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Londres, 10 (U. P.)
Berlim se encontra em ple
no estado de sítio enquanto
os dirigentes nazistas to
mam as últimas medidas

para garantir a defesa da

capital do Reich. As pontes
do Spree, rio que atravessa
a cidade, foram minadas e

nas estradas ao léste de
Berlim levantados obstácu
los e armadilhas contra

tanques. Acontece porém
que os nazistas não receiam
unicamente os russos que
avancam no leste. Também
a retaguarda está causando.
séria preocupação aos au

xiliares de Hitler. Temem
os nazistas que os berlinen
ses. estimulados pelos tra
balhadores estrangeiros fa
cilitem a tarefa das fôrças
de Stalin. No interior da

capital alemã, segundo no

tícias fidedignas, a Gestapo
manda e desmanda como

nunca . se observou antes.
Batalhões das tropas de as

salto tomaram posições nas

partes estratégicas da cida
de prontos para impedir
qualquer levante popular.
Enquanto o pavor domina,
os defensores de Berlim e os

exércitos russos completam
suas grandes operações na

zona do Oder diretamente
ao lés te da capital nazista.
A batalha pela posse de
Kustrin e Francfort con

tinua com fúria redobrada
desenvolvendo-se sangrentos
combates nas ruas de am

bas as cidades. Aliás, o en

carnicamento da luta é

igual'em toda a frente pois
não há uma localidade ou

aldeia do Oder que JS ale
mães não tenham transfor
mado em verdadeiras torta
lezas. A despeito dessa te
naz resistência os russos

ampliaram suas cabeças-de
ponte na tl . .:ugem ociden
tal do Oder 'de Barwald, ao

norte de Kustrin, até Fuers

tenberg, ao sul de Franc
fort. E segundo se acredita
está para muito breve uma

se n s a c i o n a I comunica
cão russa anunciando o

:firr: da batalha do Oder, na
zona diante de Berlim.

Londres, 10 ({T. P.) - A Es- resposta ueantívn teria sÍ<1o ('11- veurhro passado pelo duque de Fruneu que os únicos três po

punha não parttcípará na Con- vinda ao general Prunco pelo AllHl. Xesta nota, Franeo UlOS- HIS vírts <la Europa erU111 a Es-

fcrência da paz, nem J'>(erú ('0]1-
próprío prímelro ministro ln-l- trava-se ansioso para esclare- panha, a OJ'ã-Hretaul13 e a Ale

vldada II unir-se it ]Jl'nj('ta(hl tüníco, numa recente troca ele eer as relações entre seus pa í- manha. l� como a Alemanha ia
J,jg'a de Se�wrallc:a mundial.

eorrespondêncía. SI1Uelltou-se, ses, tendo elog'íado as excelen- ser derrotada, convinha que H
}'OÍ (I (jue afirmou uma foutl"

dipJolllátieu londrina. Neg'UlHlo tnmbérn, que a nota espauhnln tes qunlídade« polítíeas e míll- ESIHlll]Ja e a Grã-Bretanha se

(l!' mesmos infol'lJwute';. c..:sa. 1'01 entregue II ('hurehfll em n,o- tares de ('hurchlll. Adiantnu unissem. A resposta de ('11111'- fundamental dos ínglêses,

Homenageul do
Itamaratí
Rio, 10 (A. N.) - O Itama

ratí prestou ontem significati
va homenagem à memoria do
barão do Rio Branco pela pas
sagem do trigéssimo aniversá
rio de seu falecimento fazendo

depositar uma coroa de flores
naturais no seu mausoleu, no

Cemitério de São Francisco
Xavier. Outra corôa oferecída
pelo embaixador Leão Veloso
foi também ali deposítada pe
lo ministro Jaime de Brito, che
fe do cerimonial e primeiro in
trodutor diplomático que re

presentou o ministro das F�21a
ÇÕêS Exteriores na solenidade.

Cinco milhões de
poloneles mortos
pelos ehmães
Londres, (S. P. L) - Pelo

menos cinco milhões de civis
poloneses, entre os quais
2.600.000 judeus poloneses
isto é 14 por cento da popula
ção polonesa pereceram na ocu

pação alemã, segundo os úl
timos dados divulgados pelo
Govêrno Polonês. Pereceram
êles quer de fome, quer nos

campos de concentração, ou
foram simplesmente

trucida-lidos.
.

Seis dias após
1lanilha, 10 (U. P.) - A

r11Hed Press reabriu seus es

crítói-íos em Maruilha e recon

tírutou o fornecimeruto de ser

viços para os seus clieJntes, seis
dias exatamente após a primei
ra divisão de cavalaria ter que
brado as defesas japonesas da
capital das Filipinas. O jornal
que está recebendo os servícos
da United Press é o "Fochi'en
Times", escrito em chinês.
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OCUPARAM ELBING

Moscou, 10 (U. P.) - O
marechal Stalin anunciou
em ordem-da-dia a conquís-

9318

ta da cidade de Elbing, po
deroso baluarte das defesas
nazistas do Vistula, nos

acessos da bahia de Dant
zig. Elbing foi ocupada pe
las fôrças de Rokossosvsky
que estão avançando sôbre
o porto de Dantzig. Outras
informações salientam que
os russos, que irromperam
através do Oder, na frente
entre Berlim e Breslau,
avancararn 40 kms. além do
rio. "Esse êxito das fôrças
russas, segundo observadores
militares. poderá vir a ser

utilizado também para re

forçar o ataque soviético
contra Berlim.

Nova Iorque, 10 (U, P.)
Foi revelado que a produção
ele mercúrio das minas espa
nholas de Almaden estará, no
varucnte. disponível para os

consumidores norte america

nos, logo que aumentar o tra

fego 113JVal. As minas de AI
maden rornecem cêrca de me

tade da produção mundial de
mercúrio

Preferiram desobedecer à Gestapo 'fizeram voar

· .
. pelos ares-Rebentaram violentos motins em lassei París, 10 (U. P.) - O Alto

LONDRES, 10 (U. P.) - o correspondente em Zurique da Comando aliado informou que
"Excha.nge Telegraph" afirma que violentos motins rebenta- os alemães fizeram voar pelos
ram em Kassel, na Prússia, que se encontra sob a lei marcial ares a estação de fôrça de cada
desde quarta-feira última e grande parte dos tuncícnártos da I comporta da mais importante
administração e da polícia abandonaram seus postos preterin- ponte-re12resa �o Roer, l�go
do desobedecerem a Gestapo que que tomar medidas contra o que as forças blmdadas de in

jovo. O mesmo jornalista informa, também, que 4 conhecidos
I fantaria aliadas passaraI? a

locutores da rádio de Berldrn, bem como 5 comentaristas polí_llutar pela pos�e da estratégica
ticos alemães desapal'eoeram místerãosamente. E a crença ge- zona de SchmIdt.

