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DMí.NaliA;. Ô GOVÊRNO DO POVO fILIPINO SERÁ RESTABELECIDO EM SUA PRóPRIA CAPITAL. NEGOU·SE, PORÉM,
A CÕ�mMAR SE MAC ARTHUR SERÁ ENCARREGADO DO COMANDO SUPREMO ALIADO NO ASSALTO CONTRA AS DE.

FESAS INTERNAS DO JAPÃO.
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Objetivos da RAr
Londres, 8 (D. P.) - Oficial

mente 700 aparelhos Lancaster
e Hal itax, dia Raf, atacaram,
esta nojte, tropas e equipamen
tos míhtares aíemães em Kle
ve e Goch, entre o Mosa e o Re-,
no. Aparelhos Mosquítos realí-

I

zarann vár-ios ataques, sendo o

mais ímportante contra Mad
burgo Outros aparelhos ataca
ram Kassel, Monguncía, Bonn,
Han.nover e Dntsburgo.

o
o MAIS ANTIGO lHA.1UO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX ,
Espera-se que os alemães

entreguem Berlim

Florianópolis - Sexte-Ieíre J 9 de Fevereiro de 1945 I H. 9316

Soldados norte-americanos constatam a morte de
japoneses numa cratera aberta pela exolosão de

LONDRES, 9 (U. P.) - Uma das mais transcendentais uma bomba onde perecem depois de terem tea-

decisões da conferência dos "três grandes" será possivelmente, tado penetrar nas linhas americanas. (Fóto do
a formação da Junta Militar anglo-russa-americana que asse3- Serviço de Informéiçõe� do Hemisfério).
tará o golpe de misericórdi� ao �xército ale�ã? A ,aç.ão con-

Autorizado o Banco IIIjunta dos três principais países aliados garantira a,raplda exe ..

do Brasil, a tinanc.à,cução dos planos traçados no Mar Negro, a despeito �as ten-

tativas de desesperada resistência dos n�zistas, Notícias �e as safras de lãs
IMoscou, por outro lado, adiantam que, alem dos assu�tos mi- Rio, g (A. N,) - O presiden

litares Stalin Churchill e Roosevelt, certamente, estao estu- te da República assinou dpn'e�
dando' as rela'ções com a Espanha, outros países neutros e o to-lei determína.nrío que fica Q

Vaticano. Os estadistas conferenciam dia e noite, sendo a reu- Banco (lo Brasil, pela sua car

nião sómente suspensa durante o tempo necessário para Sta- teíra de crédito agrícola e íai
lin comunicar-se com seu Q. G, e dirigir as operações contra

I
(L�lstll'ial, . .au:taTi!'�do a J'i'llan

os nazistas. crar por mtermédío ele coope-
ratívas de produtos de I:1s exis-

Cada vez mais grave a sorte de �erlim 1���;ie��I?Ule���I�:,��n��n:�it�ll�:
Moscou, 9 (U; P.) - A bata- i Zu�hov a ,oportumdade de das e com respornsalbilidlade,

ll;a do Oder� dl�eta�ente. .
ao,unir entre SI tod�s as cabeças as safras de lãs de ovinos de .�_�_�--���--��----�- •leste de Berllm, Já roí decidida de pon�te satabelecldas no_Oder. ] !144-1D45, na base de gO�>( de I

pelos russos. As 4 cabeças �e IE, entao, os russos poderao co- 200 cruzeiros brutos por alTo-' "
ponte que os nazi,stas n�o :neçar de form� sumamente ha de 15 quilos, para o ti o aJ-lll
conseguiram destrua' e est.ao 'mtensa, � :ase f:l:al de se� to da classe mor ina, da PeatB
sendo contmuamente a.m�h�-lavanço s?bre Berlim, .ao longo goria de lã ele v8<10, de acôrdo
das, represenfta�a

o pnncipio dke umoa frebnte dde maIS de, ltO� com as dassifieacõeB estahelp. Rio � (A N ) _ O pil.'esiden- n leos: primeiro sem'etário Jo�da grande o enSlva: russa VI- ms. s o serva ores naZIS a
cidas no de�r ��'-l, .

d 27 d "', .

.

.

'...:1 '

sando dirétamente Berlim. Si- mostram-se muito pessimistas '.
' ,0uu 1"1 e e te ela Repubhca assil1:oru "ec1'e- se de Alerncar Neto, dr. José de

multâneamente com as jnfor-! quanto ao desenvolvimento da dezemlH � de 1!"l44. O decreto to '::Iomeando � �egumte .?eJ�� Campos Melü, dr. José Gall'ibal

ma ões nazistas sôbre a tra- 'luta ao léste de Berlim, Embo- est�beleceu, que entende-se p�r gaçao do �rasvl a ,Conferencla di Danta,s, dr. José Lira Moora,ç
.. do Oder em 4 pontos ao Ira digam que as cabecas de safla. de. �9�4-45 aque,la cUJa Inter-Amenca.na ,sobre os p1'o- dir. Romulo BriJto Almeid1a; se

�����a de Berlim, os russos! ponte russas ainda não repre-
tosqma llllCIOu-se _na zona nor- bJ.em,!l!s da guerr�,. a reaHzall'-se cretário g�'I'�l da d!eJegação

. 'aram que já estão com- i sentam um perigo para Ber- te e zona sul em Julho e outu- na CIdade do MexIco, em feve- cO)nJsul OtavIO do Nascimento
�n�m� pela pôsse de Kus-!im reconhecem que as mes-

bro de 1944. Ellitieilllde-se por reil'o corrente: chflfe da dele- Brito; secretário'i; da delega
t � en �ranCfort A quéda des- ma� foram ampliadas, Assim zona sul do país a produzida gação, embaixadOlr Pedro Leão ção: p r i m e i r o s€p['etário,,Im. e portantes' bastiões já sendo admitem francamente pelos Estados rIo Rio GmndE' Veloso, delegados: embaixadOr! AglnaliJ.o Beulitroau Fragoso;ses l'�mente invadidos e flan- que é' cada vez mais grave a d� Sl�l, Santa Oata1'ina, Para- I-lildebraIH1'o Pompeu Pinto segundo secretáJrro, Jaime de
parCl�os dará ao mareChal sorte da capital nazista. I n�, Sao Pau,lo, Minas GeraiR, Acioli, elr. José Ca,rl'os V,Hal, BMlros Gomes.
quea , RIO de Janetl'o"Maito Grosso e professor Pedre Calmon, dr.

EluDI-ada a participação do 8rasill�l�,���i�f :ea'��pírft�n�'a�l��te a� �eal!�:�������.�����ld�e�����(� ':"P-'e-j-te-a-d-a-a-p-r-es-e-n-ç-a-d-e-u-m-a-
. ,_. ,

Pala. E'a de OlIveIra; acessores téc- mulher na Delega�ao do Brasil
WASHINGTON, 9 (U. P.) - A particlpaçao do BraSIl na à Conferência da Paz

guerra européia foi elogiada, na Câmara dos Representantes, Preparam- se para rel-U-ICI-ar a ofensl-vapelo sr. Leo co:wa1ey, administr�dor da Economia de_ Guerr� �u
dos Estados Umdos. O orador sallentou que � �enovaçao da leI

.

ROMA, 9 (U, P.! - As fôrças avançadas do Quinto Exér
de empréstimos e arr�ndamentos _era necessana, porgue cons- c�to que ayançam sobre Bolonha foram temporáriamente de
tituiu a base de estreita cooperaçao entre todos os allado�. em tidas 'por mten�o fogo alemão. Os tanques e os canhões norte
todas as frentes. Revelou, amda, o sr. Croweley qu� as forças amencanos estao tomando posição para aniquilar as "defesas
brasileiras francesas, polonesas; checoeslovacas, ]ugoeslavas nazistas no monte Orbenea e reiniciar a ofensiva. Outros des
e i!:dianas: na Itália estão combatendo contra cêrca de 27 di- pa�hos acrescentam que no vale de Sercchio foi ocupada a lo�
visoes nazlstas. çallda<;ie pe Colle,

Moscou, S---Ql1inta-feira, delsoviéticos estão destruindo as
'

Meyer Sandler. Teve início a defes-as exteriores de Berlim.

Ibatalha fie Berl.ím. Da cabeça Embora o alto comando russo

de ponte sôbre a margem ocí- nada 'tenha bnf'o rmado, pressu
dental do Oder, .na parte leste me-se que as fôrças soviéticas
da capitad alemã, os exércitos conseguiram cruzar o rio Oder,
""-�""_"'''"''.i''"",_",,,,,,,,,_'''.::,,,,,,,,'r;o.-.",'r&_ última barreira defensiva de

EsperadOS, hOJe, '�er1ím. Ern transmissões dírí-

em Porto Alegre gídas para o extertor a rádio

P. Aleare 8 (A. N.) - Estão de Moscou anunciou que seguill-Isendo es�e/ados arnaruhâ nesta! elo as últimas noticias recebi-]
capital, em trâmsíto para o Rio das, Berlim tinha. sido

eY:1cl:a-1de Janeiro, monsenhor Joseph da totalmente porque os nazis

Schlerma>llll, Bispo norte-ame-I t:1S esperavam que � batalha i

ricano; Jose.ph Mora-ísson, 1'e1-1 pela posse de sua capital tenha Iter da Catedral de Chicago e começo de um momento para

Luiggi Liguttt, seeretário da: 011lt/TO, Acrescentou, ainda,
_

a'
Conferência Católtr-a da Vida' emissora soviética que nao

Rural dos Estados Unidos, os causaria surpresa se os ale

quais empreendem uma excur- mães Plltrf,gllSSE'm Berlím sem

são pela América Latina. 10fereeeT grande l'esistênc'a.

