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merecia

Franco teve a

que
WASHINGTON, 10 (U. P.) - ° general Franco quer ser

vir de mediador entre os aliados e os nazistas para o estabele
cimento da paz. Informações colhidas nos círculos autoriz�
dos norte-americanos indicam que o govêrno espanhol nao

fez nenhuma proposta nesse sentido aos Estados Unidos. Sou
be-se que Franco propôs tal coisa a Winston Churchíll, em

I I 9311 nota enviada pelo gdvêrno espanhol ao govêrno britânico.
Ano XXX fl�rianópolis- Sábado, de 10 Fevereiro de 1945 H. Além disso, Franco sugeriu, igualmente, o estabelecimento de

uma aliança hispano-britânica contra a Rússia, aparente-

d
,. Ieríd b Declara�o-es do mente na mesma base do antigo pacto anti-Komintern ínven-

Os expe íctenaríes erl OS rece em \I. tado por Hitler. Como não podia deixar de acontecer, Chur-

. a visita presidencial general Batista chill repeliu terminantemente a proposta tanto quanto a me-

diação de paz como quanto ao estabelecimento de um pa?to
anti soviético. Churchill, entretanto, não ficou nisso, e enviou

Rio, 9 (A. N.) - O presiden- dente con,ve�'slÜn de:ll0rad�- Méx�co, 10 (U'. P.), :- Em a Stalin a cópia da nota que recebéra do chefe do govêrno fa-
te Gelúlio Vargas esteve na :l:e?-te .. -\.. �llt llnaa enfpl'!nanu entrevista c�ncedlda a

.Impren-Ilangista. Adiantaram os círculos bem informados que se

manhã de ontem IUO Hoepítal VISItada iO,I aI:) '.
também de :s!1 o ex-presidente Batista sa- Franco cometer a toli�e de enviar essa pro�osta aos Esta�os

Central do Exército fazendo praças. All ° presidente COl:- ,llentou ter encontr��o, em tO-lunidos, a resposta sera a mesma de Churchíll, uma negativa
demorada visita aos otcíats, vel'?ou Iongamente com d01S

'I dos os país,e� que VISitOU, uI? completa e de mo�o a não deixar. dúvidas, seja para o propo
mrcrlores e soldados que, eml íen��os, atmgl.dos l_lel?, chama-,gra�de espirito d� c�nfraterm- nente como tambem para os naZIstas.
virtude de ferimentos r,�cebi-' elo . Pe de tr:iJl1ic1_1ell'a , que se

-I z�çao e c�operaçao mter-ame-

d - as operações de guerra'l encoutravam ern sala separa- ricana. Afirmou o general Ba- Nomeado embaixador da Itália no Brasilos I�1, l"a foram evacuados es- la, na entermarta. T'errnínada ,tista não ter projetos devoltar, .na aua,
Ih ídos . ele es- a. vlsíta o presidente dirigiu-se a exercer o poder em Cuba RIO, 9 (A. N.) - Despacho de R'Oma mforma que o se

tando :'eco 1 10OS Inhaqf�l I Go- com a comitiva para o "Hall" I CU)'o povo "é uma prova da li� nhor Mario Augusto Martini, cristão democrata e represen-talbelecl'uento. c e e (O
t t d FI Comité N' 1 d Líb t

_

f" o
.

f', .ornpa- pr íncipal do edifício donde se berdade que prometi pois que an e e orença no omi e aciona e 1 er açao, Ol n -

vêrno que se azra aco ). . J -

I . .' f
_

d baí d . d Itá li Brasil M '-
, .

� d G rra retirou com as mesmas honras outra COIsa poderia eu dar ao meado para as unçoes e em aixa OI a a Ia no rasu. ar
n11a1' do.ministro ;- t

ue

d� co�n que havia sido re,cebido.!povo de Cuba a não ser liber- tini, que foi um dos fundadores do Partido Popular extmto
p-al. E.urlCO Ga��ar u ra,

.

_

w._.:_ ................. __ ............ _ ... _ ••

'jdade?" Destacou ainda o ze- pelos fascistas, é o antigo presidente da Federação das Uni
Gal. Firmo Frene ,e de se� aJ� Agência do Banco do neral Batista qu� servi� a ;eu versidades Católicas italianas e já foi Sub-Secretário de Agrídante de ol'd.enls, . comabl:d- anl� Brasil em Montevidéo Ii país durante os mais preciosos cultura, antes do advento do regimento fascista.
Abelardo Maí a, fOI rece I oaI. " ".. . " "

1 G I Sonsa Ferreira dire- RlO,.i (A. N.) - 1< 01 assina- anos de sua vida". Estou sa-

tpe',ollaS'er,TI'Co de Saúde do do decreto estabelecendo o tisfeito, acrescentou, mas es-
01 lO> '

1 B -I t dí t
.

1
.

,
. it outras altas pa- pro toco ° entre o rasi e ° ou ISpOS o a servi- o se aSSImEX81 Cloe.

b lecí 'f A • _

'dte:ntes. Aguard,alld.o o presí- Uruguai pa::a .estd,a E'BeCImentlo 'tor preCISO, nato como pref�l edn-dente eSltavam também no Hos- Jp u�111a a�l\el[nclat '.°" al1CO (O
I � mads ��o pos O que me or e-

'"
' .

t o em BraSI em 011 eVlCieo. sIgna o .

pital Centml do .l.!JxerCI o,
.

-

�:iX:i��fodA�e�:t����Ol'U:l��;1 Os EE UU. não estão satisfeitos
e��aDO�:;\?�;th p;e��lI:l�asH:l�t�_

_ W�S�I�GTON, 10 .(U. P.) - ,O.s Esta�os Unidos não =. Procurara' formar um novo gahl-nele;idadeg- Dirigindo-se a Enfer- tao satls.feItos com a atitude de varios �o�el:nos !leutros. FOI
.,' o presidente encontrou o que afirmou o sr. Joseph Grew, Secretano mtenno de Esta- BRUXELAS, 10 (U. P.) _ A rainha Guilhermina encarre-:aI�:�vos soldados da FEB do, em entrevista concedida à

t�mpre�sah "Não estaretJ?-10s. sa- gou ao sr. Achile para formar o novo govêrno holandês. O no

c�rca(lOs de tonos os cuidados,
I tis�eitos d d�s�acou GrewA - a e qute end amos garan !as Ir:r- vo premier declarou ter esperanças de poder organizar o gabi

passando a palestrar com as; qUlvOC�S. e ° �s os governâs ne� r_?s e que netgarao aSI o nete ainda hoje. No novo govêrno estarão representados 80-

praças sôbre a 1J.11atureza de ,a{)� C�Im�nosos le g�e��a�, egor ��'�o o� que e� rara� no cialistas liberais católicos e comunistas.
"eus ferimento:s e ao mesIDC! paIS e torm8: c han es ma.

d
Ingen e

. tnor e-tar:rencanot n)o tendo para cada um, acrescen ou nao aver provas e. que os na�Is as es e)am pro- Imt·nentes as quedas de Krustl"ne.II I
de conforto Antes de curando escapar para a Argentma, atraves de Portugal e

pa avra·8 .

E h
retirar-se o presidelllte Vargal!'( span a.

Franciorlfalon aos soldados, dizellldo" V I d I
r

E· e
que os visitava sob grande li enezue a ec arara guerra ao t( IXO». MOSCOU, 10 (U. P.) - Kustrin e Francfort, do Oder, es-
emoção e ao mesmo tempo se'1l- CARACAS, 10 (U. P.) - Noticia-se que a declaração de tão em ias de caírem em poder das fôrças do marechal Zuhkov.
lindo imenso eont('ntament.o guerra de Venezuela ao "Eixo" está sendo estudada atual- Os exércitos russos cercaram praticamente duas unidades ale
em perceber ° elevado �ll;0:al mente pelo Poder Executivo. Acrescenta-se qUe, possivelmente mãs que estão sendo atacadas, taml:jém pela retaguarda. En
de to,dos, ,apesar dos sac:lflclOS depois do exame do assunto será convocado o Cqngresso, 01'- quanto os alemães admitem novos reveses, observa-se de par
que o destil;o l?,es haVIa re- gão autorizado para dar êsse passo. Sessões ordinárias do te dos russos estrito silêncio oficial. Convém destaca�', entre-
servado. Flinallzajndo o chefe Congresso Venezueano começarão a 19 de abril endouro. tanto, que o silêncio oficial demorado de parte soviética habi-
do Govêl'l1o decl,arou ter d�do

_ .I' _ tualmente precede algum grande comunicado que, no caso,
instruções ao general EU'flCO Carta do major Sapucftlft ao pod�ria ser o de�moronamento total da f�ente nazista do <?der,
Gaspar Dutra para condecorar

_ _
ao leste de Berllm, Outros despachos adIantam que as forças

os oficiais, sargentos e �raças gral. brigadeiro Robert Israellrussa.s aumentaram � inte_nsidade das oper�ç?es na di�eção de
com medalha ,;le guerTa, Cruz

I RIO 9 (A. N.) _ ° Ma'or Alfredo Sapucáia, ai do 10 ten. Sttetm, com o que Isolarao .t?�a a Pomerama, e reallzam os
de campanha' - recentemen- j •

d . Old 'd S ,.), ebe m I ata d
p

. neral bri-
novos avanços na zona da Sllesla, onde chegaram a Lueben, a

t " d ara atos de bravura aVia .or eg8;l. apucaI�, Iec u u a 1 o ge
_, 64 kms. ao noroéste de Breslau.e cna a P ,._Igadelro do E�ercIto Amencano, Robert Israel, com relaçao a

em campanha - po:,que a (1
'morte na Itália do jovem aviador patrício ocorrido em no-

('atriz ela ca'la um Ja era um ',. '

'l·t· t d
.

d t
- . -

_

. ,

t de he Ivembro ultImo, em so o I allano, en o enVIa o, em respos a,dactl'l.nento <..:omprovan e
_

,- a seguinte carta: "Exmo. Sr. Gen. Robert Israel. Acabo de
r·oismo. As palavr�do p.reSl�

receber hoje a nota de vossa excelência de 1 de dezembro úl
dente fo,ram r,ecebl_ s S�b ca-Itimo p�rticipando, com grande pezar, a morte, na Itália do
101'088. salva de palma� e to-

imeu filho, lU ten. aviador Oldegard, fato já de meu conheci
dos .os pfe�e�n�es. contl:Ul�dldO 'mento. É, para mim, sobremodo honroso o conceito de vossa
a vlslta, dll'lgm-se o pl,esl en-'excia dizendo-me que dera o meu filho a sua vida ao servico

]... 'bl' acompanh'tclo I
.