�al é de que passaram-se para a oposição, ante a imíriêncía de Turone Power com _

debacle mazíeta, li

t· t. pletou o relnamen o

N � t f
' Hollywood, 10 (U. P.) -- Os

OVamen e em oco OS amigos de 'I'yrone Power, que

b
·

1
- hoje é 10 tenente do Corpo de

SU marInos a elnaes Fuzileiros Na:vais, informaram
T

.

• • que o conhecido astro comple-
. , HALIFA::, 10 (U. ;.) - FOI revelado que SUbmarlll�s :na- tau o treinamento como piloto

z!s'tas atumdaram � na, lOS canadenses num. espaço de 2� dias. de transporte e, agora, está a
lm dos barcos tal pedeados era um caça minas, outro um car-

espera de sua transferência
gue�ro. A censura. canadense declara que se traltava, evidente- para ultra mar.
n1ente, de submarinos de grande ra,io de ação os qUlais opera-
vam, algumas vezes, à Yista do litoral da Nova Escossia. Mas Muitos holandeses
mão e informa qua,ndo ocorreram e'SlselS afundamentos. enlre OS deportadOS

Fuga de prl·sl·onel·ros alema-es. doL���r:�h�Od����'�S:-; ���'����
pondente da capital francesa

'do jornal russo "Estrela Ver
;. L?�DRE�, 10, (U: P_.) -. O Ministério da. Guerra britânico melha" informa haver muitos
anunCIa que 4a feIra ultulla HTompeu um leyante num campo holandeses entre os deportados
·de prisioneiros de guerra no noroeste da Inglaterra tendo fu- políticos libertados pelo avan

gido alguns prisio>lPiros alemães. As sentinelas ti,'eram que co russo dentro da Prússia
e.lJr:r fogo, mata.nelo 11111 alemão e ferindo quatro outros. Oriental.

OUTRA VITóRIA RUSSA
Moscou, 10 (U. P.) - O

marechal Stalin em uma se

gunda ordem-da-dia infor-,
mau que os exércitos de
Cherniakovsky ocuparam o

importante baluarte prus
siano de Eylau. A cidade
conquistada pelos russos es
tá situada a quarenta kms.
de Koenigsberg e era um

decisivo ponto de apôío do
que resta no sistema defen
sivo nazista na Prussia
Oriental.

SOb a presidencia
do Ministro Leão'
Velloso
Rio, 9 (A. N.) - Ontem, no

Itamaratí, sob a presidência do
embaixador Pedro Leão Vello
so, Ministro das Relações Ex
teriores, interino, e com a pre
sença do ministro José Ro
berto de Macedo SOlares, Secre
tário Geral, interino, houve
mais uma reunião da Comis
são Preparatória dos 'I'raha-
1 hos da Conferência Inter
Americana a realizar-se na ca

pítal do México. Compareceram
todos os membros da Delega
ção do Brasil à Colnferência.
Os delegados do Brasil parti
rão no próximo dia 14 para o

México

Assinada portaria dando fôro e

séde à Comissão Extra
de Aquisi�ões
Rio, 9 (A. N.) - o Mínístro

da Fazenda assinou portaria
referente ao acôrdo celebrado
com a administração de Assis
tência e Reabilita.ção elas Na

ções Unidas dando composi
ção à séde e fôro da Comissão
l'jxtra de Aquisiçõe-s, estabele
cendo as atribuições de seus

membros e o modo de paga
mento do pessoa] respectivo.

Tremeu a terra. no Japão
o fenômeno teria durado cêrca de 3 horas

NOVA IORQUE, 10 (U. P.) - Tremeu a terra no Japão! O
fato foi registado pelos císmogratos da Universidade de Ford-
1,a111, pouco depois de uma hora da madrugada de hoje. Trata
se, segundo dois técnicos daquele observatórío, dum choque
lastaute severo cujo epicentro devia estar nas proximidades
da ilha de Hokkaído, ou seja, mais a setentrional das grandes
ilhas que formam o Japão. O observatório da Universidade de
Weston, por sua vez, registou que o movimento císmdco durou
cerca de 3 horas e deve ter causado grandes danos,

Aguarda:m autorização
do govêrno britânico
LISBOA, 10 (U. P.) - Informa-se que as companhias de

navegação suíças estão aguardando autorrzação do govêrno
Lrítân íco para fazerem seus navios que vem dos Estados Uni
dos, entrarem nos portos da França meridional, invés de escala
rem em Lisboa. Como se sabe, os suíços formaram, nestes últ�-,
1.-,oS anos, uma marinha mercante própria, embOl'a não dispo
Ilham de portos de mar.

Tentam fugir da Alemanha
ZURIQUE, 10 (U. P.) - Um jornal de Riviera informa

que numerosos grandes industriais alemães e aLtas persolll:ali
dacles nazistas chegaram ultimamente à Itália do Norte onde
tentam obter documentos falsos italianos afim de fugir para
tplTitól'io suíço. É uma aspiração facil de comp-reender; mas

acontece, que os suiços não fazem lá grande quesrt:ão dessa es

pécie ele hospedes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A
. Não queremos de longe discutir
:li pr-ior-idade do caucasiano, no

qual julgamos estar nossa origem,
pois se tívessemos caldeamento fo
ra na Europa dos ocidentais, cru

zados COI11 os 111a1I1góis. Há-rios rai
zes de fios loiros, castanhos e pre
tos em nossos cabelos, numa epi
derme al va, com um nariz a'CJ uilino,
portanto Snrs. do pur itan ismo não
estamos fazendo obra derrotista,
despeitada, como certos escritores
do Velho Mundo, que se areogaro
os umcos puros, desvirtuando
àqueles que viajaram para regiões
pintoras de seus nativos 'Ou mesmo

hóspedes devido fenômenos clima
téricos. que os darâo lineamentos
peculiares.

O homem paleolítico, onde fora
achado scnào no vale Ncardental !
Df' qual raça proviéra o f'ossil se

.não da mongólica, constituída dos
habitantes nórdicos da Europa, que
alguem julga os mais superiores
da Terr-a, dada sua nacionalidade
ser a mesma ou estamos certos se

soubesse ou ao menos tivesse estu

dado, lido sequer a obra 'I1e Le Bas.]
Moven Age, escrita! há quase 4 sé
culos, na qual esplanou as origens
e as incursões mongólicas na Euro

pa. não sustentaria uma tese crrô
nea,

r� sabido, que a ,raça ariana, tem
os Iineamentos. rcgudares ; sob o

ponto de vista antropológico exis-
1,1' a mesma base: a cabeça e a fa
ce terão que ser ovais, com as