Assertam o golpe
misericórdia

de

Volocando a pena a

servi�o da Pátria
Rio, 8 (A. N.) - o il11rt:eTV'e\n,..

tor Amaral Peixoto Y€oobeu
hoje, em audiêncía especial no
Palácio do Ingá, em Níteróí,
uma COlfiIISSruO da Associação
Plurutnense ele Jornalistas che
filada pelo sr. Cesar Cople, pre
sidente daquele órgão de clas
se. Saudando o interventor,
César Cople disse que os jorna
l ístas ali se encontravam para
prestar compromísso de desem
penhar pacríotícarnem e o seu

dever, colocando a sua pena. ao

serviço da pátrra, que tem a

f'rerute de seus destinos a f.igu
ra do grande presidente Var
gas.

Contribul<io dos
estudantes aos
nossos combatentes
Rio, 8 (A. N.) - A Uüuâo

Mets-opolitana de Estudantes
acaba de enviar ii. LBA 32.000
cigarros para ser/em encaml
nhados aos expedicionários
brasíleiros que se encontram
na frente de banalha, como

contríbuíção d/OIS estudantes
para os nossos combatentes.

Mais 41 especialistas
da aeronáutica
São Paulo, 8 (A. N,) - Rea

lizam-se, hoje, na Escola Téc
nica de Aviação, as solenidades
da formatura de mais 41 es

pecialistas para a aeronáutica.
Os novos sargentos que com

põem a 13a turma - 3a deste
ano - receberam diplomas re

lativos as seguintes especiali
dades: viaturas mobilizadas,
aviões, manutenção de para
quedas, motores solda, siste
ma elétricos e instrumentos
de aviação.

DR. SAULO RAMOS
de regresso da Capital Federal avisa que reabriu deti
nitivamente a sua clínica, dando consultas, diàriamente,

das 14 às IS horas.

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

Praça Pereira e Oliveira, l O. Telefone 1.009. Opera nos

hospitais de Florianópolis.

•

Delegação do Brasil à Conferência
Inter - Americana

Rio, 8 (E.) - o Congresso
das Associações Femin.inas,
COIUvacado pela Federação Bra�
sileira e realiz,.a do no Itama
ratí, ,aprovou a conclusão que
pleiteia a in,alusão de uma re

presell1tante feminina na dele-
�ª9ãQ à. c�pfe;rê!l2i� �ª' Pªª• ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o trabalho social e as mulheres brasileiras
I

Washington, - (S. r. H.) - gia no Brasil e nos Estados
"O trabalho social no Brasil Unidos" - acrescentou a Srta.
está se tornando rapidamente Maria Araujo. "No Brasil, um
uma profissão feminina" estudo completo de Filosofia é
declara a Srta. Maria Araujo, feito inicialmente e forma o

estudante brasileira de Socio- alicerce para os posteriores
logia que chegou recentemen- trabalhos experimentais, en

te aos Estados Unidos afim de quanto nos Estados Unidos a

cursar o Servico Social da Es- fase experimental é tratada no

cola Católica, em Washington. princípio do curso de estudo".
"Entrou em fase de organiza- A Srta. Maria Araujo estu

ção e tanto os particulares dou no Instituto Social do
como o govêrno estão empe- Brasil antes de vir para os

nhados em que o trabalho so- Estados Unidos afim de matri
cial seja empreendido em be- cular-se na Universidade de
nefício das classes não previ- Stanford, na Califórnia e mais
legiadas".

I
tarde na Universidade Norte-

"Há uma diferenca essen- ocidental, em Illinois, para fa
cial entre o estudo de' Sociolo·· zer cursos especializados.

A guerra em que o mundo se empenha há mais de um

lustro em que as Nações Unidas procuram salvaguardar os

princípios democráticos e cristãos, veiu ímpôr a:inda mais no

coração dos homens a necessidade de criar um ambiente favo
rável para que, no após-guerra, o mundo possa gosar, livre
mente e sem peías, os direitos fundamentais à vida e à liber-

Idade de pensamento e de ação. Foi com êsse espírito que as

Nações Unidas subscreveram a Carta do Atlântico, documen-

I
to político de suma importância, e é com essa idéia que os

nossos irmãos de sangue lutam, com denodo nos campos de
batalha da velha Europa. Cumpre notar, aliás, que os países

.. ..�..... 'democráticos que aceitaram a luta pela necessidade de defen-

I II der o sagrado direito de viver em paz e tranquilidade, não des

cuidaram, em qualquer instante, de proclamar o seu nobre e

alevantado intuíto. Ainda agora, os Estados Unidos veem de
dar a público uma declaração assinada pelas figuras mais

representativas de país amigo, entre as quais o próprio presi-
dente Roosevelt, "afim de garantir para todo homem, mulher
e criança, de todas as raças e credos e em todos os países, os

direitos fundamentais à vida, à liberdade e à busca de felici
dade". Não se trata nesse documento de um plano de socorro
ou de caridade; ao contrário, desejam os signatários da De

claração dos Direitos Humanos, que, com o término do con

flito, sobrevenham dias de paz, onde o mundo conheça épocas
de progresso sob a inspiração de Deus; sem que para tanto se

I faça mistér uma nova guerra. Assinaram, também, essa de

cla�ação, escritores, jornalistas, líderes dos negócios e do ope-

.-------:::::::::.-- .J raríado, mentores da igreja de todos os crédos, além de auto-
ridades do govêrno.

Enquanto nos regimes totalitários impõem aos seus 0'0-

vernados prin,cípios deshumancs e anti-cristãos, enquanto
b

os

no.ssos a�versanos, na sua retirada, devastam igrejas e hospí-

I t�IS, �uzll�m yelhos.e �]lia?ças, de�respeitam princípios tradí
CIOnaIS nao so de direito internacional, mas, também de ser

I
humano como indivíduo, as Nações Unidas, pelos seu� líderes
proclama ao mundo, quer nas sucessivas conferências de ca-
ráter financeiro e econômico, quer na Carta do Atlântico
quer em documentos como essa Declaração de Direitos Hu�

I manos, o seu �ropósito de q�e, uma vez ,cessada a guerra, pos
samos nos dedicar, de coraçao, alma e cérebro à construcão de

I
um mundo novo, cheio de paz e de tranquilidade.

'

_O Bra�il, que nunca esteve ausente das conferências das
.....------------= Naçoes.Unidas, que sempre deu o seu incondicional apóio aos

I seus aliados, que sempre demonstrou, inequivocamente o de-

D G
·

d I seja de continuar vivendo sob os sagrados ditames da' demo
r. uerrelro a i

cracía da liberdade, vê, com satisfação e orgulho, que os fun-

Fonseca 'I
damentos dessa Declaração constituem principias que nós
sempre defendemos e pelos quais jamais díxamos de pugnar.

da
Aviaçao

Rio, 7 (A N.) -- Not íoias de Washington iuforrnam que os

jornais daquela capital comentam a passagem do primeiro
anâversáa-ío da Escola Técnica de Avíação,a mais progressista
do Brasil.

Recorda a notícía que tal estabelecimento resultou de um

ato de cooperação realizado, a pedido do ministro da Aeronáu
tica do Brasil, pela Escola Riddle

A Escola Técnica de São Banjo é atualmente ddrigida pe
lo míndstro da Aeronáutica por Intermédio de John Riddle,
tendo um quadro de mais de 200 instrutores norte-amerícao os.

Homens e mulheres de todas as paa-tes do Estados Unidos

chegam à Escola de Riddle, daquele país, onde recebem ensina

mentes do iddorna português e 'estudam os costumes brasüeí
l'OS. Depois de graduados, embarcam para São Paulo, onde trei
liam centenas de cadetes como técnicos de avíação para a FAB.

Os cursos da Escola fariam preparados de forma a :ter a du

ração de 22 a 36 semanas sendo feitas ais ínstalações para aco-

1110dar 500 alunos cuidadosamente selecionados. I
Atualmente a Escola Item 809 ahmos, 843 empregados dos'

quais 162 são norte-americanos e 681 brasileiros. 'IA duração do curso agora varia de 8 a 30 semanas, mais 8
semanas de estudos básdcos e 6 semanas de treínamento militar.

Visto que 0-8 cursos d:ifer,em em cada período, a Escola ,
_

adotou o sistema de admissão de 32 alamos em cada segunda
feira, graduando um grupo cada. sábado.

Em agosto de 1944, a Escoia efetuou sua prímeira oerirnô
nía de graduação de alunos da, qual paetícíparam 75 esuidan
tes. A 15 de setembro houve o 2° grupo. Ambas as ceoímôntas
f'oram assíetrdas pelo miníetro da Aeronáutica.

.

o

Rockefeller, o mais Alvejado o Prefeito
notavel homem de Soledade

/1 moço. em 1944 Soledade, 7 (E.) - Na ma-

Washington, (8. L H.) ;nhã de hoje, o centro desta cí-

�el.son A: Rockefeller, secre- dade foi teatro de um conflito

tan.o assistente de Estado e de que foram protagonistas o

a?tIgo Coorde�ador de Negó- -eel. Otaviano Paixão Coelho

clO�, Inter-amencanos� foi con- prefeito municipal, e o dr:
sagl�do. pela nova Camara: de

I
Evaristo Teixeira do Amaral

Comércío do.s Est�dos Umdos I Filho, advogado, aqui resíden-
como o "mais notavel homem te.

'

! moço da nação no ano de O fato ocorreu à rua Dr.
1944". Júlio de Castilhos, trecho da
Nelson A

'. Rockefeller, .
que I praça principal, detonando o

durante muito tempo se mte-I'dr. Evaristo o seu revolver
.._ resso� pelo melhoramen�o .das contra o édil que saiu ileso.

relaç?es entre as republl�as I O tte. Azambuja, delegado de

amenc�n3:,s, �ecebeu a refenda polícia, solicitou a presença do
honraria devido a �eu trabal.ho delegado regional para presí
em promover a unídade no lll-Idir o inquérito.
terior das duas Américas. .

