_O que se precavenha contra "ur�a, possível de��aração sensacio-

• fundamental de que os 1m1- nal" que, provavelmente, surglra dessa reumao, e que se des
LONDRES, 6 (U. P.) - Já se combate nos subúrbios de gl'antes que mais interessa tina apenas a abalar, pela divisão, o moral do povo alemão.

Francfurt sôbre o Oder! Esta informação cabe a Exhange Te- 3,0 Brasil .são os de raça bran- As emissoras alemãs estão avisando o povo no sentido de

legraph em despacho de Mosc�)U no qual friza, também, que Cla, os eurOlpeus, e dos euro'peus não se deixar levar "por frases aparentement� inocentes" que
os russ�s estão, agora, a menos de 40 kms, q,e Berlim. o� it.alia nrO�. lhe prom�tam urna J;la� suav�.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

9313

ROMA, 6 (U. P.) -.0 Q. G. Aliado do Mediterrâneo in

forma que tropas do Quinto Exército ocuparam Galicano, con
tra oposição. Noutras partes da frente italiana, nossas patru
lhas estiveram ativas. A forca aérea do Mediterrâneo esteve

ativa, atacando a inimiga no Adriático.
ROMA, 6 (U. P.) - Em operações do flanco esquerdo as

tropas do Quinto Exército ocuparam Galicano, na zona que o

inimigo conquistou durante o contra-ataque lançado no vale
de Servicchio no último mês de dezembro. Outros ligeiros
avanços foram cumpridos ao longo do Servicchio. Poderosas

patrulhas de combate do Quinto Exército em ação ao longo
da frente encontraram considerável resistência inimiga. No

curso de alguns choques, foram verificadas baixas em ambos
os lados. A meio de denso nevoeiro, como grosso lençol de neve

sob os pés, as patrulhas do Quinto Exército mantêm intensa
sua atívídade. Numerosos dêsses grupos estiveram ativos a

leste e sul de Bolonha, tendo-se verificado diversas refregas
nessa zona. A artilharia inimiga entrou em função, porém foi

escasso o total dos disparos feitos. Não houve alterações 110

setor do Oitavo Exército, onde nossas tropas atacaram muitos

pontos fortificados de Fosovetro, a despeito de nu�r�d.o fogo ?e
morteiros e metralhadoras, e penetraram num edifício que fOI
destruido quando se retiraram.

LONDRES, 6 (U. P.) - Os russos lançaram nova ofensi
va entre Breslau e Oppeln, partindo da sua cabeça de ponte
em Brieg. A notícia é dada pelo comentarista von Hammer da
DNB. Por sua vez o comunicado oficial alemão anuncia que
os soviéticos chegaram a zona de Grotkau, 20 kms. além do
Oder, e outros tantos a sudoéste de Breslau.

LONDRES, 6 (U. P.) - A nova ofensiva desfechada pelas
fôrças de Koniev, na Sinésia, continua em pleno desenvolvi
mento. Atacando intensamente os nazistas entre Breslau e

Oppeln, os russos ultrapassaram o Oder na zona de Brieg e já
se encontram combatendo além de Grotkau, a 20 kms. da
margem ocidental do Oder. Observadores autorizados, salien
tam que as fôrças soviéticas estão combatendo, agora, em

pleno coração da Silésia, a uns 50 kms. ao sudoéste de Breslau.

Feroz a luta pela travessia do ríe
MOSCOU, 6 (U. P.) - A fortaleza de Kustrin foi flan

queada pelas unidades blindadas de Zukhov, num avanço de
32 kms. Com essa operação foram, além disso, cortadas as co

municações diretas de Francfurt e Kustrin com o porto de
Sttetin. Um porta voz alemão admitiu mesmo, na rádio de
Berlim, que os russos já avançaram mais de dez kms. atém de
Barwald para alcançar o Oder, num ponto situado a 52 kms.
da capital. Feroz batalha trava-se, agora, pela travessia do
rio naquele local, acrescentou o locutor nazista.

atacando o norte da Itália

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Herói do Brasil
Waldir de Oliveira Santos
Os jornais nos trouxeram ha

dias, a infausta notícia da
morte nos campos de batalha
da Europa, do heróico soldado
catarinense Arnoldo Raulino.
Desaparecido do rol dos vi

vos c;.uando a vida começava a

sorrir, o bravo soldado barriga
verde, vem de tombar com

braoura, lá na longínqua Eu
ropa, pelo Brasil.
Quando, ainda ontem as

sistiamos à marcha cad�ncia
da dos bravos expedicionários
conterâneos pelas ruas de
nossa Florianópolis, lá estava
o Arnoldo, alegre e contente
er:z- ser um dos escolhidos pard
tnnçar o ultraje jeito à nossa
Pátria.
Partiu, e quando uimô-Io se-

. çuir, es�ava triste, não por
que estzvesse com mêâo mas

Sir:z-, porque, naquela �lanhá
iri« de Maio, seu velho proçe-
nitor, apos abençoá-lo exala-

Barcaças' norte-americanas cheias de tropas e ma- va O seu último suSPi;o.
. terial belico aproam oere a ilha de Ley te , nas

.

Com o coração dilacerado,
Filipinas. Mais de um milhão de filipinos foram tnmos u'a mãe, como louca,
libertados durante a primeira fase da campanha ch01:a1' a perda de seu compa-

::wiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiidiiiioiiiiiiiiiGiiiieiiniieiiriiaiil_M_aiiciiA_riithiiiiiiiuiiiir•._(Fii·_Sii·iiii1iiii·_Híii·ii) ii.
nhezro e a partida de seu iiuio.

r _Arnoldo ioi, e, no seu cora-
çao de moço e de soldado do

OASA 43
Brasil, ia a té e a vontade ina-

I
.

baláveis de honrar a Pátria
que lhes serviu de berço.
Lutou heróica e bravamen

te, com os seus camaradas até
que no dia 8 de janeir; de
1945, vinha a ialecer em com-

, R J
-

P 9 A bate, como herói e, acima de

U t ·buto a Ih uoe
ua oao into -

• tudo, como brasileiro.

m ri mu er na rra E' a casa que oferece às Cooperativos, Co lxo s Es-
.

Ao tombar mortalmente te-

Londres, (BNS) Walter Winchell faz também rete- colares e 00 público em geral, os maiores rido por uma bala assassina
t d te r

í

1 Arnoiâo, êsie J'ovem catar,;�
Winchell, o mais famoso dos rências ao Ministro do Traba- van agens nos compras e mo er i c •

articulistas norte - americanos, lho, Ernest Bevin. "Nossas escolar e livros didáticos. nense, estamos certos, volveu

cujos artigos gozam de grande mulheres galgaram também Peçam preços sem compromisso seus olhares ao auri-verde

prestígio nos Estados Unidos .os degráos da vitória" _ disse Bonito brinde acompanho cada compro realizada. pendão do Brasil, na certeza

da América, dedicou toda uma'Bevin certa vez. E Wínchell
de que o havia dignificado com

coluna de um dos seus mais I está de pleno acôrdo com êle.
o seu sangue.

recentes artigos pa.ra _

fazer i "A G�ã �retanha" _ conclue i"1-----------------.-.-----'--.....
.

Seja como [ôr, a, sua memô-

uma calorosa apreciaçao da o articulista norte-americano I
ria nos a teremos para todo

.

1 I 11' ".,. ,.,

\ I')VO U-1 \ ]'-)-OS'"
o sempre em nossos corocôes.

maneira pe a qua a mu ler 1- roi o umco pais a fazer a I
' E I

-
.

britânica tem contribuido pa- conscrição de mulheres para' L .

, .c, �
,_

.' aman la, quando a Pá-

ra 'o esfôrço de guerra. Elo-. as fôrças combatentes, e essas
iria reverenciar com glórias

giando seu trabalho e espírito 'mulheres estão nobremente de-
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA os nossos infantes, o seu nome

indomável, Winchell presta es-j!sempenhando seu papel até Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
será inscrito com honra no

pecíal tributo à dona de casa que o fim da guerra lhes devol-
Panteon da história.