>

t(' da . ,epu lca, "

(da Pátria tendo êle atino'ido uma honra sómente igualada
d t I comitiV'3. a 12a en-I' b
'e - .oe � a :. lpor outros que se têm sacrificado supremamente nesta luta
fermana; onde estao �alxa�os Ipara manter, para sempre, os prinCípios de todos os povos li
os sargenrt:.os.

A

Tambem aI °
vres. Partindo de vossa excia., alta patente de um grande

ehefe do goverl1�, palestrr,ou ,ExérCito, este conceito para a gloria do meu querido filho, foi,
com cada um dos feudos, a�'lO- senhor brigadeiro RObert Israel, a maior homenagem recebida
ximanc1o-�e dos respct;ÜVOs' até hoje, pois vejo, que, não passaram despercebidos de vossa
leHos e ll1fOrman�o-s'e, d� .

ca- excia. os predicados morais que meu querido filho levára desse
da um das respectIvas M-IVlda- país para o campo da luta, ao lado de nossos queridos patrí
eles no campo de batalha

.. ? cios sob o comando do ceI. Nero Moura, o bravo comte. do priembaixador A(�o1fo B�rle Ju- meiro grupo de caça. R'2speitosas saudações. (a) Major Alfre
ninI' e sua e,sposa, aSSIm como do Gomes Sapucáia".
os d e m a i s acompanhantes -----------------.---------_

i'�l1�:I���,;:e ]�I��,::��:��� c;� A ponto de anular as defesas da Siegfried conf�3�����te��a�%n�i) dos �����a�osa f����od?S�U�?J�s g�
uns e OUit'l'�S. A en,feil'lllaria vi- PARíS, 10 (U. P.) - Os aliados penetraram mais de 8 versos assuntos referentes a paz. Sir Sitrine abriu os debates
sitac1a em seguida foi a 14a, kms. nas d.efesas da Siegfried, nas primeiras 12 horas da gran- destacando que a Alemanha deve ser democratizada, ·os jo
chefiada pelo majoT médico de ofensiva iniciada ontem na frente ocidental. Ameaçando di- vens alemães reeducados numa atmosféra sã e anti militaris
Assis Freitas Duart'8; onde es- rêtamente Cleve e Goch, os aliados britânicos e canadenses ta e a Alemanha transformada, incorporada à comunidade
tão .internados os oficiais fe- estão a ponto de anular as principais defesas setentrionais' da européa. Salientou, também, o orador que deverá ser restabe
t'!d,o.s e çoru, os quai$ P :pre�ü- Siegfried, entre o Mosa e o Reno. lcidl1 na Al�manha� ª liberdade ele reuni�9 e palavra, �

resposta

o

Possível a criação de um novo
bloco de nações

LONDRES, 9 (U. P.) - Fonte excelentemente informada
indicou ser possível que o general Franco Venlia a propôr
a creação de um bloco de nações do ocidente da Europa, no

qual a Espanha estará. incluida.

Sôbre as fábricas· do Reich
LONDRES, 10 (U. P.) - Mais de 1.300 fortalezas voado

ras Liberators, escoltadas por 850 caças bombardearam as fá
bricas de petróleo sintético de Lutz e as fábricas militares de
Weimar, bem como importantes centros de comunicações do
Reich.

Prossegue a ofensiva na zona do Reno
PARiS, 10 (U. P.) - As fôrças blindadas em ofensiva na

zona do Reno já avançaram mais oito quilômetros, desde o
início do ataque, A resistência alemã é, ainda, ligeira mas es-'
tão sendo observados intensos movimentos de tropas o que in
dica que o inimigo está trazendo refôrços para o campo da
luta.

ft Alemanha deve ser democratizada

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO Sábado, 10 de Fevereiro de '945

Santo de Domingo
Nossa Senhora de Lourdes

Quatro anos upôs a definição
rlogmática da Imaculada Concei
ção, Nossa Senhora apareceu a

Bernadette, na célebre gruta de
Massabielle, em Lourdes. A SSma
Virgem mostrou se vestida de bran:
co, com um véu branco à cabeça
e uma faixa azul à cinture; sôbre
os pés descalços, uma rosa. A pr i
meir·a aparição deu-se a II de fe
vereiro de 1858 N, Sro , ensinou
BernadeHe a fazer bem o linal
da cruz, e exortou-a à recitQçãa
do terço, Em várias outras apari
ções, a SSma' Virgem pediu à
Vidente que rezasse e fizesse pe
nitência pelos pecadores, Certo,
dia, indicou-lhe um lugar donde
havia de romper a milagrosa fon.
te de Lourdes. Na festa do Anun'
ciação, 25 de março, Bernadette
insistiu que a aparição dissesse
quem era; N.Sra .. com as mãos no

peito e os olhcs elevados ao céu.
disse; uEll sou a Imaculada Con.
ceição" , Espalhava se a fama de
curas milagrosas junto à gruta de
Lourdes. A autoridade Gcle.iástica
estudou o callo e declarou OI apa
rições verdadeiras permitind o o

culto de N. Sra. de Lourdes. Des.
de ent(ío sucedem se as peregrina
ções de todas as clasies saciai. de
de todo o mundo; a Mãe que co

nhece todos os seus filhos, conso
la e conforta a quantos lhe pe
dem favore!> e graças. São inúme-

- ras 06 curas milagro.as operadas
Pa·rís, 8 (U, P.) - "A guer-' ma,is que nunca, observam os' em Lourdes, e pelo mundo afora

ra esquecida" dos 'Portos fran- códigos que regE'm as eampa I pOb.ileio da úgua da fonte de Ma.

ceses do Atlârutico está se tor- llhas militares, pO'l'tainto as
sa le e.

Dando "lic;eiram(mte áspera". treguas se slucedem e .. , a coisa Horário das Santas MissasMais de 100 mil alemã:es ce1'- \�ai "mui,to bem, obrigado".
cados em Saint Nazaire e Lo- Um soldado norte americano para Domingo
ni'ent C3Jl'ecem de patl�es do fim

I
um dia destes, declarou q.'U� Catedral: 6, 7, 8 e 10 hora •.

. Novena: às 19 horas. •da guerr,a para voltare·m à vi- durante uma da's muitas tre- Em dias da semana; Missa: nB
ela, mas isso não quer dizer! guas um tenente doa Lufltwaffe 7,30 horas,
que vivem pe.rigosamente e ao ',não teve dúvidas de lhe ex ter- Igrejo. de S. Francisco.: 7 e 9 horas.
desconforto, A luta naquela l1ar seu a.borreei,mento pelo Hospital de Caridade: 5,30 e 8 ho-

frente é, bem, mais uma t.re-
I atual es.t·ado ele coisias, J'á (lue pra;".
I urlssimo Ceração de Maria (Par-

gua com alguns combates mas, não dipunha ele novos discos to): 8 horas.

quando te.rmi:n'ar a guel'lra, I para s.ua vitrola. As cOll1ullica- Igreja de St. Antônio: 7 e 8 hol'os.

aquele peque.no exército na-ll.ções entre os homens cercados I
Igre!o. de S. Sebastião: 6,30 horas.

• 1.. á Igreja de Sta, Teresinha' 8 horas'
zIsta vOJJ�ar pail'a slUa casa e seus parerI11tes na Ale,miRnh3, IgreJ'a da Concei -

. 7 h' •

.

b' I -

f'
çao - oras,

sem malo/res /a .arreClmen,tos, sao eIiJas 4 vezes por semana, Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
ou perdrus, Os alemães, agora

I com o emprego de aviões Ginásio: 5, 6, 7.30 e 8,30 horas.
Capela de S, Luiz: 6.30 e 8 horal!;
Capela do Abrigo de Menores; 1
horas. (todos os diall),

Trindade: Matriz: 7.30 heras,
Trindade: Chácara dos Padres: a
horas.

Estreito: 7 horas.
Barreiros; 9,30 horas; dia seguinte:
1 horas.

São José: 7 e 9.30 horas.