�)dncip'lis características da ;tlI

sência de molares e maxilarcs sa

lientes na pLanura do rosto, sem

as arcadas também revestidas. e a

tés fugidia, a micro ou bicefalia, os

fenômenos bem simiescos, afora
outros vestígios hipoteticamente
dos mesmos, presentes TIO hornen,
há milênios seculares. sujeitos às
leis da evolução e tr-ansformação
da espécie, como as do espírito, in
sensivelmente notadas, misteriosa
mente inconcebíveis, a IIlÓS do es

paço, onde Deus onisciente e divi
no, creou no mundo, o papagaio
que fala na voz humana, o cão que
sente e compreende, o símio que é
Q nosso espelho.
Darwin ficara confuso ao estu

dar 31 remota origem do homem,
sem que pudesse ter alcançado sua

transição simiesca, apelando para
Deus, ouvindo sequer o mais seme

lhamte animal de nossa sub-espécie
pronunciar ou ao menos gaguejar
urna silaba, enquanto o papagaio
não só fala, revela retentiva, pro
nunciando e articulando trechos de
memória, faculdade importante en-

1re nós, tanto quanto a inteligência,
que sem a mesma, não poderiamos
sequer andar, norteando os passos;
é-nos como se fosse a bússola pa
ra o navegante.
Vemos que uma ave fala por meio

da memória, o símio emudecido,
nada pode transmitir, assim mão
dizemos outra coisa, que separ-açâo
completa, intelectiva, mão por que
ten IHl11l0S a semelhança.
Fidias esculpindo a Venus de

Milo, Praxíteles a de Cnide, com

,provaram a perfeição do povo gre
{{O, origilllário das estepes monta
nhosas c,lLlcasiaJnas, cuja pureza fo
ra assim layrada l11a Europa anti
g:-l, para onde se houvera encami
nhado. 11<1 l'aça medo-persaJ, estacio
nando-sv em região ba,tisada de
Grécia. l'onsiiluindo mais tarde o

Impáio Homano. ambos os paises
com o cruzamento dos semíticos,
formados por árabes, egípcios, he
breus. etc
Seria dessa trajetóriaJ, <)lUle deve

Tiam bJasonar en.fatical11C1!lte a su

perioridade racial, ariana, �l1ialS, co
mo se recebeI'aJIl as infil1:T:ações
mais tarde, e os fluxos e influxos
mouros - mongólicos'? !

Rua João Pinto 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.

Nós sabemos, que os oonflnuudo
res de Gengiscan, Alil,a e dos Cali
fas f'o ratu mílenurcs.

Só ú Ausl ria, Le Bas, deu isenta
das incursões, mas, que no século
XVI se não estamos enganados, hou
vc as inf'iltraçõcs com outras .nucio
nalidadcs, se bem que sem o CH

rater de conquista, mas de imigra
ções úrabcs, judaicas, ciganas, as

sim em outras par-tes da EUl'o].J<J.
A Alemanha, falou Lc Bus, leve

quilômetros quadrados, apenas. l i
\TeS dos tártaros,
,H é tempo tios povos s(' com

preenderem, que são todos irmãos.

quer 110 Globo terráqueo. COIllO no

espaço, em seus vôos suhl imcs pa
ra Deus ..)esús no seu: IIllj)l'T'in es

p ir i lual , onde hú a real f'elicidade
L a luz da Verdade!
Do livro "A Histór-ia <Ir Rcpú

hlica c a tríplice Aliança. da autoria
de Augusto Accio1y Carneiro.

Livraria e Papelaria

oquestão çtnica levando I CASA 43
povos a guerra

santo do

ESPERANÇA

......

.0 Farmaeê.tleo NILO LAVS
Hoje • amaaII.I _. • na preteri..

alHIIoaaU • ..a-aqeIru - Homeo)NIà.M - r_...... -

AI'tIpe Ce lIIorraduo.
____ . aa.. o.._.... .. ftOeeI_. .._..

Os 7 Fundadores da Ordem
(tos Servitas de li Sra.

Quando, no séc 13. Frederico
II' espalhava o cisma entre a cios'
se culta italiana. 7 vor-êes .-la no

breza florentina uniram·se e deram
00 mundo o exemplo do caridade.
fraterna Em 1233. no dia da A.·

I sunção de N. Sra., a Mãe de Deus

opo recew- lhes a incitou os abraça
rem um estado de vida mais per

feita Desfazem·se de suas rique
zas. estem·se com roupas de rnerv

digas e penitentes. e. a 8 de se

tembro, retiram ·se para uma casa

de campo. aí começam a vida re·

ligiosa. Quão agradável a Deus era'

�ete proceder, prova nas o milagre
seguinte Mendigando pelas ruas

de Florença. os 7 companheiros
foram aclamados por cr.ancinhaa
de apenas alguns meses, como seri

do os «servos de Maria'). Humil

deli. retiram se para a solidão, on

eie VIVIam em cavernas. alimen-·
tando se de ervos e de água. Me'
ditavam muito sôbre a Paixão de
CristJ e as dor-es de N Sra. Ma
rio apareceu Ih es e lhes dis se que
se corrstituiasem rru rno Ordem re·

ligiosa em regra. Receberam en

tão muitos companhEiros e inici
ow-se assim a Ordem dos Servos
ou Servistas de N. Sra. Em breve

os novos religiosos percorriam qua
se toda a Europa. O. 7 santos

fundadores foram sepultados na

mesmo túmulo. e a Santa Igreja
celebrar 013 numa só festa, signifi
cando o estreitos laços que sem'

pre, na terra, os ligaram.

F"ARMACIA

João de Britto nasceu em Lis
boa. no ano de 1647. Foi pagem
na Côrte lusitana. Em meio à..
depravação dos áulicos, deu exem

plo de ínccêncíc e piedade Sobre
vindo lhe grave doença. consagra
ram-no seus pais a S. Froncíseo
Xoxier. João desejava ardente
rnert e imitat' o grande Missioná
rio dos Indíos , Entra para a Com
panhia de }esús e pede que 011 su

períures o enviem à Missão do Mu
duré na India. Urna vez satisfei
tos s.eus desejos, percorre a mis'

são pregando com incrível zelo.
Impossível descrever os trabalho ..
e sofrimentoll que suportou. Vivia.
de legumes, abstendo-se completa.
mente de vinho e de co.ene- Sob
um '01 desapiedado, viajando mui
tas ve aes a pés descalços. durante 14
anes não concedeu tréguas c c, paga·
nismo reinante. Foi então preso e

martirizado; entre outros lIuplíci'
cios. arrastaram seu corpo sôbre
pedras agudas, Não era, porém,
chegado sua hora. Por ordem dos

superiores, e.teve, o negócioll, em
Portugal. ande lhe prestaram mui
tas homenagens de amôr e respei-

........._ ..,._ , _ _ to, devido às· gloriosas feridas que
recebera em defesa de sua fé. Vol
ta à India. e, em 10 dias, batiza
12000 pagãos! novamente, preso.
maltratado, e; por fim, degolado.

GUARDA LIVROS Depois de morto, cortaram-lhe

CORRESPONDENTE mãos e pés, hasteando o corpo

Precisa-se com urgência de nu.m tronco fino e. pon:eagu�o_
.

