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LONDRES� 7 (U. P.) -- OFICIALlUENTE SE 'INFORMA QUE OS ."TRÊS GRANDES�' ESTÃO REUNIDOS ALHURES NO MAR

NEGRO. OS 'ÇHEFES f'DOS ESTADOS MAIORES E OS MINISTROS DAS RELAÇõES EXTERIORES ESTÃO TOMANDO PAR·
TE NA REUNIÃO�

":R"eunidos ·05
" três

Ano XXX Florianópolis Quinta-feira, 8 ele Fevereiro de 1945 9315

1
I

I Rio, 7' (A N.) - Chegou aJO Hospíeal Central do Exército
l!OVO contín gente de tertdos e doentes deeligados das Fôrças

I Expedicionárias Brasileiras na Itáhía,
I São, ao todo, 80 'evacuados, elos' quais 12 oficiais, 12 sar-

I gentos e 56 cabos e soldados

I O Hospital Central elo Exércíto, como de hábito, havia to
l mado todas as providências para 'a necessá.na hospítallsação
de seus 111IOVOS doentes que, ao chegaeem, jJo,ra.m logo instalados
rs.as acomodações que lhes estavam reservadas, recebem.do,
Imediatamente, os prímejros cuddados do corpo clínico daquele

I grande hospital. Hoje pela manhã, esteve no hospital o Minis-

, ,tI'O ela Guerra, em visita aos chegados <10 :liront, €m00nrt:rando-os

Inas melhores condições de espinito e cercados de toda a assls

,
tência médica e ccmnorto hospitalar.

Chega
de

ao' Rio
feridos

um contingente
brasileiros

o JU.lS AN'l'HW IH.ÁRiO DE SX:\,'L\ (jATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

"

de Estado Maior, três mi
nistros das Relações Exterio
res e outros auxiliares, encon

tram-se reunidos atualmente
na zona do Mar Negro. Seus

propósitos são traçar os planos
para completar a derrota do

I inimigo .

comum e p�ra criar,
, com os aliados. bases firmes pa

Ira uma paz duradoura. Os con

/""""""'}"'\o"'."1 ferencistas encontram-se em

,."""""",:"""",·",,1 reunião militar. FoI analizada
a situação atual em todas as

frentes da Europa, e trocadas

informações completas. Existe

I
total acôrdo para a realização
,das operacões militares con
I

juntas nesta fase final da
guerra contra a Alemanha. Os
Estados Maiores militares dos

Rio, 7 (E.) - Alegando já terem sido suspensas, pelo nos-

80 govêrrio, rcstrtções impostas aos súddtos iit,aHla.nols, PHa de

8e:nsi, residente em Tubarão, S. Caaarrna, sóUcirtou ao mímis
tro elo Trabalho sua reintegração como contador da Ceramica
de Imbítuba. Examínamdo esse pedido, o mini/miro do Traba
lho acaba de índeterí-Io, de acôrelo com as informações presta

I das no processo respectivo, os quais esclarecem que Pila de Sen
I si foi dispensado de seu oargo, em virtude de acusações que
Ilhe fizeram as autoridades responsáveds pela ordem política e

sooial, bem como as' autoridades mdlftares, uma vez que as

mesmas evidencíarann ser o suplicaute perigoso ao Interêsse
na defesa nacional. Desse modo, não produz efeito o argu
mento ímvocado,

Considerado
•.

pericroso

Washington, 7 (U. P.)
Depois de um largo período
de espectativas, entremeado
das mais contraditorias conje
t;Ul'as, foi finalmente divulga
do hoje, oficialmente, 'J encon

tro entre os senhores Roose

velt, Churchill e Stalin. Todas
as notícias divulgadas sôbre a

conferência dos três grandes
podem, agora, ser resumidas
no comunicado oficial dístri
buido pela Casa Branca, de

Washington, que diz textual
mente "O presidente dos Es
tados Unidos da América do

Norte, o Primeiro Ministro da
União Soviética e o Primeiro
Ministro da Grã- Bretanha,
acompanhados dos seus che-

Cidade do México, 7 (U. P.) - As urnas de prata, corrten
elo as cinzas do embaixador sovíétíco Oumansky, de sua espô
sa e ele tres membros ela embaixada russa failecidos no mesmo

acidente de avião em vinte e cínco do mês passado, serão envia
das, amanhã, de avião para São Francisco da Caldfornaa. Des
ta cidade norte americana, um avião militar russo as comduzt-

três govêrnos estão trabalhan-I rá para Moscou.
-----------------------------------------------------

�e�i���{�p�:�i���snOd:�!�:= A primeira preovupaçâo do gene Catroux
dos. Também começaram as

deliberações sôbre 'os proble- Paris, 7 (U. P.) - O general Oatroux, novo embaixador

mas relacionados com o esta-
da França na Rússia partiu, hoje, com deetino a 1\10S0011 . Antes

b ele deixar esta capítal, Catroux mamítestou que sua primeiraelecimento de uma paz dura- - .

1
" . '. rut 'b I

.

doura. Estas deliberacões com- preocupaçao na capLt::",. sO":letlca sera o pro o resta e ,ecul1ie:?--
preenderão planos conjuntos to de milhares de prrsionerros franceses que atualmente estao

para a ocupação e contrôle da I SEl_I_lld_O_I_ib_e_r_rt:_a_d_o_s. _

Alemanha; problemas pOlíti-10 E t d U·d dfi��r�aâ�O�õ;���sta�a :a��OP:1 s s a os DI os compreen em
mais rápida criação de um I Washjngto n, 7 (U. P.) - O Secretár.io de Estado interino,
organismo internacional per- Sr. Grew, fez hoje várias declarações 3JOS joonalístae. E, entre
manente para a manutenção outras cousas, disse que os "Estados Uruídos compreendem,

w
da paz. Será expedido outro perfeitamente, o papel que a França - evidentemente empé

:�I� I comunicado, !og? que termí- nh.aeá, na solução elo problema alemão e na manutenção da paz
'::;;3 nar a conferência". futura".

I Rs cinzas do embaixador soviético
I

Iam participar da Conferência iLOND!!��e(U���ast�� P�S�ôa'8an!!�!�n� :,�nco es- 81[1 � !1 � � �!J n nr Imtão desaparecidas e outras cinco feridas, devido a ter se preci- U U U U U U t �
pítado do ar um avião que conduzía alguns colaboradores de , . ". . ,

Churchill para ° local onde se realiza, atualmente, a conte '&11- Moscou - Os exércitos ?e Imente sobre Berlim, ja .come- .ronel �rnst von Ham�er, da

cia dos "três gramdes ". Segundo foi divulgado, entre os 11101'- �uhkoy, que queb.raram a úl- ç�ram a ter lugar
, �amfest�-IDN�, mformou que forças de

tos existem seis membros do pessoal dia Mínistérío das Rela- t:ma linha �efenslv� de
. Be�- çoes pro-paz em varias locall-,Komev, de s�a .c�beça de pon

çõ�� �xteTior�s ?rfut'ânícos, ,incl:l�ive .uma mulher, e q.uatro
11m, começa:am a mv.estIr dl- dade? ?a A�en:an.ha, provocan- ,.

te :r:o Oder, m,lCIaram a. arre-
orícíaís do exército. Tambem viajavam no mesmo aparelho r�tamen_te �obre a capital �a- do senos distúrbios. metida pa:a oeste aproxlman-

u.m capirt:ão da RAF e um destaJcaclo téondco .aClrIOlnáutioo. To_1zIsta. Tao mte.r:s?s teem sIdo - do-se.de Nlesse num avanço de

dos os tripulantes do avião estão elesapaDecidos. os ataqu�s .sovletIcos que pare- Londres, 7 (U. P.) - O Co- 30 mIlhas.
____________1..- ,__ ce estar lmmente a batalha de-

Roosevelt avistar-se-á com o Papa ����a ��l������, d: :����n�i� As ma<ãs calarinenses Elei�ões na franva
- traveSSia do Oder pelos russos, causaram sucesso \I

L d 7 (U P) O 'do
. .

d
' . diretamente ao léste de Ber- Rio, 7 (E.) - Publicando París,7 (U. P.) - O govêrno

O�l 1'68, .
- ra 10 SIUlÇO, cltan {) n?tlCllas de Hm está tornando cada vez cliché de enormes maçãs co- f�ancês fi��u ? período de elei-

Roma, ]nforma que o represenrt:aJnte pessoal do preSIdente dos; ·t
- lhidas em Sa-o Joaqul'm da çoes mumclpals p.al�a. os .depar-

E' rui U'd
.

t 'Q,.,I S' , . maIS grave a SI uaçao na ca- .

',st os 111 os. Jun o a ...,�nta e, sr. ::\1yron TayLer, es�a I'Ieall- pital alemã. Além disso os rus- Costa da Serra, município ca- tamentos do t�rntono llberta-
zando preparatlvos p3lra. um encanlt�'o e�tre o Papa PIO Doze sos ráticamente

.

á ultra- tarinense na fronteira com o
I do. Estas serao as primeiras

e o sr. Roo,seAvel�. O ?r�sIdel1lte se aViIstana com o Papa de vol- pa;saram Kustrin 'e �rancfort Rio Grande, "A Noite", que �l�ições na França desde o

1:a da conf,erencla tnpllce. com o que neutralizaram esse� recebeu as mesmas por via-aé- IIlIClO da guerra.

2 20O
· - A

b L··
dois importantes baluartes de- rea, re$salta a fertilidade de

•. aVlOes sO re elpzlg ��:�:�ç��o�r{i!i��";;1t��� �fz:idF�Ijf��;e�Fs�l��n�:; N!a�is"é 8vzr��de Fontes

LdJ1Jdre.s, 7 (,U. P.) - U�na f�rç� aérea ?e 2.200 ap�reJhos mente que os russos, após o lecidos pomares racionalmen- autorizadas francesas des
norte',amencanos aJtaco!.l hOJe Lmpzlg, possIVeI refugw dos estabelecimento de diversas te, não mais teremos necessi- mentiram as informações de
llazistas em fuga qe Berlim. EThtre os demats objetivos figu- cabecas de ponte passaram dade de importar maçãs da Ar- Londres de que Sttetinius e

l'am 1\1aguebur1?o, a sudo1§ste. da capiltal alemã, e Chemitz, a 50 a ampliá-las em gl:ande escala, gentina ou da Califórnia. As Eden, após a conferência dos
1mlS. da fronteIra tcheca. �01 esse um elos mai$, violentos rai- a despeito dos contra ataques maçãs catarinenses foram re- três grandes, iriam a París pa-·
des contra a Alem�l1ha. DlveTs�s outras cidades da Alemanha a 1 e mãe. s. Simultâneamente Imetidas para o vespertino ca- ra conferenciar com o ministro
cel1tral foram posslvelmealte atmgidas. com o avanço russo direta- rioca pelo sr. Joaquim Dutra. do Exterior.

•
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aviõe�.