Nova Ordem Democrática»
Hio de Janeiro, (SIP) -- o Bole- (la Polônia, pois tinham este "Co-

í hn Internacional de HO Jornal" do m ilé ", e talvez ainda 1cnha, a in
Hio de Janeiro, publicou o seguiu- tenção <1(' colocar os dois países
[l'. COlll () .li lulo acima: "O Comité diante um fato consumado, de mo

de Lublin decidiu proclamar-se Go- .du 8 que não sejam ouvidos a pro
ver no Provisório da Polônia. Fê-lo pósito das questões vitais para a

:>01' um ato espontaneo dos seus r-econstrução da Europa e do mun

.uembros e logo foi reconhecido do, como por exemplo, a indepen
i,dr Moscou. Ouern o sustenta em (1ência c suas Irou.í.eiras.
n omc da nação? Essa pergunta tem O Comité de Lublin teve até ago
qre ser formulada. porque só como r a uma única finalidade: assentir
delegado (h, maioria dos partidos no projeto soviético de apoderar-se
políticos poloneses, poderia arri- de 52(r do território polonês, não
I-(ar-s(' às funções de govêrno sem por meio de um acôrdo como dese
usurpação. O Gabinete exilado em [avam Churchill e Roosevelt, mas

Londres possue os títulos consãitu- por Ull13 deliberação unilateral de
clonais necessários. Formou-se por Moscou, contra todos os métodos
li ua sucessão de mandatos de acôr- preconizados nos regimens demo
d,) com a Constituição Polonesa. cráicos. A opinião livre do mundo
. � lém disso, todas as organizações mostra-se justamente' alarmado
il'1rtida ri i; s exist eu tcs no país e os com esse processo de i Il tervcnci (J
exércitos subterrâneos e as fôrça, I nismo, mediante o qual um govêr
ri!' resistência, que durante cinco

I
no estrangeiro instala e sustenta,

a.ros têrn lutado contra o inimigo, s ern consulta do povo. cm tcrritó
rcconhehem. e ainda agora procla- rio vizinho, um gabinete de Janto
maram SlW legitimidade. Todas as ches, para executar através desses
I,:,"çõr-s Unidas tem-no como autên- "quislings" a sua política. Isso é
tico e estamos certos de que o Pre- uma pura forgicaçâo, do estilo de

Is idcu le Hoosevelt e Churchí ll, não todos os gover-nos que Hitler e a

�,Ieixarão de reconhecê-lo, e

comi
Gestapo formaram nos países ocupa

eles tratar ele assuntos concernen- dos. Hoosevelt e Churchill , c prin-
l cs às atividades, apenas P?�'qlle U�ll. cipalmcnte os p:)\.os da

lnglaler:'U'jpequeno agrupamento politico, as e dos Estados L.mdos concordarão
ordens de �ll11a potência estrangeí- evidentemente, de que isto é um

1
l':l. e orgunizado sómente para ser- êrro gravíssimo r o assunto não é'
vir Sl'US iníerêsses, resolveu apeli- tão importante para o resto' do I
d..r-se Govér-no Provisório da Po- mundo, ao que parece. Entreta n-IIônia. ,H os cidadãos norte-ameri- to, será este, um dos primeiros ii
canos de descendência polonesa, ser discutido ,IHl próxima reunião I(.']]1 número superior a seis milhões, dos três grandes lideres. represcn
denunCiaram a manobra de Luhlin, tando as maiores potências do i-t, assim estão Fazendo os rni lhôes rle mundo. Ficaremos sabendo en tiío, I,)ol01]oeses esparços pelo mundo in-/ se a nova ordem democrática. tem
tc'il'o, e 'OS exércitos que, sob a han- possibilidade de assentar-se ycrda-I
fleira da Polônia livre, c011.1balte111 I deiramcnte na justiça e na paz. Il'lll todas as frentes de batalhas. f: .. -----.-----------

nfanlil querer aproximar a situa- Instituto de Educação de 'Icão cio Comité de Lublin ao Comité F
. • .

Francês de Libertação Nacional, lonanopohs I')1]sc�n(]o no e�emp�o 90 General EDITAL
De Gaulle uma justificativa para o

nrocerlím-nto ']OS comunistas po- Exames de segunda época e
Ioueses, o General Francês tinha de admissão
H seu favor a unanimidade dos par- Previnem· se os interessados
tidos políticos republicanos, e to-
das ,as fôrçns de resisl ência fran- de que os requerimentos pa ra

cesas. A Assembléia COl1sultativa os exames de c'segunda época'
orgalnizada em Argel era um espe- devem ser apresentPdos a Se
lhu da v,erdade internacional, como cretaria. de 2 a 5 de feverrirC'
'[150 poderia haver antro melhor,
nas eil'cunstâneias. Nunca hou,"e e os de admissão de 1 a lo d(
na França (ruem pretendesse contes- fevereiro
tal' a au.loridade de De Gaulle e a

-------

oposição a CJlle o Comité se trans- Comprar 'na CASA MISCE
fornw:sse r-111 Co\'êrno PrOViSÓll(1 LANEA é 8ab, r economizar.
vinha de foru, et'a alh('ia nos sel]

t;lllentos do PO\'o francês, que \)8 I

0x.primin st'mpre que ponde, a pl'in
cípio atnll-és da imprensa elanc1c 5-

tina, e d('pois pOl' todos os jornais Comunicamos aos Srs. Portado
d;l República. reg de Títulos da "ALIANÇA DA
Mas 118 Polônia ocupalda pelos BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S. A." II

l'lISS0S, não há a mais ligeira SOI11- a quem interessar, que o sr. Má
IJl'a de liberdad-e de imprensa ou de rio Francisco da Silva não exerce

('omieio, alravés de que se possa mais as funções de cobrador das
fOl'll1ar uma ,]el'e idéia da opi,nião mensalidades relativas aos referi·
das j)Oopulações. O que se sabe é que dos Títulos, cargo que deixou por
(JS antigos pa'l'tidos poHticos e as sua livre e expontllnea vontade,
fôrças sllbterrâ,neas eontinuam obe- Florian6polis, l' de fevereiro de
rlÍ('ntes ao govêrno constitucional 1945.
de Londres e apoial1l-.no na sua de- Campes Lobo & Cie.
('i são de continuar a guerra com

I
Correspondentes da ALIANÇ4.

Ioda a energia. A Inglaterra e. os DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO. S.A.
Estndos l'nic1os foram golpeuiflos I De acordo,
COIl! esse falso Govi'·l'l10 Provisório I Mário Francisco da Silva.

Comunicação

CrédiloMútuo PredialI
�
�

g
....----

Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e

Tudo isto por apenas

médico gr a is

Cr$ 1,00

Lira ·Tênis Clube
REGULAMENTO PARA o CARNAVAL

1. Os bailes do carnaval dêste ano, serão realizados nos

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

a partir das 19,30 horas do dia 6 (terça-feira), observada rigo
rosa precedência de chegada,

4. A reserva de mesas se fará mediante apresentação do
recibo de fevereiro, a Gr� 40,00 para ambas as festas (10 e 12).

5, A nenhum sócio será permitido reservar mais de uma

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

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

'verão incluir pessoas não associadas .

Para tôdas as festas servirá de ingresso o talão elo cor
rente mês.

Florianópolis, fevereiro 45.
A DIRETORIA

,

FILHA I MAE' AVO I
-

Todas devem usar a

mm,niJ!}ilit!1�
(OU REGULADOR

A MULHER
Alivia as

VIEIRA;
EVI TARA DORES
Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantazempa
ra combater 8.8 irregularidades
das funções periódicas das se

uhcras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-�EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada, D�ve ser uSl:lda com

confiançA.
FLUXO SEDATINA encontra-se

em toda parte.

a coisa vai «muito bem, obrigadO»

Dados descriminativos de
«OTTO DEUTZ«

um motor

Movido a oleo crú� maritimo com 35 HP de fÔrca, e 2 cilin
� 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. sendo então o preço sem estas duas parte:!

Cr$ 30 000.00
Tratar-se com Isaac Unicofsky em Porto Alegre, à rua

Henrique Dias, 247, negocio Direto,

Casemiras

CASA'S."".
Lãs

aO$�
e

o santo do dia
Sta. Escolá�ti(a, Virgem

A irmão de S, Bento, sta. Esco
lástica, filha dos condes de Núr
cio, fôra educada por sua píedoao
mãe no santo temor de Deus. Des
de pequenina. seu passatempo. era
a oração e o. leitura de bons li
vres. Apenas ciente de que seu

irmão se retirará ao ermo, fez vo
to de cartidade, o.ncicsc por imi
tá lo S. Bento instalou se cem

vários monges em Monte Oassine,
Sta. Escoldatfcc seguiu lhe o exern

pio, em companhia de várias don·
zelas da mais alta nobreza. No
mosteiro de sta. Escolástica vigo
rava a Regra de S. Bento. Uma
vez por ano os dois irmãos se vi
sítavam. 'I'r ês dias depois da últi
ma visita. morreu ata. Escolásti
co; da jonela de sua cela. II. Ben
to viu a alma de sua irmão ele
var-se ao céu sob a figura de u

ma pomba branho. Sta. Escolás
tica entrou no Paraíso no ano de
547.

ALV�\RO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

ORLAN ]�)·O SO é\ R �pB�LI�]
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - TelefoneI 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg,: «8carpelli» -�.. FlorianópolisI
I te k •I I, i _leu .. u"J - '.SlM _4 aSila_s._a;

.
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o ESTADO-Sábado_ '0 de Fevereiro ele '945 3

VÍDA SOCIAL
ANIVERSARIO!!!

Thelma Elita
Dafl úe , hoje. o natalício da ga'

lante menina Thelmo Elita. filhi
nha querida do sr. João Cardoso
d. Souza. oficial da nesse Força
Policial. que. em rego.ijo. ofere
çerá à••uas amiguinhas finos do'
ce. e guaranas.

•

Fizeram anos ontem:

Sr. Jobél Cardoso
Foi muito cumprimentado na

data de ontem, por motivo do
tl'ansoutao do seu natalício. o sr.

Jobél Cardoso. funCionário da

agência local. da Companhia Na
cional de Navegação Co.teira.

•

Sra. Lucilia Amaral Costa

o sr. João Medeiros Junior , in'
du.trial, atualmente residindo na

Capital Federal, faz anos amanhã.

..

O ar, Orlando Teixeira, linetipis
ta da Imprensa Oficial do Estado,
verá transcorrer, amanha. mais
um aniversário nataiício, recebendo.
por certo. muitos cumprimentos
de seu. colega.. e amigos.

*

Naselmen tOS:
Artur

O lar do sr. Osmar Cunha, alto
funcionário bancário, e de suo, ex

ma. espôsa, d. Suely Pereira Cu.
nha, foi enriquecido; dia 8 do cor.

rente, com o advento de um ro

busto garoto que, na pia batismal
receberá o nome de Artul"

•

Na data de ontem festejou a Clnbes:
pal.agem hdo seu

L a�li�ersaA'rio OI (. R. 12 de Setembro
exma. .en (i)ra ucrnc mora

COllta, aspôsa .do sr. Izidro Co.ta. O simpatico Clube Pecreativo 12

funcionário do Cine Ritz. de Setembro, de Capoeiras. dará
* dois bailes à fantazia. no sábado

e .egunda. Eeira e, para a garota
da, uma animadis!lima dornín
gueira. Somali gratos aos convites
que foram enviados.