1
FOI em 1(93. O desejo ha rmarto

pessôa, homem ou mulher. d i acalentado não sómente na sua.

plomada ou não, que conheça pátria lusitana, mail também, en

escrituração mercantil e tenha tre nÓII, de ver a êste heroi ador

prática de correspondência co
nado co_It1 as glórias dos santoll'

.

I
parece nao elltar longe de sua rea-

merCIa . lizoção.
Informações nesta Redação. --------------
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MACHADO & CIA.

Garantindo o forne
cimento de café
aos EE. UU.

momentos desagadávew...
Washington, - (8. r. H.) -

A Junta Inter-americana do
Café adotou recentemente,
uma medida tendente a ga
rantir mais fornecimentos de
café aos Estados Unidos. Em
uma resolução, a Junta auto-
rizou um aumento das .

17.873.708 sacas, de 132 libras
cada, para 27.756.442 sacas, na
cota básica de exportações des
tinadas aos Estados Unidos,
durante o ano de cota a ter
minar em 30 de setembro.
A medida não significa ne

cessariamente que os consu

midores norte-americanos de
vam receber uma quantidade
extra de 10.000.000 de sacas de
café, mas autoriza os países
produtores a exportar essa ci
fra adicional para os Esta
dos Unidos, caso se disponha
do produto e haja facilidade de

transporte marítimo.
O acréscimo vigorará de 10

de janeiro a IOde abril de
1945, ocasião 'em que a cota
será substancialmente aumen

tada.

Santo do dia 13
Bemaventurado João de

S. J., Mártir
Britto,

•..Que podem ser elJilados!
PARASITINA evita as situações desagra ..

dáveis que podem ser causadas pelas co

ceiras. Eliminando os parasitos que provo
cam essas situações, PARASITINA impede
também que êles se reproduzam, sendo
eficaz no tratamento das ::oieiras e sarnas.

PARASITINA não mancha a roupa nem a

pele e deixa um cheiro leve e agradável.

PIRISITINI
MaTa os paRaSITOS QUE PRovocaM COCEIRAS

t:LY
r

.. _ � w. W _ UM. = a..._ uu wa u __=_w.__.u.rs- URGENTE!

. Prefira uma parte de se1l

trôco em "Selos Pró Doente'
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo par8\'
que êle tome mais um pouco.
de leite, tenha melhores medi
camentos, .

mais confô:rto n� .

leito de sofrimento, etc. etc •••
(CalP"paha de Humanidade

do Hospital de Carldad·e) •.

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA S••TA. aOSA.
ORLANDO SOA RPELLl

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

COMPANIllA "ALIANÇA DA BAlA"
Fadada em 1870 - Séde: 8 A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do balanço de 1943:

Capí tal e reservas . .

Responsabilidades , .

Receita .

Ativo .

Slnistros pagos nos úJtim08 10 &lOS .

Responsabilidades .

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

74.617.035,30
5.978.401.755,97

84.616.216.90
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.306,20

Agência. e Reprellentações em Geral
Mo triz: Florian6poli•
Ruo João Pinto, n. 5
Caixa Po.tal, 37

-

Filial: Cl'esciúma
Ruo Floriano Peixoto, s/n (Edif,

I
Pr6prio). - Telegramas: ·PRIMUS·
Agente. no. principai. municipiOl

do E.tado

DIRETORES: - Dr. Pamf1lo !l'Ultra rr.1re d... CarTalho, Dr. J'ranc:Wco

d. 81 e AnfBlo )!{a.arra.
,

�cfu e nb4geDClall e:m todo o teIlT1tóI1o nacional. - SucunaJ no

UruguAl. ReIruladoreo de &'Rl'1u nu prtncl);)8.t. c1dad.. !la Am6r1ca, Iluropa
• .oUr1ca.

AGENTIl EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O & C I A. - Rua Felipe ScbmlcJt, Il. II
Caixa Postal il. 11 - Telefone 1.081 - End. Telegr. "ALIANCA·
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
- -.,-.- -_w - - ._- -....,. ._,. _.. -_-._ -_,., ._.,._ _ ...-_._.",_.
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Grandes melhorias na
Econon1ia do Mate

t<O Dia», de Curitiba, ouviu, no dia 2, o
dre Carlos Gomes de Oliveiral presidente
-do I. N. M. Melhores preços para a
érva cHncheada. - O papel das coope-

rativas do Mate.

participa aos parentes e pes- participam aos, parentes e

sôas de suas relações que seu pessôas de suas relações que

IJfilhO
ADALBERTO contratou sua filha JULIETA contratou

casamento com a srita. casamento com o sr.

Julieta Mafra Adalberto Tabalipa.

li k-'
�",;_,

I ADALBERTO e JULIETA

I confirmam'
- --

TrÉls Barras (Canoinhas), 3/2/945 Florianópolis,

CASA MISCELANEA distri·
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, VávuJa� e DiscoI - Rue
C.Mafra,g

HOJE

(lHE

,�If)I/_S!!J-. P E. F E I T OI

�.�QJ)IT�� V�
��'. I

Produto científico para embelezar os seios
Hormo Vivos n." 1 para os !leIas pequenos ou flocídoe
Hormc Vivos n." 2 para 09 seios grandes. volumosos,
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança .

.._. _I'!edcmopolis ..... '"una.,;.. 11100__ •

..u/iY.... e da ", - Em Blumenau: "armaoia.
s.nita. _ Odin - Em Itajaí: Far....oia Sant.
r__.inha.

3

VIDA SOCIAL

Acha·se enfermo. recolhido
nossa co-

em quarto reservado do Hos-

pital de Caridade, o sr. Constan
tino Serratini • conceituado comer

ciante nesta praça.
Os nossos votos de pronto resta.

lecimento.
...................

- _-..-_ -_ -_- ....,

*

Sr. Nestor Teixeira

I Sr. Domingos de Freitas
I Noronha
I VÉl transcorrer, hoje, mais um

'aniversário natalício o nosso dis-
tinto conterrâneo. sr. DomingoB
de Freitas Noronha. funcionário
federal aposentado e pessôa grano
demente estimada em

pita!.

compreendi, desde Jogo, o alcance
do papel que elas deveriam de
sempenhar na organização do se-

tur da produção, tornando viavcl
e eficiente a assistência que devia
mos dar e estamos dando aOS er

vateiros.
Orga n iz ad as sob os principias

legitimos da coopcruçâ,.. , as coope
rativas eu as consi clero mesmo

como órgão auxiliares do Institu-
to, c, dessa forma, veículos i n est i-
ruaveis capazes de proceder à d is-

- tribuição dos beneficios

governa-I'
ANIVEBSARlO8

Encontr-a-se de novo em nossa da caucheada a 12 cruzeiros, o mentais a que fazem luz os erva- Aldo de Freitas Noronha
Capital o dr. Carlos 'Gomes de Ol i- Instituto p oude fixar UIll preço de teiros, operando diretamente no

T ' .