S, tem irritação reral ou hemorra

gias, cuidado I São o prenuncio de
grave doença que, não tr.atado em

tempo, pode trazer sel'ias.complica-·
ções, exigindo até uma intervençãc·,_
cirurgiea. A Pomada Man Zan lhe
dar â alivio imediato das dôres, gra-

� .. � RUA JOÃO PtNTOr 2S - fone: 1448 ;���:CiOt�I.equt�z��<;d���{,���,��n��l1t�:� }·�ft�:z��\�::�n��ar�c.i�/ltilll�asv:r��uç:e��
� . � (em frente ao Tesouro do Estado res aumentadas necessitaram de princíplo de out-0110. As considera-

, -

uma revisão para mais no progra- çõcs lúticas suscitadas pela atuál
nnRTOnO PRTOLOGICRS Florianópolis l1W de construçãu de a viões para situaçáo militar da Europa, hem (.;0··

1945. Os programas de trabalho Ira- mo os uunicn tos das unidades de

çurlos hú duis nu-ses al rús foram combate do Pacifico suhlinharn cl

agora sensivelmente aumentados de decisão de levantan- os resultados
tI por cento para o Inovo ano. O atual da produção - disse o Snr. Krug.
prograln.a prevê uma produção de Os aviões de caça rlo exército e .da
78.227 a vióes durauto 19..f!), que é marinha dr ;.,'lwrra entram cm muior

I um aumento ao rúl-eulo ll<llterior de parte no aumento, O plano relatiyo

ii produçáo das B-2(), jú f�i 3ll[J.I.en·
tado sign,ifieallnenle. O Snr. Krug
(Lcclaro{1 que não vê .no moment.o·

ucnhumu probabilidade ,de Iulll!'as
reducõcs '110 plano est.ahelecIdo
para" 1()4ii. J\.ü contrário, é lll,uilo
possivcl que novos aumentos sôbre
os jú ununciados no plano de .11?W
ITSlI'ltcJl1 dos esturlos de rel ator'ios

que chegam atualmente das frentes
de batalha - acnes�entou ele. Ref'e
rindo-se <lO plano do aUI11�nto, na
produção para o ano. de 1\)4;;, o Snr,

Krug f'rizou a m.igniturle da �a�efa
ele produção em futuro proxmm
acentu:mdo: "Conclal1le-se todo Ira

balhador a permanece" no descm

penho de sua tarefa, e peça,s� a

e' )()peração dos «l ir igen tcs, lJIed�a!l!e
a aecntllaçãLJ contlnua da ur-gcucia
da pro([llç'ão designada para. cada

lúbri'ea. Sómente por {'ss� tiPO, de
,esforço cooperativo

.

scru possivel
faze" face às necessl·dades de ex

pansüo de nossas fôrças armadas",

Dr. H. 6. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue. Exame poro verificação de concer,
Exame de urino, Exame poro verificação da gravi
dez, Exame de escorro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
J'utovaccinas e transfusão de sangue

A PRAÇAExame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.

trabalho produtivode40 anos
LUIZ HERMANNY FILHO & CIA. LTDA,

(CASA HERMANNY), estabelecidos no Rio deInformados de que um elos

llles-lhaVi<l muitas vagas e muito servi-
11'e8 da conceituada fábrica de mo- ço. Lutavam, porém, com ar falta de
veis Heínixch, S. A., Comércio e In- operártos cspeciulisudos. E, acres

dústria de Madeiras, completará 40 centou, é pr-eferjvel l rabalhnr com

unos de trabalho naquela fáb-rica, poucos oper-ários cspeci.elisudos
fomus entrevistá-lo. (atualmente trabalham ailí 5(1 ope-

Um tanto acanhado, visto que ho- rár ios ) com perfeita noção da res

mem afeito ao trabalho sem outras ponsahilidadc que lhes está aféta,
compensações que não as de bem de que com muitos, porém, irres
servir e melhor produzir, o entre- pousáveis. o que viria, fatalmente,
vistado apresentou-se. Tratava-se a colocar cm xeque o bom nome

do sr. Pedro Balli, um dos mais am da firma.
tigos profissionais no ramo. Teceu, ainda, elogios a atual ad-

Uma a urna ia o entrevistado res- rninist raçâo que fez questão de Ir i
pondendo às nossas perguntas. Dis- zar - lhe dispensa toda a conside
se-nos trabalhar na Beinisch desde ração e confiança, o que, para

ê le,
3 de fevereiro de 1005. Entrára pa- f' tudo,
�'a a fábrica com apenas 26 anos Registando esse acondecimen+o,
percebendo CR$ 6,00 diários, Na- queremos ·apresentar ao sr, Pedro
quela época, sómente trabalhavam Bellí as nossas felicitações e mani
ali 8 operários, os quais lidavam f'estur a nossa admiração pela sua

com as 6 máquinas então existen- conduta, apontando-o como um

teso Com o decorrer do tempo, novas exemplo a ser imitado,
e mais aperfeiçoadas máquinas Io
r'am introduzidas e ·0 prédio fui
muito ampliado. LONDRES, 7 (D. P.) - Alcançou um !llOVO record de in-

Seis anos depois de seu ingresso URGENTE '. tensidade a batalha pela Prússia OrientaJl, '3Jfi:rma, hoje, o co-
foi promovido a mestre, posto que mentarlsta von Hammer, da DNB. Mas não esclwrece melhor
ainda ocupa. Nesse lapso de tempo, GUARDA LIVROS
milhares e milhares de peças lhes essas palavras. Em vez disso, o IOül.lJtor naz�sta enumera, a se-

paSaI'am pelas mãos. CORRESPONDENTE guir, vártos sucessos das arma. nazi.st3JS que se terÍlam .registado
Certa vez, estando l11JUito prCD- Precisa-se com urgência de

em outros setores. Assim, diz que o.s russos te,nrtH.ram altraves
cUjpado com os i,números afazeres pessôa, homem ou mulher, di sa,r o rio Oder ,em vários- pontos de ,ambos OiS llados de Franc-
.que o movimento da fáilJrica lhe plomada ou não, que conheça T b'ilmpunh8.J, descuIdou-se e a ;plaina fort mas foram sempre repelidos com pesadas baixas. am em

B I d studomecânioa, na qual'e8Ot3Jva trabalhan- escrituração mercantil e tenha
lIa Pome['anÍa e na Prússi'a Ocidental a resistência alemã in;ten- Oisas e e

ÕO••• decepolll-<lhe o dedo indicador prática de correspondência co· si:fi.cou-se frustando tôdas as te'lltativ3Js de irrupção Tussa. Fi-
da mão direita. Cavacos do oficio, mereia!. nalmellite von Hammer .1:tJdmite, de maneira tndireta , que os O Ministério da Agricultura<liSl;€-JJi(}S i(} sr, Belli. Pelo dedo per- Informações nesta Redação. A

'd'
.. -

d E t d ?
dido, acrescentou, .recebi, da Cia. russos estão prog<l'e(Hndo .em Poznan. E isso qU3Jndo diz que se pos a lsposlçao o s a o -

\ia qual me aohava) segurado CR$ 15v,-5
travam sangrentos combates de casa em cas-a na p.arte ilnltel"1H1 bolsas de estudos para candi-

50,().(). Isto, porém, há 35 an-os. Ho- dia cidade de Pozn·an. datos ao estudo superior de
je, natur,almente, reoe'beria muito Agronomia e 2 para o de Vete-
mais, mesmo porque naquela época Para incrementa.

LI-ra Te"DI·s Clube rinária nas Escolas Nacionaisnão havia seguro contra acidentes O ,-nler'cambio
do trabaliho. de Agronomia e Veterinária da
No decorrer de sua palestrru o sr. comercial Universidade R'ural, presente-

Belli acenlÍlUJou que um de seus fi- Rio 7 (A, N.) - Comuni- mente instalada à Avenida
]h�s ap:endéra 'o ofj�io de ma�ci- cam de São Paulo que está REGULAMENTO PARA O CARNAVAL Pasteur nO 404, no Distrito Fe-
'Ilelrt? nadO tendoflbP?remH' �om.o ,ele, sendo organizado pela Asso- 1. Os bailes do carnaval dêste ano, serão realizados nos deral e que brevemente serácon mna o na a TIOO. ' oJe e UlI-

• _ .' _.
.

cionário público e, !!lIas horas va- craçao Comercial de Sao

paU-I
dlas 10 e 12 ?o corren�e. , . . ..

transferida para a Escola em

gas, trabalha em sua' oficina, arma- lo, um Conselho das Câmaras 2. No dIa 11 realIzar-se-a a tradICIOnal festa mfantIl. construção a margem da roda-
da! em .s�a casa. de moradia, do Comércio Estrangeiro d,a- 3. Haverá reserva de �esas, na JO:'--LHERIA MOR�TZ, via Rio-São Paulo.

Lnqumd?t sob1re. °I gue .a_calhav.a quele Estado um órgão que te- g, partir das 19,30 horas do dIa 6 (terça-feIra), observada rlgo- Atendendo ao convite da 8€-(,O!TI re8Ope1 o a egls 'açao sacI· VI-
, '.. dA

,

d 1 d ' . _ ,

gente, declarou-nos que julga bôa ra entre outras fmalIdades es- rosa prece ellCla e c lega a.
, .. _

cretana da Vmçao, publIcado
mas que, entretanto, não se iPreo- tudar medidas tendentes a in- 4. A reserva de mesas se fara medIante apresentaçao do

Ino Diário Oficial candidata
cUlpava. muito com e�a, pois se jul- crementar e facilitar o inter- recibo de fevereiro, a Cr� 40,00 para ambas as festas (10 e 12). ram�se as bolsas de agronomiagava amda bastante forte para pen- câ:mbio comercial entre o Bra- 5. A nenhum sócio será permitido reservar mais de uma os estudantes Antônio Ramossal' em descansar.

,.
.

, t IDisse-nos, aimda, que na fábrica sil e paIses amlgos. mesa, mesmo que s�Ja pala ou rem.
. _ May e Beno Meyer Peressoni,.

6. Na conformIdade dos Estatutos os srs, aSSOCIados nao
que vão ser indicados ao· Mi-

poderão fazer-se acompanhar de pessoas estranhas.
_ nistério.

_

7
.. Bel? assim, os _blocos que frequentem o clube nao de- Os que pretenderem as bol-

\ erao mclml' p:ssoas nao aSSOCIa?�s. . _ sas de veterinária podem ain-
Para t.odas as festas serVIra de lllgresso o talao do cor- da candidatar-se até o dia 25

rente mês. do corrente dirio-indo-se ao·
Florianópolis, fevereiro 45. Govêrno do' Estad�.

A DIRETORIA Os candidatos devem ter (}> ..

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

curso ginasial e o científico ..

Janeiro, à Rua Gonçalves Dias, 50, cornu rri-

cam à praça se retirou da sociedade,que

desde Iode Janeiro do corrente ano, em per-

feita harmonia, pago e satisfeito de seu capital

e haveres, o Sr. LUIZ DAMASCENO FERREIRA

IL Rio de Janeiro.D�:I::�aneiro de 1945. .1 I

�Z...H.E.R.M.A.N.N...Y.F.I.L..HO--&----CIA•.•L.T.D..A.·----I! ças a uma substancia dereconhecidc ,"

efeito antisêfico-bacteeicida.

intensidadeUm record denovo

Esta a verdadel

Camisas, Gravatas, Pijamea·
Meiasdas melhores. pelos me

Dores Jreços s6 na CASA MIS
CILANEA RuoC. Mafra, 9.