*

CONSUL CAHLOS HENAl'X
A Diretoria da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S. A.

cumpre o doloroso dever de comunicar aos sr-s. acionistas, Co

Ial.crado+es e operá rios o Ialecimento de seu patrôno e Jund a

�1(lJ', CONSUL CARLOS HENAOX, ocorrido nesta cidade, ÚS

10,30 horas do, dia 28 do corrente.
Ao fazer esta comunicação quer a Direior ia homenagear

aquele que foi o fundador rle nossa emprezu e á qU:JI deu não
somente o vigôr de sua inteligência, do seu esfôrço e dcdicucão.
mas, também, estímulo exemplo e inspiração �p<lra que, [amais
deixassem .d e orientar as atividades de todos quantos aqui tra
bulham, o seu superior espírito púhli co, nuçào das respousa
hilirl ades e solidariedade 110 sentido de servir não a slmplet,
interêsses pessoais, mais, principalmente, aqueles i nherentcs á
coletividade.

Assim, estamos certos de que externando o profundo pe
sar pela [perda que acabamos de sofrer, ('orrespondemos ao

sentimento de todos. dos menns aos mais' graduados, que tra
balham e trabarlharão sempre e mais para honrar a memória
do cidadão benemérito e chefe elarividente que foi o Co·nsnl
Carlos Renaux.

Hio, 8 (A. N.) - Foi assina
do decreto-lei determinando
que os ft�n cionár.los públicos
civís dos territórios federais
são obrigatoriamente segura
dos do J PASE, a êles se apli
cando o disposto no decreto
lei 3.347, de ] 2 de julho de
1941. Os extra numerários te
rão direito a aposentadorla
!lOS t êrrnos eh" decretos-leis
3.768, de 28 de auto 1941; 6.193,
de 10 de janeiro de 1944 e

6.632, de 27 d.e junho de 1944.
Para atender aJS despesas de

"ruzel·ro a vela
apose,ntadloTia om 'Íllstituida,

U s'eirá j'ncluida em. cada exercf-

B b· R·
cio, entre as <locações orça-

������==�==�����=====�=:.:.=:=�=- a 18 - 10 ,mentárias dos tprritórios feàe-

Querem aum6nto Bahia, 8 (Agência Vitória) ;'a.is, uma verba correspo/ll4en-
V _ Partiram realizando cruzei- te a 8 por C€ruto do tolta.1 das

ro véla Bahia ...Rlo, em um iate despesas orçadas no mesmo

B�hia, 7 (A. Vit?ri�) Ao tipo "Mallard", os sacias do exercido para o pessoal extra-

Rio, 8 (A. N.) - Está em preSIdente da RepublIca a As- Iate Clube da Bahia João Car- l1ume,rário.

franco desenvolvimento a cam- so�iação d?S Funcionários l:'ú- doso.Martins, Alfredo . Santos -

panha da borracha no Brasil. bllcos envIOU um memonal, Souza e Oscar Pessôa. A parti- Camisas, Gravatas. Pijames
Nada menos de 50 mil traba- acompanh_ado de farta do- da foi da enseada Iate Clube Meiasdaa melhores, pelos me

lhadores se acham no front do cumentaçao, a p�opósito do da Bahia, tendo comparecido Dores preços 86 Da CASA MIS·
ouro elástico para a luta em aumento dos venCImentos do os srs. Almirante Lemos Mas- CILANEA - RuoC. Mafre, 9,

pról do desenvolvimento da funcionalismo deste Estado. to Comandante Nerêu Corrêia

produção da borracha. I :Êsse apêlo, que a entidade ?a C�pitão dos Pôrtos, Prefeito d�

I
classe faz a? chefe do g?ver- Capital, Engenheiro Elísio Lis-

Novamente no Atlântico os nE federal,: �nvo�a-se 3: sltua- Ma, Comandante da Região
submarinos nazistas Iça0 economlca-fmanceIra do Militar autoridades outrás

• : Esta�o, pede-se que o aum�n- assim �omo grande númer� I· O Departament;'Esta,dnal de Es-
Lotlc1.l'es, 8 (U. P.) A ba� to seJa, pelo menos" da dIfe- de socios. O percurso será fei- tatíslica efetuará, durante o mês

talha do Atlântico enitrou nu-: rença de um padrao a outr:o, to por etapas, considerada a, em curso, O lev.antamen!o de
. t?

ma 110va fase. Há �ntdi�çõe:s ou de uma letra e que a magIs- natureza da embarcação e te- �(!�, os eS,tabeleclment?S,l!l:dustr13Js
d 1'-' I tratura o professorado e os ex' " eXIstentes neste mllJl1JClplO Todos

de que o com.an o nava, a e- ,
, .

.

,

-

ra como pnmen'o porto de es- os proprietários ou resp�nsáveis
mão tendon,a hvnçar toda sua tJ1anumeranos ta�b,em go�am cala Ilhéos, pensando a guar- por e�labele'Cimentos industriais
frota de submarinos á ação, i d?s mesJ?o.s beneflclOs: .pOIS a nição atingir ao Rio no dia 15. abrangldos pelo regist? em apr�.
numa tentativa SUiprema para I vIda canSSIma e de dIflculda- Com exceção ao percurso Cea- .ço dev�n�" �egu�ldo edItal pl!b!l'
"devolver os crolpes" Pela pri-'I des, que ora se atravessa, atin- I

rá-Rio que foi feito por estran- ce'satdaOtl:st(!Clralg111-Sehaq�1�la repartIçao
""

.

. .

t d
'

. 1 , 10 orano compreen-
meira, vez, cl�pois de muito ge a o os. geiros, será êste o primeiro di,.rlo entre 8 e 12 horas, afim de

temI}O, os submari.nos alemães reaiizado por um clube náuti- a)l,. receber, pl:atuitamen�e, formu-
v,oItaram a oper'ar em grande Brindes co. em cujo raid serão obs€rva� lanos l1eeeSSa�'lOs ao. re.glsto,. bem

,
, 1, O ..

.

,.. ,
-

como e�eJarecrmenjos a respel to do
numelo, n,uma amp a zona. Recebemos. da firma LlVomus Idas as regIas da navegaçao, re9'pectIvo pr'[,(·l1('himento. O 1lll'1J-

total d.os submarin'o:s que pa1'- & Cia agêntes da Cio. Interna- I tendo para isto sito o barco donado registo (� ohrigatório e es

Uciparão d::ts operações ofen- cional d� Seguro � da agência, I aparelhado com todos os ele� tarão sujeit(�s a multas, variáveis

sivas no AtlântLco é avaliado ne.sta capIt?l da �1? de S,:guros I mentos indispensáveis ao cru-
entre Cr$, 200,00 e Cr$ 20,000,00

.
MlnQ8·Bralul, artIstlcos folhInhas, . quantos a ele se esqUIvarem ali,

em 150 Uillldades. que agradecemos. 1 zeIro. nele, prestarem informações falsas.
-

Falem an08 hoje.
O n. Cdndido Cardaao dos San·

to., .ub oficial da nossa Marinha
de Guerrd;
o sr. Leopoldo Teixeira, funcio

nário da i Penitenciária do Estado.
*

Fazem anos amanhã:
Menina Marlene

Marlene, filhinha querida do sr

Jayme Abraão e aplicada aluna
do Colégio Coração de Jeaús, faz
ano. amanhã. Por êsse motivo, a

gentil Qniversariante oferecerá às
"uas amiguinhall. que o são em

gremde número, finas bebidas e

gulolleirnas

I

C. R. 6 de Janeiro
o querido Clube Recreativo 6

de Janeiro. do aprazivel recanto
do Estreito, reCllbril'á seus elegante
salões para os folguedos carncvo

lescos. realizando, sábado e segun
dn-feiro dois bailes e, dia l l , uma

domingueira para seus pequeni·
nos fana Reina desueodc errtusi
asmo para essas alegre'3 reuniões,
que prometem ráro brilhantismo
Somos grato," pelos convites que nos

foram formulados.

Brusque, 30 de Janeiro de 1945,
Oito RellClllX - Catlos Ju/ios Renaux Guilherme Rellall.r:

Diretores
.

50 mil trabalhadores
no front do ouro
elásUco

Conclue seus serviços a missão A PEDIDO

Mia�,i1it(�� �fas}!!i!�ile�� co�!n�!!!! Cox Uma suõeslio
do concluido seus serviços, a irá a Washington ond per

Raramente encontram-se nos [or-
, e -

nais desta Capital comentát-los ou
Missão Naval Brasileira, que manecerá uma semana, regres- simples notas dos leitores ref'er'en-
nos dois últimos anos se alo- sando novamente a Miami tes a assuntos que interessam ao

jou em "News Tower", deixa- afim de seguir para o Rio com progresso da nossa cidade. Essa

rá em breve Miami. a senhora Coxo falta de empenho pelas coisas pú-
blicas por parte da população, é,O comandante Harold R.
sem dúvida, prejudicial ao desen-

Cox, chefe da missão, revelou Nos dois anos em que a mís-
volvimento da nossa terra, porque

que êle e os membros de seu são esteve em Miami, treinou-se o Poder Executivo não d ispensa a

estado maior foram chamados um número não divulgado de orientação do povo, em ger-ai. Por

d ta ao Brasi homens e oficiais e 22 navios isso, vamos dar o bom exemplo, e
e vol a ao Brasil. fazer ao sr. Prefeito a seguinte suo

Com o intuito de conferen- foram entregues ao govêrno gestão: Como todos sabem, a Pre
ciar com o contra-almirante brasileiro para o patrulha- feitura está realizando um gran

Sílvio Noronha, adido naval mento do Atlântico StLl. de desaterro junto à rua 'que leva
a cabeceir-a da ponte do vizinho
distrito ao Estreito, trabalho êsse

que visa o alargamento e retifica
tão da mesma rua. Ora, grande
parte do aterro que ali está sendo
movimentado é de ótima qualida
de e apropriado para a pavimen
tacão de ruas. E as ruas do Es
trcito, especialmente a que vae ter

;'( estrada geral para o Norte do

Estado, estão necessitando de re

paros. Feita esta ponderação ao

SI'. Diretor de Obras da Prefeitu
ra, por êle dito que a Prefeitura só

dispõe de um caminhão em condi
cões de trabalhar, e os dois novos

que havia recebido há pouco tem

po, foram requisitados pelo Go-
3 v:» • 1 vêrno do Estado para atender a

servicos mais urgentes; Estamos
certos de que o sr, Prefeito Munici
pal, com sua costumeira hahilida
de, (e reconhecemos que no mo

mento atual não é facil conseguir
comprar camí.nhões), conseguirá
dotar a Prefeitura dos necessários
meios de transporte, sem os quais
não será !possível manter conser

vadas 'as ruas da nossa Capital.
Um Leitor

José Tabalipa José Mafra e Maria Mafra

participa aos parentes e pes
aôos de suall relações que seu

filho ADALBERTO contratou

participam 0011 parente. e

pes'ôall de luas relações que
sua filha JULIETA contratou

ca.am�to com o sr.