Correspondentes de guerra e
_':-.------

CIentistas preencheram a lista CASA MISCELANEA distrí.
dos nove adicionais homens buidora dos Rádios R. C. A,
notáveis de 1944 classificados Victor, Vávulas e DiSCai - Rua
pela t�ferida organização. C . Mafra. 9

z. S. Baltislo,lli
Refrigeracão em geral

Sorveteiras - Refrigeradores·- Ba leões-i-Fr igor íficos
(para pronta entrega), Máquinas de escrever e cal

cular--Rádios-Moveis finos-c-T'apeçar ia,

VENEZIANAS AMERICANAS
-c,

PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR

R. Felipe Schrnidt, 34

Florianópolis

Postal,Caixa 173

Sta. Ca tanna

primeiro aniversário
Escola Técnica de

Dados descrimlnativos de
«OTTO DEUTZ«

um motor

Movido a oleo crú, marítimo com 35 HP de Eôrca , e 2 eilin
i· dros a maçarico com arranque a ar comprimido com eixo,
"

helice de reversão. tunel etc.

Preço do motor completo Cr$ 35.000,00.
Sendo para uso terrestre não necessita de eixo e helice de

reversão, !lendo então o preço sem estas duas partes
Cr$ 30 000,00

Tratar-se com Isaac Unicof,ky em Porto Alegre, à rua

Henrique Dias, 247, negocio Direto.

I
•

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 no.

A SERVIDORA I

ra maior orgcmização no

gênero nesta capital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Declaração Internacional
Direitos Humanos

Quer ve s t r-se com

contôrto
e elegância?

Procure a

ALfAIATARIA
MELLO

" escolho o seu figurino.
Rua Til'odente 24

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d·e Adultos
Doença. das crianças

Laboratório de Análilles
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [e ltos da Casa Pc
raillo], dali 1030 ás 12 e da.

IS à. 18 hll.
Residência: rua Visco de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

Avisa a se us elien tes e

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

em Sto, Amaro. I

FARMACIA ESPERANÇA
'0 Farmacê.tleo NILO LA r:S
110'" • amalllhA _. • ... pretar1Ca

--- -_..... ..tI-AJaCelr.. - Homeopattu ,_ p� _

ArtlaOll •• lIorraM&.
ttv__ . na_ o"-YbClla •• NGGI....... ..._

Atenção I
Compra e vend a seu imo

vel, mas faça-o com van

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

CASA
Precisa se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mais quar tos
Dão-se referências.

Informações nesta redação.

�IACHADO & CIA.
Agência. e Repr.sentaçõ•• em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Po.tal, 37

.

FiliClI: Crosciúma
Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Próprio), Telegrama.: "PRIMUS·
Agente. no. principais municipiol

do Estado

• LA XI i _;S4 &111 ; :_.lA'_.O d' J .41 11111 1 1!lI I 111.' l iAia sa as.' ...

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA.". a(OSA.
(_)R_LAN.I)O S(�Jl\ RIJBJI-JLl

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja -- Telefone 1514 (rede lnterna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpelli» -_. Florianópolis

I 4 .-

dos

-;
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Audacios� rapto
Preso o «d. Juan»

•

Os brasileiros nos EE. UU"-
-estudam a produção
de penicilina
Filadélfia, - (S. 1. H.)

Os químicos e bacteriologistas
brasileiros p.studarão nos Es
tados Unidos os métodos de

manufatura de penicilina, em

primeira mão. Esse estudo é
destinado à preparação de um

laboratório de penicilina mu

nicipal, no Rio de J�neirO -

anunciou o Dr. Jesumo de Al

buquerque, ex-secretári<? .da
Assistência e Saúde Publlca
do Rio de Janeiro.
O Dr. Jesuino de Albuquer

que se acha aquí investigando
os métódos de uma fabricação
de penicilina dos Estad?s Uni

dos, a pedido do PrefeIto. do
Distrito Federal, Sr. Hennque
:OOtl�wortÀ.

3o ESTADO-Sexta ·felra. 9 de Fevereiro cte '945

S. Cirilo de Alexandria, Bispo O Brasil no Sul Americano
e Doutor da Igreja de Atletismo '

E' um do. grande Doutores da Reuniram se crrte-ontem os men-

Igreja. Ainda jovem dedicou-se ao toreI da C. B. D., que decidiram
estudo da religião sob os cuidados a participação do Brasil no pr6xi.

Benjamin Muniz Barreto, Rubens de João. bispo de Jerusalém Por mo Campeonato Sul Americano de
Machado Souto. Maria Souto, Le- morte de um parente chamado Atletismo. Os bra.ileiros irão ser

da Maria Machado Souto e 'Zenai. Teófilo, bispo de Alexandria. Ciri. reprelentados, neste certame, com

de Machado Souza. lo foi nomeado titular da .é va- uma equipe masculina e feminina.
Para CuritibCil: Katia Pereira OH· cante. Seu zelo pastoral não me'

veira, Emmy Julio Pereira Oliveira dia e.forço. em procurar o maior O Fluminense em atividades
e Raul Camargo. hem elpiritual de seus súditos.
Para São Paulo: Aurora Pereira Sempre vigilante. não tardou Ci

Borges Varela. Maria Pereira Bor- rilo em descobrir o veneno que as

ges. Henrique Abreu Fialho e Au· doutrinas de Nestório, bispo de
rara Cecilia Pereira Varela. Constantinopla. estavam infiltran-
Para Rio de Joneiro: Francisco do na Igreja. Como Nestório se

Oeste, e Francisco Moura Filho. mostrasse surdo às suas odrnoea-
Desembarcados: Robert Curtis taçõelil, S. Cirilo denuncícu-o ao

Woocihead. Jean Marie \lIJoodhead, Papa. Inatouecu-se o Concilio de
Nair Menezes Andrade, Mário

I Efello
e as doutrinas nestorianas

Jorge Menezes Andrade, Laurinda foram condenadas. S. Cirilo cone
Caldeira Dias. Luici Caudi" e Cor' tituiu-se. desta forma, defensor
los de Bonhomme. da maternidade divina de Nesso

Senhora, dogma negado pelos nes
torianos· A perseguição de Nelltó Pediu demissãorio não demorou. S. Cirilo 80freu
os ataques do adversário com ado
mirável paciência. Em 444, fale
ceu. Deixou-nos muitos escrit".
sôbre assuntos teológicos.

VIDA SOCIAL
o santo do dia O ESTADO Esportivo.

Porto Alegre, 7 (E.) - Na
madrugada de ontem, o bairro
de São João viveu momentos ANIVERSARIOS

de intensa agitação. Um ho- Sra. Marina 90tt
mem que viajava em um au- Deflúe. hoje. o aniversário no

tomovel, depois de perseguir talício da exma. sra. Marina Bott ,

duas mulheres que haviam de- espôso do sr. Guida Bott, gerente
da agência do Banco Nacional dosembarcado de um elétrico, for- Comércio desta capital.

çou uma delas a embarcar no
...

veículo e enquanto ela gritava Vva. EV3 Jacobelli da Silva
por socorro no in�erior d? car-I Transcorre, hoje, o aniversário
1'0, sua companheíra corna em natalício da exma. lira. Eva Juco
busca de um' policial. Aprovei- belli da Silvc:, viuva _do nosso sou

tando-se da confusão, o moto- doso .conterraneo 1000 Do rncaceno
. � . da Silva.nsta pOS O motor em movi-

me::to, desaparecendo em
.

di- Jovem AntÔnio Althoff
reçao do Passo da Mangueira. I A f id d h' .

te ernez-i e e ale reg1s ra oO caso, segundo os dados que aniversário do jovem Antônio AI.
conseguimos colher, registrou- thoff, aplicado aluno da Academia
se da seguinte maneira: As l s« Comércio de Santa Catarina.

. *
0,30 horas, 2S mulheres Zulma
Silveira, de côr branca, com 17 Sr. Javenal Me!chiades
anos de idade e Gení Nunes Decorre. hoje, a aniveraário do

ambas residen'tes em uma pen� I
sr. J��enal Melchiades

.. alto Eun-
- , - c'onarlO federal. apreclado be'e-sao de mulheres a rua Jordao trista e nosso particular amigo;Bruno, haviam desembarcado •

de um elétrico da linha São Fasem 8n08 hoJel
João, na esquina da rua São o ar , José Tolentino de Souza;
Pedro com a Benjamin Cons- o sr. Walter Ics ten ;

t t Q d t it por o menino Egidio Regia;al1. uan O ranSI avam
o sr , Oswaldo Lehmkuhl, Euncio-esta última artéria, foram elas

c.iorrdrdo da conceituada firma
perseguidas por um automo- Hoepeck. S. A., Comercio e In
vel da Praça São Pedro, guia- duats-u , desta praça
do por Laurentino S. Barce- •

los, ex-amante de Zulma. Em VlaJanteu
dado momento, quando as Passageiros que embarcaram pe

lo avião da Cruzeiro do Sul.mulheres passavam próximo a
Poro Porto Alegre: Lati{ Uequed,um restaurante, Laurentino -=- _

desceu do carro e segurando
Zulma fortemente, carregou-a
para aentro do carro. Gení
que sabia que o motorista ha
via ameaçado de morte a ex

amante, deu alarme, ali cor

rendo algumas pessoas que se

encontravam no local. Lauren
tino, retomando a direção do
auto, rumou em direção do
Passo da Mangueira, desapare
cendo a seguir.
Comparecendo à Repartição

Central de Polícia, Gení nar
rou o ocorrido ao delegado de
plantão, que imediatamente
tomou as necessárias provi
dências. O carro, cêrca das 2
horas da manhã, foi encontra-
do na garage, situada à rua
Dr. Timoteo nO 447. Laurenti
no S. Barcelos, que é casado,
foi preso pela manhã, na resi
dência de sua família. Levado
para a R. C. P., disse que na
da de mal havia feito em Zul-
ma, apenas a havia levado pa
ra a casa de uma sua conheci
da, à rua Nova York nO 309. A
polícia dando uma batida no

P11édio indicado por Laurenti
no, encontrou Zulma Silveira,
a qual, ouvida pelas autorida
des, declarou que seu ex-aman

te não havia lhe maltratado,
apenas pedira para ficar ali e

viver novamente em sua com

panhia.
E assim, terminou o rapto

da rua Benjamin Constant,
que por algumas horas, trouxe
em polvorosa o baitro operá
riq da cidade ...