vuira , p res id e n l e do Instituto Xa- inicio na base de J2,50 cruzelros, próprio local de produção. Esse é, .rans;�rreu, s?�ado ultimo: o

cional do �lale, que. como f'rr-quen- passando depois a J3 cruzeiros aliás, o pensamento do Prcsi dcn- a.nlversarlO na;ahclo do nosso dis

Icmente vem fazendo, desde que e c incuenta centavos, com un; te Getúlio Vargas e do ministro bn�o conterraneo, sr
', A}�o de

se encontra à frente daquela au- acrescirno, como se vê, de um Aipo'lonio Sales com relação à 01'- Frelt�s Noron�a. funcIonarlo �os
tarqui a, procura visitar as regiões <_;l'uzeiro e cincoenta centavos. Fato ganizacão da economia rural hra- C�rre�os e Te:egraf�s, em �lorl<:'
'€l'valeiras do interior, Mim de esse que, melhor que tudo, de-I sÍ'leira:' Naturalmente a uma d ire- nopol�5I: O anlVersaI'la�te, fOI mUI
acompanhar, de perto, as ati vid a- monstra o nosso empenho na def'e- triz tão sábia não podia ficar in- ta. felICItado por seus lnumero� o-

des econômicas dos produtores, sa dos
í

nte rêsses do produtor. diferente o l. N. M. mI�os. aos quais ofereceu :hnas
-devendo. também entrar em con- Sendo assim, vejo com grande bebídca,
tacto com os indnstriais e expor- O rNSTlTI'TO E AS COOPEHATI- satisfacão o entusiasmo com que
tadores, assentando medidas de in- VAS DE �IATE os produtores se estão congregan-
terêsse relacionado com a defesa Dianle de outra interpelação d t I tic c o em orno (as coopera rvas e, Deflúe, hoje, o aniveraàrio nata.
do mate. que d irigirnos ao prcs i d en le "(10 "d t

.

do sec c � como e eVl en e, aprOluman -

lício do sr. Nestor Teixeira, fun-
Na noite de ontem pr-ocuramos J. N. Yl., êl e nos declarou: cada vez 1wlÍS dos da esfera dos , d

-,) (·11'. Carlos Gomes (Ie 011'\'''.1'1','1 no \
c

.

L" ,. cionario a uaneiro e pessôa muito
-" � c - ! S cooperativas de mate es- I e iamcnta encarre
(,'I'aI1(te Hol.e l Moderno, onde se t- I I

PO( eres govern ,,:os -

relacionada, motivo por que rece-
1 ,u ao uen ro da orientacão do Ins- d d l 1 e d tender seus

acha hnsperlad o, CO'111 () objetivo de ti t t
-

. ga os e aSS1S l- o, c c • berá muitas congratulações
. � v I U O. e sao parte de seu p rogra- legítimos inter êsscs.

I
.

ouvir a sua palavra, tendo em vis- ma. Pela ct-i acâo e rlísscminar-ão Tal é a situação que agora po- • ••• ••

ta o grande interesse momentos!' dessa forma de sociedades, 110S demos observar situação alta- Dr. VinICIUS de Oliveira
-que tais questões estão apresen- meios er vateir-os, vem se batendo t

.

rara qu () Ins T h
. ., .

tando, mormente depois que aqui T
111e]) e p r-ormssora I' e -, ranscorre, oje, o anIversarIO

co o nstilu!o desde que ii Ircnte do tituto realize, ca.da vez mais, as

I natalício do sr, dr. Vinicius de O-
se realizou o Congresso Coopera- órgão eu me encontro. "isto corno, t f' r 1 I.. l'

.

PP' blí d C
fivo dos Ervateir-os do Brasil. .-=================:S:l:Ia:s=:a':l:a:s=.:I:n:a:l:c:a:I(::C:·======.I

rverro rornotce u lCO a ornoe-

i
. co de Rio do Sul e diretor do hele-

Com sua hahitual lhaneza de domadário riosulense «Nova E'ro».
trato nos recebeu o presidente (lo José Tabalipa José Mafra e Maria Mafra *

Instituto do Mate, prontificando-se
a atender a curiosidade do repor
ler que tem a lraz de si, em face do

representante do órgão governa-
.

mental autorizado em questões do
mate, a curiosidade de milhares de

Ivessoas interessadas na sorte clhse
prtldulo.

OB.TETrVOS nA VIAGEYI
Ante a primeira pergunta que fi

zemos li nosso entl'evistado, ele as

silll se l'xprimiu:
Venho. llovamente a Curiliba,

eO'llIo COlllumente faco, afim de

acompanhar Ite perh'; os probh'.
mas do mate dentro da orientaS'ão
que constitue o programa do Il1s
!iluto do ::\ora te, desde sua criação
diulul'nalllente preocupado em d is

eiplinar e defender as atividades
er\'ateiras em nosso país. De

Curitiba, onde entrarei em enten

dimentos com i nd ustriais e expor
tar[ores sôbre a questão palpitan
te dos llrecos do produto para o

esll'angeiro," pretendo realizar uma

visila its zonas produtoras, aprc
l'Íando as atividades das popula
l'ôes en tregues à ütina dos ervai8
D colhendo da,r!ns e il1lpressõ'cs de
interl'sse para minha administra
rão ii frente do órgão que dirijo.

,

;\lELHOHIA DE PHEÇOS
Interpelamos o dr. Carlos GOllles

rle Oliycira sôbre a questão dos

j)l'er:os do mate, segundo as aspi
racões jú manifestadas po!' parte
dos yrodutor,es.,

Dlssc-nos S, S.:
D(' acôrdo com o se'll prtlgrn

ma, u Institlllo Nacional do "'Iale
vel11 cuidando, com grande inll'

ri'sse, da questão dos preços <lo

11lale. dispnsln Se111prC) a alender ......
"

(Technicolor). Musitas! Alegria!
\lS iL:sios rccblllws dos prn!lu!or('s NO PROGRAMA
([LH: IllOure,iam nos crvais, num O SISTEMA NERVOSO (N Coop.)
lrabalh. arduo e, como é natural,

ac.
.

pspera;n compensadora reml1n�r'�-1
MANIA DE ':ITAMINAS (Desenho .Colondo)

6to para o produto de suas atln- FOX AIRPLAN NEWS 27x6 (Atualidades)
(latles.

,

.

' '1= Preços: Cr$ 2,00 e 1,00. Im.posto incluido.Imp. 14 anos

AWir:l IlJaJS que nunca ('s�e eUl- �

"_,, W',II
dado do I. N. ;\1. se torna maIS con-

('entrado "isto como o encareci- CIHE «IMPERIAL')lllcnto gl'ral da vÍ(!a an aça (:010-
.