_,

e
Sapatos de todos os modelos e

modp.rnos, inclusive Sondo lias para
dos SENHORAS e SENHORITAS,

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

<'Tamancaria Barreiros))

dos tipos mais

praia 00 alcance
por verdadeiros

I

I
F"ARMACIA ESPERANÇA

A SUA FARMÁCIA
la. Co...llaelr. Mafra, 4 • 5 - FONE 1.14%

Ltrl'•• ftmlá1l.
RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

Sedas, Case:miras e Lãs

CASA $A"". a(O$�
O.RLANDO SOA RPELL]

Roa Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg_: «Scarpellin __. Florianópolis
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MODIFICADA A TABÉLA DO
SUL-AMERICANO

Santiago do Chile, 7 (U. P.)
Devido às alterações de domin

go, é a seguinte a nova tabela:
Dia 7 - Argentina e Colom

bia; Brasil e Uruguai; dia 11
._ Colombia e Equador, e Ar

gentina e Chile; dia 15 --:- Bo

lívia e Uruguai, e Argentina e

Brasil' dia 18 - Bolívia e

IEquador, e Chile e Urugu�i; dia
21 - Bolívia e Colombia, e

Brasil e Equador; dia 25 -

Uruguai e Argentina; dia 28 -

Chile Brasil. Esta nova tabela

foi aprovada pelo Congresso
em sua reunião de ontem. Por
ocasiao da escolha do Brasil

para sede do próximo campe:o�
nato mundial, escolha que fOI

aprovada por unanimidade.
João Lyra Filho, chefe ?a de

legação brasileira, ,pedlU ao

Congresso que retirasse, sua

V b I-decísão indicando o Brasil pa- em aí o c ance er
ra sede da Copa do Mundo,
parte que considera o Brasil

Río, 7 (A. N.) _ No próxí-merecedor dessa distinção, de- I. mo domingo passará POlI' estavido sua superior 1erarqUla capital o chanceler do P�U'a-
esportíva.. políti,cS;. social, gUiai,' sr. Horácio Chiriani,

, porque seria contrario a_9 pon- «here da Delegaçã.o Paraguaiato de vista nosso, de nao nos
à Conrerêncíado Méxíco.

julgar superiores a qualquer Em jantar íntimo s. excia.
povo da América. Os del�ga-
dos presentes abraçaram viva- fará entrega,da. Grã Cruz d�

.

- Ordem do exército do Paraguaimente o chefe da delegacao .. . .

<. • '. 'ter êle profe- ao mm.tstro ínteríno elas Rela-
blasll,eua, apos

I cões Exteriores, sr. Leão Ve-rido aquelas palavras. ]'os'O.
O sr. Chiriani prosseguirá

I Rui Marques e Georgina I vi::g:�e�:�="'�_
�a.:i;�:'�:��'d��':U�;;·;:�:' I E�ue�!nAYr�],e7sfJ��a_ A
ções o nascimento de sua Secretaria de Informações ex-

primogênito pediu um comunicado no qualCRISTINA diz que Farrel entrou num pe-
Florianópolis, 29/!/945 ríodo de convalescença, deven-

� ,do se transportar para sua re-
.) v • .::í I sidência particular.

TO ESTADO

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

'I'el. 1022 - Cx. postal 139

Diário Vespertino
._

ASSINATURAS
Na Capital:

ACHo Cr$ 70,00
Semestr-e Cr$ 40,00
Trimestr e CrI 20,00
Mês Cr' 7,00

, Número avulso CI" 0,30
No Interior:

Aoo Cr$ IIO,UO
Semestre CrI 45,00
Tr-imestr-e CrI 25.00

Anúncn» mediante conu-áto,

Os orrgrnaís. mesmo náo puhli
cauos. não serão devolvidos.

,t A direção não ;: respousatnhz»
" veios conceitos emitidos nON

i artigos assinados

\8 ESTADO Esportivo
•

BRASILEIROS E COLOMBIA
NOS ESTÃO EM APUROS

Santiago do Chile, 7 (U. P.)
- Uma súbita onda de frio es

tá atravessando o Chile. En

quanto os colombianos e bra-
. sileiros não sabem como fazer

para escapar aos efeitos da
baixa temperatura, os argen
tinos e uruguaios se sentem
corno em sua casa, desejando
que persista' essa condição a�
mosférica para seu melhor êXI
to nas próximas .partídas, que
são de especial relevância para
eles. Os platinos estão acostu
mados à variação constante
da temperatura, mas a rapa
ziada brasileira e os represen
tantes da Colombia, que não
conta com elementos do pla
nalto, estranham as quedas
bruscas do termômetro.

.
,
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EUGENIA DAE BELEZA ...
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Quanc o voce, consumi or ':-",.
brasileiro, adquire h�je um

.

�:::. .

produto Gessy, sabe "-'kâ'$�.
que está adquirindo um artigo de '4Ji:: ..
qualidade superior, criado em fábricas

brasileiras que constituem a maior e mais

importante indústria do gênero existente
no Brasil e no continente sul-americano,

Êsse artigo, porém -, quer seja o creme dental,
o sabonete, os perfumes, os sabões ou os vários produtos

de toalete -, não representa, apenas, a marca que se

impôs no mercado nacional por sua alta qualidade e

sua pureza garantida. Representa, mais do que isto, um exemplo
da capacidade industrial brasileira, que soube transformar
uma pequena saboaria, fundada em 1895, na. grande

indústria dos nossos dias,

•

.....,

Fabricantes de SABONETE GESSY, CREME DENTAL GESSY, SABONETE SALUS, SABÃO MINERVA,
PÓ DE ARROZ. BATON, ROUGE, LOÇÃO, TALCO GESSY e outros Produtos de Beleza

Sem salvaçãoMACHADO & CIA.
Agências e Representações em GeraJ

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cl'eBciúma

Rua Floriano Peixoto, _In (Edil.
Próprio), Telegramas: "PRIMUS·
Agentes no. principais município.

do Estado

Lisboa, 7 CU. P.) - O jornalísoa francês Jules Sauerwei'
I esâdente nesta capital, escrevendo pana o "Diário Populs

r acêrca da reunião dos "Três Qrand:eis", quando s'e decídírr'
soa-te da. Alemanha após sua dei-rota mílícar, aturma não
ver esperamças de �alvação para o Reich, salvo s'e fôr regi'
um milagre

"A Alemanha, do ponto de vista milltar, já não t(
recursos para a luta. Nínguem no mundo auxiliará es
O máximo que os nazistas poderão esperar é o fli,m f

co que Wagner cristalizou em magistral pauta, resds
de redutos nos Alpes Bávaros".

Em seguida, o articulista louva iOS esforços a
Roosevelt no sentido de estabelecer um equilíbrio
lUZ ser "inquietante aqudlo que sucede em W-:;
06 poderes legislativo e judtciáe-ío se unem par
106 110 camdn ho pelo qual corajosamente ROQf

-m maí
3� naçã
a,pocalípt
,tindo 3ltr

Novamente nomeado
Nova Iorque, 8 (U. P.)

O professor Gaetano Salveni
ni, da Universidade de Har
vard, foi novamente nomeado
para o cargo de professor de
história moderna da Universi
dade de Florença. Gaetano Sal
venini, que é um velho anti
fascista, renunciou suas tun
cões em novembro de 1925 de
clarando que não trabalharia
sob o regime de Mussolini.

Estabilizador e transformador
Vende-se um, de 1 kilo watt, na

radação do ESTADO.

DESESPERADa lf'
Londres, 8 (U. P.) - A emissora dr

Hitler nomeou Model para o posto de c

frente oriental, numa desesperada tem'
manha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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São João de Matta, Confessor
As mães muitas vezes são tudo

. no futuro de seus filhos. S. João
, de Motta foi educado por uma

{extremosa mãe. Desde cedo ela
..

C>

I
acostumou à prática do bem. Não
admira que N Sr. O chamasse ao

sacerdócio e o destinasse para U·

ma glcz:oiosa missão. Certa v('z. du-

I
ron te a S Missa, viu a JesÚil que
o convidava a consagrar·ae intei
ramente ao resgate dos escravos:

cristão,!; entre Oil sarracenos Co·

� municou a Felix de Valais o que'
.1 se passava. Partem os deis amigoliõ
. para ROIna. entendem-se com o
,

Sumo Pontífice e fundam a ordem
i da SSmo.. Trindade para e reden
ção dos escravos O primeiro con

vento teve RUa séde em Pal'í. Mui-

1 tos almas generosos se inscreve
� rom incontinenti no rol dos n.ovoe

cavaleiros de Cristo. Rei. S João
percorreu a Itália. a Fraça e C1

Espanha, angariando esmolas pc
la livrar os cativos Muitas vezes

oj dirigiu se a Tunis, ande os sorra

! C'E'Tl<JS o vexaram e espoliaram cru-

j';
elrr.errte , chegou a oferecer a pró
pria vida para resgatar os pobres.
prisioneiros Deus chamou-o à gló-

j' lia. em Roma, no ano de 1213.
ap6s

_

grandes provações fíaicali e

marOla.

fl.rA1"�J&-""'-."""4-__"-"''''''''''''' '''''

Cumunicacâo
,

Comunicamos aos Srs Portado
�etI de Títulos da "ALIANÇA DA

I BAHIA CAPITALIZAÇÃO. S. A_- •
a quem interessar. que o sr. Má
rio Francisco da Silva nã.o exere.

mais alil {unções de cobrador das
mensalidadell relativas aos referi
dos Títulolil, cargo que deixou por
suo livre e expontânea vontade.

I Florianópolis, i: de feV6reiro de

11945. Oornpos Lobo & Cie.
Correspondentes da ALIANÇ"

DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S.A.

I
De acordo.

Mário Francisco d�Silva._
.
Numa excursão
aérea
Rio, 7 (A. N.) - Comunicam

da Bahia que, pilotando o

avião "Rui Barbosa", perten
cente ao Departamento de Ae
ronáutica, do Centro Acadê
mico XI de Agôsto, de São

;Paulo, dois jovens bandeiran
tes estão empreendendo uma

excursão aérea que teve início
em São Paulo e prolongar-se-á
[até Recife.

I, --�st-it-ut-o-de-E-d-a-(a-çã--o-d-e-
Florianópolis

I EDITAL.
limpa mais ... agrada mais ... rende mais... I CURSO NORMAL

I A matrícula deve ser' requerida:
-----.----------- ------ 2' ANO· de 2 o 5 de fevereiro.

Na-O conf.-am no povo alema-o Documentos necessários: certi-
ficado do ano anterior e pogamen-

P U B L I C I D A D E dirigentes nazistas ��l:; (��r�r:::�l�i�ad!au�a!:lo EJ�'
Cr$ 2,00 e I taxa de Saúde), Cr$'

Revista de propaganda e negócios LONDRES, (BNS) - Dois o transporte do cartões pos- 15,00 para Caixa Escolar).
decreL0s particularmente inte- tais, o volume desse transpor- l' ANO - de 2 a 8 de fevereiro_

I
. Pesquifla:i de opinião pú. FAÇA, HOJE MESMO, SEU � ressantes foram o.ntem anun- te não pode ser muito inferior D�cumentos nece••ários: Certidão

blica; PEDIDO DE ASSINATURA,

I dados pela emiss-o,ra de Ber- ao das cartas. O motivo princi- det ldtadde cdom fir:na rleconh�CiddQ·2 - Inquéritos de mercado; PAGANDO PELO REEMBOLSO. ." . d '1'.
a es a o e vaCina, nspeçao e-

3 _ Informações e comentários POSTAL AO RECEBER O PRI- 111m, escreve o Jornal Man- paI deve se'l o e am"I lar alflaúdei feita no Departamento de

sôbre indústrias, bancos e MElRO EXEMPLAR. II chestel' Guardian" em artigo censura interna. Naturalmente, Saúde. certificado de conclusão do.

agências de publicidade; e

I de
fundo. "Haver.á uma redu- há semjJr.e censura ma AJema- Curso Fundamental regis!ado no

4· Seções de: Imprensa, Rádio, PREÇO: - Cr$. SO,OOO

I
ção dl'ástiea de 30<'1 no ra- nha nazista luas o °Tande �epartamento de Educaçao e re-

I
Negócio e mercado de livrai. Anuais. -

'
.