Adalberto TabaUpa.
casamento com a srita .

Julieta Mafra,

,- ADALBERTO e JüüET;j
I confirmam I-------------------�-----

Três Barras (Canoinhas). 3/2/945 Florianópoli., 3/2/945

Concluido um acõrdo comercial entre o
Brasil e o Exército norte-americano

WASHINGTON, 9 (U. P.) - o Departamento do Café do
Brasil e o Exército norte-americano concluiram as negocia
ções para o fornecimento de um milhão de sacas de café bra
sileiro as fôrças armadas estadunidenses, ao preço máximo
existente. Tal fato é interpretado como mais uma prova do
desejo do Brasil de cooperar com os Estados Unidos.

o ESTADO Esportivo Segurados obrigató
rios do I. P. A. s. E.

Ritz x Prefeitura
Hoje, no gramado da F. C. O.,

às 16 halos. medirão fôrças noAa·

mente, os oquerfdcs esquadrões do
Ritz F. C. e Prefeitura F C.
O Ritz continua invicto nos par

tidas realizadas com a Prefeitura'
O quadro 10 Ritz, formará a,·

sim constituido.
JOllé Rosa. Botelho e Zequinha

Barata. Outra e Manéco, Jorge
Duux, Nicolau, Aliato, Tavico e

Robuval.
O sr. Izidro Costa. preparador

do Ritz, pede o comparecimento
dos seus ct'aques meia hora antell
da hora marcada, no local do en·

contra.

De interesse para
todos os industriais

CASAS: na rua Uruguái, di'<l.rlol,
pequena., com renda menlal 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 Coqueiro•• por Cr$ 12.000.00.
Na rua Pre.idente Coutinho por

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

48.000,00.
Na Praça 15 de Novembro por

c-s 130.000,00.
Na rua Conselheiro Mafra, por

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

terreno de I.524m2; por 40.000,00
cruzeiros.
Tratar com A. L. Alve., na rua

Deodoro 35.

VnNDE SE uma Serraria
n -

hidráulica, de-
vidamente registrada no I. N.
do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 • Estreito

VENDE-SE �::it�r�:i���:
reiros, com casa, pasto. bÔa

água e pequena chácara. Tra·
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

Vendem-se
,

3 ca.as de madeira, na Servidéio
Franzoni. (Pedro Grande). Infor
maçõe. ne.to. reelaçao.

5v-2

VENDE SE uma casa de
-

madoira, na rUEl

Jaguaruna, sem número. Tra
tar na rua João Pinto 29, com

o proprietário. 5 v •. 1

URGENTE!
GUARDA LIVROS

CORRESPONDENTE
Precisa-se com urgência de

pessÔa, homem ou mulher, di
plomada ou não, que conheça
escri t ureção mercantil e tenha
prática de correspondência co·

mercial.
Informações nesta Redação.

15v.-7

Fabricante e distribuidores das afamada. con
fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiros, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mortns e aviamentos
poro alfoi'l.tes, que recebe diretamente da.

Snr.. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli., - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Caso ·A CAPITAL" chamo o otençfio dos

visito antes de efetuarem suas compras, MATRIZ em

........- ....: .U.'..I_.,:..'••o -_a.llllllJ!t1JiIl!lR•••••• --- z ta •• iS t iL. Li saL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO='Sibado, 10 de Fevereiro d. '945

Na ocidental do Odermargem
\

Londres, 8 (U. P.) - Fôr- mla.r elo Reich. O mesmo infor
Ça8 soviéticas que avançani mante diz que os russos estão
sôbre Berlím já estão lutando amplíaudo as 4 cabeças de
Da margem ocidental do Oder ponte sóbre o Oder, a léste de
nas zonas de F'rancfo rt-Kust.rin Berlim, como ponto de partida
Fuerstenberg-Goee-itz. Foi o I piara a ünvestida sôbre a capí
que admit.íu um porta voz mi- tal germânica.

f
-h

héôMPÂNÚÜ" ·:Üi�NÇ;·Ô� "Bill�--
4

� Fundada em 1870 - Séde: B A I A

� INCENDJOS E

TRANSPORTcEr$'S�
CifraI!! do balanço de 1943:

'li Capital e reservas
.

� Responsabilidades .................•.............. Or$

� Receita , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$

I
���:tr�� .;;��� '�,;s' ül�i�;;' iü ��' : : : : : : : : : : : : : : :: g�:
Responoo'bilidades Cr$

DIRETCrRES: - Dr. PlUDfUo d·Ultr. Freire d. Dan'albo, Dr. J'rancI.co
de SA e An1Bl0 MS880rrL

A.g�ctal e IlUlHIgeIlC1a. em todo o r.errltóMo nac1onal. - Sucunal no

UruguAi. Regu18dore. de 5Yuiu nu principal» cldadN da �.�
• Atrlca.

AGENTE EM FI,ORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O n O & C I A. - Rua Felipe Bchmlt1t. a. ••
Caixa Postal a. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUHA, TUBARAO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

74.617.035,30
5.978.401.755,97

84.616.216,So
129.920.006,90
86.629.898.90

76.736.401,306,20

,,'""""',-_..........................-.-.-_-.-_-_._._._-....._.._-.-.-....-.--.........._.--_-_-_._..- .......- .........

Uma das mais espantosas derrotas
Moscou, 8 CU. P.) - Foi J da.peste. Fôrças alemãs, além

anunciado, agora, que os na- de perderem várias dezenas de
zistas sofreram uma de Sluas

. .

mais espantosas derrotas, lan- l:uIhares de
_ h�n:e�s, tiveram

cando uma contra ofensiva destrcçadae ,) divisões de tan

,Íestlinada a sailvar a posição II ques e uma fôrça aérea com

de suas fôrças cercadas em Bu- pleta.

Esta a verdade)
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modarnos, inclusive Sandolias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

I PRECOS SEM RIVA-IS!

I ;T�;�;C�U;i;IÇQB�;��i;��; IIRUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
........1 ...

I SEJA SUA

! S!UDE DA MULUER

---"II LAVOURA DO LINHO
Móveis I DES��Bc���::�QA":���RE,,Comprar, vender ou alugar I FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA.

só no, Av. D, Pedro I, 1219 - Tel. 3-0777 - SÃO PAULQ.

ft SERVIDORA 11865 -I I
-

t d[o ����: ::��ni����t:ltO I mi a emaes cap ura. os
R J

-

p' I Washington, S {U. P.) - o de 6 de junho do ano passado,ua oao irrto , 4,
l secretário da Guer,ra, Stimson, ,Fone 775. I anunciou que ,865 mil soldados até agora. O total das perdas
alemães foram capturados no norte amerícanas desde Pearl

� , � i i eatro europeu de guerra des·, Harbour atingiu 764.835.

'CARTAZES DO DIAQuer vestir-se com

contôrto
e elegância?

Procure a HOJE IASADO HOJE

ALFAIATARIA
MELLO

I

,IL-----------------__�

• ucolho o leu figurino.
Rua Tiradente 24

CIHE

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultol IDoença. da. crianças
Laborat6rio de Análise.

Iclínico•.
Con.ult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Caso Po
rai.oj, dos 1030 á. 12 e da.

I15 à. 18 h•.
Relidência: rua Vi.c. de Ouro

Preto, 64.

IFQne: 769 [manual]

Dr. Guerreiro da
Fonseca

A's 4/14 e 7 }/2 horas
Gigantesco e Espetacuiar Programa:

Brasil x Uruguay
20 Jogo, realizado em 1944 no Pacaembú

Don Ameche, Mary Martin em:

Garota de encomenda
Musicas e Comédia!

Richard Arlen no filme de aventuras nas nuvens:

Aterrísagem forçada
Início do gigantesco seriado:

Cavaleiro alado
com Tom Mix e Tonny

Preços: Cr$ 2,00 e 1,00. Imposto incluido.Imp. la anos

• •

CIHE «IMPERIAL))
A's 7 1/2 horas

ULTIMA EXIBIÇÃO
.

Uma lua de mel na qual todo mundo toma parte, menos

os conjugues:

Ronda da morte
com Chester Morris e Jean Parker

Misterio I Amor! Cornédia ! Aventuras!
NO PROGRAMA

CINEDIA TORNAL 4x55 (Nac. Coop,)
FRANK MASTERS E 8U,'\ ORQUESTRA (Short)

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Preço: (único) 2,00. Imposto incluído. Irnp, até 14 anos

• • •

SESSÕES CARNAVALESCAS
AMANHÃ, sirnultânearnente. no Odeon e Imperial

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

Sucedeu no carnaval
Uma farra COLORIDA, com Vera Zorina e Dona Drake

Caretas tipo jabo ticada madura!
Piadas mais irresistíveis de que sócegas nos pés r Ambientes
super granfinos! Tecnicólor daqueles! Chega, não? Pois

ainda tem mais!