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (e s q u i n o Morreu Arnoldo
comum que habita o East ! vam seus lares que para elas l -., mas, a sua

End de Londres. "OS anos detudo significam. Felipe Schmidt). C, POSTAL: 140, I
morte servirá de estímulo aos

bombardeios da Luftwaffe e os I As mulheres britânicas, co-
nossos soldados que lutam he-

ataques de terror das armas mo as mulheres do mundo in-
A ..,,_ ,,-..,,"""" ------ róicamente pelo Direito e pela

. 'Justiça.
"V" serviram para provar que i teiro, são essencialmente espo- II I E
a dona de casa de Londres tem sas e mães. Contudo, como O;" CURSO PARTICULAR ' ,agom, moços do Brasil

sido parte integrante da espí-] homens, estão sacrificando O'
.

I atiremos com saudades a;
nha dorsal da Grã Bretanha" J presente pela segurança tutu- I

nossas [lôres, sôbre o túmulo

_ acentúa êle. ra de tudo que lhes é caro.
Ensino teórico e prático das disciplinas neces- de Arnoldo Raulino - Herói

sárias o quaisquer concursos e c dmissão a escolas do Brasil .

...................,-
•

.-..-.-••----.--••- - ...-..---_...- ...,. - -..-- -••- _,,--'.--�
secundárias.

Aulas diurnas e noturnas para candidatos de
ambos os sexos.

Curso especial das línguas portuguesa e fran
cesa, sob a direção do professor Manuel Luiz da
Silva.

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

Lira Tênis
•

REGULAMENTO PARA o CARNAVAL
1. Os bailes do carnaval dêste ano, serão realizados nos

dias 10 e 12 do corrente.
2. No dia 11 realizar-se-á a tra.dicional festa infantil.
3. Haverá reserva de mesas, na JOALHERIA MORITZ,

8. partir das 19,30 horas do dia G (terça-feira), observada rigo
rosa precedência de chegada.

4. A reserva de mesas se fará mediante apresentação do
recibo de fevereiro, a Cr$ 40,00 para ambas as festas (10'e ] 2).

5. A nenhum sócio será permitido reservar mais de uma

ruesa, mesmo que seja para outrem.
6. Na conformidade dos Estatutos os srs. associados não

poderão fazer-se acompanhar de pessoas estranhas.
7. Bem assim, os blocos que frequentem o clube não de

\ erão incluir pessoas não associadas.
Para tôdas as festas servirá de ingresso o talão do cor-

rente mês. .

Florianópolis, fevereiro 4S.

Clube ,.�

Livraria e Papelaria

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE
•

Idil'lmaa por
tuguê.. e'pa
nhol , franc;:ê.,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião. Aviação,
Matemát�ca, Física, Química, Geo •

logia, Mine.alogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquina.; Mo
tOres, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionário•. etc, etc .

A DIRETORIA

� ma �� En �

I' �\�tSollqQ�
� �"�.f;::

�
�

I :ÁTOnO pnjOl.OGlC�
I

Dr. H. 6. S. Medina
Farm.

Laboratório Clínico

Missa
Ligia

de

Sedas, Casemiras e Lãs

CAGA G••". a(OGA.

7°. dia
Maria Gonçalves

AGENTE EM FLORIANÓPOLIS
C AMP O 8 .L O B O "" C IA. - Rua Felipe Schmldt, a•••
Caixa Postal a. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Os país, avós, irmãos e tios de Lígia Maria
Gonçalves, convidam os parentes e demais
pessôas amigas para a Missa de 70• dia que.
em intenção de sua inesquecivel filha, neta,
será celebrada no dia 7 do corrente na Colé

]esús", às 7,30. 2 v. - 2I
........

- - " ""'..'W "'W.'W" " ""' """"._" - "A".,.." • ·""._� - "'- _

• • • • ,"",""....-, - " • -""..Ao""_- ..

•

()R.LANI)Q SOA RPBJLLl
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja -- Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Sccrpellí» -_- Florianópolis

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

Florianópolis
Farm. Narbal Alves de Souza

L. da Costa Aviliil

Exame de sangue, Exam'e para verificação de c ancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame poro verificação de
doenças da pele, boca. e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue.

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

COMPANlDA "AUANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
lNCENDIOS E TRANSPORTES

CUra0 do balanço de 1943:

Capital e reservas ., •....•........................

Responsabilidades .....•. , .•. ,. .. , . , , , , .

Receita , .

Ativo ...................................•........

Sinistros pagos nos últimos 10 anos .

Responsabilidades ,................ . ......•......•

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
crs
Cri

74.617.035,30
11.978.401.755,97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.306,20

DIRETGtU!J5: - Dr. I"am.tUo (I'Ultra J'telre 4. CarTalhO, Dr. I'rancaoo

ele 54 e AnlBlo MllooOl'l"a.

A.gextclae e 1lUtK!g@ncW -ml t..')f.Io o tmTltór10 naetonaí. - IuCUlNlaJ 00

Urugu&!. ReguJaGol'U de anrtu !l4a prLne1pal. cidade. da Am6rlca, Illurope
• A.tr!ct..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VlaJaote81
Emílio Alcantara Viana

DESPERTE I 8111$
DO SEU ficaDO
f SalIm" c.. IIsptSfe ......

Seu Hgado den produzirdia�
um litro de bilis. Se II. bilis não corre li
vremenre, os alimentos não sãodigeri_
e apodrecem. Os r;ases incham.l.esr.&r
go. Sobrevém II. prisão cle ",entre. Vd
sente-se abatido e comoque enTenenacJ..
Tudo é amargo e a ",ida é \JlR marúrie.
Uma simples evacuaçãe não cocaÁ.a

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' .
extraordinariamente eficazes. Fazemeor
rer esse litro de bilis e ",ocê sente-se�

posto para tudo. 5.10 SUaTes e, contllda.
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Cartee,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

VrDA SOCIAL
ANIVER!olARJOS

Enio Flores

Q.ssociamos.

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITAIJZAÇÃO

Amortização de Janeiro

No sorteio realizado em 31 de
Janeiro de 19'-5 toram sortea
da" 'lll seguintes comblnações r

Z
T
P
N
X
r
·E
s

K
J
6
B,
J
R
S
Q

Os portadores de título!! em

fÍgõr contemplados 880 eon

vidados a receber.) reemo

bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Ger81!!:

Sociedade Comercial
UVONIUR LTOA.

BLUMENAU
Nilo Interrompam o pllga

mi'nto regular das mf'n!lsJída
des dos seus títulos

Em caso de Intprrupç!1('l, rp·
hllbllltem ImediâtRmPtlte OIÕ

�f'U!l título... E' suf'clpnle PII
gar UMA MENSAUD o\DE para
revIgorar o mel'mo e evitlir a

perda do direito sôbre o Ror-

�elo e salvar 88 suas

economias.

iC • ••

I
,

X
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MISSAS

Lígia Maria Gonçalves
A família da inditoso jovem Lí

gia Maria Gonçalves mandará ce

lebrar amanhã, em intenção à
sua alma, missa de 7' dia, àa 7;30
horas, na capela do Instituto Co
ração de Jesús. URGENTE!

GUARDA LIVROS
CORRESPONDENTE

Precisa-se com urgência de

cessôa, homem ou mulher, di
plomada ou não, que conheça
escri turação mercantil e tenha
prática de correspondência o

mercial.
Informações nesta Redação.

lSv.3-

o navio dique fluluanle
Londres, (B N S) - Uma aventuras consistentes em re

idéia nascida da mente de um bocar diques flutuantes atra
construtor inglês desconhecido vés de grandes extensões do
até então resultou naquilo que oceano, levando-os aos pontos
um jornalista especializado de destino providos de apare
desta cidade classifica como "o lhagem para consertos. Muitas
mais surpreendente navio des- vezes, tais emprezas se viam
ta guerra", Revela-se que este cercadas de incessantes peri
navio--dique flutuante, para gos, quando os rebocadores, lu
dar-lhe o nome oficial, serve tando contra mares revoltos,
de dique sêco a outros navios faziam grandes esfôrços para
podendo também transporta- controlar os seus pesados e gi
los numa rápida viagem. Tra- gantescos reboques. No tocan
ta-se, com efeito, de um "hos- te à nova embarcação, a sua

pital" flutuando ou de uma aparência 'é muito semelhante
"ambulância" movel para na- ao de qualquer outro navio e

vias danificados, escreve o co- sómente um exame meticulo
mentarista citado. A idéia foi so poderá revelar o seu verda
levada por uma missão aos deiro papel. Até agora este no

Estados Unidos de modo que o tável barco desempenhou ape
navio-dique flutuante em ques- nas uma parte secundária nes
tão pode ser olhado como um ta guerra, mas os técnicos afír
exemplo notável da col�bora- mam que o seu futuro é dos
ção de idéias entre a Gra Bre- mais brilhantes. A capacída
tanha e a América do Norte. de inventiva demonstrada no
Passou o período dos riscos e seu desenho, bem como a efi-

ciência e facilidade de mano

bras sem precedentes que os

navios de que se trata já de
monstraram em algumas ope
rações de guerra, constituirão,
decerto, uma história das mais
interessantes quando puder
ser narrada em todos os seus

detalhes.