' b clbo de pagamento da 1" presta-

I C:.'iO.llame�to d� carva? e. co�\�, co.�.po
de censores deve. agora ç�o da Caixa Escolar. (Cr$ 15\00

SUCURSAL DE SÃO PAULO: • Rua Líbero Badaró. 488 7' . andar e o que e mUlto maIS SIgUIÍl- deIxar as suas secretanas pa- 1 prestação Caixa Escolar).
MATRIZ: - Avenida Presidente Wilson, 298, - Apt. 704

I cativo, daqui por dialnite, só r.a marchar C0111 a Volksstrum COMPLEMENTARISTAS: a ma-

Caixa Posta) 3748 - ,

f D t d trícula será aceita condicional-

;._____________________
será peI'lnitido aos alema.s re- nano a rente. ean e o ])e-

mente de 20 a 21 de fevereiro. Se---------- si dentes em cidades diferentes rigo, e, possivelme.nte, do pâni- houver vagas serão aceitos; em

a correspondência por nleio de co, a aIueaça é nlais do que caso contrario, serc:l feito um can

cal'tõ •.:'s postais. F'i(ja expl'e,s"':l.-' nunca impreseindív.el para lim- curso para a escolha dos mais

I
aptos, natl dJ..s 23 e 24 de fevereiro.

mente proibido a eor1'eslpon- pôr lima estr!ta censura. aos
Documentos necessários: Diploma

dência por c3il"tas. olhos dos naZIstas que, eVlden- do curso Complementar registado
"I'J fácil compr,eender a eCO-I tenwnte, Jlão podem confiar no Departamento de Educação,

1l0lnia ele eombustível, agora 310 povo. Isso pode ser conse- requerimento de matrícula, a.tes

(lue as três. IH'incipais ��onas I guido a pouco custo e mais efi- todo de saúde passado por médico..
do Departamento de Saúde, cer

carboníferas da Alemanha --. cientem�nte se os doceis ale- tificado de vacina e recibo de po-

O RuIu, O Sarro e a Silésia se I mães re_:tri.ngirem a s::_la cor- gamento da 1" prestaçã.o da Caixa

acham em perigo em eons.e-ll'pspOndenC'la a0S eartoes p08- Escolar fCr$ 10,00 Caixa Escolar].

quéncia dos 3ivalnços aliados. tais, -- ,'on(:11Le o jOnlal. Instituto de Educação de
1'\0 Sarro e 110 Ruhr, a prQdu-
ção foi sériam�'n te afetada, ao Florianópolis
passo que a �erda para os ale- Prefira uma parte de seu EDITAL
mães da impnrt.ante região da trôco em "Selos Pró Doente Exames de segunda época e
Silésia, já fO'i consumada. Pobre do Hospital de Carida. de admissão
"No entanto". CO'l1tinua o de". e estará contribuindo para Pr�vínem-se os inter'essados

jornal, "a re.striç�ão na C01'1'es- que êle tome mais um pouco

I
de que os requerimentos para

110nc1êne:i.a entre as várias ci- de leite, tenha melhores medi· os exames de ('segunda época»
dac1es alemãs f; muito signifi- camentos, mais confôrto no devem ser apresentedos a Se
cativa. Novamente o pretexto leit.o de sofrimento. etc. etc ••• cretaria, de 2 a 5 de fevereiro
é a falta de transporte mas, (Campaha de Humanidade e os de admissão de 1 a lO de
-lUla vez que ainda se permite do Hospital de Carldad·e). fevereiro

I

COl'\SUL CAHLOS HEi\ACX
A Di-reloria ela Fábrica de Tecidos Carlos Renuux S. À_

cumpre I) d oloroso dever de comunicar aos srs. acionistas, Cu

Iaborudorcs e operários () falecimento de seu patrono e fundu
dor, CONSCL CAHLOS RENA('X, ocorrido nesla cida.de, as

1IJ,30 1:·or:JS do dia 28 do corrcuíc.
Ao fazer esta comunicação quer a Diretoria h ornenugcar

aquele que foi o fundador de nossa ernpreza e ii qual deu não
só mente l) vigôr de sua intel igênciu, do seu esfôrço e dcd icuçâo,
mas. também, estímulo exemplo e inspiração para que, jamais
deixassem de orientar as aí.ividadcs de todos quantos aqui tra

balham, o seu superior espir ito público, noção das resp onsa
bllidadcs e solklarícdade no sentido de servir não a s irup let.
interesses pessoais, mais, principalmente, aqueles inhcrcntes Ú
coletividade.

Assi m, estamos certes de que externando o profundo pe
sar 'Pela .perd a que acabamos de sofrer, corr-espondemos a(l

sentimento de todos, dos menos aos mais graduados, que
í

ru

halharn e trabaâharâu sempre e mais para honrar a inemór lu
do cidadão benemérito e chefe clarividente que foi o Co·nsnl
Carlos Hcnaux.

Ollo Renan» -

Brusque, �O de Janeiro de H14!).
Carlos Julius Renaux Guilherme Rc tuuix

Diretores

'VíDA SOCIAL
ANIVERSARIOS

Menina Rosa Miriam
a srita. Nodyra da Rocha Paiva
o ar. Eponino Macuco;
o menino Jayme Humberto Car

Assinala a efeméride que hoje trans doso'
corremail um natalício da galan- o s·r. Oscar Damosceno da Silva,
te menino Rosa Miriaf'C\. filhinha, conceituado comercbnte e.tabeci
querido do sr. Guat.cvo Lehmkuhl,! <10 no Estreito'
alto funcionário do Tesouro do o ar. Oswaldo. Damasceno da
Eatado. Silva. ativo representante comer-

•
cial;

Jorn. Mimoso Rl.Iiz •

Tronscorre, hoje, O aniversário I"Ízeraru anos ontem:
natalício de ricsso prezado con- O interellsante menino Adoir,
frade. jornalista Mimoso Ruiz, as' filhinho do sr. Valdemiro Lcuren
sistente técnico do D.E·LP. e pes- ço , viu transcorrer, ontem, o seu

IÔa muito estimado em nO&los primeiro natalício.
circulas social e cultural.

,.
*

O sr. Argentino de Brito, apre-
ciado musicista da Força Poltcíol
Estado. fez anos ontem. tendo re

cebido muitos cumprimentoli de

Dr. Fuivio C. Aduc(i
Registo a dato de hoje o ani

versário do dr. Fulvio Coriolano
Aducci. advogado de prestigio com

exercicio nesta comarca e lente
da Cadeira de Direito Civil do S'
ano da nossa Faculdade de Di-

seuli amigos ,

Nascimentos:

Virgínia-Mariareito.
•

Na cidade de Bruaqu e . nasceu.

a 4 do fluênte. a robusta Virginia
Maria, filhinha querida do sr. dr.
Antônio Rosa Lima Dias Carneiro,

Entre 011 mais inequívocali de- alto funcionário do LA.P I., e de

�onstrações de al�gria Ade seus suo exma. eapôso , d, Irany Ma
fllhos, netos e amIgo., ve trans- chado Dia. Carneiro.
correr, hoje, o seu septuageSllimo, *

aniversário o sr João da Mata'
Pereira do Silva, funcionário fe
daral aposentado.
Muita. serão, por certo, 011 fe

licitações que receberá por ésse
grato motivo.

Sr. João da Mata Pereira da
Silva

Enfermos:

Dr. José Boabaid
Acha.se guardando o leito, en

fermo, o dr. JO'lé Boabaid, resi

dente no Palhoça. S. s. tem sido
muito visítaio pelos seus inúme-*

,,'aliem .noe .bojes
a exma. sra. Adelia Moritz

Porta;
a exma. sra. Flavio Pereira;
Q srita. Francisca Luz Paiva;

ros amigos.
Ao ilusVe enfermo, no.so par

ticular amigo. apresentamos OI

nossos mais sinceros votos de

pronto restabelecimento

Lo

Pretendem destruir própriá capital
Londres, 6 (D. P.) -- Corl1e que os alemães construiram

;platafo,rmas para suas bombas voadoras. 50 ll)jilhas a oéste de
Berlim. DesUnam-se ao lançam�'nrt:o sôbre a pr6pria capital
caso os russos a conquistem. A notída vem de fontes subten'â
'lleas alemãis.

a

CURSO PARTICULAR
Ensino teórico e prático das disciplinas neces

sárias a q'uaisquer concursos e admissão a escolas
secundárias.

Aulas diurnas e noturnas para candidatos de
ambos os sexos.

'

Curso especial das línguas portuguesa e fran
cesa, sob a direçã.o do professor Manuel Luiz da ISilva.

..... M_e_n_s_a_h_.d_a_d_e_S__C_r$_l_O_O_,_o_o_,_p_a_g_O_S_a_dian
ta da-

I
_

mente. --- Rua Saldanha Marinho, 3.

santo do diaKtJlYh'{)sILIj/t1JNA
O SEU 501(1(150...

POR(//lE,
511IÍPEli B()CAI1)/1 'de geral do

't do da sau

I
'

o resu' a scova seca
. --audave e

KolynoS na e

Um sorClSO �

titlletro de -

nte porque
. U ln ce rt _ ão some -

Or"a!,,,saIO. te sornso, n proliferaçaol!> .• na es bate a
.

lile proPO'CIO as porque com. lestias lnfec-
cIe,des. rrt rnuHas mo . de

limpa. OS
•

"

e prOVocam a ausencl8
das bactenas qu

.�ão de l{oly noS e

gerrnicida
. A concet1tra� . _ tornaD1 urn

;:;,osas. pOSlçao o

sua corn . duradouro,agua na
{ 'to ma's

e de 66'

poderoso _ gradavel usar
E corno e a

. ti�a- .
-

, A sua esp , ..

Kol_�noS. .

e todoS OS re

bene{,ca atlng gengivas
da. boca.

a s

cautos • levanda li

"arga!1,a,
e a.. "bucal on1a
todo O_<lp�;:LI��escor que
sensaçao '-0 total de

eOl�lpl'Ova a aça

KolYllos. . d"n--

_ _ vão que maIs -

Não e e.n
. Tas usatl1

mais tatl11 I

tlstas e

la111 este ererne
c recornetlC t benéfico.

allnen e

dental te ·to DHH'OS
� tl S t a (11 UI ::.:::..----:

que :---------·to 111a1S.

porque�;;;ÜNE O seu ��ror�N!/f1tusanuv

--------�------------_!