As anedotas" pIada. apareo- Itemente Ingênuas são grand".
armas d" desagregaçÃo mane- I
ladas p"la "qulnta• .,ohloa"

I,

Avisa a seus clientes e

amigos de Sto, A.maro
e Palhoça que reiniciará
a clínica em Fevereiro de
1945 e fixará residência

em Sto, Amaro.

Rui Marques e Georgina
da Rosa Marques

participam ooa seus parentes
e àli peascos de suas rela
çõeli o nascirnen to de lua

primogênito
CRISTINA

) Florianópolis, 29/1/945

Atenção I
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 mais quartos
Dão-se referências.

Informações nesta redação.

MACHADO & CIA.
A.gência. e Repr.sentaçõe. em Geral

Matriz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n. 5
CClixa Postal, 37

..

Filial: Cresciúma
Rua Floriano Feixoto, s/n (Edif.
Próprio). - Telegramall: "PRIMUS·
Agentes no. principais municipio.

do E.tado

Prestigia o GOT�rnO • aI

elaflses armadas, - OI (ter',
am "q.IDta. eoJ••I.ta". (L
o.•.).

o PRECEITO DO DIA
E' muito pernicioso. para as cri

anças, o contacto com indivíduos
que, sistematicamente, se morri
felltam contra tudo a contra todos.
Forma·se nelas um sentimento
falso em relação às pessoas e coi

sos, pois se acostumam a ver so
mente defeitos e má fé rros que
as cercam. Tornam·se desconfia
das, maldizentes e candidatos a

sérias perturbações mentai•.
Livre seu filho da influência dos

amigos «do contra», paro que te·

nha uma idéia ju.ta da vida e

possa confiar nos seus semelhan·
�es. SNES.

3 v. 3

Farmácia de plantão
Estará de plantão. amanhã,

domingo. a Fármacia Esperança,
à rua Conselheiro Mafra.

Estabilizador e tr�nsformador
Vende'se um. de 1 kilo watt, na

radação do ESTADO.

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE."
Ci A. WE1'ZEL INDUSTRIAL-J01NVILLE (Marco tegl31

recomenda-se pari hospitai, colegio, etc. pela sue qualidade desinFetante
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Indicador Médico Ap.unbaluram d 6iperário para
.h'10, (E.) - As autoridac � homem saltou do elétrico e

do 22° Distrito Policial e 'I,a.) encaminhou-se para a rua Sa
empenhadas em diligências pa- les Guimarães, onde, depois de
ra identificar e prender dois dar alguns passos, foi aborda-
temíveis assaltantes «ue ou- do por dois indivíduos, um

tem, pela madruga.t. saqu=a- aloirado, e de boa estatura, e

DR. AURELIO ROTOLO ram um transeunt no Enge- outro baixo e mulato, os quais,
Médico _ C" ...

_ Partelr n�o de Dentro, ter _

um �éles Id i zen d o-se investigadores,
.

R Aiõ'ro X
• aUl:da apur,t�alado .'Ta vítima, agarraram-no br�sc�mente e

Modernll e possante instalação
ferindo-a graveme .. te. se puzeram a revistá-lo. Ex-

de 200 MA. O fato se passou na rua Sa- tranhando a atitude grosseira
Diagnóstico precoce da tuberculose les Guimarães, E' i vit la foi dos dois homens, Eduardo em

pulm?nar, úlceras gbtricas e duo- O operário Edua ::k Cordeiro, purrou-os e lhes pediu a exibi-
denais, câncer do estômago, afe- lteí d 51' de id d

-

d dencí F'
cões: das vias biliares rins etc.

SO erro, e a·, e 11 a e, e çao e suas cre enciais. 01 o

Aplica o Pneumo-tora� artificial morador na casi r • 8� -Io mes- bastante para que um deles, o
para o tratamento da Tuberculose mo logradouro, jr co ipanhía baixo, vibrasse violenta cabeça
Pulmonar -:- Tratamentos m�der. de um irmão, 0S .ordeíro. da no operário, atirando-o sô-

nos e efl(·.a.zes desta molés!la Eduardo n;:: 01,Y nte O'a- bre um muro enquanto o loí-
Completo gabinete de Eletrreídade ' c b ,

.

médica: Oudas curtas e ultra-cur- nhar pouco, c .1 sr _: trabalho, 1'0, puxando da cintura um pu-
tas� Raios, Infra-Vermelhos e Raios conseguiu ju: ,E" .Igum di- nhal, cravou-o no hemitorax
Ultra Vlo�eta. Infrason-Terapia nheiro, para Irt' n r o futuro, direito do mesmo, furando-lhe
Consultórto: R!la Deodo�o,. fazendo um Ir ..... '1') no Banco o pulmão

esqwull FelIpe Schmídt .

1 ,,:0 l .

.

O... ti 1:1 hra., e da. 14 às 17 br. do Brasil. Em seguida os assaltantes
·!",,' ..fon ......,. O .: )3AI ro saquearam o trabalhador, caro

NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
Estando r', ,p, l v'(�nido de rou- regando o dinheiro e os em-

pa e tende (11 furtado em brulhos que este conduzia.
CUNICO sua capa, .iando saltava de SOCORRIDO

DR. DJALMA um trem,; ..i dias, na estação Sangrando abundantemente,

MOELLMANN aaCqiUmel: re 'ida, o operário foi Eduardo conseguiu, com difi-
. ic: retirou 4.000 culdade, chegar até à sua re-

'ormedo pela UnlTersidade d. a.n.bra I cru-cu -omprando um ter- sidência, relatando ao irmão o

Com prãttca nOI hosplta,. europeu.

Ino
,1.11 J

_ mais algumas que lhe acontecera.
!l1n.lca mMica em cera!, pediatria. doen- r a 1(" ainda com dois Uma ambulância foi então
u do II1atema uerTOIlO. aparelho Cen1to-

.r

urmãrto do homem. e da mulher ,1 t : l' n: solicitada ao Posto de Assis-

\.&4Ilte. T6cuJoo: DR. PAULO TAVABr,fo �gTI� .sa. à sua casa, po- tência do Meie�, sendo o ferido
Curso de Radiologia Clfn1ca com o ..

' ! Làl.�ll'd{ saltou no Meier, transport�do diretamente pa�
danoel de Abreu Campana.r1o (8ic' r. . H t I d P to Socor
,)�. EspecialIZado em HlgIeue , -. ,d� a te 11a" ma cerveja, de- ra o �Spl � e .ron

-

"'tlbUca. pela UnlTer.lda<1. do Pi(' :9 .ora '·1('·e;; í, em companhia ro, devido a gravidade de seu

leITo. - Gabinete de Raio X - "J,' '1 de a!J L té alta madruga- estado.
lU'61lografla cl1n1c. - Ket'Ont:.,J') da q tomando um bon-

--------------"

!II _ Sondagem Duode'lJJ _ ti ..
,ua... CASA MISCELANEA distri·

1. fi.IoterapIa _ Laba' tó-·c" , . � de, rumou para o domicilio. buidora dos Rádios R. C. A,
l10pla e a.nAU.. cUn1� ::,'� I' '...ando Na esquina das ruas Ar- Victor. Vávulas e DiscoI - Rua
'ftchado. 8. "on.. 1 ,. . 1"]"" "uópolt., chias Cordeiro e Oficinas, o C M f 9. ara,

roubar

,dres, (B. N. s.) - Os

prog!essos efetuados pela en

genharia britânica no compe
das baterias elétricas torpa

..elreles, 18'
ram os automóveis elétricos

---- uma possibilidade prática, in-

t..
..j�.; LS forma o "Daily Sketch" desta

-.I _ Icapital. Um modêlo de auto-

J DOS �'ti\..." i moveI movido a eletricidade es

tá sendo agora submetido a ex

periências de estrada na re

gião central da Inglaterra. O
Sr. R. Hinds, diretor-gerente
da Companhia Elétrica "No-

�
tek" acaba de declarar que as

baterias fabricadas no Reino

BAURA Unido receberam tais aperf2i
çoamentos que de agora éhl

4ÇA8 de 8enho- diante terão vida mais longa e

alimentarão percursos muito
açllo de Gtneco-

enhoras) com o maiores. "Acha-se em estudes
� Barros, da Fa· um plano, - declarou o cit8.-
.la de SAo Paulo. do Sr. Hinds, - de acôrdo com
allzado. médiCO e

.eçOes do aparêlho
O qual as garages existentes

(Utero. oTarIo&, em todas as partes do país
carregarão em poucos minutos

das 1nt'1nmaçoe. dOi uma bateria para longo per-
I, trompas), sem ope- curso". O custo será apenas de
ento de todos 08 dls-

IItrua\l1o e da eeterlll. alguns pence e as baterias fa·
bricadas na Grã - Bretanha

moderno da blenort'a- constituem um dos elementos
crônica, em ambOs o. mais valiosos entre as eno1'-

ge) :O�.!K )rOCeSB08 model'nos sob
�o ",../lle I .oscóplco _ Uretroscopl.

mes quantidades de equipa-
- e Ut

_

lO!'a16rlo. mentos elétricos, inclusive
F: IS�')T� (APIA _ DIATERMIA centrais geradoras moveis; que

i FRA·VERMELHO foram enviadas à Rússia pelo
" :-<s '-TAS: - Das 10.30 II 12 Reino Unido no sentido de au-

nor d" las 2 la II. xiliar os russos a empreender,
ur- (tório - Ru. TlradentAII 1.. desde J'á as suas obras de 1'eha·

Fo .....663.
p d� _ RUI Tlrlldenw. 1 bilitação e reconstrução in-

(f. adO). dustri!;l.L

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL· ALTA CmURGlA • MOL1tSTIAS DE SENHORAS - PAR'rOS

Formado pela Faculdade de Me<licina da Universidade de São Paulo, onde fOl

.&.i1ststen1.e por vários anos do Serviço Ci.rÚJrgico do Prof. Al1plo Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias bMiares, intestinos delgado e grosso. t.iróide, rIns

prósta·ta, bexi€a, útero. ovãrtos e trompas. vancoeeie, hídrocele, varizes e hérnia
CONSULTAS:

l1U 2 �� (i horas, à Rua Felipe sctuntdt, 21 (altos da Casa Paraíso). Tel. 1.598.
RESID'S:NCIA: Rlua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

MARIO WENDHAUSEN
(Dlplomallo pela Faculdade N8!l. de Mea1c1na da UnlTersIdade do BraBU)

Ih-Interno do !:len1QO d. Cl.tn1ca Médica do Protessor Onaldo OUTelrra, mMico do

Departamento de SsQde

CLfNICJA l!Il!:l>WA - Xol68tlaa ln.teMlIlll de .duJt08 e crtançaA. CONSULTORIO

e lUiltllHIiNtlLA: KIl. lI'eltpe 8chmldt II. 38 - Tel. 8U. CONSULTAS - Dali 1fl b til.