Washington, (8. L H.)
Prosseguiu o interesse em re

lação à preservação das "hor
tas da vitória" e dos gêneros
alimentícios, nos lares, para o

ano de 1945 - revelou uma

lmspeção recentemente publi-
cada pelo Departamento de
Agricultura dos Estados Uni
dos.
A referida vistoria mostrava

que cerca de dezoito e meio
por cento dos milhões de h01'
tas se desenvolveram nos Es
tados Unidos em 1944, e que
virtualmente todos os agricul
tores esperavam continuar a

tarefa em 1945.
Aproximadamente seis mi-

tlhões
das hortas estavam nas

fazendas, e cerca de doze e

meio milhões e,stavam nas pe-

I quenas e nas gralrudes cidades
'- .... bem como nas áreas suburba-

nas.

Mais de dois terços das donas
de casa nome-americanas fize
ram um proces'so de conserva

ção êm latas ou outra forma
de preservação dos gêneros ali-

t menticios nos lares, em 1944.
E as indicações ,são de que o
número não diminuirá em .. _

, 1945, a mdl1los que os planos

I sejam modificados entre a
atual situação e o próximo ve-
rão :- disse o Departamento.
Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda.
de". e estará contrlblllndo para
que êle tome mais um pouco.
de leite, tenha melhores medI.
camentos, mais confôrto 'n�
leito de sofrImento, etc. etc •••
(Campaha 4le Humanidade

do ��,ft.U �e �at'I�.d'el. �

Móveis
Comprar, vender ou alugar

A S. JUDAS TADEU Iagradeço uma graça

I recebida.

IM.

MACHADO & CIA.
·Ilqincia. e Repr••entaçÕN em GeruJ

Matriz: Florian6poU.
Rua Jooo Pinto. n, S
Cabo Po.tal. 31

.

Filial: Cre.ci6ma
Rua Floriano Peixoto••/n (EdU.
Pr6prio). Telegrama.: ·PRIMUS·
Aqente. no. principai. munlciploa

do Eetado

CASA MISCELANEA dtstrt
ouidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Díscoe - Rua
C. Mafra. 9

Acha-se entre nós. o sr , Emílio
Regiitra o efeméride de hoje o

Alcantara Viana, Diretor de Pu
allliversário natalício de nosao pre- blicidade da Radio Cultura, de
zado companheiro de redação. Blumenau (P.R.C .4) e elemento
Enio' Flores, atualmente prestan- destacado nos meios social e es
do serviços ao Exército Nacional,

portivo daquela cidade..

po,ra o qual foi convocado.
.

•

Carater s ...m jaça, consequru o

aniversariante desfrutar de um

va.to circulo de relações e o.rrri
zades que, hoje, lhe tributarão _as
mais inequivocas demonstraçoes
de apreço e sí;rnpatia, às quais r.oc

...

,"'Il7.em anos ooJe:
o sr. Aldo Reis;
a exma. sra, Dorothéa Gandra ,

digni.. ima espôsa do sr , Argemiro
Gandra;
a Irita. Nazir Monteiro; Em Santana de Maroim. mu

a .rita Emilia Navarro Lins; ntcipto de São José. com 68 anos

o ar , Arnaldo Silva; de ídcde, faleceu, ontem. às 12,30
o Ir. Ant8nio Gomes Filho: horas, a exma, aro, vva. Catarina
o j ovem Luiz Eduardo, filho de Kretzer Koerich.

81'. Eduardo Santoe, proprietário A extinta, que era viuva do sr.

da conceituada «Ferrrnocíc Mo- Engelbert Koerich. deixa 8 filhos
derrmn ; maiores, todos casados. entre eles
o revmo. c8nego João Dorrrinon

í

: o sr , Celso T. Koerich, pessôa
a exma. lira. Cândida Machado; muito bem relacionada no nosso

Q srita. Dilô Schumann Pereira;
I
comercio e a quem, pezarosos.

o jovem Carloll Cesar Melo. cumprimentamoll.

EXAMES NA (APITANIA O santo do diaDOS PORTOS
Acham.se abertas as inscriçõeil

para os exames a se realizarem na, S. Tito, Bispo
segunda quinzena de. março vi.n., S, Tito acompanhava a S. Paulo
douro, para as seguintes profls-

I em sua. viagens. Era tão amado
lIõe.: Conferentes de carga. Mestre pelo grande Ap6stolo que, tendo
de pequena cabotagem, Cand�tor Paulo chegado a Troade, canfes
Maquini.ta, Condutor Mo+orllta.lsou-se abatido por não encontrar
Contra Mestre, Pratico Praticante. o querido companheiro. Pouco de-

, de Pratico, Arraias, Patrtio de J'es-I pois, indo à Macedônia, novamen
co, Atalaiador, l':'lestre Arr(lador,

I te manifestou seu amor dizendo
Condutor Motorleta Amador e «Deus que consola os humildes,
para melhoria de carta de Mestre, consolou-nos com a vida de Tito».
de pe-:ruena cabotagem. A Secreta- i Enviado por S. Paulo a Corinb.
rio da Capitania eltá apta a pres- desempenhou SUGS incumbências
tar me lhores esclarecimentos. I com sabedoria. Para ensina� are·

, ligião, não medindo, sacrifícios por
-----------------

mar e por tena, percorreu Inúme-

1��l!I••••EII•••••••••!
I
roa regiões pagãs, Na ilha de Cre

"l
ta, S. Paulo constituiu-o bispo. O
zelo e perfeição de Tito correspon

.

dem à imagem do verdadeiro bis
po delineada por Paulo: irrespre
ensível. alheio à, arrogância, à
iracúndia, 0011 excessos da bebida
e da ganância; hospitaleira. ami
go do bem, comedido, justo, pie
doso, continente. Cumulado de
pl.éritoB, morreu aos 94 anos, san

do sepultado na igreja em que S.
Paulo o sagrara bispo.

ULTIMA HORA
ESPORTIVA II n

Notícias de Santiago
(Por Tonom

.

Desabou domingo paslado na ca

pital do Chile um fortíssimo tem.,poral, cauaando grandes estragos na
cidade. Em vista disso não se reo- h .. _
lizou o grande jôgo entre chilenos
e argentinos e, também, o treino :

de conjunto dos brasileiroll que de
veria efetuar-ee naquele dia à noi-
te. O treino dos brasileiros reali
zou-se, então, na tarde de ontem.
ficando a partida entre Chile e

Argentina transferida para domino
go. dia 11.
Desta forma, a rodada de ama

nhã em Santiago do Chile se·rá
composta dos seguintes jogos: Ar.
gentina x Colombia e Brasil x Uru-
guai.
O prélio mois importante desta

grandiosa etapa será entre bra
sileiros e uruguaios. Os brosileiros
já se acham coricen trodos no bairro
do Macuo.
Hermogenes é o porfaíro da con

centração, não permitindo que
nenhum jogador saia ou, então,
que qualquer pessôa e.tranha faça
parte da concentração.

*

Falecimentos:
Vva. Catarina Kretzer I(oeri(h

SERVIDORA I

As .Horlas ela Vitória»
necessárias em 1945

Ary Marques e Georgina
da Rosa Marques

participam aOI!! seus parentes
e às pessoas de suas relo
çõeil o nascimento de sue

primogênito
CRISTINA

Florian6polis, 29/1/945

Henrique no Avaí?
Comenta·se nesta capital que o

Avaí estq: interessado na aquisição
do valoroso medio·esquerdo Henri.
que, para o periodo de 45. Como

Iaabemos, Henri:rue ccha-ee ligado
ao Figueirense, tendo defendido a 1-----------------1

equipe alvi·negra no ano panado

[a maior organização no

gênero nelta capital J

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

CASA
Pr ecisa se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mais quartos
Dão-se referências.