U11' () produto!' dr mate cm sIlu<I

dlO de' injusta inferioridade ('111

j'ace c]e (Hltros Irabal'hadorcs ru

rais ([LH' ohtl'llt hôa paga p:1r,t as

utilidades qlll' produzem.
Dcssa UJanpirn, () Institulo estú

eogilanc!n seriamente, de ('onse

o·uir elevarão dos atuaIS pr('�'os da
;;rva eanchea(b inda, êl,ssilll, de Uma lua de mel na qual todo mundo tomou parte, menos
t'llcontro ús aspiraçôes dos produ- os côniuges:
lores. NO PR RAMA

Essa ('levado ,lependerú, Cf)IllO OG )

l' evidentp, dc: enteJldimentos entre' CINEDIA JORNAL 4xSS <Nac. Coop,)
:lS demais ('lasses diretamente ti- VARIEDADES ESPORTIVAS (Short)
gadas à ecoJlomia do mate;

_

mas Preço: (único) 2,00. ImpC'�t0 incluido. Imp. até 14 anos
puikmos assegurar que se 11ao de '\, •.••
{'onse"uir Jllelhorias para as ron-

.

I� � -- -"

ili(:iie; de vjcla (!o pr�dut()]> .

d(:'

I
Amanhã, simultaneament:, �o Odeon às 2, 4 1/2 e 7 horas e

resto Ulll dos t)l'JllClpms obJetiVOs Impenal as 7 1/2 horas.
{lo Instituto.

"

I
O filme mais alegre do ano

Ali,ls, a aluarão segura (' Ine(jul-. l' M
.

.

d
YOl'a do InstittJlo nessa qupst:lo MUSIcas a grane. uüas canções e centenas e garotas:
Il'arú efeitos benMicos, ü exempto

1 Valenltlla adqulllfl"da,do OlH' se drll o ano passado quan-
do. ultrapassando os reclamos dos

produlores que pediam u pj'('�'o com Anne Miller, Jimmy Durante e Gene Autry

3/2/945 ,. Srita. Valeria (Írams
Faz anos, hoje, a gentil srita.

------------------------�3---2�1 Valéria Grams, aplicada aluna do
________________________________________________� v_.v -

IColégio Coração de Jesúe e orna-

mento da sociedade local.
*Prestlgba O GOTêrDO e aI

elasses armada8, oa !lerá. Fazem IU108 bojeI
um "q_lnt.· �ol••I.t."'. (L. a exma. sra. Esmeraldina San-
O. ".)

I
tos,
a exma, sra. Eulália B. Silveira,

S
ellpôsa do sr. Gustavo Silveira;

ZE
'

O D fiA I a exma. sra. Maria Silveira Di-

./ I I giacomo ;
a exma. sra. Olímpia Dia. Sil-

va, espôsa do sr, Aprígio Silva.
2a.feira HOJE' alto funcionário da Secretaria de

Segurança Pública;

I
a ge ntil srita. Marilda; filha do

sr. proL Eduardo Pio da Luz;
Q exma. sra, Maria da Concei

ção Moura.

*

*

Fazem anos amanhã:

I Sr. Odinaldo P. de Oliveira
«Sessão Carnavalesca. .

A data de amanhã assinalará o

Bob Hope, Vera Zorina, Dona Drake e centenas de garotas em: 'aniversário natalício do sr. Odinal-

S d I do Pinto de Oliveira, socio da acre

uce eu no carDava ditada firma Oliveira & Filho,
Ltda.; desta praça, e pessôa gran
demente estimada nos meios so

cial e comercial deste Estado.

A 's 7 1/2 horas:
ULTIMA EXIBIÇÃO

A's 7 1/2 horas
ULTIMA EXIBIÇÃO

Chester Morris e Jean Parker em:

Ron�a da morte

.,

a exma, sra. Perina Martins;
a exma. sra. Catita Livramento,

espôsa do sr, Heitor Livramento,
funcionário federal, aposentado;
a exma, sra Corá lia Alves Ge

vaerd;
a exma. sra. EugÉlnia Simone,

viuva io s�. Pascoal Simone;
o sr. dr. Ribeiro Pontes, advo'

gado,
a gentil srita, Zilá, filha do sr,

polidoro Amaral;
Q graciosa Brita. Vani, f ilha do

sr. Vespasiano Souza;
o menino Guy Brasil.

•

Noivados:
Com srita. Julieta Mafra, filha

do sr· José Mafra e de sua exma,

espôsa, d. Moda Mafra, ajustou
nupcias o sr. Adalberto Tabalipa,
funcionário da Cio. Florestal Bra
sileira, Ind. e Com. de Madeira., e

filho do sr. José Tabalipa. funcio
nário da Lumber, de TrÉls Barras.

•

Com a gentil srita. Ep"péa de
Vasconcelos Carvalho Lima. fino
ornamento de nossa sociedade e

filha do sr. Sebastião de Carvalho
Lima, ajustou casamento o sr.

Ladislau Grams. funcionário da
D. O. P.

Com ti gentil srita. Maria da
Glória Soares, func. da Telefoni·

C:1. contratou
Maurí Garcia.

casamento

•

Nascimentos:
Lincoln Luiz

O lar feliz do sr. Antônio Fiuza

Lima, socíoqererrte da conceitua
da firma Fiuza Lima & Irmãos. e

de sua exma, espôsa, d. Jupira
Fiuza Lima, ache-se engalanado
com a nascimento de um interes
sante garoto que, na pia batismal
receberá o nome de Lincoln Luiz.

""

JlaJaD.tell
Da. Cecy Ferreira Cardoso
Acompanhada de seu jovem

filho Juarez, depois de curta per
manencia nesta capital, retornou
a Curitiba, onde reside, a exma .

sra. Cecy Ferreira Cardoso, esposa
do sr. Sub-T'an. João Batista Car

doso, do Exército Nacional.
*

Procedente de Curitiba, chegou
a esta capital o sr. Nivaldo No'

gueira, funcionário da Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional. em

Florianópolis.
•

Enfermos:

Comunicacão
,

Comunicamos aos Srs. Portado'
res de Títulos da "ALIANÇA DA
BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S. A.u e

a quem interessar. que o sr. Má·
rio Francisco da Silva não exerce

mais as funções de cobrador das
mensalidades relativas aos referi
dos Títulos, cargo que deixou pOl"
sua livre e expontânea vontade.
Florianópolis, l' de fevereiro da

1945.
Campos Lobo & Cio.

Correspondentes da ALIANÇ�
DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S.A.

De acordo.
Mário Francisco da Silva.

A Fábrica de

MÓVEIS BRDSll
agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes, apre
senta. em suas

lojas. os novos
modelos para

1945
•

DESPACHAMOS E ENGRADAMOS
GRATUITAMENTE PARA O INTERIOR

•

S.BEÇIlK
NOVO PROPRiETÁRIO - NeVA ORGANIZftCAo
Av. Celso Garcia, 174
Fone 2-8635 - S. Paulo

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

Também De Gaulle
LOindres, 10 (U. P.) - A

emissora de p!a,rÍs anunciou

que De Ga,ulle participará na

Conferência dos "tres gran
eles" .

o

U,J.9.

sr,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES

�.