RETRETA

meamo nome.

o. diretores tricalores se diri·
giram. também. à C.B.D. pedindo
permissão para que a Flumin.e
disputo nos dias 25 e 28 dê.te mês
e no dia 4 de março, uma série
de partidas na Bahia.

A excelente Banda Musical «Am<>r
<l Arte», fará do. 19.30 às 21,30
horas de hoje. retreta no jardim
Oliveira Bélo, com o seguinte pro

grama:
I" PARTE - 1. Emídio Cardoso

Júnior -Dobrado - Vespasiano Souza
2. Só de Beiço· Samba - Vespa
siano Souza. 3. Requebra More
ninha - Marcha - Moacir Rosa. 4.
Quadrilha Carnavalesca. 5. Bons
Arcanjos. Polka - Barbosa.
2" PARTE - 6. Anita. Marchinha

7. Não me toques - Samba - H.
Jacques. 8. China - Marchinha. 9.
Não há como um dia após outro
. H. Freysleben. 10. Mundo 011

avessas • Marcha. 11. O Velho 38
• Marcha - Vespaslano Souza.

O tricolor carioca irá reiniciar
luas atividades após o carnaval,
realizando uma .érie de jogos
amiltosos. Auim é. que no dia 18
disputará em S. Paulo um chó
que amistoso com a clube do

Armando Carreirão. que vinha
aillumindo o <."argo de tesoureiro
do Paula Ramo•. pediu demis.ão
há alguns díes, Perde, auim. o

clube da Praia de F6ra um gran-
de animador e incentivador seu.

O PRECEITO DO DIA
Ob d

- -. .

dA vida alheia e o lado ruim das er am nao VIU, aln a a
coisas nunca devem ser assuntos bola nas rêdes
de conversas diante de crianças,
pois esta. vão-se habituando a
não confiar nos outros e a fazer
julgamentos injultos. Crescem em
ambiente de pesaírrrismo e delas
desaparecem a boa vontade e o
verdadeiro amor ao próximo.
Eduque seu filho num ambiente

de confia.nça, conhecendo também
a lado bom das coisas, para que
pOMsa ser útil a si pr6prio e à
sociedade, SNES.

o único goleiro que disputa o

campeonato Sul Americano de Eu
teból em Santiago do Chile 8 que
ainda não foi vasada foi o guapo
e destemivel guardião Oberdam bêl
partidas já disputou o Broaí] ten.
do Oberdam integrado o no••o

cnze em toda elas, não .ofrendo,
o a m a r g o r de uma bola
estar aninhada nas rêdes guarne·
c ida. por ele.

Vem obtendo
sueesso invulgar
RLo, 7 (A. N.) - A exposi

ção de Reynoso, que consíde
namos um dos expoentes má

Hebção dos passageiros que. em- xímos da 'nossa cultura artfstí-
liarr-arnm pela Cruzeiro do Sul. ca vem obtendo sucesso ínvul-
.Para Curítlba, - J'nn,má .de Faria I ga� tendo a imprensa cartoeaPinto, Julio Andrade F ereu-a e Dr. � . . .

. Pelagi-o Parigot de Sousa. _ Para I dedicado longas Cn.�lCI�'s elogioS. Paulo. - Marüll Lucia Bastos, sas laos se.us notáveis traba
José Roberto Bastos, Ernestina Si- lhos.

• mões Bastos. Antônio Nagrete de
Sousa, 1)1'. Osvaldo Rodrigues Ca- Comprar na CASA MISCE-bral t' Olivia Humalho Cabral. - LANEA ê saber economiear.Para Hio de Janeiro. - Maria: do
Carmo Francalassi, Elizabelh Mül
ler, lris Ouva,no"lY, Franklin Benja
min .Jcnkins, Dr. HauI Olímpio Bas
ias, WiJ,limn Preston Ra,m/ho, Hilda
Dulra j\Yadiz e Wilson Lourellço
SOi;l!'es. -_ Passageiros desembarca
dos na mesma dala procedente do
Bio ele Janeiro. - João Fel�nande�
Filho, Benjamin ?luniz Ba.rreto,
Lydio Alllllla,IH1, Ana Ma,ria Hack
ra�'t, Hinriemburg Moreira, Maria
TeJ'ezinolla (la Silva; Paes e Maria de
Lotll'fles .la Silva Paes. - Proce
donte de S. Paulo. - Catal>ina Na
\'81'1'0 Habcrberck, Julio Eiras Gar
cia, Wilson Hodrignes Marcondes,
Lall'rentino da Cosia Avila, Erir::!
Campos (' :\'anci Jacy de Call1:po�..

- Procedente de CUlritiba. - Lin
dolfo Anasla.cio GÜ'uçalves Pereirn
c Domina Verissimo Pereira.

Passageiros da
Cruzeiro do Sul

Livraria e Papelaria
Rua João Pinto 9-A

E' a casa que oferece às Cooperativos, Caixas Es
colares e 00 público em geral, as maiores
vantagens nas cornpras de material

escolar e livros didáticos.
Peçam preços sem compromisso

Bonito brinde acompanha cada compra realizada.

CARTAZES DO DIA

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái, diversas,

pequenas, com renda mensal de
420,00, por 37.000.00 cruzeiro•.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120.000,00,
No E.treito, por Cr$ 25.000.00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000,00.
Na rua Presidente Coutinho por

Cr$ 45.000,00.
No Bcüneario, por Cr$ 60.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça 15 de Novembro por

Cr$ 130.000,00.
Na rua Conselheiro Mafra, por

Cr$ 300.000,00_
Uma na rua Campos Novo., num

terreno de 1.524m2; por 40.000,00
cruzeiros.
Tratar com A. L. Alve., na rua

Deodoro 35.

HOJE 6a.teira HOJE

(lHE
ONIBUS PARA CANASVIEIRAS
Comunica-nol!l a Empreza Auto.

Viação «Limoense». que, em o

pr6ximo Domingo, não chovendo,
tará uma viajem especial à apra.
zivel praia de Canasvíeiras, partin
do a onibus daqui às 7 horas, do
Miramar, na Praça IS de Nóvem·
bro e retornar,do. do Hotel de
Canasvieit'as, àl!l 17 hora•.
Os lugares, que são numerados,

já estão à. venda no escrit6rio da
Empreza, à Rua Conselheiro Ma·
fra n. 98,

VENDE SE uma Serraria
...

hidráulica. de.
vidsmente registrada no I. N.
do Pinho e um "troJy" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 . Estreito

VENDE-SE �;�t�r�:ji��:
reiros, com casa. pasto. bôa
água e pequena chácara. Tra
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

A 's 7 1/2 horas:
Uma lua de mel t"m que todo o mundo toma parte •. menos

•

os conjuges:

Ronda da morte

URGENTE!
GUARDA LIVROS

CORRESPONDENTE
Precisa-se com urgência de

pessÕa. homem ou mulher, di
plomada ou não, que conheça
escrituração mercantil e tenha
prática de correspondência co

mereisl.
Informaçõ�s ne::.ta Redação.

15v.'6

Vendem-se
3 ca.as de madeira, na Servidão

Fran�oni_ (Pedra Grande). Infor.
moções nesta redação.

com Chester Morris. Jean Par!{er
NO PROGRAMA

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

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços Cr$ 3,00, 2,OO�i! 1,00. Imposto incluído. cImp. 14 anos»

I!I o·

(lHE «IMPERIAL))
'0

A's 7 1/2 horas
ULTIMA EXIBIÇÃO

filme que faz lembrsr -Eram Cinco Irmãea·:

FILHO QUERIDO

Quemacbou?
Pede-se à pessôa que encon

trou I pacote contendo pape)
em branco, para desenho, per
tencente ao Snr. Miguel Vela,
o obséquio de entregá lo nesta
redação, ou a seu dono, que
será bem gratificado. 3 y :-3

Prestlgl. O GOl'e�O • ..
elasses .rm••••, - o•••".
•• "q.l.� , eol,�."·. (L
o••,,).e�

com Don Ameche, Frances Dee e Ano Rutherlord
NO PROGRAMA

NORTE E SUL (Nacional)
VARIEDADES ESPORTIVAS (Sbort)

Preço: (único) 2,00. Imposto incluído. Imp. até 14 StlOS
• • • •

SESSÕES CARNAVALESCAS
DOMINGO, simultâneamente. no Odeon e Imperial

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

Sucedeu no carnaval

Marques e Georgina
da Rosa Marques

partícipam 001 seus parentes
e QII pelsoa& de suas rela
çõel o nascimento de .ua

primogênito
CRISTINA

.
Florianópolis, 29/1/945

Rui

3'1.2

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

Piadas mais irresistíveis de que sócegas nos pés! Ambientes
super granfinos! Tecnic610r daqueles f Chega, não? Pois

�ündª tem mai�! •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sexla·feira, 9 ele Fevereiro d. '945

r;�tSO{lI� Laboratório Clínico
,� � ��.� t=:= � RUA JOÃO PINTO, 25 - fone: 1448

1 �. _

� (em frente ao Tesouro do Estado

I nnRTOnO PRTOLnGICRS Florianópolis
I

Dr. H. 6. S Medina Farm. Narbal Alves de Souza

I
Exame de �angu:�r;���:a :=:t: :::��icação de cancer,

� Exame de urma, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

I
Exame de secreções.

�utovaccinas e transfusão de sangue

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

Voncedida a medalha «tiuggenbeim»
Nova York, - (S. I. H.) - :moso bombardeiro B-29 que

A medalha "Daniel Guggen-; está arrasando o território

h�im" ele ��44, destinada ,a?s In,;etropol�t�no japonês. Tam
eitos verificados em matéría

I
bem auxiliou a desenvolver, a

de aviação, foi concedida a experimentar, e está produ
Lawrence D. Bell, presidente zindo o P-59, que representa o

da fábrica ele aviões "Bell", de- [prímeíro êxito da nação em

vide as suas notaveis contrí-
I

avião de propulsão a jacto.
ouíções em desenhos e produ- II "A medalha "Guggenheim"
ção de aviões militares. l

é

conceelida anualmente pela
A fábrica de Lawrence Bellj "Society of Automotive Engí

produz os aviões de caça "Ai- neers", pelo Instituto de Cíên
racobra" e "King Cobra"; I cias Aeronáuticas e pela So

aperfeiçoou um novo e pro-, ciedade Norte-Americana de
.níssor tipo de helicóptero, e Engenheiros Mecânicos, con

está produzindo agora o fa-
I

juntamente.