'Intormacões nesta redação .

Quer vesnr-se com

confôrto
elegância?
Procure a

e

ALFAIATARIA
MELLO

• e.colha o leu figurino.
Rua Tirodente 24

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de·Adulto.
Doença. da. criançOll

Laborat6rio de AnáU.e.
clínicas.

Consult6rio: rua Felipe Bch
midt, 21 [alto. da Coso Po
rai.o]. doa 1030 á. 12 e da.

15 à. 18 h•.
Relidência: rua Villc. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual)

I 3 v.

I
-

Quem achou 1
Pede-se à pe ssôa que encon

trou 1 pacote contendo papel
em branco, para de senha, per
tencente ao Snr , Miguel Vela,
o obséquio de entregá lo nesta

redação, ou 8 seu dono, que
será bem gratificado. 3 v :-1

Várias (do Rio)
Barbosa no Vasco
Foi reqistado ante-ontem o con

trato de Barbosa, a favor do Vos
co. O novo arqueiro do clube de
São Ianuário agradou plenamente
nos treinoa.

o Fluminense contrata

Rodrigues
Chegou ante-ontem à F. M. F

o passe do pon teira Rodrigues,
transferido do Ipirang'Q para o

tricolor carioca.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar,.

REDUZA·A
,GORDURA
Por Um Novo Método

Seguirá um (ozinheiro Aclra Io Chile
Afim de preparar comida aproo.priada para os jogadoros bTa.Hei

rOIl que se encontram em Santia-,go, seguiu. ontem, do Rio de Ia
neiro, o cozinheiro profissional Er
nesto Morais Neves.

AO atender as Estréias de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rapido de remover o
excesso de feia gordura. Comece a perco

I
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastHhaa
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Fornlode, traz nova vitalida
de, Saúde e energia como tambem uma

aparenc1a atraent€', ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces
sario fazer reF.{inle alin1entarJ nenl usar

drogas drasticas ou praticar exercic10s
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. FOR'lnode, reduz ti gordura de
tlm mOdo �a"üntido como V, deseja,
t>eça Forluode, hoje mesmo, em

qualquer fal'1náda. A 1105sa garantia é
11 sua malar proteção.
Dislr. 5, 1. p, Ca!xa Postal 3786 • Rio

o PRECEITO DO DIA
O isolamento em que � criado o

«filho único) traz para êle situa.
ções desagradáveis e malea muitas
vezes irremediáveis. Já se verificou
que somente 13% dos «filhos úni
COS) procuram participar dos brin.
quedas escolares. Elsa falta de con
vívio social do filho pode ser evi
tClda pelos pais, desde que o po
nham em contacto com outras
crianças que lhe sirvam de compa
nhia.
Evite as más conseqü�nciall do

isolamento do lIeu «filho 6nico».
acoitumando·o ao convivia d. ou·
trClII criançaa. SNf:S,

Dr. 8uerreiro da
Fonseca

Avisa a seus clientes e

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

em Sto. Amaro.

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

tagem, por intermédio da
firma A. L. ALVES
R48 Deodoro, 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO Terca-felra, 6 d. Fevereiro d. '945

DR. ARAUJO

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
o...

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

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMóNIAl - Santa Catarina

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

HOSPITAL "NERll:U RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga de S1Io Paulo - Ex-esta
giário do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo' - Ex-médico interno do

Sanatório de santos, em Campos do Jordão.
CUNICA GERAI, - DTAGNóS'I'ICO PRECOCE l!J él'H,A'l'AMENTO E8J'ECIALlZADO

DAS DOENÇAS DO_ APAR:IllLHO RESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às f; horas. CONSULTôHIO: Rua Vitor Meireles 18
RESIDftNCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el, 742_

'

DR. NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso te ADerfelcoamento I! Longa Prãtíca no Rio d� Janeíre

JilJIlII'!ULTM - 1'ela manhA: dJarlamemt.., du 10,30à.12 h., à tarde ezceptc:>aoa
"lIad.-. d.. 16.80 •• 18 boru - CONSULTóRIO: Rua Joio Pmto .. 7. aobra40 -

,"one: 1_4111 - Reeldêncl.: a.. Preat4eat.., Co.tln.ho, 'JL

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI. - ALTA CIRURGIA - MOLJl:STIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
,\sslsten<te por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias bílrares, íntestínos delgado e gT08SO, t.lrólde, rtns.

próstata, bex�a, útero, ovários e trompas. Vartcocele, hídrocele, varizes e hérnia.
CONSULTAS:

das 2 la 5 horas. à Rua Felipe Sehrnktt, 21 (altos da Casa Paratso) . Te!. 1.598.
RESIDll:NCIA: Rua Egt�v",s Júnior. 179: Tel, M764 .

DR. MARIO

Vingança
mesquinha
Londres, (NIB) - Segundo

informações chegadas a Ein

dhoven, procedente de fontes
do movimento clandestino de
resistência, os alemães confis-

estranhos, etc.
caram todas as propriedades
dos homens que deixaram de
se apresentar para os traba
lhos forçados na Alemanha, I

Servlço8 de Clínica Infantil da Assistência Municipal a Hospital segundo o decreto de Seyss
de Caridade Inquart. Dessa forma a conrís-

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS cação constitue uma mesquí-
CONSUl,TóRIO: Rua Nunt'S Machado. 7 (Edlffclo S. Francisco). 1011 t UM

Consultas das 2 às 6 horas
e ....... nha vingança dos nazistas

HE,sIDENCIA: Rua Mare�tlaJ Guilherme, 5.. Fune 78:1 diante de sua fracassada cons-

DR. BIASE FARACO
crição para os trabalhos for-

çados, à qual se responderam
MédJco - chefe do Serviço de S1fi!Jis do Centro de Saúde 8(e dos indivíduos envolvidos

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE pelo decreto,
t\MBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS��

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 VENDEM-SERES.: R. Joinvíle, 47 - FONE 1648

Asslstente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro
ESPECIALISTA

Doenças e operações (,,OS OLHOS, OUVIDOS, NAHIZ e GARGANTA

C�ru,rgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

Esôfagoscopia, traquêoscopia, broncoscopia para retirada de corpos
CONSUL'J'A8: das 10 às 12 e das 15 às 18 ]10ra8

Rua \'itor lIIeireles. 24 - Fone: 1.447

MADEIRA

WENDHAUSEN
(Diplomado Dela Faculdade Nac. de Meo.icina da Unlyersldade do Brallil)

b-Interno do '8erYlço d. ClJin1ca Médica do Profes!IOr OITaldo OUTe!ra, m6l11co dc:>

Depar-tamento de Sallde

ULINICA IUi:DICA - Mol6stla8 Interaa8 de adulto!! e artanÇUo CONSULTORJO

• lUIl8ID&NClA: Rua FeUpe Scbmldt ... 38 - TeL 812. CONSULTAS - Ou 111 .. 18

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

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

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. Clínica mé

dica - Doenças nervosas - Consultório: Edifício Amélia Ne

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

Residência: Rua Álvaro de Carvalho nv 18 - Florianópolis.
.....-.r.'••••

- ......
- .......-..-v.••-_-......-.-_............... -.....-.........-.-.-.-•....._._._......

- ••,_._._._-.,

Dr. LAURO DAURA
Iilspec1al1ata em Doençu de Senho

ras - Vias Urlmárlas.

curso de especialização de Gineco

Iogta (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de Silo Paulo,

Tratamento especializado, mêdíeo e

cirúrgico. das afecções do aparêlho
genital feminino <Utero, oTArios.

trompas, etc.),
cura radical da,! !nfla.maçOel do.

anexos .<Ovârios, trompas), sem ope

ração) , 'I'ratarneuto de todos os IYs

mrbíos da mell8trnaçlo e da eeter1ll

d8de.

Tratamento moderno da blenorra

&,Ia .!Cuda I! crllulca, em ambos os

sexos. por processos modeI'lllOll IIOb

contrOle endoscópico - UretrotJcopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 li 12

noras e das 2 li II.
Consultório - Rua Ttradentel a.

("one: 1.663.

Resldêncta
(Sobrado).