I
! M'

·

i eversi
i ' (omprar, vender ou alugar
i
"

só no.
I!
I A SERVIDORft I" � ,

} i' [a maior organízo·;ão no

� gênero nallta capital)

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Na fotografia vemos um Lancaster sendo carregado
com uma bomba arraza - quarteirão. (Fóto de British

News Service para O ESTADO I.

Dados descrindnativos de
«OTrO DEUTZ«

um motol'

SOfvetinas • livros de Receitas de Sorvetes

Quando o gt-neral se retira
va, depois de ter feito sua doa
ção, um dos soldados ela fila o

reconheceu, e observou a um

praça que o sangue de Eise-
nhower era o de que eles ne- :.. _

cessítartam caso fossem feri-
dos.

-------_ ..,-_._---

Quer ve s t.r-se com

contôrto
elegância?e

Procure a

ftlFAIATARIA
MELLO

• etlcolha o seu figurino.
Rua Tiradente 24

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. da. crianç08

Laboratório de Análiae.
clínicas.

Conaultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Casa Po
rai.o], da. 1030 á. 12 e da.

15 à. 18 h•.
Re.idência: rua Vi.c. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual I

Avisa a seus clientes e

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

em Sto, Amaro.

Atenção!
Compra e venda 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 quartos
Dão-se referências.

Intormações nesta redação.

Fabrican te e distribuidores das afama.das con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de s o r t i rn en t o de c o serrt i r o s , riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnor-rns e aviamentos

para n l fn l o t e s , que recebe diretamente das
fábricas. A Caso "A CAPITAL" chama o atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem urna

visita antes de efetuarem suas corn peo a , MATRIZ em Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes .

......................................................................4 ••ac�.===amdMm ' ag ..

melhores

I
t
I
I
I
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(Por Donovan Buseh) -
Ccpyright B. N. s .. especial
para "O IGST -\.DO·'.
LONDRES. - A declaração

�e Independência da União
:.�arte-americana fixou os di
reitos inalienáveis á vida, á li
berdade e á felicidade de todos
DS cidadãos. Ignal significara
'.eve a Revolução Francesa com

;)S postulados referentes 80S

Dlre ltos do Homem, revoln
clonando as regras da juris
prudência e concedendo á per
sonalidade humana, no terre
no juridico, as garantias que

. até então não lhe eram outor

gadas. e a que tinha absoluto
e incontestável direitos.

O que a Grã-Bretanha vem

fazendo atualmente no terreno
da segurança social indica que
.uma nova éra foi agora inicia
,da no que se refere aos díreí-
tos e deveres do cídadão : a éra

, do homem da rua, segundo afir
mou o sr. Henry Wallace. As
leis aprovadas recentemente

pelo Parlamenzo inglês são o

primeiro estatuto social oficial
mente decretado pelas demo
cracias ocidentais como lêma
ortenrador do novo períoelo da
vida humana. O primeiro gran-
.de passo ela vida conternporâ
nea - a revolução do Direito
- foi dado no século XVIII,
em França e na Améríca elo
Norte. O segundo, - a revolu

ção dos serviços sociais - foi
dado agora pela Inglaterra. O
primeiro movimento procla
mou o Direito, o segundo ofe
rece a segurança elo serviço
publico, para tornar eficientes
as Iiberriados políticas anun

ciadas amter ior.mente.
O complemento do "direito"

pelo "dever" só pode ser obti
do nas democracias "madu
ras" nas quais o sentido de
absoluta scberanda estatal,
.fortificado p e 1 a Revolução
Francesa, possa ser substitui
do pelo regime de ínter-depem
dêncta, capaz ele firmar a de
mocracia eOITlO élo Indestrutt
vel, de extensão universal em

suas aplicações.
As leis de segurança social

�·provada;s pelo Parlamento bri
tânico podem ser considera
das como uma nova Carta

Magna sua transcendência
adquirirá na História, uma

projeção muito maior do que
a vitória de EI Alamei'n que
marcou o llllClO da derrocada
de Hitler nos campos ele bata
lha do ocidente. O triunfo mi
litar de Montgomery sôbre as

nestes guerr-eiras do marechal

Rommel, detprminou apenas o

comêço ele um movimento que
mais tarde redundaria em ga
nhar a guerra contra a Alema

I11ha, enquanto que a ínstaura

cão democrática dos serviços
sociais, assegura a perpetufâa
de de todas as liberdades e In i
dativas tnd lvlduais no terre
!10 político e econômlco. asse

guramdo a continuidade da paz,
em U)11 mundo melhor.
Na luta travada entre o so

cialismo pragmático germâni
;;;;;;;,;;;;,;;;;;;;;;;;;;1

co e a democracia social bri
tânica, a luz do futuro ilumí
ua um mundo rejuvenecído,
sem violências nem ectarís
mos, no qual a liberdade se

rá assegurada contra todos os

]jerigos da amhição individual
e da opressão de um Estado
Todo Poderoso. Tal como

aconteceu com o monarca pras
críto de Shakespeare, é sem

pre triste a condição humana
que necessita os sofrimentos
de uma guerra crudellsstma,
para obter da adversidade os

frutos de sua redenção.

A fotografia mostra uma vitima dos ata

ques das bombas voadores sendo socorrida
após ter permanecido diversas horas sob os

escombros de uma casa destruida. (Fóto de
British News Service para O ESTADO).

5uIf 8/)(11
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É o que lhe deseja o Leite
Hínds, protetor da sua

cútis e confidente dos seus segre
dos de beleza. O Leite Hinds limpa
cuidadosamente a sua pele e

prepara-a de forma a evitar as

manchas, espinhas ou sardas.
Amacia-a, dando-lhe o aveludado
das pétalas de rosa. E quando o

retoque final da sua cútis pede
o "rnaquillage", é ainda o Leite
Hinds que oferece o seu concurso

como base para pó de arroz. Use-o
confiante, porque o Leite Hínds
dá a beleza desejada.

".- �
/��fiLE;TE:/�';'

til
Protege e embeleza a cútis

SA},;GTJ��N()L
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, CálCiO, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Os Paltdos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Orrauças Rl1quíticas rece
berao n rouüícação geral

do Oi �a(}lt.mo com o

C(}!11 () t/fIJ (IJI15Tt4#TE �f/�I(Oli1V(}/J, ,

o PRECEITO DO DIA
A curiosidade da criança é um

fato muito natural. E deve ser

satisfeita com a verdade. excluaí
vamente. Inúmeros defeitos do
caráter, vários desvios do cornpor
tomento e outras deformações da
personalidade. têm origem nas ex

plicações pouco exatas que os mais
velhos oferecem à curiosidade da
criança.
Contribua para uma formação

sadia da personalidade do seu fi
lho, desvelando-se para que a sua

curiosidade seja sempre satisfeita
de acôrdo com a verdade. SNES.