* Ouça na Radio Naciol1al.
05 205. feiras, às 27,35 o

l/Radio Almanaque Kofynos".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a punhalada· dos mililares
FRANCIS BIRCKHAM o cansaço que igualmente existia,

Ex clusí vo 'para "O Estado". no campo adver-sár-Io e bem pode-
Lomlres (P. r. S.) _._ Os alemães, ria ser que os exércitos aliados se

ao terminar a guerra de H114. ale- recusassem a reativar a luta. A
garam não ter sido derrotados nos abolição do regime monárquico na

campos de batalha, mas antes sido Alemanha. resultaria. por outro la�
abatidos por uma "punhalada pe- do nU111 fortalecimento da frente
[as costas" rJU. seja pelo desmoro- interna. Uma recusa aliada levaria
narnen ío da frente interna. Con- ao "Levantamento das massas".
vem entretanto, lembrar que a Iníclar-se-ía a derradeira resistên
primeira punhalada foi desferida cia na última trincheira. E seu vigor
pelos próprios militares a cuja tes- quebraria, possivelmente o ânimo
ta se encontrava, como elemento combativo aliado. l\Ias Lundedorff
de maior responsabilidade, o gene- esquecera-se por completo, do
ral von Ludendorff'. O início da efeito demolidor que um pedido
derrola germânica se deu no dia de armistício causaria sóbre o mo-

28 de setembro de 1938, exata- ral dos tentos. Quando êsse vor�
mente às 18 horas quando Luden- menor lhe ocorreu .iii era tarde
dorff tornou a decisão, ditada pelo demais para retroceder. E a Ale
pânico, de solicitar urn armistício manha, capaz ainda de uma resis
imediato. A lenda da "punhalada tência militar teve que se render.
pelas costas" foi mais tarde inven- Seus generais haviam dado () sina!
tada pelos prussianos não só para de alarme. Hoje cornpreendemos
manter intacto o prestígio da elas- com quanto cuidado os nazistas
se militar como para servil' de estudaram todas as fases daquele
instrumento para eliminação de outono de 1918. Tudo fizeram para
elementos incômodos, tais como os Jrnpedir-jhe uma repetição. A fim
socialistas, sôbre os quais recaiu a de evitar qualquer demarche di
responsahilidade da paz "deshon- plomática, enforcaram os generais
rosa". Hitler, cinco anos mais tar- suspeitos de tendências à negocla
de, havia, como lacaio obediente cão de paz; aboliram os partidos
da camarilha Ide ,generais prus- e a opinião pública e realizaram o

sianos e da "Wehrruacht'I em ge- levantamento das massas -.- últí
ral, de se servir. desse mesmo ar- mo recurso prescrito em 18 por
gumento, em suas campanhas po- Lndendorêí, hem como a retirada
Iiticas. onerosa de grandes contingentes
Ludendorff ao insistir no ar- armados para as fronteiras do Hei

mistício imediato, não dava ludo eh. Metralhadoras para sufocar
por !perdido. Chegara à conclusão uma possí vel revolução, foram ms
de não mais ser possível ganhar a taladas nos pontos estratégicos de

guerra numa época em que as re- iodas as cidades do Reich. Mas as

servas se esgotavam, o exército se medidas aplicadas, pelos nazistas
encontrava extremamente fatigado, para evitar a repar+ição da tragé
o moral baixava a olhos vistos e a dia de 1918, foram vãs. Debalde
animosidade crescia contra o "re- Hitler asseverou que ela jamais se

gime monárquico. A oportunidade repetlr ia. Inexoravelmente a Ale
de infligir uma derrota ir-remediá- manha é levada para o mesmo fim
vel ao inimigo se delineava clara- que já se delineia mais terrivel
mente para os afiados, Era neces- ainda. Para evitar uma sucessão de
sário encontrar-se 11m meio de evi- situações similares que se repeti
tal' a derrota. E Ludendorff chegou rão carda vinte ou trinta anos, resta
a conclusão de que convida ex- hoje aos aliados somente uma atí�
piorar a proposta de Wilson, COIl- tude: empregar e manter métodos
cretizada nos seus célebres 14 pon- mais drásticos do que os de setern

tos, a fim de conseguir um arrnis- bro de 1918.
lício que, em paga pela evacuação ----�--------

militar dos territórios ocupados CASA MISCELANEA distrr
permitiria uma retirada ordeira e buídors dos Rãdios R. C. A.
controlada par dentro das frontei- Victor, Vêvulas e Discos -- Rua
ras do Heich, onde o exército sem-

pre poderia, em dado momento, C. M9fra. 9
r-ei niciar as hostilidades.

Uma deposição temporária das �stabilizador e transformador
armas não deixaria. segundo o ca- Vende· se um, de 1 kilo watt, na
bo de guerra tento. dr pesar sobre rodação do ESTADO.
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Aceitem encomendas'
caminhões

para
marca

" "

Vendedores para Iodo o Eslado
[exclusive Blumenau e Joinvílle]

,R. João Pinto, 9 'Caixa Postal 220
Florianópolis

'Um novo método de
colocar vidra<as
Londres, (B. N_ S.) - Um

novo método .de prender os vi

'lJl..;; dros a um.a janela está sendo

l"c, agora en-pregado nas restdên-
-cias e edifícios londrínos dani
ficados pelos bombardeiros aé

reos, narra o "Daily Herald'"
desta capital. Ao invés de mas

-sa, usa-se uma bana de aço
prensado, eficiente e pouco
díspendlosa. Além disso, o pro
cesso de que se trata permite I
que o 'trabalho seja feito ape
nas durante uma fração do

tempo anteriormente neces

sário aos métodos comuns de

vldraçania. O .

'processo em

'questão resultou da idéia de

um membro da "Un ited King
.uem Plumbers Un íon ". Vá
-rio,: erl iffcíos da capital estão

.

agora ut.il izamdo .grandes quan
tidades cas mencionadas

bar-Iras de aço prensado, com êxito
llotável.

CARTAZES DO DIA
HOJE 5a.feira HOJE

CINE (cODEON,)
A's 5 e 7 1/2 horas

Uma lua de mel em que todo o mundo toma parte; menos
as coniugues.

Ronda da morte
,!".-------,...����

1911�
�

eNFERMEIRA

Chester Morris. Jean Parker e Rose Hebbar:
NO PROGRAMA

CINEDIA JORNAL 4x55 (Nac. Coop.)
FRANK MASTERS E SUA ORQUESTRA (Shcrt)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços Cr$ 3.00. 2 ,OO�e 1,00. Imposto incluído. • Imp, 14 anos».

• •

CINE «IMPERIAL) <,

A's 7 1/2 horas
ULTIMA :EXIBIÇÃO

Raymond Massey, e Libertador no eletrizante filme cheio
de sensações:

Crime ao luarRAMOSALVARO NG fim de um ano. quan
to SOIMrão êsses dias de do

res, roubados aos afazeres fi

á llegrias da vida?
Afaste de si os padeci

mentos periódi<os. A SAUOe
OA MULHER - regulador, tô
ni<o, anti·doloroso - é o reme

dio que lhe restituíra á tran-

4Iuilidade. Êle tem no nome.

CI re�u!!,o de suas virtudçsZl

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
com Joan Hutton

Mistério, Intrigas e Mortes
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO 3x76 (Nac,)
Preço: (único) 2,00. Imposto incluído. Imp. até 18 anos

• • •

.',

A aproximação do perio·
cio mensal é, para as senha
lIas que não têm boa seude,
rum tormento e um pesadelo•
tA Simples lembrança dos so

:'rimentos que se avizinham

-,perturba·lhes a tranquilida
se e as � em sobressalt; ..

.

Melhorou muito !
Rio, 7, (E.) - De acôljü

com a Coordenação, Ermani

Estrela, ius,perto!' gel'al do tra"

fego, suspenderá as restrições
para o tráfego de automóveis
movidos a g,'tsogênio, durante
o CarnavaJ. As restrições se

Tão, entretanto, l"estabeleeidas
quarta-feira dE' ci.nzas, 14 do

SESSÕES CARNAVALESCAS
DOMINGO, simultânearnente. no Odeon e Imperial

Bob Hope, S. M. O REI MOMO em:

Sucedeu no carnaval
/i

Uma farra COLORIDA, com Vera Zorina e Dona Drake
Caretas tipo jaboticada madura!

Piadas mais irresistiveis de que sócegas nos pés! Ambientes
super granfinos! Tecnícólor daqueles! Chega. não? Pois

ainda tem mais!
,.1_SÁ_UD_EiiliiiiiiDÁ_MULiiiIiiiiiii_DEiiiiR

,

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brin�
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
p·ara alfai':ltesi. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

visita antes de efetuorem suas compras. MATRIZ em

melhores

...................... ' .
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BELZEMA
para Eezematide Infantil

• Pomada não gordurosa,
antissêtica, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

um motorPara coordenar
os transportes
Lísbôa, 7 (U. P.) - Breve

mente o govêrno apresentará,
para discussão, à Assembléia
Nacional, uma proposta de lei
da Pasta das Obras Públicas.
O projeto visa coordenar os

transportes terrestres da me

tropole.

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

Móveis
(omprar, vender ou alugar

só no.

A SERVIDORA I

(Q maior organização no

gênero ne.ta capital)
Rua : João Pinto, 4.

Fone 775.

I Quer vestIr-se com Icontôrto
e e'egância?

Procure a

ALfAIATARIA
MELLO

• e.colha o .eu figurino.
Ruo Tirodente 24

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d-e Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de Análi.e.
clínicas.

Corisul'tôr'io : rua Felipe Bch
midt, 21 [altolil da Casa Po
rai.o], das 10 30 á. 12 e da.

15 CS 18 hs.
Residência: tua Vise. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

I Dr. Guerreiro 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 1
Compra e venda seu imo

vel, mas faça-o com van

tagem, por intermédio da

firma A. L. ALVES
Rua Deodoro, 35.

(ASA
Precisa· se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou m::.is quartos.
Dão-se referências.

Informações nesta redação.

Dados descrÍlllinativos de
«OTTO DEUTZ«

Movido a oleo crú, marítimo com 3S HP de fôrca, e

, o ros a m a ça r rco com arranque a ar compr irrudo com

helice de reversão. tunel etc.

Preço do motor comp!eto Cr$ 35.000.00.

I
2. cilio-I
eIXO,

I
Sendo para uso terrestre não necessita de eixo e hélice de

I eversão, sendo então o preço sem estas duas partes
Cr$ 30 000,0 )

Tratar-se com Isaac Urncof'sky em Porto Alegre, à rua

Henrique Dias, 241, negocro Direto.

baixas alemãs nas ArdenasAs
París, 6 (U. P.) - o Supremo Q. G. Aliado anunciou que

os alemães sofreram 220 mil baixas na batalha das Ardenas,
metade das quais é constítuida de prtsloneíros, Entre tanques

,< canhões motorizados, os alemães perderam 1.450 unidades.

NOVOS e Vendem-se
USADOS•L'�\('�9S'�'!

:
.

.

·fI/�:'..,�;;.D. 'O�.'S" .... A·.,·,),.:u.-·a;�-_,�;\,
-

,'I

�uA·D.io1)Q�O_,3;J·
. ·,flÓRíD!'IQPOÚS�··

COMPRA
VENDE

•

Idi",mas por
tuguê., espa
nhol, froncêll,
inglês, etc.

E' um êrro supor que o filho é
«homem» ou é «superior» aos ou

tros porque é valentão na briga,
chefa nos brincadeiras de_ «bandi- Bols�s p

.... ,

r:.:l>. es"uHII�n"esdos» e sabe alguns palavroes. Essa I U d lUl Jl Uu I
«superioridadel), elogiada pelos - -

p t I�;!:�ei;�.á se:pr!il�:mu: ���i;���� I ,�braSi�elros em
_

or u��
ção de dominar os outros pela HlO. , (A. N.) - ITa te111J)08 a Flederaçao das .A:ssoC'Iaçoes
violê�cia - o que :he criará um Portugnêsas no Bl'asil1ançon a iclea da oriação de bolsas de e·s
dmbIente desagrad�vel em qual. tudan tes brasileiros em Portugal. A in ioiativa, de iUldiscut.ivel
quar lugar onde VIVO. ., •

. -.

1 1 t d'
,

Ccntribuo para que seu filho lln})Ortancla na aproxlmaça� mte e.c�Ula e,l1 Te os
.