- Rua Tl1'adentft 7

Dr. Newton d'Avila
Operações _. Vias Urinaria. -- Doen
ça. dos intestin,ol, rito e onu.
-- Hemorroidall. Tratamento da

colite amebiana.
Fi..ioterapia -- Infra-vermelho.
COIUlUlt: Vitor Meirele., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•. a,

à tarde, da. 16 h•. em diantJ
R..iei: Vido,l Reune•• �e,

roa. lOfl7.

DR. REMIGIO
CLtNICA "DICA

CASAS: na rua Urugucíi, diversas,
pequenas, com renda mensal de
420,00, por 37.000,00 cruzeirotl.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120.000.00. .

No Estreito, por Cr$ 35.000,00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12,000,00_
Na rua Presidente Coutinho paI!

Cr$ 45.000,00. .

No Balneorio, por Cr$ 60.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça 15 de Novembro por

c-s 130_000,00.
Na rua Conselheiro Mafra, por

Cr$ 300.000,00.
Uma na rua Campos Novos, num Iterreno de 1.524m2; por 40.000,00

cr-uaefrca.
Tratar com A. L. Alves, no rua

Deodoro 35.

Vendem-se por 2 mil

COXSU_ CARLOS HEXACX
A Diretoria da Fábr-ica de Tcc irlos Carlos Rl'I1UllX S. A.

cumpr-e o doloroso d evcr de cornun i ca r aos 51'S. acionistas, co

laboradores e operár-ios o falecimento de seu .pa lrôno e Iuhrla
dor, CONSCL CARLOS H.ENAOX, ocorrido nesta cidade, ás

1U,30 horas do (lia 28 do corrente.
Ao fazer esta comunicação quer a Di rclor ia h oruenagcar

aquele que foi o fundador ele nossa empr eza e á qual deu não
só mente o vigôr de sua inteligência, do seu esf'ôr

ç
o e dedicação,

mas, também, estímulo exemplo e inspi ração !]Jara que. jamais
deixassem de oriental' as atividades de todos quanl os aqui tra

balham, o seu super-ior espírito público, nocão das responsa
bilidades e so lidur iedad e no sentido de servir não a simples
i nterésses pessoais, mais, pr i nc ípalmente, aqueles inhcrcntcs á

coletividade.
Assim, estamos certos de que externando o profundo pc

sal' pela tpertla que acabamos de sofrer, corr-espondemos ;l(l

sentimento dr todos, dos menos aos mais graduados, que tra

balham e trabalharão sempre e mais para honrar a memória
do cidadão henemórito c chefe clarividente que foi o Co.nsul
Carlos Henaux.

Brusque, 30 de Janeiro de 10-15.
alto Retuuix -- Carlos Julios Renaux -- Guilherme Retuinx

Diretores

cruzeiros
uma casa e terreno medindo 6
metros de frente por 13 de fun
dos, sitos na Travessa Triunfo.
n 6, próximo à rua Bocaiuva,
Tratar na Av, Mauro Ramos
198, 10v·lO I

Vende-se uma verd�ra,
na rua Crispim

Mira. n. 38. Tratar com o pro
prietário, na mesma, 10v 10

V"NDE S" uma Serraria
Jj - Jj hidráulica, de-

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

cavalo, e cor rearne novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 � Estreito

Perdeu-se u� relógio-pu!
serra de senho

r a (de ouro), no trajeto entre

as ruas Visconde de Ouro Pre
to e João Pinto. Gratifica-se
bem a quem entregá-lo nesta

redação ou nà rua João Pinto,
n. 19. 3 v, - 3

Esta a verdade]

VENDE-SE �;:it�r��j���
reircs , com casa, pasto, bôa
água e pequena chácara. "ra
tar a Avenida Mauro Ramos, 50
,." "'Iit.w:"tiI'-.-'&T &T -.&�_.,...

T

r_-.....

A Universidade
ajUdará
New York, (NIB) - Segun

do despacho de Londres, o

"Lodon Times", informa que
a Universidade de Zurich
ajudará à reabilitação da bi
blioteca, arém de outros de
partamentos da Universidade
de Leyden. A Universidade de
Zurich também enviará pro
fessores, depois da guerra,

DR AUIrnLIO ROTOLO Ip�ra cooperar n� reorganiza-
•

çao da congregaçao de Leyden.

I
Védico - Cirurião - Part•• Esta ajuda da Universidade de

R A lOS I Zurich constitue uma mani
Moderna e possante instalação festação de gratidão pelos

de 200 MA ·t'd' d Z
.

h
I)ia�nóstico precoce d� tuberculose mm.?s me ICOS e unc que
Dulmonar, úlceras gástriclU e duo- se graduaram em Leyden.
ienais. câncer do estÔmago, .fe-
ções das via. biliares, Mns, etc
\plica o Pneumo-torax artificial
[lRra o tratamento da TubercuRo5e
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e e(i(',3zes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
'uédica: Oudas curtas e ultra-cnr
'as. Raios Infra-Vermelhos e Raiai
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia

Con���iit�: F�i;e D��d1' Estabilizador e transformador
o... I .. 12 brl,. e d.. 14 li 17 br. Vende'lIe um, de 1 ki19 wo,tt, na,

Tt1t1Qpt 1;�1' . !''1u:tQçlSo d� �S'rAPQ.

"

e
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

I PRECOS SI:: M RIVAIS!

I <:T�;;�e;C�u;i;toB�;��i;���
L.: RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Holá'Llu internal, <1e Senhor.. • CM·

onças em Geral. CONSULTORIO: Rua

re11pe Schm1dt - J:dlflclo AIntl1a Neto

'one 11192, uu 12 • 14 li 17 hora. RE

SIDllNCU.: J Largo Ben;eunln
Con.tante, 3

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

4LV480

"...reta • 0rt0pe4J.. CIfJlta • tl1ru'lrIa
'0 toI'aL Partoa • iloeapa .. _'or.•.

::ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
-lamentA <1.. 1. .. 17 horu. RE8IDO
li: .AlJn1rentAl A1Y1iD1. ... IroU m.

RAMOS
CIRURGIÃO-DKNTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

z. S. Ballislotli
Refrigeracão em geral

Sorveteiras - Refi igeradores·- Balcões-c-Fr igor ificos
(para pronta entrega). Máquinas de escrever e cal

cular-Rádios- Moveis finos-Tapeçaria.

VENEZIANAS AMERICANAS
erO. K.»

PERFUTO CONTROLE DE LUZ E AR
R. Felipe Schmidt, 34

Florianópolis

Postal,Caixa 173

Sta. Catarina

I----------�--------------------------------.-------

••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CARTAZES DO DIA
HOJE 3a.feira HO.II:

(lHE (cODEOH»
i

A's 7 1/2 horas:
O fi'rne destinado ao mesmo agrado de -Eram Cinco Irmãos»;

FILHO QUERIDO
com Don Ameche, Frances Dee e Ann Rutherford

NO PROGRAMA
I NORTE E SUL (Nac. Coo p.)

I FOX AIRPLAN NEWS 27x4 (Atualidades)
I Preços Cr$ 4,00, 3.00 e 1,00. Im oos to incluido. «Imp. 14 anos»,

- ...

(lHE (CIMPERIAL)
A's 7 1/2 horas

ULTIMAS EXIBIÇÕES
DQn Douglas e G-loria Dickson

A ilha da
em;

vingança
Os Irmãos Weaver em:

Amigos de verdade

Preço:

Verdadeira fábrica de gargalhadas
NO PROGRAMA

DOCUMENTARIO n. 32 (Nac. Coop.)
(único) 2,00. Imposto incluído Imp. até 14 an09

• •

5a.Feira no Odeon
Chester Morris e Jean Parker em:

Ronda da morte
Um novo typo de «lua de mch.

Uma história de amor entre zunidos de baJas I

Simultâneamente, DOMINGO de Carnaval no Ojeon e Imperia I

Sucedeu DO carnaval
.