� ..

� 'Esta
í
=

I
�

a_ vc rded c I
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
rnoderrios. inclusive Sandolias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

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

«Temencerte Barreiros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

JulgadO
ro. caso l�u��'=P:;�:o:!�s

do bancarlo , Rio, 7 (A. N,) -- A campa-

Rio, 7 (E.) - A Câmara de

,.
nha dos Clubes Agrfcolas in

Justiça do Trabalho, depois de troduzida no Brasil ha um dé

largo debate julgou o caso d().of cento, pela Sociedade dos Amí-

Ibancário Nestor Zaníní, fun-! go.s de Alberto Torres, foi Te

cíonário do Banco Nacional i tomada em 1940 pelo serviço
do Comércio dessa capital o. r1e Informações agrícolas. Com

qual invocando o artigo 461 de' o apôío do ministro da Agrí-
,Ccnsolidação das leis do traba-,I cultura e presemtemente do
lho pleiteava salário igual pa- DASP. a campanha em aprêço
ra trabalho igual, equíparan- ora sob o alto patrocinío da L.

do-se, assim, aos empregados B. A. ü)t1l10U íncremento án i-]
de sua categoria. Posterior- mador. Tanto assim que já Imente, Zanini desistiu de sua atinge a 923 o número de Clu

-reclamação, patrocinada pelo hes Agrícolas escolares espa
�jindicato dos Bancários, que lhados pelo terrétórro nacío

protestou contra a desistência, II al e registrados no Serviço
sob a alegação de que a mes- de documentação da agrdcultu
ma provinha de coação. Aque- Ta, até dezembro de 1944. O
la Câmara, com impedimento refenido movimento teve a s€

do conselheiro Percival Godoi guínte evolução: Em 1941

:lha, arguido de suspeição pelo 140 clubes: em 1942 - 234
referido Sindicato, aceitou una- clubes; em 1943 - 368, em

nímemente a desistência de 1944 -- 923. No corrente ano,
J"'Testor Zanini, que deve ser ho- com dotação espeoíal no orça-]
mologada pela Justiça local. menta, será dado novo e deci- i

A mesma Câmara também fez vo passo em favor dos clu
constar em sua decisão que bes agrícolas cuja firualidade é
não aceitava a intervenção do lncutdr nas crianças o amor a

Sindicato elos Bancários no terra, e ainda !Q mais racional

caso, por julgá-la indébita e aprovejtamento dos nossos

íntempestíva. campos.

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M�IOR CR s 6,250,00

Muitas boníficccêes e médico gra1is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

I

I

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

Amortização de Janeiro de 1945.
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Janeiro .ie 1945 foram amor'

tizadas as seguintes . combinações:
KGZ RRH UiZ TOa HBV TDH

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

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

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

--------------------------.---------------------------------------------------

r S. Música. Lira

I TUDarOnenseDa S. M. Lira Tubaronense,

I recebemos e agradecemos o se

guinte ofício: Tenho o) prazer
de comunicar V. S. que em 7
do corrente, foi empossada a

nova Diretoria da Sociedade
Musical Lira Tubaronense, pa
ra o período social de 1945, as
sim, constítuída: Presidente:
Boaventura Barreto; V i c e
Presidente; Manoel Brigido
Costa; Ir> V i c e-Presidente:
João Carvalho; 1 (J Secretário:
Antônio Lapolli Filho; 2° dito:
Amaury Madureira; 1'-' Tesou
reiro: Francisco de Sousa Ne
ves; 2° dito: Nilton Fernandes;
Oradores: Drs. Pery Daccia

I
Barreto e Manoel Lobão de

Queiroz; Fiscal Luiz João Mi
na; Zelador: Paulo Felipe. Co
missão Consultiva: Dr. Miguel

I
Boabaid; Flordoaldo Nobrega;
'I'ubalcaim Faraco; Abdon B.

iLins; Santos Benício; José
Bergler; Januário Alves Gar
cia; João Leopoldíno de Souza
e Carlos Cabral. Valendo-me
da oportunidade, apresento a

V. S. protestos de alta estima
e elevada consideração. Sau�
dacões.

(a) Antônio Lapolli Filho
Secretário

DE PESSOAS TÊM

MilH(;A Hh91STRADA

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU

Lfo,R DEPURA TlVU

DO SANGUE

,#:t"llfl:A'na
A ilflLli ATACA TODO O ORGANISMO

O Fíg �d(), o Bliyn, o coração o Estômago, 08

PUi:JlÕeS 6 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos OSSO!;, Reumatismo, Cegueira. Queda do Ca
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo 1:1.0 organismo. f\grartável ('omo Hcôr,
O ELIXIR 914 está aprovado pel0 D. N. S. P.
como auxtliar no tratamento rra Slfili� e Reu-
matismo da m�smR origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «911t». dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
lamento da Sífilis principalmen
te DOS casos em que a via bo
cal é cl única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa.

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
sempre os melhores resultados
no tretamentu da Sífilis.

(a) Dr. Rafael Bartoletll

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

rcdoçdo do ESTADO.FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

lu Couelltelro Mafra, .. e 5 - fONE 1.U 2

!atre,a a domicili.

Camisas, Gravatas. Pijarnes

I Meias das melhores. pelos me

nores preços só Da CASA MIS'
CILANEA - Ru o C. Mafra, 9,

••

Aceitam encomendas
caminhões

para
marca

" "

Vendedores para todo o Estado
(exclusive Blumenau e Joinville)

R. João Pinto, 9 Caixa Postal 220

Florícnópolia
._....... t;:.'.........a:tJt$...m . i:It'h . .a!o.t:. :t......ohlCoi,ot _�.._"""-=_�r'..:"...·�;:.'::_:':·�-�.;.=dro���_�,.._, ........"_· .... , == 1 �'*-":;-:--:--'�.'1�,__.....",,_��_.,.......
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o ESTADO---Sexta.lelra, 9 de Fevereiro d. '945 5

Nomeados os membros dos co
mités de cooperação cultural
Washington, - (8. l. H.) - incumbindo-se também dos as

Foi anunciada nesta capital a suntos relativos ao íntercâm
designação, por parte do Pre- bio de professores, arte, músí
sidente Roosevelt, dos mem- ca, ajustamento de estudantes

DR. AU�UO ROTOLO bras dos cinco comitês encar- estrangeiros nos Estados Uni

.... .:;dl.co _ C�-.fl·a�o _ Parteire regados de aconselhar o De- dos e cooperação na educação
l'II.. ..... partamento de Estado nos pro- agrícola.
M d

R A lOS
t
X

t j ão
blemas referentes à coopera- Esses comitês auxiliarão o

o erna �eP�ota�.!Ds a aç
ção cultural durante o corren- planejamento do amplo pro-

uiaguóstico precoce da tuberculose te ano. grama de intercâmbio cultu

)ulm�mar: úlceras gàstricas e duo- Os comitês tem por objetivo ral internacional pelo qual é
I�nats, cancer �o. estômago, ate- apresentar ao Departamento responsável o Departamento
.oes da! VIU olhares, rms, etc.

d E t d t d
.

t d d E t d
.

t ' êdí d\plica o Pneumo-tórax artificial e s a o o ,pon o e VIS a e e s � ?,_ por in erme 10 :: e

para o tratamento da Tuberculose destacados líderes nos campos sua DIVIsa0 de Cooperaçao
Pulmonar - Tratamentos moder- da ciência, educação e artes, Cultural.

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade -" ••-- ---- & 01 •

nedrca: Oudas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmid1
O..... t:oI hrs., e du 14 .. 17 hr.

T ..I.Il\n_ 1.47'

Indicador Médico
•

<.-'U1'OO de especialiZaçl10 de Glneco

logla (doenças de Senhorae) com o

Professor Moraes óe Barros, da Fa·

culdade de Mediclna de 8110 Paulo.
Tratamento especialIZado, médico e

cirúrgico, das afecçôes do aparêlho
genital feminino (Utero, oT(ttlo8.
tro,mpas. etc.).
Cura radical datl tnt1aml>ÇÕU dOI

anexos (Ovru-ios, trompas), sem ope

ração>. Tratamento de todos 08 di»·

tú.rbl08 da meutruaçlo e da eIIterUl
dade.

Trat.amento moderno da blenorr.
lC1a .&'lIda e crônica. em amoos OI

Dr. Newlon d'Avila sexos, por processos modernos IIOb
conlrôle endosc6plco - Uretrotooopla

Operaçõe. -- Viaa Urinaria. -- Doen- - e de laboratório.
ÇQI doa inteatino., réto e anuI FISIOTERAPIA _ DIATERMIA
-- Hemorroidaa. Tratamento do

- INFRA-VERMELHO
colite amebiana.

Filioterapia __ Infra-vermelho. CONSULTAS: - Das 10,3(1 li 12

Conault: Vitor Meirele., 28. horas e dll8 2 li II.

Atende diariamente �. 11.30 h•. a,
Consultório - Rua Tlratlena, a.

b tarde, daa 16 h•. em diant. Fone: 1.663.

.�\. R••lei: Vida! Ramol, 66. Re8idêncl4 - RUI TU'ldentM 1

.�
r... 10l7. (_s_O_br_a_d_O)_' � 'I_I__I_I_I_I_I_I_I__I_I_I_I_I_I_I_I__I_I_I_I_'_'_'_" '_'_I_I_I_I_._"'I_I_"__

•

__I_I_"__I_I_
..

I_
..

_

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CmURGIA - MOLli:STIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fol
Ailststenrte por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio Correia Neto.
Cirurgia do estõnlllgo e viB€ büíares, intestinos delgado e grosso, tírõíde, rins,

...681.81.8, bex�a. útero. ovários e trompas. varícocere. hídrocele, varizes e hérnia
CONSULTAS: .