IaS pmses, 1'.e-
pOlisa viver num ambiente de ami- cebeu üescle logo a aplallJso lucondJ('.lOIl<al dos meIOS entudantIs
zade e camaradagem, não lhe es- hraSJileiro.s e de quantos se Lntel'eSSanl pelo eSll'eit,amenrto düs
ti�ulan�o as va.lentias nem as laços que unem secularmente Bort ugal e o Brasil. Lançada a
brIncadeIras grosseIras. SNES. ,. b

. . _..1
•

t 1 d
._ __ _._ _." klea ]leIa enementa as·slomaçalÜ, lnl]Julb1a-se, e111 vrrr �lC e a

O=.uem achou?.. ,acedtação aqui obtida, a sua amplilação nos núdeos lusitanos

_ dos Estados. Disso foi incllmhido o escritor Herculano RebolI'-
Pede-se à pessôa que encon-I dão, senetário ela referida Federac,à;o e nome de l'el�vo na co-

trou 1 pacote contendo papel lônia lusa desta capital. Já visitou êle Belo Horizonte, Põrto
em branco, para desenho, per-I i',.legrc, Pelotas, Rio Grande, 01l(1e t�n,("ontrou, no seio das lI.'es

tencente ao Snr. Miguel Vela, pectivas ("olonias, um e'l1tusiás-tko aeolhimento à idéa das bol
o obséquio de entregá lo nesta

Isas
de estu<los. Ontem o sr. IlercullaJIlO partiu para o norte do

redação, ou a seu dono, que p.afs, onde certamente há de eueollitrar a mesma acolhida que
será bem gratificado. 3 v:-3 C'ncontrou no 81U1.

urna Serraria
hidráulica, de

viasmeut e reg.srrada no L N
do Pinho e um "troty" com

cave Io , e cor rearne novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

Juizo de Direito dai VENDEM-.SE
Comarca de TI'l·ucas I CASAS: na rua Urti�uái: di"er�às,:

I
pequenos, com renda mensal de

-- 420,00, por 37,000.00 cruzeiros.
Edital de citação de herdeiro com J No rua Felipe Schmidt, por Cr$

o prazo de trinta dias 120000,00.
No Estreito. por Cr$ 35,000,00.

O Sr. Lundt-lino Gaspar Bralne', Em Coqueiros, por Cr$ 12.000,00.
Juiz de Paz em cxcrcic io du cargo Na rua Presidente Coutinho por
de Juiz de Direito da Comarca de Cr$ 45.000,00.
T ijucas, na f'orrna da lei, etc. ctc., No Balneal'Ío, por Cr$ 60.000,00.
Faz saber aos que o presente edi- Na Avenida Rio Branco por Cr$

tal de citação, COIll () prazo de trin-' 48.000,00.
'

ta dias virem, ou dele notícia tive- Na Praça 15 de Novembro por
rem, que por ês!e Juizo e Cartório Cr$ 130.000.00.
do Escrí vâo que {'Sl.l' subscreve, se Na rua Conselheiro Mafra por
('SUl procedendo ao ar rnlamcnto Cr$ 300.000,00.

'

dos bens que fil'araJll por faleci- Uma na rua Campos Novos num

mcnto (11.' Domingo» Fidclix Auge- terreno de 1.524m2; por 40�000,00
li, e, leln,do o i n vo.nü ar iun l c João cruzeiros.
l)ominWJs Angr-l i, ';1'.'i(Tiiu vnl rr- ou- Tratar com A, L. Alves, na rua

11'OS herdeiros () <II.' nomc : Máximo Deodoro 35.
.l osé Sousa, casado COll1 Maria Au-
geli Sousa, residentes no Mun-icip i o VENDE-SEdo Hio (lo Sul. c ila, chama e co n-

I
vida o mencionado Máx i rno JOSl'
Sousa e sua mulher, para compare
cerem neste Juízo, pOI' si ou per1--------.------....: procurador, no prazo dr trinta dias,

I
a contar da publicação dêste, afim
de falarem sóbrc os têrruos do dito
a!'j·o]a.mcn.lo, ficando citados para
todos os ter-mos do mesmo, até fi-

11][11
sent cncu, sob as prn1HS da lei. VENDE (tE uma propr ieda-

Dado e passado nesta Cidade de -l) de sita em Bar
Tiiucas. aos vinte e Ires dias do reiros, com casa, pasto, bôa
mês de jaru-iro de mil novccenf os e

quurr n lsn e cinco. En. Horlolph i água e pequena chácara. 1'ra·
Luiz Bucliele. Escrivão que subs- ter a Av emds Mauro R,imos, 50,
crevi. Ass. Laudclino Branco, Juiz
dr Paz ('111 exerr-lcio do cargo de

I,JUiZ
de Direito. Selos afj.naI. Está

conforme (l original, ao qual me

repol'lo r certifico ler afixado no

Ilngar do costume.
Ti.iuc<!s. 23 d,' ,imlciro de 1945.

�______________ O EsC'rivão:
Rodolpho Luiz Büchele

Romance, Poesia, Religião, Aviação,

I Matemática, Física. Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'

I r:ultura, Veterinária. Contabilidade
Dicionário•. etc. etc.

Combaterão os

japoneses
Eindhoven, 6 (U. P.) - Es

tá sendo formada na Holanda
libertada uma Fôrça Expedi
cionária que combaterá os ja
poneses nas Índias Orientais
e cujo primeiro contingente,
constituido exclusivamente de
voluntários, já se acha em

treinamento intenso num

campo especial na Inglaterra.

Compra-se
D'a máquina "Registrado

ra», de qualquer tipo (menos
niquelada). E' negocio urgente.

I
Tratar com Aidano, no Hotel
Magestic, quarto 23, das 11 às
14 horas. 2v·3

3 casas de madeira, na Servidão
Franzoni. (Pedra Grande). Infor

e moções nesta redação,
5v·2

o PRECEITO DO DIA

TENHA JUIZO
TEM SíFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

13�fJl:&i]t�,
A t'ilFlLlb AI ACA TUDO O ORGANISMO

O Ftgado, O Baço O Coração, o Estômago, (\�

�'ulm?es, a Pe le. Produz Dôres de Cabeça, Dôr�'R
IJO� Ossos, Iceumsusmo, Cegueira, Queda do C'I-

belo, Anemia e Abõrtos.
Inotensívo IH' organtsmo. Agradável

corno um licôr
O ELIXIR 914 está uprovauo p--lo D.N.S.P. corno
suxil.ar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
F t\ LAM CELEBHIDADES MÉDICAS

f':übre o pr�parlidtJ ELIXIR A compostção e o sabor II·
.914· devo dízer-lhes, sempre gradave! do ELIXIR .!)H. re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
O� casos �� Indteação apro- íacll manejo para o público
prladtt (81rl[(s em vartas de .no combate á slftli", qualtda
suas menííestaçõee) 08 resul- 'dee que frequentemeute a
tados lêm sido 8atlAfatorlo8, .... rovelto DO Ambulatorio da
pois são rapldos e duravels. Mate-utdade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

I

para:

automóveis e camlnhõ.s,
máquinas agrícolas, guin
chos, betoneiras, bom b a s

hidráulicas, etc.

Material de qualidade, sistema
eficiente e alta precisão de io

brico, asseguram aos Magnetos
fisf!mann um funcionamento ri·

g�rosamente perfeito· Modelos

e5p�ciai5 para mofares

diversos.

A Diretoria do Clubrl Doze de Agosto
a seus associados

A Diretoria do Clube Doze de Agosto, infra assinada, la

menta. informar aos senhores SÓClLos e suas exmas. tamílías

que, êste <ano, não serão realizados os tradíoíonads badles ear

navalescos.
Tal decisão provem da ímpossibilídade do oumprdmerrto

de testívídades em sua séde social por íorça dos melhoramerstos

que nela estão sendo levados a cabo, af.im de que ela não só

possa ficar devídarnerute capacitada a satisfazer todas as eví

demites lacunas atuais, como, mesmo, oferecer ampla satísta

çao àos desejos de conforto de seus associados.

Resultou, ainda, tal decisão de mão haver sido possível a

esta Diretoria, apesar dos esforços eXpejl1lc1idos, a ohtleluçã.o de

local apl'opri'ado para as fesüts de Oarnaval.
Certa ele que os senhores sóci.os aceitarão com ilJJteira

compreensão a justesa das pondf'rações condicionadoras de

SUia atitude - a ún�ca eompa,tível com a dignidade desta agre

mdação - a Diretoria do Clube Doze desde já antecipa os seus

agradecünentos e com})1'omete-se a re:il1iüÍ'ar e amplia.l' os S8lUiS

programas sociais tão logo se cOll1}üetem as obras de reforma

em sua sécle, já em pleno desellvolvimeIlltlO.
Florianópolis, aos 7 de Fevereiro de 1945

José Candido da Silva, preSli.clente.
Cap.' Antônio de Luxa RibaJs, vice-pres.idoeillte.
l\Ianoel Ferreira de Méllo, ] o seoretário.
Anten OI' TOUil'es, 20 secretário.
Dr. Joaquim MacIeira Neves, te,soureiro.
Dr. LecheTto Leal, oil'adar.
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Indicador Médico
DR. MARIO WENDHAUSEN
1 Dlplomat1o pela Faculdade NÍlc. de Me<1lclna <1a Unl .....,,.sldad'" do Br.sUl

"-I:ntA!rno do 8eM'IOO � ClJnlC8 "'fdica do Profe8!1Or Olt""lldo OllTema. médIco ó.,

[)epartamento d.. 8811<1 ..

\:LINICA MI!IDIV'& - .ol#J8tlA. ID't>r••• d<' .dlllt�..... e�t.nç..... COSI!IU t,t'otuo
• tUCNIUI!:,Nl)IA: K.a·Feltpe �h",ldt D. IS � Tel. stz. ()()NSUI.T."� - DRtI 111 l. '".

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

Dt(. SANTAELLAA
(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

.serícórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLINICA MÉDICA - DJENÇAS NERVOSAS
-- Consultório: Edifício Amélia Neto

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

Residência: Rua Álvaro de Carvalho n° 18 -- Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente <I" Pr-of', SansoJl, do Rio de .Ianetro

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS. NARfí: e GAHGANTA

Cir-urg la moderna da GUELA DE LOBO, do LABlO LEPORloNO (láhio e céu
ela bôca fendidos de nascença)

Esôfagoscopia, tr-aquêoscopía, nroncosccpia para ret írada d'e corpos estranhos, etc,

CONSULTAS: das JO às 12 e das J5 às 18 horas
Rua "irOl' Meil'<,les. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
DGII Mervic;o8 de Cllnica Infantil da Assistência M utlIcipal •

de Caridade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Num'", Machado. 7 (FldHlclo S. "'ranclscol. ro...

Con.ulta. das 2 à. 6 horas
RESTDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7M;'

DR. BIASE FARACO
Médl<:o - chefe do Serviço de S1fil� do Centro 1e Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E CLTHA-VIOLETAS

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

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

DR. GEBHARD HRO�fADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

------

<-"urSO "" Aperfelcoament.o • Locga PrAtIca nO' RIo � Jane1J'o
CJO.l'IUIlJLT4.8 - Pela ma.a.llA: dJartame.. te da. lO.30à.J..2:h•• à tarde ellcepto ao.
.....oe. d.. 1',&0 U 18 h_ - CONSlJLTORlO: R.. loAo Plllto .. T. eobrado -

'_e: 1."'1 - BMIde.eta: R.. Pratdeate �Ua.bo, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
VlBURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLll:STIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fól
.ÁB9ist:erute por vários :mus do Serviço CLrúJrglco do Prof. Al1pio Correia Neto.