(Tenicólor). �Qm Sob Hope c: Vera Zoriná

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5o ESTADO-- 'erca·felra. 6 de Fevereiro d. t945

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

••

Aceitam. encomendas
caminhões

para
marco

""

Vendedores para todo o Estado
e Joinville)

Caixa Postal 220
(excíusive Blumenau

R. João Pinto, 9
Florianópolis

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

«8» 1 a alimentação infantil I Comunicacão
,

país 3 melhoria conSider'áve11
-

'(las condições da saúde da sua Comuni�amos ao� Srs Portado-
_

-

.., .
�eB de Tltulos da ALIANÇA DA

população ínrantíl, tendo dl-, BAHIA CAPITALIZAÇÃO. S. A.H e

mlnuirlo em grande escala a a quem interessar. que o sr: Má
percentagem de casos de

ra-,
rio .Francieco _

da Silva não exerce

quitísmo, derormacões físicas rnors a� tunçoes d� cobrador d";8 Os obJ·etl·vos e aSPJ·raço-es do Brasil sa-o�. '.
' mensahdades relatIvas aos referI

etc. Se díssessemos hoje que II dos Títulos, cargo que deixou por
as crianças inglesas se al imen- sua livre e expontânea vontade. OS da mal·ort·a das na�o-es !lmerl·"aoastam de substâncias possuído- Florianópolis. l: de fevereiro de

.

\I III \I
ras de qualidades quási mági_11945.,.. L b & C· Nova Iorque, 1 (A. N.) - A vras do ministro Veloso - de

- . .

1
",ampoa o o la. .

I

vitaminas vízando particular- cas nao estanamos muito on- Correspondentes da ALIANÇ� imprensa estampa oportunas uma maneira ou de outra, ma-
mente a alimentação ínranttl.] ge da realidade. As restrições DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S.A. declarações formuladas em nisfestam-se a favor da con-

Entre os nomes dignos de uma' trazidas pela guerra quanto a
,.

De ac?rdo.. torno da próxima realização)' cessão à América Latina de
citação a esse respeito, conta- certos produtos alimentícios MarIO FranCISco da SIlva. da conferência do :Miéxico pe- um lugar permanente no con-

se em primeiro pLano. Sir Fre-l naturalmente vitaminados, fo- lnstltuto de Edacação de I? ministro' das �elações. Exte-I selho .de Segura?ça do Fut�ro
derick Gowland Hopkins, que, ram sob um certo aspecto com- Florianópolis nores do Brasil, embaixador ,orgamsmo destinado, contor-
:lPÓS minuciosas E: demora+as ' pensadas perfei.tamente pelos EDIT L

Pedro Leão Veloso, numa en- lme os planos elaborados em

pesquisas, trouxe uma contrt-
I
seus sueedaneos cientificos, A trevísta especial concedida à Dumbanton Oaks, a assegurar

buíção que mão hesitamos em' particularmente no que se re- CURSO NORMAL Associated Press, no Rio de
classificar de revoluctonárta l fere á produção de alimentos A matrícula deve ser requerida: Janeiro. "As Américas podem, a paz mundial. Penso que a

em relação á ciência médi.Co-1 ricos de vitamina "D" concen-j 2' ANO - de 2 a 5 d� fevereir�. sem dúvida, graças à tradição questão é susceptivel de ser

alimentar deste século. Ao I trada. Atualmente os citados .

Documentes nece:BsárlOs: certt- de sua política de fraternida- debatida no lVQéxico. Os objeti-
1 I b ' t' " "Gl " tâ hcado do ano anterior e pagamen- d t· t I f' 'd vos e aspirações do Brasil na

mesmo tempo os famosos abo- a Ola OIlOS axo es ao to da 1& t
- d Ca' a Es e con men a o erecer as e-

f
� . �d M"

-

ratórios Glaxo da Grã-Breta-l fornecendo cêrca de 95 por coltlr (p�r��::��H�adoaum �:lo d; mais nações unidas a contri- con er�nc!.a o eXl� sao �
nha puzeram a descoberta da

I
ceuro dos suprimentos .totai�" c-s 2,00 e 1 t.axa de Saúde). Cr$ buição de seu exemplo, como

da malO:;a _?as naçoe? lame�l
vitamina ao serviço da humaní- de produtos contendo a víta- 15.?O para CaIxa Escolar).

.
base da futura organização can��. açao. essencia men e

dade A nutrição científica, mina "D". A fabricacão sínté- bo�:� ./e 2e a � ?:8'�:::���� muridial da paz. A reafirma-lpabc�l�ldcad' comdgranddest. respodn-const:túi hoje objéto de estu- 'tica dessa vitamina vem sendo I de idadee�o: nfi�:� r1rec'onhecida,IÇãO do México dos princípios sa It.1 a tes os
-;

es mosB o
.

I" .. .,

d . I -

d ôb
.

A" con men e amencano o ra-
cios especiais na Inglaterra intensificada e aperfeiçoa a. atestado de vccrno , napeçno e SO re os quais as mencas

I
'

Ao seu progresso deve este. numa escala surprendente. Isa�de;
feita

..

no Departamen:o de sempre procuraram assentar a' sil quer, acima de tudo, que os
Saude, cer+ifícodo de con�lusao do

sua solidariedade será o re- povos do continente possam.................................................... Curso Fundamental regIstado no
, lt d it -1 d' f

� .

t b Ih d t di Departamento de Educação e re- SU a o capi a a con erencia. ra a ar em paz, en 1'0 e

CASA DFt SAÚDE E MATERNIDADE c�bo de p�gamento da 1& presta- A questão arg�ntina por :pr_?- uma ordem mu;ndi�} que lhes
_ _ ç�o da CC:1Xa �scolar. (Cr$ 15,00 posta do Peru e por decísâo assegure a realizaçâo desse le-

"SAO SEBASTIAO" 1 prestaçao Co íxo Escolar). unanime do conselho diretor zitímo desejo. O Brasil como
COMPLEMENTARISTAS: a ma-._ .

b. _ r-
'

trícula será aceita condicional- da União Pan Americana, em sempre, nao poupara esfôrços
mente de 20 a 21 de fevereiro. Se sua sessão de 8üe janeiro, foi para contribuir para a pros
houver lIaq�s serão .aceitos; em também, incluida na agenda peridade dos países irmãos do
caso contrarlo, lerá feIto um oo�- da Conferência do México". Hemisfério e bem-estar dos
curso para a escolha dos malS

"A
- �.

dI"aptos. nos dias 23 e 24 de fevereiro. S naçoes - sao am a pa a- seus povos .

Documen tos necessários: Diploma
do curso Complementar registado
no Departamento de Educação,
requerimento de matrícula. ates
tado de saúde passado por m6dico
do Departamento de Saúde, cer

tificado de vacina e recibo de pa·
gamento da 18 prestaçéio da Caixa
Escolar (Cr$ 10,00 Caixa Escolar 1-.

Londres, (B. N. S.) - Pode
e afirmar que a ciência da nu

trição tem constituído um ter

reno por excelência para as

.�escobel'tas e pesquisas britã
nicas. Com efeito, há vinte

anos atrás, já os especialistas
ingleses se dedicavam intensa
mente á produção estandardi
zada de substâmcias ricas em

Sob a dil'�h.o clinica do

DR. DJALMA MO-E,LLMANN

Construçi\o moderna e canfort.ãvel, situada em aprazlveJ chácara com

esplêndida visla para o mar.

Excelente local para 0ura de repouso. Água fria e quente

Al'AREJ.H.U1ENTO COllIPJ.ETO E MODERN1SSUIO PARA TRNl'AUEN'l'O
l\U::DICO, CIRÚRGICO E GfNECOJ.óGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
_ Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
l,aboratól'lo8 pal'a O� exames de ehlcldação de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

Apartamentos de la classe Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe ,...... Cr$ 20,00
"

QuartJs com duas ca:::::IaS Cr$ �5,00 p/pessoa

SECÇÃO ])E MATERNIDADE
Pat'tos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe inclusive sala de operações, com parteira da

,

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PôDE TER MÉDICO PAUTICl.Tl,AIt

FLORIANóPOLIS
Largo São Sebas,tião --0-- Telefone: 1.153

....- � ...