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doencas Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

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

CL�NICA MÉDICA - D JENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Álvaro de Carvalho nv 18 - Florianópolis.

t.

� DR. ARAUJO
Assistente do Prof. 8an801l, do Rio de Jalleil'o

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

Clru.rgia moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)

Esllfagoscopia, tr-aquàoscopia, broncoscopia para reta-ada de corpos estranhos. etc.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua VltOl' Meireles, .24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Inft!ntil da Assistência Municipal e BOllpltal

de Caridade

mNsuLç���1u���AM2�ad���A���IOEs.���12�. foae UU

Consultaa das 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Sifil>18 do Centro de Saúd ..

-

:::H DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

�"ClBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA._';
,,' CONSULTAS: dali 3 às 6 b, - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico·cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.riz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas_ Fooe 1259
RESlDf:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMóNIAl - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CH:':FE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE � DI

HOSPITAL "NERftU RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S1Io Pau'

glário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-mê"
Sanatório de SaIltos, em Campos do Jordão.

CLfNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE..,. TRATAlUENTr .,.��( IÚ ?.:iDO
DAS DOENÇAS DO APARIl:LHO RESPIRATp'

OPERAÇÃO DE JACOB"
--

('<)NSULTA8: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSU TI_
• ,

RESID1!lNGIA: Rua Esteves Júnior. I

�;;:
ir r�"no I J

DR. MADEIRA
Médico elpecialista em DOE�'

t.'\traO :te AperfeIçoamento e Longa F

IlOIUnJ L'l'A8 - "ela mllJlhA: dIariamente d..

� L<v fl lo 4e

JOG.l:-� h .. o tl
.&\1.. Jate f

1'1

IlI:CeptoaOI
, IIObrado -MbadOll, dai U',IO AI UI bOl'u - CONSULTOR

"ODe: 1.4" _ ReoIldencia: Rua PreIIIdeate Co,

D�. REMIGIO.
CLINICA I.DICA

.ltolMl:1U tnternu. de 8enhorae e Cl'1.

InVU em Geral. CONSULTORIO: Rue

.ellpe 8chmldt - EC1.If1cl0 Amélia Neto.

roae 11192. II li 12 e H •• 17 boro. lU)

.m1:NeIA: , Lorllo Benjamitt
CONltante. 3

1 ·j�2:i�
Ita' I"

....

V _! J. ld

;un' o r' .. e"f (;

1\.u lL,J�nç.
n·te, J M,)r'
da, 1'" de L

I" �t8 .m�u
(ti .1). '-''1 (1DR. ANTONIO MON1

.ijf DE ARAGÃO
li. 0Inr!rta. Orto»e4!" cu.Jea • Olr

( toras. r...... c-e- c. -.r

C JNSULTÓRIO: R. Je>ãoPinto'
l'úunente d.. 11 .. 17 boru. BJlf
�l ,,: "'mlrOl'l'.. AJ-rm. .. ._..'

\.. '�tj I' \13.fi

( :"P.l

-�(' :;)

tlil :.l108 '.1

!

I
I

I',
I
I

I'l!, "11'1/1.

Dr. Newton d'A'
Oparaçae.·· Violl Urinaria.
!ra. do. intelltino., réto
•• Hemorroidal, Tratame

colite amehiana
Fisioterapia •• Infra·ver
CONlult! Vitor Meire'

Atende dlodomente a. )
b tard., da. 18 h•. er

R..id: Vidal Raroe
FOIl" 1061,

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 3e 1945 foram amor·

.

tizadas as seguintes combinações:
KGZ ARH usZ TOa HBV TDH

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

Sede Social: •• RIO DE JANEIRO
ESCRIT.ÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: •• CURITIBA

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

.. J

fi' ),��las baterias
l

�! /icas

Exame de sangue. Exame par'a verificação de cancer
Exame de urina. Exame para verificação da gravi:
dez, Exame de escarro. Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos. Exame de fazes,

Exame de secreções.
l'utovaccinas e transfusão de sangue.

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

Livraria e Papelaria
Rua João Pin'to 9-A

E' a casa que oferece às Cooperativos, CaIxas Es.
colares e ao público em geral, as maiores
vantagens nas compras de material

escolar e livros didáticos.
Peçam preços sem compromisso.

Bonito brinde acompanha cada compra realizada.

,

F'ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.. CoueDaelro Mafra, 4 • 5 - FONE 1.'42
!atre,a a domldl.

..-- I � ..

Laboratório Clínico

I
Dr. H. G. S.

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

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da COSia Avila

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOTICIAS RESUMIDASUnidades navais auxiliam as Iate «Vendaval»
f t .. s

- Um exército bulgaro, totalizando 100.000 homens, es-
orcas erres..re o Interventor Federal, sr. tá lutando ao lado das armas russas, na terceira frente ucra-

ROMA, 10 'CU. P.) - Unidades navais aliadas continuam dr. Nerêu Ramos, visitou na niana.
auxiliando, com pesado fogo de artilharia, as fôrças de terra I tarde de ontem, � iate "Venda-

_ As fôrças do Marechal Zuhkow, lutam presentemente
aliadas que estão combatendo nas vizinhanças da fronteira val", sendo recebido a �ntrada à poucas dezenas de quilômetros de Berlim, em .cuja capital,
franco-italiana. Revelou-se que destroíers britânicos e france-Ipelo comodoro sr. dr. PImentel o pânico já alastrou-se e ímpéra com toda a plenitude.
ses atacaram com êxito postos de observação do inimigo. O Duarte.

_ Uma grande personalidade militar aliada, fêz previ
cru�ador fransês Joa�ne p'Arc atacou, com êxito, posições Sua -:Ex?i.a. que seguiu para sões dizendo que as fôrças norte-americanas veteranas n�s
�a:�_:s_�_�_�:I:��;_��: '- .-h _Y .. .�__ ....._ 4-" �i���:d��e�� ��;ft��i�e �� I�c�� e��:�i�� �������isu�ar�e��:�;�e��p!�:�f� :nf��i:���

Portos,. fez-se aC?J?panhar d.o jse quizessem levar a efeito contra o Japão.

({])]E 11 (([( s�u assIst��te militar, sr. capi- - A população civil de Ardenas está paulatinamente re-

tIIiii:.�' � tao Asteróide Arantes.
, tornando aos seus lares, muito embora a devastação nesta zo-

� 'I.J' Acom�anharam, t a m � e m, Ina da Bélgica, tenha sido quasi total.
- Sua EX?Ia," .os srs. Iv? d AqUI� _ Na frente ocide�tal, as troP8:s aliadas, r.ealizaram s�n-

, ,--' ._,_._ no, _secletar�o da Justiça, Ed� síveis avanços, consegumdo a conquista de vanos pontos fol
Florianópolis 10 de Fevereil,o de 1945 caçao e Saude; .�apItao Anto- tificados aos alemães.

nio ��rlos Mourao Ratt?n,. se� _ Engenheiros navais britânicos inventaram um nova

JaP t
- ·

d
· r e

d· b· , cretano da Segura�ça Publlca, tipo de embarcação para operações anfíbias.
es ao enVia0 o JOJas (e In elro . dy.. Artur <?os�a FIlho, s�cr�- _ As tropas russas que avançam sôbre o territorio oríen

LONDRES, 10 (U. P.) - Os dirigentes nazistas já co- tano da Viação, Obras PU_bI.I- tal da Alemanha, conseguiram a captura de várias Iocalida

incçaram a enviar joías e dinheiro para o exterior, deixando c�s. e AgrIc��tura e dr. .RogerIo des habitadas, abrindo dessa forma, o caminho certo para a

entender que fugirão do Ieeích, logo que cessar a resistência da IV�eIra, prefeito .da capItal;. dr. Capital do lHO Reich.