.� li 5 horas, à Rua Felipe Schrnldt, 21 (altos da casa. Paraíso) , Te!. 1.598.

�R. RMAR:IO EsteWE��;�e�USEN
(Diplomado pela Faculdaoo Nac. de Mea1cina da UniTersldade do B1'IllIU)

ex-Interllo 0.0 !ierYLço d. Cl.tn1ca Médica do Profe890r Onaldo OIJ're1r&, médico do

Departamento de Stltl.de
CIJINWA IlItDICA - lIlol68t.1a8 Intel'llas de adultos e crlanÇ8.L (.,'ONSUIJl'ORJO

I IU1SlJIII:N()lA: Rua FeUpe �hlnJdt II- 18 - Tel. 8UI. CONSULTA� -- 088 111 .. 111.

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.

CLiNICA MÉDICA -- DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

� Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
esidência: Rua Álvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Asststente do Prof. Sauson, do IUo de Janelro

ESPECIALISTA
Doenças e operações ';'08 OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

CLrurgiJa moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu

da bõca fendidos ele nascença)
Esôtagoscopia, traquêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc.

CONSUL'l'AS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor Meu·eles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
HOllpitalServiços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado. 7 (Ediffcio 8. Francisco).

Con8ultal das 2 às 6 hora.s
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 783

fo..e 1 .....

DR'. BIASE FARACO
J, Méd'lco - chefe do Serviço de Slfillil; do Centro de Saúde

"O�-�'ENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
'l'1M'Bos OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

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

DR. GEBUARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

-

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

OF,. SETTE GUSMAO
CH�;FE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGJA DO CENTRO DE SAÚDE E DO

HOSPITAL "NER11:U RAMOS".
Curso OI' aperfej,;oamento no Hospital São Luiz (j{)nzaga, de S�o Paulo - Ex-esta
giârlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex·médico interno do

Sanatório de SaMos, em Campos do Jordão.
CJ,tNICA GERAr, - DJAGNóS'l'ICO PRECOCE .I!; TRATAl\fEN'l'O ESPECIAl,IZADO

DAS DOENÇAS DO APAR1!:I,HO RESPIRATóRIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSUL'l'óRIO: Rua Vitor Meireles, 18
RESIDl1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Te!. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cura0 � Aperfelcoamento e Longa PrAUc.a no Rio de Janelrtl
tJOl'IBUL'fAH - "ela mUlhA: c1larIamflJ!l ..... du lO.30à.12 h•• à. tarde excepto ao.
..badoe, oi•• 11.10 is t8 bor.. - CONSULTóRIO: Rua JoAo FInto .. '1'. fIObrado -

....Del 1."'" _ K",aldtlncl.: RD. P're81deate Co.Unho, li"

Dr. LAURO DAURADR. REMIGIO

[CLtNICA M:iDICA
aolNda•. Interno. d" Senboru • C!1-

aII,\l&1 em Geral. CONSULTORIa: Rua

"altpa Scnmldt - .I!ld.ll!cl0 ÂI!l6l1a Neto.

roa. 11192, II .. 12 a 14 .. 17 horas_ RJ:.

1Il01lNCIÁ: , Largo Benj_amin
COnltante. 3

�8peclall.ta em Doença de 8enho-
."" - V!às Ur!JIllU'las.

j
DR. ANTONIO MONIZ

i� DE ARAGÃO
�. a Orto�.. VJfJalea e 0lnrIrfJI
te WIlL Partoe ••_... te _"or...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Did'
rlamente t1U 11 .. 17 horu. R1Il8IDllN
"'A' Almt'l'a"'" A.lY!lm. U .._.. .,.,

'armado pela UniTel'II!dade de Genebra

Com prât.íca nos hospltall europeua
m:n.tca mMlca em Ireal. pedIatria, doen

,u do m.tema nel'T080, aparelha cenito
urinArlo do homem a da mulber

\Htlte. T�cJl.loo: DR. PAULO TAV�JIlfI
curso de RadiologIa CUn1ca com o dr

llanoel de Abreu Cempanarlo (810 Pau

oe . E8J)f!C1allzado em Hl«1ene a Badd.
f'llbl1ca, �lela UniTersldade do R1(J da Ja-

__., _ , -..:-.._ &
..,_.".."••

neíro. - Gabinete d. Ralo X - Electro

�logra1la cllnlca - lletaboUIDIO tia·
<al - Sondagem Duodenal - G&blneta
\e tl.IIloterapia - Laboratório de micro.

opia e anãííse cnníea. - RUA J'etMl8I1do
:a<,llalio. 8. Fone 1.1911. _ J'lor1a.nõpoll4- Londres, (BNS) - A horrí- uma só palavra. Na sua volta
..__.. ........-.;._.....&-_...........v••&.....,........ vel história de como um sacer- a Montargis, verificou êle que

JUI·ZO de Ol·rel·to da
dote católico francês foi bru- os franceses já se organizavam
talmente torturado pela Ges- para libertar a cidade. Com-

I' T··
tapo porque recusou-se a que- preendendo que os seus paro

uomarca de I]ucas bEar o sagrado sigilo �a confis- cos devi:;tm ser protegidos. até
Edital de pruça de bens moveis e �ao acaba d� ser ,�arIada 'pelo que a CIdade fosse, cOl}qu�sta-
imoveis com o prazo de 20 dias IJornal londrmo The Uníver- da, o padre Fouche dirigiu-se
() S.nr. Laudclino (Tasp�r. Bran-Ise". A informação foi dada pe- corajosamente às autoridades

��),.".JUJZ, de .,PH:l. 11.0
.•�xel·�lcLO ,do 110

"Jornal Diocesano de 01'- germânicas pedindo salvos
CcU"O d� JUIZ de D!lltto fI.1 Comar- leans" e o fato se reporta ao condutos para f .id a-
ca. na forma: da ici , etc.; . .

os re eu os p
Faz saber- aos

que.
o presente edi-1dla 12 de Junho de 1942_ Quan- roquianos. No próprio instante

:�I de ,Praça coru ,0 prazo de vinte do O padre Fouché regressou em que falava, um soldado
d.HlS vnem, 011 dele _eoill!leclme,nto I à sua casa em Montargis, após alemão atirou contra êle pelas
IIVe1'em,. que '�() dta seis (h) de mar- ·ter ouvido confissão na sua costa O dI' F h"
.ço .prOXlIllO. as dez (10) horas da I. .. . .'.

s.
.
pa e. ouc e.e um

manhã. em frente ao edifício dallgreJa, encontrou dOIS agentes IdOS mUltos cUJos lummosos
Prrl'eitura :.\Iun.icipal, desta: Cidade, da Gestapo que o esperavam. exemplos constituem uma fan
o �lfi(,�<l1 (��H: .. estiv�r .serviIH��. deilnterrogado acêrca da visita te de orgulho e de inspiraçãopodeno. tldl.l a 'pl�bllc() pre",dO (�e que recebera de um soldado para os cato'lico d todo o,"pnfla e al'remalaçao a quem mais S e

der e maior lanço oferecer acima checo, o sacerdote declarou mundo - conclue "The Uni-
da avaliHção feit'a em no�ecentos I

que o mesmo o procurara para verse".'
c:-u1:eiros (C r.::; 900,OO), os bens! confessar-se. Perguntaram en- "'''''''''''''''''''I''IiIIiI'w__'''.i.'''''''...,..IiI'..''''....,,,,.w...,'101""..-""'.."'""""_"" '101 ..:-.-..

aoal.xo descriJUl1!lados separados p�- tão os agentes germânicos ComUDtllCaça-Ora pagJllwnto das custas e mms .. . -

despesls do inn.'ntário de ;\Iaria I qual tmha SIdo esta conflssao,
.JoD'(juina de ,Tcsús c Sebastião Fer- ao que respondeu o padre ser- Comunicamos aos Srs. Portado·
n_andes, quc C()�Siste:ll, n.o, s,\gui�1te: I-l_he impossiv�l dizer. Diante res de Títulos da uALIANÇA DA
Cm engenho de fahucal açucaJ .e dISSO fOl detido e encerrado BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S. A.- e

seus pel'tellCe5, no valo!' dl' ((m-I . -.

l't','
a quem interes.ar. que o sr. Má

nhel1tos cruzeiros (Cr8 500,001; !nUlpa pnsao SO 1 ana. Duran� rio Franeilco da Silvel não exerce

lima vaca no valOJ" de ll'czentos e I
te esse tempo, o padre Fouche mais as {unções de cobrador dela

cincQe'1,ta. cruzeiros (CrS 350,(0) c. foi a princípio vítima de ten- mensalidades rela.tivas aOB referi

ll�ll TC'lOgIO de l_larcde" 1�.() _valor. de tativas de suborno que ao re- dOIl Títulos, cargo que deixou por
elillcoenta cruzeiros (Cr$ (10,00). E, lt'

.

t· ,
sua livre e expontllnea vontade.

para que cheguc a Uiotícia ao co- �u a�em lnu eIS .transfo:ma- Florianópolil, l' de fevereiro de
n·necirnento de todos, mrundon pas-Jlam�se em ameaças. Fmal- 1945.
sal' o presenle edital (fue deverá mente foi torturado de uma CampolI Lobo & Cia.
ser publica.do no lugar do �ostuJ1le

I
maneira tão horrível que não Correlpondentel da ALIANÇ�

c I'eproduz�d{) .lLllll�1 \'ez na lInpren- pode ser descrita Nada po_
DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S.A.

�a de Flonauc)pohs. Dado e passa- , .., De acordo.

�lo nesta Cida�e e COl11!lrca de T!-, rem, consegUlu arrancar-lhe Mário Francilco da Silva.
]ucas, aos 31 rijas rio mes de Jan,el- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1'0 rie 1945. Eu, Seb:,l'stião Rebelo, -

Escrivão inh,rino, () datilografei e

subscreyi, (Ass.) Laudeli,no Gaspar
Branco, Juiz de Paz, no exel'CÍcio
do C[\J'15o de Juiz rie Direito da Co
marca. Está conforme o original
que certifico haver afixado hoje, no
lugar d,e costume. Ti.illcas, 31 de Ja
neiro de HJ45. O Es·erivào interino:
Sebaslião H.cbeJo.

NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

ALVARO RAMOS

Instituto de Educa,ão de
Florianópolis
EDITAL

Xxames de segunda época e
de admissão

Previnem- 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

CIRURG IÃO-DKNTISTA

RUI Vitor Meireles, 18

COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

C1frruo do balanço de 1943:
CapItal e reservas _ .

Responsabilidades _ .. _ .

Cr$
Cr$

74.617.035.�0
�.978.40] .7M,S·1

84.616.216,90
) 2fJ.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.300.20

Receita .

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

Sinistros pagos DIOS últimos 10 anos .

Responsabídldades ... _ ....•.........•.....•... _ .

Cr$
crs
Cr$
Cr$

DlRETO.fl.ES: - Dr. PatntUo ti'Ultra J're1re d. carTalllo, Dr. J'ranc1Ioo
4. sa a AnIB1o' llallllOrr&.

.t.geIlcl... e lJUb-egenc.1aa e.m todo o terr1tór1o nac1onal. - ItucuraJ no

UruguAI. R.elruJadorea !. ner1u Dal Pl'1OO1pa11 cidade. da 4.mfi'lca, Ilurope
a A.trlca.

AGENTE EM FLORIA.NóPOLIS
C AMP O S L O B O A C I A. - Rua Fellpe Scbmldt. a. II
Caixa Postal a. 1. - Telefone 1.081 - End. Telegr. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL
.

Marlirio de um sacerdote francês

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a dLreçlio cUnica do

DR. DJALMA MOELLMANN
Construção moderna e co.n for tável, situada em aprazlV'el chácara com

esplêndida vista pa:ra o IIl1Iar.

Excelente local para cura de repouso. Agua frIa e quente

APARELHAIUENTO COMPLETO E ?tIODERNtSSIlIlO PARA TRATAMENTO
MÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
I,lIbol'nt(u'loffl para o� exames de elucidação de diagn6stic08.

, Apavtainento,8 de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartament'os de la classe Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

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

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de oper·ações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PóDE TER 1I1ÉDICO PARTICUI,AR

FLORIANóPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

,,�r-
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fLista dos expedicionários feridos Teria renunciado o
••• chegados ao Rio de Janeiro gabinete holandês

vemen.te 1'Thiciará a contra Rio, 8 (A. 1�.) _ É a sezuinte a
.a S'

Londres, 8 (U. P.) - Foi

ofensiva nas F'[lhpinas com o
�

no]' uos . an
í

os, idem; Paulo Si- .

d
. 1 1

lista dos 80 expcdicionários feridos mões dn Rocha, idem; Teófilo Hio
anuncia o nos Clll"CU\lOS Jem

ou enfermos que acaharn de chegar idem; Alvi.no Ncstak, idem; .Mari� informados que o premíer ho

da frente italiana e se acham inter- 'I'ortato, idem; Geraldo José dos landês Gebrand entregou sel!

nados no Hospital Central do Exér- Santos, idem; Dio.nisio Alves Hi- pedido de renuncia do gabine
cito:. Capitâcs Salvador Gonçalves b_eiro, 1 �' Cia. Transmissões; João
.Ml.l;rtms, Hl ; Flavio Ferreira (re- Evamgelista Pereira, VIo Hl ; 'Frnn-

te, à rainha Gluilhermina. Os

conhecimento); Hugo de Sá Cam- cisco Claudino da Costa, idem' mtnístros holandeses não COl1-

pelo Filho, xi- iu. lOs. tenentes Francisco Costa, idem; Cantidi� firmaram nem negaram, í.ndi

CesárioF Tavares, Vl° HI; Caio Go- Solene, idem; José Novarro, idem' cando, entJreItantú, que será
mes 'ig;tei�red(), VIo lU; Mário Rubc.ns l\'eri Moreno, 1° RI; Lwer:
Moritana I'eixeira, Xl" Hl: Eu- to de Sonsa, idem; Aldo Meireles

feita uma declaração a res-

rico Bustos, XTo nr, 2°s. t�ne[1.tes 10 esquadrão Hes.; José Luiz Enze� peito.
Diamantino Fiel de Carvalho 1° Iino. 11° lU; Augusto Freire, idem;

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

lU; Alcoradim :\'asC'irnento 1° 'ni. Antenor Lopes, idern ; e Geraldo Não se confirma a exigência
Mário Cabr-al de Vasconce{os, V16 Fernandes de Barros, idem. de De Gaulle L

lU; Newton Ribeiro Cardoso Vl?
r

HI; )'lncio Gemes da Silva, 1h RI;
Londres, 8 (Uníted) _:_.!Ri-

sub-tenente José Cândido da Silva, 1;,l'lI'IIII:[IIJljgl'J I chard Law ministro de Estado,
Vl.o nr: 2°s. sargentos EugênioFer-! rJ IIlUIl 11Ilm1a exposição perante a oa-
reir a: Batista, 1° Hl ; Paulo Noguei-
ra de Moura, vro HI; Vicente de

:B lUlS QUI UlIII mara dos Comuns declarou

Paulo e Sousa, Xl" Rf ; 30s. sargcn-
'NOME, É Ulf não ter informações sôbre as

tos Durvalino Denrla. VI" RI' Abrão
• I II B O .LOI notícias de que De Gaulle te-

Silveira Dias, Vlo lU; DiI(,�ll1a.ndü PODER();) ..lUXl- ria exigido territórios no aci-
de Oliveiru Cor-vete, "l° BI; Sabi- LLUl.
no da Silva Moruis, XIo Hl; Aduul-

NO TRATJ...

I
dente e no orrente do Reno

do. Modrado, Xlo ar. Alciodes Cr-
UNTO DÁ afim de incorporá-los ao ter�

nejeira Pres, 1 ° HI; Tomé Gonçal-
ritório francês, rnae asslna.lon

ves, VIO HL; Ismar Pereiral Braga que, de qualquer forma, o as-

1� RI; �ntôniu :.\Iorl'i�a de Arau�io;
1 lU; Severino Almeida de Arau- Os estudantes

sunto merecerá a atenção de

I'!jo, lU lU; João Alves Cardoso, \TIo
agr d C

todas as quais procurarão 1131'- •

P,[; João Bolando Diniz, VIo RI' a e em
.

mondzar a questão com os ob�

soldados Haul Vieira Dias, VIo H[: Rio, 8 (A. N) A Uníã I [etí d 1'1 d A lâ
I

I
Valter Gomes da Sí l va, 10 1'1', ,Jose? "

.
- iao

I
lVOS a ca a o t âritico,

l Metropolitana dos Estudar t I

AI ves ie Melo, idem; Arnauri lio de . , . . .

" 1 es

R fSAousa Garrtine, idem; Benedito An- e!lV.I'ÜiU OfICIO ao mínãstro Apo- e o r"os P' ra
tonio da Serra, 1" H I; J esuino de ,Li- IOlllO Sal€s agradecendo o ges- \I (l

�la, Ylo RI; (ren.ddin.o de oliveira'lto do titulaI' da Agricultura OS russos
�dem;. ::.\lanocl Toledo, idem; Bianor concedendo 20 bo·lsas ao t-
JOaqlllill de Sousa 10 RI' Alcides '.

s es U I id' 8 (U
'

Pinto Barcelos, idem; 'Edmundo dantes canoca,s para ingre'ssal'. -,O�l � es, n.lted) - ? co-

�el'eil'a Cardoso, idcllJ; E. Duarte, I na!s �scolas Nadonais de Agl"o- I l�Emtanst� de. as·suntos mllita

l.dem; Aden!ar )'lae�}a�lo, idem; Hen- ll'onna e Veterinária. Depois de
r es da DNB .l��ormou, qUI! o

Ilcfl�e Be([llll1l Pan�,. ld(,l1�; Manoel i apre.sental!' (';emgrrutulações ao
comando SOYletl('O esta fazen-

Ant.mlO Azevedo hlho Idem' Jo" ..

' d h·
oA

Ferreica de Araújo, id'elll;· (�ls�� I
IDl'lUStrO Apolônio Sales ressal- _o c eg.a-r !novos re,fot'ços ás

�aster da Silv�, id�ll1; Candido Bru-I talndo. 5'
valor de sua i!niciativa, \lmhl3;S do Oder.

I�sta de Al11Ol'lm. Ioem; Aristides a Ulllao lVIertropolit1ana de Es- P d
-

rHlT'avante; (in ,RJ; ..José Vila Real, tudamtes sa,lienta que "t .'C'
O e�ao 19r exporta.

!(lem; Al1lbal Cl'ISPllll de Sou' ('0 b 1
aI", das cercai·lde 3O I

a HJ; João Rafae.l Sij;'a Filho 1��n�' i o sa,s representam, para os
;.; On5.

de .João :'I'Íaria Teodoro da Silva'. idem: I E.studantes, um grande auxílio de carnes

�1cid�s Biscaia, ide11l� :'Ifiguel Galrl1: I e cada uma retrata mais um Rio, 8 (A. N.) - Em reu

talo'cl:l:ld}Ld'Orl,ando �ei, !dem; Alie-I técnico. um i1ntelectual capaz' nião cpnvoca({a pelo sel'vico
zer a,1 I ° SalglleJl'o Idem' Pau i

' I d b t
. .•

lo .TUl1 [(ers 110 Rr. B",'ne(l' t 'F'
-

I
C e mgressa.r nas fileit'as da-I'.

e a aSo eClmento" a.füm de tm-
. ',' ., I ° J an- I I

� t d
" -

i

c�sco .de Jesus, idelll; Hainllm.dn I que es que,. amanha, deverão! �r e uma sohCI1taçao do go- I

N.ogl:�l!:a .da �l'llZ, idem; B�el1teri() 90nduzir O Brasil vitoOrios.o e i vemo inglês sôbre que qllanti� I

Bancldk, niem, MeneJ.au Glaudio- Impoluto através da história".
I dade de carne ellisopada, con-

I

I �elacta e "coI'lled beef" seria
.. ,.