---� .. , ..._..._-_,_----

Instituto de Educação de
F1orian6polis
EDITAL·

Exames de segunda época e
de admissão

Pr�vinem· se os interessados
de que os requerimentos para
os exames de «segunda época»
devem ser apresentados a Se
cretaria, de 2 a 5 de fevereiro
e os de admissão de 1 a lo de
fevereiro

Ofensiva sincronizada
para a vitoria final

Londres, (BNS) - "As três Também no parecer dos ale-

primeiras semanas de 1945 mães, os acontecimentos es

trouxeram algumas das mais parços estão em estreita cone

momentosas batalhas de toda xão, como é claramente de
a guerra" - escreve o "Sun-Imonsfrado por esta admissão
day Chronicle" em artigo de tacita do principal corespon
fundo. No léste, oéste e sul as dente militar da agência noti
frentes estão acesas, e assim ciosa alemã: "Tanto nas fren-

I
serão conservadas até que o tes de batalha da Europa, co

climax final seja atingido. As mo em Luzon, os acontecímen
vitórias russas, tremendas co- tos que tiveram lugar levaram
[mo são, marcam sómente o a guerra a uma fase que pode
I início do gigantesco assalto no ser apropriadamente chamada
qual tomarão parte todos os de decisiva. Os alemães não só
aliados. Ê bem significativa a veem seu próprio mapa se con

referência que o sr. Churchill trair rápidamente como taru-

lfez em seu discurso à "pon- bém observam o declínio dos

J
tualidade de Stalin. A ofensiva seus aliados japoneses.

! russa, a invasão de Luzon, o I Embora ° ponto culminante;

I ataque britânico na frente ocí- I ainda não tenha- sido alcanç v

dental e a próxima ação, onde: do, os esfôrços combinados das

Ilquer ela tenha lugar, tudo isso Nações Unidas para derrotar o

lé feito de modo sincronizado I inimigo em todos os campos
de maneira a enquadrar-se no

I
constituem um bom augurío

plano estreitamente - coordena- para a vitória final" - e con-

do dos aliados. clue _ "Sunday Chronícle".

AGRADECIMENTO
Ainda impossibilitado de agradecer pessoalmente a to

dos os amigos que se interessaram pelo meu estado de
saúde, mesmo por que o número das visitas e manifesta'
ções fez se elevado (984 telegramas e cartões - 843 visitas
no Hospital é 524 domiciliares, num total de 1.367) por
intermédio desta declaração pública efetivo aquele a�ra·
davel dever

A todos os bons amigos que, dia a dia, expressaram
votos de retorno à saúde, friso o meu profundo reconhe
cimento. E essa gratidão faz se extensiva ao notuvel ope
rador dr. Paulo da Luz Fontes, pelo seus carinhosos cui
dados; ao desembargador Medeiros Filho. Provedor da Ir
mandade e Hospital de Caridade, pelas suas visitas âomi
ciliares ao meu quarto de enfermo, ás Irmãs de Caridade,
cujos desvelos apressaram a convalescença, bem como ao

bondoso enfermeiro João Maia, manifesto, igualmente. a

minha sincera gratidão
Que Deus compense, pois. aqueles que me assistiram,

entre eles os amigos a quem procurarei corresponder tan
ta dedicação. (a) CeI. Pedro Lopes Vieira.

CréditoMútuo Predial
Propnetários - J. Moreira & Cia.

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

PRt:MIO MAIOR CR $ 6.250,00

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Brasil receberá êste ano, dos EE. ,UU., dez
mil chassis para caminhões e ônibus':'

Será aumentada a quota de gasolina
Rio, ti (U, P.) - A embai- solina nos vem trazer, basta

xada dos Estados Unidos nesta te americano do precioso com- que se diga que no decorrer de

capital, dando conta dos resul- bustível era de 20 mil, tambo- janeiro de 1944 tivemos um

tados até agora obtidos, acaba res destinados a manter em total de 166.500 tambores de

de comunicar à Admi rrlstru- I'unch.namento os veículos 9. 159 Litros cada um ,e, nesse

cão brasileira, por intermédio serem recebidos € que o go- mês de fevereiro de 1945, va

do Itamarati, que, no decorrer vêrno tenciona empregar prin- mos .·te�, 11a mesma litragem,
deste ano, receberemos, pro- ;:ipalmente no escôamento e :!.33.900':tambores. São, assim,
vindos da grande democracia circulação das =atras de vive- 26 milhões e 500 mil Iítros 'Por
amiga, 10 mil chassis de camí- res. Para que se tenha idéia mês no ano passado corura,
nhões e de ônibus sendo 8.500 mais exata do desafogo que em igual per íodo deste ano, 37

daqueles e 1.500 dêstes. No ofi- esse aumento da quota de ga- milhões de litros.
cio em que o senhor Adolf Ber-
le Júnior participou o auspi
doso fato ao chanc-Ier Leão
Veloso, acha-se prevista a en

trega de 6.000 unidades duran
te os 9 primeiros meses do ano.

A embaixada dos Estados Uni-

Massacrados sem piedade o
ESTOCOLMO, 6 (U. P.) - As reservas do exército popu-

lar alemão reunidas, às pressas, não conseguem resistir às for

ças treinadas de Zukhov e estão sendo massacradas, sem pie
elade, nas margens do rio Oder. Segundo o comunicado russo

só ontem foram mortos ou aprisionados cerca de 10 mil ale
mães na frente oriental. A relativa passividade da Wehrmacht
está mesmo causando surpresa na Europa. Os peritos milita
res suécos, por exemplo, assinalam que parecem estar desapa
recidas cerca de cem das duzentas divisões que o exército ale
mão mantinha no leste. E conjecturam que essas tropas já
teriam sido transferidas ao sul da Alemanha para a resistên
cia final deixando a defesa da Alemanha norte e central às
tropas de segunda categoria e ao exército popular.

CO�Sl'L CAIlLOS HlE�SCX
AIG I lADECnII<JNTO

Os filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais parentes
do CO�Sl'L CAIlLOS HEXAl'X, profundamente' compuugtdus
com o falecimento de seu i nolvidavel e querido choí«, \'01n por
este meio externar seu sincero agr-adecimento aos +lustt-es 111(\
d ic os ilrs. Gebhar Hromada e Carlos Mor itz, ás revmux. Irmâs
e enfermeira Mar!a do Hosp ital de Azambuja, pela ded ic açâo e

cari nho com que assistiram o extinto, em sua hreve iuo lr-s l in ,

ao Reverendo Pastor We ingacrt n cr pelo coníôrto de StJ:) ass i s
tência espiritual e a Iodos quantos, pessoas e inst ituiçóes, ve

laram [) corpo, compareceram aos funerais e enviaram cor
ô
as.

Jlórcs. cartões. carias, telegtamas e fonogramas.
Brusque, 30 de Janeiro de 194:)

Florianópolis 6 de Fevereiro de 1945

�ntensifica-se a navegação maritima ��i�i��te:�le��s�in�a� segU:s��::�1
sem a qual, naturalmente, !

RIO,.5 (A. N.) - A navegação para os portos brasileiros qualquer aumento na quota ele

II".
'ai se restabelecendo tanto de ,passageiros como de carga, pa- importação de c.arro.s

a motor
ra o norte e para o sul do pais, notando-se um movimento de explosão seria ímoperaute.
mais intenso nos últimos meses. Embora continue o regime I Em princípios de 1945, o nOHSG

I

dewm��p�mn"��e��maGwn�ar�aill�qfUl�i�n�h�ã�o�n�o�f�o:n�l�OC�i�11�1:en�t�o�1:10:r�-�I�����=�============�=====��cão da navegação de cabotagem vem apresentando perspecti- -

vas
.

animadoras. Segundo ap:urou a r�portagem, a. said.El: de Nos subúrbios orientais de Kustrin 10 Ministério
navios para os portos do pais conduzindo passageiros ja se

�
, .

_ Ieleva por mês, a uma média de 15, isto no tráfego mantido L01�I?RES, 6 (U ..P) - O� exércitos rus.�os estao a 4� kms. I-nforma
pelo Loide Brasileiro. E como prova do aumento do movimen- de Ber�:m e _as posI�oes nazIstas. de Kustn�, e F�ancfolt do

I .
__

.

to de passageiros a reportagem conseguiu saber que a receita Oder, ja estao estreitamente c,elc.adas .. Info:maços de
.

Mos-
.. L�n.dles, 6 (�T. P.) - ° }[Í

do Loide foi, no ano passado de pouco mais de 120 mil cruzei- c1_?u, acrescentam 9,ue nos subúrbios onent.aIs de Kustrm es-llllste:lO d.o Ar Hlfol'mo�:: "ou

ros, já atingiu êste ano mais de 750 mil cruzeiros, correspon- tao-se travando VIOlentos �ombat��, acreditando-se que. da
I tem a 1101lte poderosa :orça do

dendo tal importância apenas ao mês de janeiro. Isto faz I
sorte dos mesmos dependera, em gr�nde parte,. � travessia do. comando de bombardeiros .�a

crer que dentro em breve tempo, a navegação de cabotagem Oder pelos russos, dIretamente ao leste de Berllm. �AF atacou o ce,nt�o ferrovíá-

retornará o seu rítmo normal. É preciso salientar que, ape-
I

.