Cirua'gila do est.õanagO e vias bhliares, intestinos delgadO' e grosso, t.i<rólde, rins,
....6stata, bex�a, lltero, ovãrios e trompas. Varicocele, hlda-ocele, varizes e hérnIa.

CONSULTAS:
Ue 2 b fi hO'ras. à Rua Felipe Scl!m.idt, 2·1 (altos da Cat!a Paralso). Tel. 1.598,

RESI�NCIA: RIlla Esteves JÚllllor. 179; Te!. M764
.".,_.._-.-_.,_ -_-_._'--. - _-.-.-_ .'.-__ ' .., ...,....- '.'_ ---.-.-_....

DR. REMIGIO
CLINICA. JUDICA.

1I01N\:1M tnternu. de SeIlboru • Cr1-

AlIOU em Geral. CONSULTOl O: Rua

!reltpe 9chmJdt - Ed1f1clo Am6lla Neto.
:r.. 1692, II .. 1:.1 • H b 17 boru. RI).

.ID&NCIA: J Largo Benjamin
Conatante. 3

Drl LAURO DAURA
liJapec1aU.ta em Doença. da 8eDho

ru - Vlaa UrllIlárlas.

Curso de especialização de Gineco
logIa (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de BarrO's, da Fa
culdade de Medicina de SAo Paulo.
Tratamento especializado, mMlco a

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, O'...Arloa,
trompas, etc.).
CuTa radical dali lJlflaIn&çõN doe

anexos (Ovãrlos, trompas), aem O'pe
raçãO'), Tratamento de todos os dls
tt1rblos da m......tru.çlo e da estarm

dade.

Tratamento moderno da bleDorr.
lia .pda e crÔnica, em ambos o.

sexos, por processos modem,os sob
contrÔle endosc6plco - Uretrollcopla
- e de laboratório.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

'DIr1lrIfIa • OrtopedlL CItalea • 0Irw1rta
.. toras. Parto. ••-..... ---

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió·
.l1amente das II la 17 bar... RESIDaN·
r.I.A.: ..l.lmlruIt.. Al'riID. ... 1'aIt. m.

d'AvilaDr. Newtoft
Operaçõe. -- ViQS Urinaria. -- Doen
_ça. dos intestinos, réto e onu. FISIOTERAPIA _ DIATERMIA
-- Hernorroidall. Tratamento do

colite amebiana,
- INFRA-VEEMELHO

Fisioterapia -- Infra-vermelho I

I
CONSULTAS: - Das 10,80 li 1::1j

Conault: Vitor Meirelea, 28. IWMlS e das 2 A8 II.

Atende diariamente à. I] .30 h•.• , Consultórl.o - Rua Tlradentel U.

à tarde, deu 16 h•. em diantl I Fone: 1.668.
.

Rellid: Vidal Ramos, 66. R""ldênc:t.a - RUI Tla'adentel '1

Fone 1067, 1
(Sobrado).

&..... t�L _�W-...._.��,:..,>:t
'

W_��-�h�-�_��_�_�_�_�JW_�_�.�%�_�.�=wv.�_�.�.�,���.�.�.�.�_�w�.�w��.�w�.ft.�w�ww.�=�.��.
,

COMPANIDA "AtlANÇA DA BAlA"
faDd.d. em 1870 - Séde: B A I A
INCENIHOS E TRA.NSPORTES

•

�
•
-
-

DR. AUIrnUO ROTOLO ,:
Médic. - Cinrrião - Part•• I

IA lOS X
Modero" f! i)":iSltlll� I n�\lIltt�'81) I

ue 2UU MA. :
uíaguosnco precoce da tuberculose '

pulmonar. úlceras gbtrica� e duo- •

densts, câncer do estômago, ete
;ÕC! <lu via. bilillre�.. rms, de :
o\plica o Pnemno-torax artificial '

para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos mo.Ier-

nos I! efi(�ze!l desta molé!tiH
C;\)mpkto gabinete de Eletricidade
médica: Oudas curtas e ultrs-cur
la!!. n'Ü08 Iníra-Vermelhos e Raio!
Uh 1'8 Vu>leta. Infrazon-Terapia
Consultorio: Rua Deodoro, •

esquin. Felipe Schruidt
Ou , ... 1:J hrs., f dila H b 17 br. I

-r••"001 1...7.

Cltrae do balanço de 1943: 1.
74.617.035,30 :�5.978.401.755,97 _

84.616.216,90 _

129.920.006,9(1 :
86.629.898,90 I'

76.736.401,306,20

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Uniyerllldad. d.,

G«II'I't'1"1Com prAtica noe hospltat. europeus
:mnlca m6c1lca em .eraJ. pediatria. !1�

H08Pllai
1&1 do sltItema UerTo.D. aparelho Ifenlto

urllll6rio do bomem e da mulher I'-"Ite. Tkaloo: DR. PAULO TAVAR.IlII!
Oureo ae Radiologl. CHolc. com o <11'

I..... lIIanoel de Abreu C&mpanarlo (SI() Pall'

I I�. �lallJsado em Hla"lene e SaM.
P11bUca. nela UniTeI'llldC(lf! do R1ú 11. J.
cetro. - GablJ1ete d. Ralo X - Illlectro
earlllOtrrafla ellnlca - Metabol1lInO ba
RI - SondQ'e'lll Duodenal - Gabl:netr
d. fWfOter!lpia - Laboratório di micra.
copia e a,n� clln1ca. - Rua hnmnd.,
KICbado, 8. ronl 1.1$3. - r1or1anópollA·

Caprtat e re&e!'vas _ , .

Respon sabílídades _ . _ .

Receit.a , ' .

Ativo ' ..............•• _ ' ..........•..

smísu-os pagos nos ültímos 10 1Iill06 ., ..••.•.... _ , •.

Responsabil.ídades .... __ . . . . . ...•.•.•...••...•...

Cr1
er$
0r$
Cr$
Cr$
Cr1

Ol.RET0ttES: - Dr. Pam1110 f)'ffitra rrcn � CIIrnllho. Dr. f'rand.Ioo. :-
ne Si to Anla10 Mall80rrL I:

Agêncas e autHlgenetal em todo o t.err1t6Mo naclonal. - ItuCU1W.l DO :
UruguAI. R"lj'u..ladol'ea de anrIU lUlI prtnctvaJ,l c1dadel ru. .l.m6rICll. Europe .:
• "t'l"lca ,

AGEN'I']l) EM FLORIANóPOLIS
C li M P O " L O B O &: C I A. - Ru.a Felipe Scbmldt, IL li
Caixa Postal a. 1t - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANCA.- :
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME- '.

NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL ':
............................_.._-_-__...,..,......_-_�."._...,........�.-."......w ...- ._...__.............. ,,,,,_.'

FARMACIA ESPERANÇA
40 Farmaeê.tlM NILO LA 118
Hoje • am..tll aer' • __ .rwr.Na

_- ..._..... -.....eIr.. - Bomeo.,.Uaa - � -

&rtlcOII •• IIorr.alla.
........._ ......ta ...._......ata ........__..._

IOASA 43
Livraria e Papelaria

Rua João Pinto 9-A
I

E' a casa que oferece às Cooperativos, Caixas
colares e ao público em. geral, as maiores
vantagens nas compras de rnc t.erio I

escolar e livros didáticos.
Peçam preços sem compromisso.

Bonito brinde acompanha cada compra realizada.

Es·

Mortalidade infantil
o progresso de uma nação I tas: 342 por mil. Mas cornpa- J isto e, as dos produtos de con

dep�nde intima�ent� do seu re-se isto
.

com os índic�s de cepção
A

destruidos antes do

caplt�l humano, IS� e, da po- iBuenos AIres, 67 por mIl, de sexto mes, cifras que as melbo
pula�ao. Da quantIda_9.e e da Nova York, 59 por mil, de Es- res estatísticas avaliam quatro
9ualldade da populaçao. Por

I
tocaImo, 45 por mil. É claro vezes mais altas do que as da

ISS� m�sI?o, um dos problemas que o aumento da população mortinatalidade, veriamos queDR. SETTE GUSMAO �a�s s�nos da .atualldade bra- nacional sofre desfalque terrÍ- a mortandade na vida utra-
CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

sIlelra e o relat!v.o ao n?ss? au- v.el com � mortalidade. infan- uterina atinge no Brasil a 200
HOSPITAL "::\'ER�U RAMOS". mento demograflco po 1 tI' t

Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de sao Paulo _ Ex-esta.
' IS e c a� I, no grau em que eXIS e en- por mil o que é simplesmente

giário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do ro que possuímos ainda pouca jtre nós. Diz Roy Nash: "A formidãvel".
Sanat.ório de Sabtos, em Campos do Jordão. g'ente para t f

.

t l'd d
-

f t·
,

CLíNICA GERAI. _ DIAGNóSTICO PRECOCE .ao; TRATAlUF.NTO ESI'ECIALIZADO.
as a�e as naclO- mor a I a e ln an 11 e puro

DAS DOENÇAS DO_ APAR1H,HO RESPIR1\TÓRIO. naIS do desenvolVImento ple- desperdício sodal, cujas raizes Eis aí, (conclue o "Diário de
OPERACAO nE JACOBOEUS I no da terra e suas riquezas. Imedram nas aflI'ções, na fome, Notícias", do Rio) um proble-CONSULTAS: Diàriamente, das 3 à,; I; horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18.

IRESIDeNCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Te!. 742.
' Fazendo o ano passado inte- nas enfermidades". ma médi�o-social a desafiar

..__------

MAOE IRA ress�nte confel:�ncia sôbre. "O �ossas estatísticas indicam nos�s CUIdados pelo futuro da

DR. NEVES BraSI! em 2044 , o economIsta1malS que, em cada mil nasci- naçao. Sem um esfôrço siste-

MédiCO especialista em DOENÇAS DOS OLHOS amencano Ro� Nash acen- ímentos, setenta são nati-mor- mático, cientificamente orien
tuou qu�, daqu.l a um século, jtos. O prof. Martagão Gestei- tado, heróicamente cond�do.
no�so paIS pr�cIsa ter cem

:ni-jra,
no livro

"pueri.cultura'"
n�o alcançaremos, dentro de

l�oes de habItantes, se qUIser observa: "Fôssemos juntar a um século, a casa dos cem mi
fIrmar seu lugar entre as pri- essas cifras, as dos abortos lhóes de habitantes.
meiras potências do mundo.

'

_

Recordava a êsse propósito as

palavras de conhecido sociólo-
go: "A riqueza, a arte, o saber,
a sutileza do espírito pressu
põem certa densidade demo
gráfica e certa emulação".
Ainda não atingimos êsse pon
to da densidade demográfica
indispensável. A êle chegare
mos certamente, quando atin
girmos a casa dos cem milhões
de habitantes. Mas, que fazer
para chegar lá ?