V IDA--S·il·���.�;:���;xP{��t���ec�:g��rl�';:;�
» , exportar 20 mil Itoal,eladas ele

• .,. �anl,e ensopada, e 11 mil de

A famosa n�vela de Amaral Gurgel : r ',co�ned beef". Nã9 ficou re-

«Três Avfba de ser edl�ada pe�o Laboratório Nusma o novela I JIVlda a exportaçao de carne

d l't das»b que sera remebda, gratuitamente, a qualquer I ongelada, pOI"que serão antes
os el0res, astando juntar ao o d I'd

.

de TONIFORÇA Na. 6 b _

n me e en ereço, uma bula )HVl O os interessados O'3JU-

d
. o s rece erao a novela «Três Vida.» co. "1

l"o

�:;:��t:lit:�ki�t;?�eg���j:·:Ei�:�;;:::� I �iêííããííiiiâde
Tonlforça: tomco para Os fracos, força para os debeis!

Hio, 8 (A. N.) -- A Comi·ssão
�oacioil1,aJ de Armazens e Asilos,
ntegrada pelos senholl'es Eva
'isto Leitão, coronel Cícero
:'osta,'(h e .J'rvenio Lira, está
'm plen1a ativiJdade afim de
a,vreselltar, de:ntl'o de mais
:uJ'to prazo, plano de constru

.:ão iuternacional de armazene

(3 asilüs. Já foram tomadas di
versais dellib�ll"'ações, tendo a

Comi�são re,cebido numerosos

telegramas e ofícios de todos' ,

os POll1ltOS do país den1JOnSÜ\all- I

ri o grande interêsse_ pelos setj'strabalhos e exeol.lçao do '(.:loI.\

.programa. Um levamtamellto
econômico dos municípios cer

califel'Ü's está s'elldo efetuado
sem demora, com a preocupa
ção d� obter todo,s os e'lementos
necessários à pe.rfeUa caracte

l'izaçãp das ZO'llaJS prodiutor:as.
I

Enquanto espera
Nova Iorque, 8 (U. P.) - A

emissora de Tóquio ínforrnou

(,ue a Alemanha "espera COiD�

Jiantemente" a vitórta, das ar

mas � nazistas ma Europa. A
crnissôra nipônica acrescentou.

por sua vez, que o Japão bre-

apóio da esquadra e que tal

será o ponto de partida "das

maiores batalhas de que o

munido jamais teve notícias".

VOAO ROXY Hoje, 6a feira às
19,30 horas

LONDRES, 9 (United) __, A rádio de Berlim anunciou que Oilda de Abr�u, Darcy Cazarré.

os russos estão construindo aeródromos nas marg'ens do Oder
Delorges Camlnh?, e CO�Qhita de

10' d'
.

�

, Moraes no ••nsaolonal filma na-

apenas a mmutos e voo da capItal alema. cional, inoontestavelmente o n' 1.

,. mm ·.................. BONEQUINHA DE SÊDA
Musicas deslumbrante... Bailados
IIsnsocionaeB. .. Cançôell lindi.. i·

mos... E um belo romance de

Florianópolis 9 tJe Fevereiro de 1945

Têm fome, querem pão!
Londres, 8 (U. P.) - "Que- mulheres se reuniram drante

remos pão, temos fome" foi a da prefeitura de Ste.glitz ex i

palavra de ordem que predo- glndo viveres. Consta que os

minou uma grande manifesta- manifestantes sairam duma fi

ção ele donas de casas alemãs la onde, depois duma espera

no bairro brelinense de Stle- de várias horas, lhes foí anun

glitz. De acôrdo com viajantes cíado que não havia mais ali

chegados a Estocolmo, prece- mentes disponíveis para o po

demtes de Ber1im, mais de 300 voo

A Diretoria do Clube Doze de Agosto
a seus associados

A Diretoria do Clube Doze de Agusto, infra assinada, 130-

me.nta informar aos senhores S0010S e suas exmas. famíHas

que, êste aJno, não serãJo reaJiz·ados os tl'adiciollllalis ba;ües car

navalescos.
Tal decisão provem da impossibilidade do cumpr;imento

(le fest.ividades em sua séde 'Sooial por força dos me.}llOII'a:mel1tos

que nela estãJo s,endo leV'ados a cabo, af,im de que e1,a não só

jJossa ficar devidamente üapacii:lada a satisfazer todas as evi

l1enltes lacunas atua·i,s, COl11'O, llliesmo, oferecer ampla satisfa

çao àos desejos de conforto de seus associados.

Resultou, ainda, t,al decisão de não haver sido posslivel
estia Di·retoria, apesaI' dos esforços exp�lljdidos, a obtenção
local apl'opriado para as festas de Oarl1aval.

Certa de que os sen.hores sóeios aceitarão com inteira

c ompreensão a justes·a das pOIlJdera;çõe-s cClIl1diciol1ladoras de

sua atitude - a úni'ca comp3Jtível com a dignidade desta agre

miação - a Diretoria do Clube Doz·e desde já an.tJetCipa OiS seus

a.gradecimento8 e compif'lOmete-se a rei,ll,idar e ,ampliar os se,uls

programa-s sociais tão 10go se compl!e:tem as obria;s de reforma

em sua séde, já em pleno des·all.volvimenrbo.
Floria,nópolis, aos 7 de Fevereiro de 1945

José Candtido da Silva, presidente.
Cap. Antônio de Lara Ribas, vi,ce-presidemte.
Manoel Ferreira de Méllo, 1° seoretário.
Antenor Tom'es, 2° secretário ..
Dr. Joaquim Madeira Neve.s, tesoureiro.
Dr. Leobe-rto Leal, oll"ador.

Três exércitos americanos na ofensiva
Paris, 8 (U. P.) -- Os últi� frenlte de 35 kms, nas ZOnas da

mos despachos p,r.ocedenrtes da fronteira germano-luxembur�
fl'e11te informam qU'e divisões guesa, e depoils de cmuz;ar os

dos 3 exércii;9s norte�q,merica� rios Our e Sme, estão aprofU/ll
nos e.stão conseguindo bons

I
dando suas Ipenetmções nas li

progressos Illia .ofensiva lança- nha,s alemãs, a d,espelÍto da re

da dentro dà Alemanha numa S1stênciá inimiga.

Laboratório
I

de Análises Clínicas

,«TRES

farmacêutico GERCINO SILVA

RITl-Hoj e 6" feira às
19.30 horas.

Michelle Morgan a Alan Curtis em:

ENCONTRO EM LONDRES
Dele ... a vida ou amor... E que

decidfria Ela? ...
Somente o beijo daquela mulher
poderia exprimir a respollta ... Uni·
comente os suaa caricias poderiam
significar lIegurança ou ndo ao

homem mais perseguido de todo
um Império.
No Programa:

O esporte em maroha • Coop.
Noticiorio Universal - Jornal
Impr6prio até 14 anos

Preçol Cr$ 4 ,00 .. 3 00
(Imposto incluso)'

.�.�.�����.,-,:,.,-�"

Elevada à 2a• dasse
o Snr. Interventor Federal assi

nou decreto, elevando à 2d• clàlse
Coletoria de Videira, no municfpio
do mesmo nome.

f

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assist�ncia)
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

A dez minutos de

(CO CRUZEIRO DO SUL»
Da nOSI�!I patricios que, nos cam·

pos de Itó!ia, defendem a honra e

a soberania da Pátria. recebemos
o n' 5 de «o CRUZEIRO DO SUL».
de !7 de janeiro último e publi·
caça0 do Serviço Especial da Fe,r�o
Expedicionária Brasileira. Som�s
gratos.

FERIADOS BANCÁRIOS

J. COSTA MlELLMANN
(Engenheiro Civil)

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

FLORIANÓPOLIS

Em virtude dos festejos corno.

lIalescos, as Banoos desta capital
não funcionarão, de sábado à.s 12
l'

,

:1.ora., ate quarta. feira quando
?ts 13,30. reiniciarão suas ativida:
des.

amor•••

Muita alegria I Muito sentimento!
No programa:

Cine Jornal Brasileiro 3](26
Complemento naoional
Impróprio até 14 anoll

I
Preço Cr$ 2,00

[lmpoato inoluso)

RITZ, Domingo, MALDIÇÃO DE
SANGUE DE PANTÊRA

ULTIMA_ HORA
f

Milhares de homens e méiquina;s rumam a Berlim
. �oecou, � cU. P.) U. - A batalho dt? Oder entro f d
lntensldade praticamente indescritivel. Enormes m : nUd'Q h

ase II

centenas de bateriatJ de artilharia e milh�res d .� sos e homens.
decisivamente, na luto I.

e av� es empen am·ee,

frente de Berlim A art.{hue.marcc:';� o bm da reslstencia alemã na
• 1 orla SOVletICQ, poderosamente apoiada pela

arma oerea, ,est<Í liquidando toda a especie de obstaculoll levantado
pelOI nazista.i, com a infantaria e forçall I bIl' dad ., .

fi
n as SovletlCQs.

I

Gigantesca batalha
Londres, 9 {U. P.) Urgente - A LutlQ ela d B 1

transformada. agora, numa batalha de I,.
p
t

posse e
_

re9 ou e.tá

d i
q,lgan asco pl'oporçOBII -acaba

e onunc ar o comentari.ta de assuntol'm'l't d DNB
'

merO
{ 1 1 ares o , von Ham-

)

Sabre a Alema'.nha

1 !-,�ndre8, _9 . U .p. A emissora de Bedim informou que bombardei"
roa a la OI estao lIoando sobre a Alemo nho.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

(onquistaram Par .chwitl
Lon�res, 9 .U.p. ·Urgente- A DNB Ú'lformou que forças lioviéti·

ctas tcon16q,,;�s�ara:n Parohwitz e penetraram lem I..uehen, loccllid�d .. di."
an • .ll'rnS· '" o.,te do Oderl ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