• •

N d
' n� de �on,n. e f'ábrfcas ,de pe-

zar da campanha submarina inimiga, os nossos navios não Imprensa OfiCiai
.

a- O se ren era troleo síntético do no1'd�esrte do

deixaram de cruzar os mares comboiados pelos navios de Ruhr
..O.s ataques também f'o-

guerra, enfrentando os mais graves perigos. A navegação Tranllcorreu ontem 11' aniversário LOS])RES, 6 (C P.) i-am dirigidos contra Hamno-

transatlântico só será reiniciada depois de terminada a guerra. de criação da Imprensa Oficial do "'Resistência incondicional" ver e Dortmund. Minas foram
Estado Q qual. desde 5 de feverei· eis fi palavra-de-ordem lançadas em águas lllllmgas.

C)'" 1'0 de 1934. é aupervieionudo peio . Perderam se 4 aparelhos de
lDlCaS nosso distinto conterrdneo e confro flue os nasfstas começaram

-

de, jornalista Batista Pereira, a opôr ao lema de "rendi- 1) ossa fôrça.
Graças ao dinamismo e ucen- ção Incondíclonal". 'rodos

drado amôr ao trabalho, de seus os eomeutadores e locutores
diretor e funcionários, conseguiu a'
a Imprensa Oficial do Estado des- alemães entregaram-se
frutar de uma situação assaz in' tareia de redígír apêlos e

vejável. mais apêlos, incuntindo eon-
Apresentamoa, pois. a seu di- fiança no povo alemão. "A

retor e funcionários. embora tar-

diamente. noslió.s efusivas congra
.í.lemnnha é um !)OVO de

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco tulações poetas e pensadores t', por
--------------------------

isso, mesmo, não se rende-

Epidemia de. bexiga em Calcutá CONVITE
rã" - nrírmou um comen-

tador. Em outros apêlos, Il-
CALCULTA, 6 (U. P.) '- Os populares de Calculta estão dos constantemente, desta-

seriamente perturbados com a revelação de que as linhas utí- Os filhos da viuva Cata- ca-se que os alemães pre-
lizadas em suas vacinações foram declaradas inúteis pelos mé- rina Kretzer Koerich, on' dilam permanecer unidos
dícos. O temor da população agravou-se com a declaração do

tem falecida, ainda sob a em torno de Hitler e que
médico de Gandhy, dr. Roy, de que uma nova revacinação po- magua de seu desapare- qualquer divisão seria o
deria se tornar danosa para caso de se não dar um intervalo

cimento, conv1dam paren �lIidilio da nação.
relativamente grande. A cidade está sendo assolada por uma tes e pessõas amigas para
epidemia de bexiga, nestes últimos meses, que já causou duas assistirem seu sepultamen.mil mortes.

to. às 1ft horas de hoje,
no cemitério de Santana
do Maroim, municipio de
S. José.

Laboratório de Análises
Farmacêutico GERCINO SILVA

Rechacados fados
os ataques _ .

Londres. 6 (U. P.) - O co- ';r
municado do marechal Tito
diz que todos os ataques inirni
gos na região de Bjalojar no

nordéste da Croácia foram re-·

chaçados, As operações tive
ram lugar ao longo duma li
uha que alcança a Bosnia cen
tral. Os jugoeslavos atacaram.
com inteiro êxito e as rôrças
aéreas jugoeslavas estão ati
vas, martelando o inimigo.

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assist�ncia)
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
.outro necessório para esclarecimento de diagnóstico.

Horório: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.

Foram aprovados 40
Prorrogado por Belém, 5 (A. N.) - Re'aH-
sessenta dias I ZOU-S0 na base aérea de BB-
Rio, 5 (A. N.) - ° Presi-,1ém, o concurso dos eándida

:'lentE: da República ass,inO'1I tos a matrícula da Escola Téc
decreto-lei, prorrogando por 'nica de Aviação de São Paulo.
60 dias, o prazo para a l'esti-! Concorreram l1llInerosos can

tuição dos bens e direitos da I didatos, sendo aprovados 40.
0rganização Henrique Lage,
incluidos na sua incorporação
à União,

Afastados pelo fogo da artilharia
ROMA, 6 (U. P.) - Ao longo do rio Senio, patrulhas alia

das estiveram em grande atividade durante o dia de ontem.
A norte da rodovia Remini-Bolonha, o fogo de morteiros fus
tigou grupos inimigos que trabalhavam na margem do rio.
Há atividade normal de patrulhas no sul da rodovia, c9m pa
trulhas lutando na margem sul do Senio. Mais a oeste, patru
lhas alemãs estiveram em atividade, desenvolvendo tarefas
para bater nossas linhas, porém foram afastadas por força do

fogo da artilharia.
.

festividade de N••S.
dos Navegantes nlTl Hoje 3a feira às

K 17 e 19.30 horas.
Sessões das �OÇQS

Gilda de Abreu. Darcy Cazarré, adi.
lon & Conchita de �oraes. no �
magnifico e deslumbrante filme �
nacional incontestavelmente a n' 1

BONEQUINHA DE SÊDA
Romance encantador! �usicas de
liciosas! Canções lindissimas pela
maravilhosa voz de Gilda de Abreu!

No Programa:
Assistencic. Social [Sta. Catarina]

Livre de Censura
.� Preços Cr$ l,aO, 1,80 e 2,40

FRACOS.
ANEMICOS

TOMEM

�nho Creesetadl
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

Com invulgar brilho realizaram
se. sábado e domingo. as festivi
dades em honra à N. S. dos Na·
vegantes.
A imagem foi traliladada sába·

do, de sua capela à Praia de Fá
ra para a Catedral. acompanha·
da por grande ma.sa popular.
Ante"ontem a imagem retornou

à sua capela. em solene procissão.
deixando de fazer o percurso por
mar, oomo estava no programa
das festividades, em virtude do
forte vento norte então reinante
S. Excia. Revma. D. Joaquim

Domingues de Oliveira e altas QU'

toridades civis e militares acom

panharam a prociséio. Na entra:1a
da capela houve benção e grande
queima de fógos de artificio. A
Banda Musical da F&rça Policial.
abrilhantou as festividades'

NUNCR EXISTIU IGURL

J. COSTA MIELLMANN
'(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Engenharia
Projetos, Orçamentos, Administração, Construção

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Compra-se
U'a máquina "Registrado

ra'. de qualquer ti po (menos
niquelada). E' negocio urgente.
Tratar com AicfaIlo, no Hotel
Magestic, quarto 23, das 11 às
14 horas. 2v:l

I ROXY Hoje, 3a feira às
19.30 horas

l' O E!porte em Marcha - Coop.
2' Ao redor do Mundo - Educativo
3' Dois bicudos - de;enho colorido
4' Noticias do Dia - Jornal
5' Tres desgràça!! - Comédia c/3

patetas.
ô' DAMASCO com George San
ders e Virginia Bruce. Belezas
arabes • Palacios deslumbrantes

•.�'
Romance... Intrigas... Misterioli ;., �

Impróprio até 14 anos

Preço Cr$ 3.00 e 2,00.
(Imposto incluso)

I
Novos choques

.

na Grécia
ATENAS, 6 (U. P.) - James Roper - D� acõrdo com fon

tes gregas, os Elas e as forças do govêrno grego estiveram lu
tando numa série de pontos ao longo da linha divisória ob
servadas pelas tropas que estão cumprindo os termos da tré
gua, assinada na capital grega. Alguns atos de pirataria foram
assinalados em águas da Grécia, mas a frota britânica está
alerta.

Chave Pede. se, por oh-

seqUlo, a quem
encontrou uma chave, perdida
na tarde de domingo, entrega,
lá nesta redação. 3v·l

Camisacl, Gravatas, Piiames
Meiasdaa melhores. pelos me

nores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra, 9

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

Colisão ou••• sabotagem?
NOVA IORQUE, 6 (U. P,) _, A polícia informou que três

petroleiros se incendiaram na zona do porto de Nova Iorque.
As chamas atingiram várias centenas de pés de altura. Segun
do constaI o incêndio ocorreu depois duma colisão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