O citado Roy Nash sugere
várias medidas, tôdas justas e

oportunas. Entre elas, a luta
contra a mortalidade infantil,
que, entre nós, ainda alcanca
cifras inconcebíveis para um
país civilizado, não só no inte
rior como nas grandes cidades,
a começar pelo Rio. Pelas nos-

sas próprias estatísticas, em

cada mil crianças nascidas vi
vas, 245 morrem no primeiro
ano de vida. Esta é a média.
As cifras variam de cidade
para cidade. A mortalidade in
fantil é mais baixa em Curiti
ba: 114 por mil. Um pouco
maior em São Paulo. É catas
trófica em Fortaleza, como,
em geral, nas capitais nortis-

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

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

I ADVOGADOS
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

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

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os . aviadores . brasileiros atacam
ROMA, 7 (U. 'P.)· .. A PRIMEIRA ESQUADRILHA BRASILEIRA DE CAÇAS, EM ATIVIDADES NA ITÁLIA� DESTRUIU CONI·
PLETAMENTE A PONTE FERROVIÁRIA NA CIDADE DE PONTE Dl PIAVE E AVARIOU UMA GRANDE EMBARCAÇÃO A
LESTE DE VENEZA. OS MESMOS APARELHOS DA FAB DESTRUIRAM VÁRIOS VEíCULOS E CANHõES DE GRANDE'

CALIBRE,) AO NORTE DE VENEZA.

(]) lE�lli1l<lil(f]) IULTlMft HORft ESPORTIVa
- .

.

- ESPEffA'CULAR TRIUNFO a��:�te Vi�eosfr���:iC��;d��iid��:::
está-se desenrolando o programa

Florianõpolis 8 de Fevereiro de 1945

I DOS B'RASIL.EIROS
de recepção ao dr José Pim e rrtel ,

.

oeus dois filhos e outros destaca-
dos desportistas. que compõem a

II I
·

d G P tI ! N'd
. .

eh'l tripulação do famoso iate "Ven-

H O enslva O . eu. a 00 Brasil :taat:t� aes;;t:c:la;::::;::ed� �r�;��e; p�: 3, /t n� ��;��. ��(�:���ta��),no:��e�a���
seu terceiro compromisso do Campeonato Extra Sul-Ame recido pel o- Veleiros da Ilha, na

Com o 3° Exército Ameríoamo, 7 (U. P.) - A mads protun- ricano. residência do s r . Raulino Horn

d
-

A
. .

f Ferro, constituiu uma reunião eie-
a penetração feita pela ofensiva do gen. Patton através os eq utpe necionnl ez uma partida de gala, todos os

gante onde os homenageados po-
rios Ou1' e Sauer, aJO cabo do dila de hoje, foi de uma milha na plaiers tiveram o time atuação. especialmente Rui e Jair reciam completamente integradoS"
área Eotherruach. Am.bos os Irias foram atravessados em dez

I
que foram as figuras impressionantes da noite. na família do «mais querido da

pontos, no trecho compreendido entme Eethernach e Clervaux. Os tentos foram marcados por Heleno, Rui e Heleno, terra». Falando na ocasião, Rou-

A .rnf'au1jtrurila oapnirou Bettel, na fro:rutel�l1a" la J 4 milhas e meia na primeira fase. lino Horn di sse ,do ime,:so prazer

I
.. . . .. . com que os velejadores llheus aco-

de Lux'eluburg.
,

A equlp� bresileire C?ntlnua inv icte em ca�pos eh.i- l Lh io rn a honrosa visita dos rapa-

A
. ierios, e a meta guarnecIda pelo famoso erq u euo ober'l zes da G�anabara e do e.stim�lo

um acordo dan, se zn ser vesede uma vez siquer. q'u e adv.lõlo. dessa .aproxlmaçoo,
.

A próxima partida do Brasil será com o Equador, a poro malar d esenvo lv i rrie rrt o do ele'
. / " gante esporte da vela em Santa..

segusr, Jogara com a Argen t ine e ftnalmente encerrando Catarina. Destacou o orador o pu-
O S'ulAmericano, enfren tará o Chile. pel bem sigdlficativo que vem de-

A assistência ontem presente no Estadio Nacional de sempenhando a figura simpátic:a
Santiago, foi das maiores. Serviu de juiz o argentino Ma- �.G drd,.�lmenltel jPor seu .apOla·

. .. lncon lClona a ve a, para o Incre-

eras, que se portou de zrrarierra irrepreeneivel, agindo com menta desse esporte em todo o

energia e imparcialidade. país, Agradeceu o proprietário do
..,. _ _._ _••."._,. ".". _

- _•••••_ _--":::::'�...::::::::::::�':""----��--�....... «I/endaval», reafirmando seu apoie

Cll'nl"cas i aos velejadores de todo Brasil. Fri
zou o dr. Pimentel a necessidade-

CONSUL CARLOS HiENAlJX
da maior expansão desse esporte,AGHADECt:\il-ojNTO
pois __ disse __ somos ainda um nú-

Os filhos, genros, noras, netos, hisnelos e demais par-entes mero pequeno, diante do muito.
rio C01\'Sl!L CAnLOS HEXAt:X, profundamente compungiclos

que poderemos conseguir. Ainda.
com o íulec imcnto de seu

í

nolvidavel e querido chcf'c, vê m por temos uma grande. jornada a per-
êst« meio externar seu sincero agradecimento aos Ilustres me- fazer. E, quando não nossos filhos,
d icos drs. Gebhar Hromada e Carlos Xloritz, ás revmas. Irmãs pelo menos nossos netos, gozarão
e cnfcrtuei r: Jiaria do Hospital de Azambuja, pela ded icaçúo e

as frutos do nosso sincero traba-
carinho com que assistiram o extinto, cru sua breve mulésti a, lhc pelo engrandecimento da vela
ao Reverendo Pastor Weirigaertncr J)e10 confôrto ele sua ass is-

no pois. Aceitando gentil convite.
tencia espiritual e a todos quantos, pessôas e i nst i luiçôes. ve-

o dr Aderbal Ramos, proprietário-.
Iaram o corpo, compareceram aos funerais e e n vi aram corôas, do "Anita", esteio do esporte co-
tlôres, cartões, cartas, telegramas e f'onogramas. tarinense, esteve presente, bem co.

Brusque, 30 de Janeiro de lU45
mo o sr. Armando Cúneo, repre-
sentundo o Iate Clube. Ccorderio
damente. após O cock-tail, a Co
quei. os Praia Clube ofereceu uma

churr ascada, 00& tripulantes do
"vendaval", ao Veleiros do Ilha e

Iate Clube, a que compareceram ..

as rn c is destacadas figuras espcr
t ivo s da nossa terra. O churrasco
obedeceu a direção do dr. Paim,
um outêntico graucho-catarinense.
Logo após, a pedido dos guana'
bcr írios, a turma do "Veleiros da
Ilha" fez urno série de exibiçõe ..
nas agues da praia da saudade•.
que deixou ótima írnp ressdo- A'
noite, na residência do dr. Ader
boi Ramos, oferecida aos veleja'
dores visitantes e florianopolitanos.
foi efetuada elegante reuniêio.

f,ORDIALIDADE'
ESPORTIVA

Chegaram
Londres, 7 (U. P,) - Ammcía-se que a Grã-Bretanha e a

União Soviética chegaram la um acôrdo prura a rapída repatria
ção dos prisioneiros civis nacionais desses paises e Iíbertados
dos campos de concentração nazistas na marcha aliada para
�. Alemanha. Esta declaração foi feita nos COmUil1lS pelo sub
secretário do F'orengí Oífíce,

a

. Laberatérío de Análises
Farmacêutico GERCINO SILVA

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

Horário: até 8,30 hrs. e depois das 14 horas.

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S, Francisco

Poucos OS danos em Cracovia
o mais fracoNova Iorque, 7 (U. P.) - "Os alemães evacuaram Carcó

via, antes de realizar muitos danos á :a.llItiga cidade uni
versitária polonesa", ESita revelação foi feita hoje pela agên
cia noticiosa polonesa a serviço do govêrno provisório da Po
Iôruia. Acrescentava a Informação que "a Undversídade e a

maior parte dos monnnnentos históricos não sofreram danos
alguns. O castelo de Wawel, entretamto, não fugiu á sanha des
truídora dos nazistas, sofrendo algumas dandríoações ".

Mais uma turma
de pilotosMaceió, 7 (A. N.) - Tudo

indica que o carnaval deste Bahia, 7 (A. Vitória) - Se
ano é o mads Íl"l.3;OO de quantos rá brevetada mais uma turma
aqui já se reaüzaram, de pilotos bahianos que fazem

treinamento aeronáutico no

campo de pouso de Amaração.
Para paraninfo os nóveis pilo
tos escolheram o brigadeiro
Eduardo Gomes, numa de
monstração de apreço e da
estima em que é tido nos meios,
aeronáuticos do país.

Trouxe novos planos

DITZ Hoje 5�·feira às
K 17 e 19.30 horas.

Os nipões prometem represálias MiC�Wê�o����e�E����ii�sem:
S. Framcisco, 7 (U. P.) - Anuneíando que Manilha não SOdme�te o �ei.jo daquela mulh�r

. .

1 íldta
'

di d T'
.

dI"
po erro exprrrrur a resposta ... Um-ID.aJS pOSSUI va or mi '1 r, a ra 10 e OqUlO ec MaU que as I comente as suas caricias poderiam

nossas tropas estão prestes ,a âníoíar sangrentas táticas con- significar segurança ou não ao

tra as fôrças índmdgas". Acrescentou aquela emissora [apene- homem mais perseguido de todo

sa que as unidades nipônicas de Luzon completaram o estabe- um Império.
Iecimento de novas linhas defensiv,as.

Um homem perigoso... Uma mu-

lher ousada ...
No Programa:

O esporte em marcha - Coop.
A Arte de Jogar Golf - Desenho

Noticiario Universal - Jornal
Livre de Censura

Preços Cr$ 4,00 e 3,00
(Imposto incluso)

Um Jantar no lira
Já com grande número de ade

sões, está circulando, er�tre os ve

lejadores da terra, uma lista

para o j a n t a r que será
oferecido, sexta-feira próxima, no
Lira Tênis Clube, ao dr. Pimentel,
sob o patrocinio da Federação de
Vela e Motor de Sta. Catarina,

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�n�o Crensotada
"SILVEIRA"J. COSTA MlELLMANN

Grande Tónico
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Engenharia
Projetos, Orçamentos, Administração, Construção
Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Regatas
Peleja de campeões, é como S�

deveria chamar a disputa de ho

je às 15 horas, na bahia norte, en

tre as representações dos rapazeso
do «Vendaval» e os melhores ele
mentos do "Veleiros» e "Iate Clu
be", em prosseguimento ao p::oo

grama de recepção ao dr, Pimen
tel e seus pupilos.
�J

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

ROXY Hoje, Sa-feira às
19,30 horas

Colossal programa
l' Reportagem da Folha. Carioca

n. 37 - DFB
a' MADAME ESPIÃ - com Constan

ce Benette, num filme emo

cionante' cheio de intrigas e

espianagem.
3' COMANDO DE COSTA - um fil

me arrebatador, mostrando-noll

PIERLOT RENUNCIOU
Abandonado como
base aérea
Kunning, China, 7 (Uo P.)

- O comando das fôrças aé-·
reas americanas anunciou que
o campo de Kamyung, a sudo
éste de Kanhsen, foi abando
nado como base aérea.

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA- Recusou - se a fazer comentários
BElOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

W�shington, 8 (U. P.) - O searetáJrio de ESlbado interino
recusou-se a comentar o rumor de que os Estados Unidos 11e
cUram as nações americanas de re1ações suspensas com o eixo

que também declarassem guerra às potêncillis total>itárias. O
sr. Grew, em resposta, destacou que ha dias o Equador declal'á�
1"3: guerra ao eixo por inici,ativa própria, sem nenhuma injm.l�·
ção externa .

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