Wherm�cht. _ In.formações re_ce_bidas de Esto�lmo .c�nfirm�m ICId An:.aral, diretor do. �:ce� - Novos �efôrços aliados foram colocado� �a. frente Ocí-
que a situação mterna alema e cada vez mais precana. Alem, Industrial e Ernest,o Ríggem dental, onde ja entraram em contacto com o immigo.
dos motivos, desordens e atos de sabotagem, começaram a se bach, c�nsul da SUIÇ�. Aparelhos da RAF, em combinação com as operações que
evidenciar os primeiros sintomas de atividades anti-nazistas Re�ebldo no portalo pelo sr.

se desenrolam a oriente da capital' alemã, atacam-na inces-
em grandes cidades, como Hamburgo e outras. dr. PImentel Duarte, que e�t�- santemente, aumentando o cáos que alí reina.

va acompanhado do capitão _ Anuncia-se oficialmente que tropas do VO Exército,
dos portos, sr. Comandante lançaram-se a uma nova ofensiva ao longo de toda a frente de
Plínio da Fonseca Cabral e dos combate.
tripula?tes. �� elegante el:n- _ As tropas norte-americanas em Luzon, continuam seu

i barcação, dirigiu-se Sua EXCIa.
avanço além da capital das Filipinas, recentemente capturada.A Diretoria do Clube Doze de Agosto, infra assiruada, la- para o tombadilho de onde as-

menta informar aos senhores somos e suas exmas. famílias sistiu as regatas entre as equí- _-íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----.iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiii-iiiiiiíi--iiiiiiiiiiiiiii,.I�
que, êste ano, não serão realizados os tradicionars búl,e,g car- pes Cariocas e Catarinenses,
navalescos. constituidas cada uma por

Tal decisão provem da impossibilidade do cumprimento três embarcações.
de festividades em sua séde sooial por força dos melhoramentos I A prova individual das rega
que nela estão sendo levados a cabo, afim de que ela não só. tas foi vencida pelo barco pi
possa ficar devidamente capacitada a aatnstazee' toda-s as evi- lotado pelo desportista carioca
derrtes lacunas atuais, como, mesmo, oferecer ampla satísta- sr' José Luiz Pimentel Duarte,
çao àos desejos de conforto de seus associados. cat�endo a vitória em conjunto

Resultou, ainda, tal decisão de não hB:ver sido possível a à eq l.,lipe catarinense.
esta Diretoria, apesar dos esforços expendidos, a obtenção de Terminadas as regatas foi
local apropriado para as festa.s de Carnaval. 'oferecido ,3, Sua Excia. e de-

Certa de que os senhores sócios aceitarão com inteira mais convíciados, no salão de

Ucompreensão a justesa das ponderações condicionadoras de refeicões do cL'nfol'tável iate nl
sua atitude - a única compatível com a dignidade desta agre- um cocktaíl, que (1�,correu em

miação - a Diretoria do Clube Doze desde já antecipa os seus meio da maior cordíalidade.
agradecimentos e compromete-se a reín.ícíar e ampliar os seus ÁS 18 horas, 00 Ipterventor
programas sociais tão logo se completem as obras I de reforma sr. dr. Nerêu Ramos' deixava o

em sua séde, já em pleno desenvolvimento. veleiro, regressando a', Palácio,
Florianópolis, aos 7 de Fevereiro de 1945
José Candido da Silva, presidente.
Cap. Antônio de Lara Ribas, vice-presidente.
Manoel F'erreiea de Méllo, 1° secretário.
Antenor 'I'avares 2° secretário.
Dr. Joaquim Madeira Neves, tesoureiro.
Dr. Lecberto Leal, orador.

expressa
agradecimenfos

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

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

FLORIANÓPOLIS
-

operário
seus

Com respeito a nota que publicamos relativamente
ao q uedregeesirno aniversário da entrada do snr. Pedro
Belli p�ra a Fá_brica Re!nisch, .;ecebemo�. daque/� ope��rie:;i;,
o seguin t:e cartao: «Ao Jornal O Estado. seu Ieíter dla�iul';
de mais de 25 anos e grande admirador da linha qq.e'
sempre seguiu esse jornal. sínceramente agradece as
referencias ao s eu !tO°. amversário de trabalhador.

Florianópolis, 8/2 9ft5 (a.) PEDRO BELLI».

DITZ-Hoje Sábado à"
K 19.30 ho)ro.s,

Sensacional progr?l'ma
l

' Cine JornaI Brasileiro 2x l75

I Cooperativa
2' Gilda de Abreu e Delorgee Co

minha no sensacionall e grano
dioso filme nocional. Incorrtes

tavelm�nte o n
'

1. BONl�QUINHA
DE SÊDA

'

3' Michelle Morgan e Ala.n Curtis
em: ENCONTRO EM LONDRES

Um filme movimentado €. arreba·
tador, Um homem perigc JSO! Urna

mulher ousada!'
Impróprio até 14 anos�
Preços Cr$ 3.00 e 2,00 Os brestle iros treinarão

domingo

de Aperfeiçoamento
Rio, 9 (A. N.) - Foi assina- l idads s de formar pessoal ha

do decreto-lei criando no Mi- bilitado para o ingresso em

n ístér io da Fazenda cursos de carreiras e serres funcionais

apel'Ícic:o:lmento, C:01',1 as tina- especificas daquele Min lst.ér!o.

Criados Cursos
Assassinados pelos própriOS companheiros

LETHBRIDGE (Alberta), 10 (U. P.) - Informações di

vulgadas pela imprensa indicam que dois prisioneiros ale
mães foram assassinados pelos seus próprios companheiros,
num campo de concentração local. Consta que os dois ale
mães foram condenados por uma. Côrte Marcial de detentos, I

porque já não acreditavam mais no êxito da causa nazista.
Um preso foi estrangulado e outro enforcado em sua cela.

ULTIMA HORA
"ESPORTIVASOFRE DE CA

TARRO E NÃO
OUVE BEM?

ROXY Hoje, Sábadd à!1
16,30 e 1930 hrs

Colossal program�
l ' Cine Jornal Braaileiro 3x26

Cooperativa
2' Robert Paige, Leon Errol e Fran

cês Lagnford em; O REI DOS
BOIADEIROS•• Um filme que
afasta tristeza.... Urna comédia
gozadissima repleta de lindas
canções.

3' Gilda de Abreu e Delorges Ca·
minha no filme maximo do
cinematografia nocional.
BONEQUINHA DE SÊDA

Muitas musica.! Um romance en·

cantador.
Livre de Censura
Preço Cr$ 2,00

LImposto incluso]

Para o sério compromisso de 50.
feira que vêm contra, a Argentina.
os brasileiros realizarão dois trei :

nos de conjun to , 'sob a orientação
00 coach Flávio Costa.
Assim sendo, os nacionais efe

t.larão seu l' ensaio amanhã, lo
go após o jogo entre Argentinos e

Chilenos.

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

Vinho Crelsotadl
"SILVEIRA"

G'lnd. Tónico

Podem' figurar na

mundial
seleção

Rio, 9 (A L�.) .' Comunicam de

Santiago que' a imprensa esporti'
V,'olêncl"a dramat,"cavo local cont, tnúa a dedicar lon-

gos comentário!l' em torno do jogo Quando da realização do gran- ...
brasileiros frent'� at'lS urugnioil. dioso choque de domingo passado/�iSclassificando o q,�.adro d� B.rasil1

entre brasileiros e uruguaios, era
.

como um dos ma� credenclodos que o nosso onze obteve uma es.

para laureor se ca�eão do tor- petacular vitôl'ia, tão grande foi
neio sul-americano. �'�ali8ando a o contentamento e a satisfação
atuação de Jair e Adel\nir, dizem do sr. João Lira Filho que quali
os criticos que são dois elementos desmaiou quando o juiz dava por
que podem figurar com destaque terminado o jôgo. Ta: foto empolo
em qualquer selecionadcl do mun- gante verificou-se à hora em que
do, principalmente Jair" que é urna o têcnico chileno Placo abraçava
marO\ i ha. , o sr. João Lira Filho.

o aturdimento, provocado pelo
('atarro, é muito incômodo e abor
recido. As pessoas que não ouvem

hem, que sofrem de zumbid?s nos

ouvidos e padecem de aturdllnento
catarral encontram pronto alivio
tomand� PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da

afecç,ão catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla-

. mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zum):Jidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
mento e a dificuldade de ouvir.
Parmint é obtido em qualquer far
mncia ou drogaria.
Todos que sofrem de catano,

aturdimento catarral e ZI.. Ibidos
nos ouvidos, farão bem expel-imen
tando Parmint.

fisgado um autêntico
bacalhau

São Luiz, 9 (A. N,) - Des
pertou enorme curiosida.de pú
blica o fato de um de nossos

pescadores ter fisgado, onlt'el11,
.1m autêntico hacalha.u, I) re�

ferido peixe, que é desconheci�
do em nossas ágUias, foi expos�
to à curio'sid>ade pública tendo
a imprensa noticiado o fato e

inserindo clichés que mostram

aquele pescado, Sabe-se que
essa espécie de peixe apareceu,

Virá buscar a pela primeira vez em águas
Comissão para o maranhenses, em 1926, tendo

itcôrdo ortogràfico ' os jornais da época noticiado

Lisbôa, 10 (U. P.) - Con- e comenrtado largamente o fato.
firmando unia notícia divul

ga.da há dias, o Ministério do
Exterior encarregou o embai
xador de Portugal no Rio de
Janeiro comunicar, simultâ
neamente, ao Itamaraty e

à Acadêmia Brasileira de Le
tras que o navio "Serpa Pinto"
escalará no Rio dia primeiro
de Abril, afim de conduzir a

Comissão da Academia

Brasi-j1e,ira que, ,vira,', a Portugal afim
ct� trat�� 40 �côrdo ortográfico.

RITZ, Domingo, MALDIÇAo DE
SANGUE DE PANTÉRA

Um empate aumentará as

possibilidades dos brasileiros.
No jôgo de domingo entre Chile

e o Argentina, em c;aso de empa.
te, o onze nacional ficará n11mo
melhor colocação lla taheal. oU

sej a, isolado em l' lugar. Que em'

po.tl,lffi, pois, argentinos It chilenos. n
,�
.\

Laboratório de Análises Cll',I"11·cas 3 líderes no Sul-Americano
De todos os paises que disputam

o Extra no Chile, os 3 únicos que
não sofreram, ainda. uma derrota
são: o Brasil, Argentina e Chile.

Farmacêutico CiERCIHO SilVA
(Chefe do Serviço d� Labora tório da Assistên( :ia)

Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gu"alquer
outro necessário po.ro. esclarecimento de diagn,.?stico.

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas,

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Franl:cisco

Hão há dúvidas sobre o

nosso scrCitch
Depois da esplândida atuação

contra 08 uruguaios, a cotação�r-;
dos brasileiros, aumentou grande- f'i
mente. Agora não há dúvidas sô'
bre o onze nacional. Em suma. é
de opiniiio por parte da imprensa
e de todos que se acham no Chi.
le que os brasileiros têm jôgo pa
ra todo o prêço.

\........ .. _--
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CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
'TÓl'ilé'O<'�À�,,�,,\R
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