Camisas, Gravatas, Pij arnes
Meiasdes melhores, pelos me,

Dores preços só na CASA MIS'
CILANEA - RuoC Mafra, 9

Empregado para
�scritório

Precisa-se de um rapaz de 15
a 16 anos que tenha curso pri
mário completo, bôa caligrafia
e de preferência, com algum
conhecimento de datilografia.
Tratar pessoalmente na agen
cia do Moinho Joinvile. 3 v.' I

I

1, -

'MOTORES'
D E E f I C I Ê N C r AI
COMPROVADA

*
; .....

EMPR(sas RfUNIOIIS DE INDÚSTRia E COMÉRCIO, t
ARNO S. ll.

,'.

DEPTO. CEMBRA CONSTRUÇÕES ElETRO-MECÂNICAS j:,

SÃo PAULO - RUA JOSE BONifÁCIO, 209 - TEL 3,5111 - C. POSTAl 217·8

*

PARANÁ - SANTA (ATARI�A
C, O. MUELLER, CURITIBA. Caixa Postal, 138 • Tel. 980' .!�

LlMfl
todOS Ov rfC/JfJfIJ5 )df 5UiJ !JOCa ,1

Ilti1Jnv/O

o sabão

"VIRCiEM 'ESPECIALIDADE"

limpa mais••• agrada mais... rende mais•••

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái, diversa.;

pequenas, com renda men.al da
420,00, por 37.000.00 cruzeiro•.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120.000,00.
No Estreito, por Cr$ 25.000.00.
Em Coqueiros, por o-s 12.000,00.
Na rua Presidente Coutinho por

o-s 45.000.00.
No Balnearioi por o-s 60.000,00.
Na Avenida 'Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça 15 de Novembro por

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

c-s 300.000,00.
Uma na rua Campos Novos, num

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

Deodoro 35.

VENDE SE uma Serraria
-

hidráulica, de
vidamente registrada no 1. N.
do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

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

IVendem-se
! 3 coaas de madeira, na Servidão

I Franzoni. (Pedra Grande). Infor-

I
mações nesta redação.

5v·3

VENDI] SE uma casa de

I n'" madeira, na rua

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

o proprietário. 5 v, 1- 2

Quem Bonegar Informações 1 B..
tatística Militar, trabalha em pró)

I
de país inimigo. E, nesse e•••,
Berá julgado, militarmente, co••
lul.1I..o 1110 Jb'uU CD. II. II.).

WE1'ZEL INDUSTRIAL-J()INVILLE (Marce reglsl.

recemends-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empresa «Líder) Construtora Ltda,
Em Combinacão com o Banco Cruzeiro do Sul 1

� I

SIA São Paulo I
MATRIZ: Rua São Bento, 45 São Paulo Telefone, 3-3255--Fone, 938 I

Resultado Oficial do Sorteio cio dia 31 de Janeiro de 1945

10• Prêmio
2". .,

3°. ,.

4°. "

5°. "

100 prêmios
1000 "

10000
100000 "

100000

Titulo n 621744 Uma construção de
626746 Idem, idem

"539049 Idem, idem
787517 Idem. idem

"662596 Idem. idem
Os titulos com o final] 744 (milhares) a

" " 744 (centenas) a
" "" 44 (dezenas) a

Aos titulas cujo algarismo t inal f'ôr 4
Aos titules cujo algarismo final i ôr 6

"

Total dos prêmios nesta série

Titulo n.? 44847 Uma construção de
54847 Um terreno de

64847 Um terreno de
74847 - Um terreno de
84847 - Um terreno de

Prêmios - Os títulos com o f in a l n I, 4847 (Milhares)
" " 847 (Centenas)

" " 44847 (Invertido

Prêmio1.0
2."
3.0
4.°
5.°
10

100
120
240

1000
10000

"

4847 (Lnvert ido
47 (Dezena)
7 (Fina!)

Total dos prêmios distribuidos em cada série

Cr$ 600,00
Cr$ 50 co

Cr$ 10.00
Cr$ 500
c-s 5.00

Série (
Cr$ 100.OOO,co ICr$ 25 000.00
c.s 25.000.c>J'
Cr-l: 25 () '11,00 I
Cr$ 25.000,00
C, $ 60.()(JO.00
Cr$ 50.01 fi co
c.s lCO 00 .00,

c-s 500.000.00 I

c-s 500.000,00

Cr$ 1.410.000,00

Série A Série B
Cr. $30.000,00 c-. $ 50.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. s 10.000,00
Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00
Cr. $ 1.500,00 Cr. $ 5.000.00
Cr. $ 1 500,00 c-, $ 5.000.00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
Cr. $10000.00 Cr. $ 2000000
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000.00
Cr. $12.00000 Cr. $ 24.000.00
Cr . $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000.00 Cr. $100.000.110

Cr. $140.000,00 Cr. 270.000.00

a) ROGERIO AGUIR',RE (a) ANTÔNIO MUNHOZ Dr. F. da Gama Cerqueira
Gerente geral Dir -euper in teno ente Inspetor Federal de Sorteio,

O próximo sorteio será realizado a 28 de Fevereiro de 1945
ATENÇÃO: - Solicitamos aos nossos dignissimo s as so ci ado s ti tineza de porém os seus títu

los em dia, evitando-se. assim, de algum incômodo futuro.

--------_.__ .-_ .._--_ ..

I
Escritório da líder e Gabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).

R. Felipe Schmidt, 34 Caixa Postal, 173 Novo derivado da

___Fl_O_fl_'"" ,-_-_--_-_-.__-_--_�_��_�_-_��_.�_.a_r_i_n�a��__ 11 !��i�!}!�tNpr�js". anu� 11._FARMACIA ESPERANÇA [cía que como resultado dos

40 Farma�ê1ltlco lUU' LA v'" I trabalhos de pesquiza levados
'V" a efeito pela companhia quí-

mica Waltford, acaba de ser

aperfeiçoado um novo produto

Iderivado
da penicilina. Cha

ma-se "Hypholin" a nova dro
! ga, que é feita no mofo que
produz a penicilina mas que

; contem novas substâncias tais
como os próprios filamentos
vivos do mofo. Foram efetua
das várias experiências, sob

condições químicas, no trans

,curso de vários meses, pelo pes�

I
soal especializado do Welhou
se Hospital Barnet, desta cida
de. Entre os casos mais notá
'veis de cura registrados con-

tam-se alguns doentes por me

ningite, pneumonia, sepcemia,
algumas afecções da garganta
e ferimentos produzidos por
bombardeios aéreos. Sabe-se
desde já que o custo da produ
ção do novo medicamento se

rá mais baixo do que o da pe
nicilina que além disso está
sendo agora reservada para
uso das fôrças armadas. A

produçao em larga escala do

'''Hypholin'' trará aos doentes
civis as ·vantagens peculiares
ao tratam,ento pela penicilina.!A nova droga poderá ser tam
bém aplicada sob as formas de

I
pomada, linimento e gargarejo .

z. S. Ballislotli
Refrigeracão em geral

Sorveteiras - Refr igeradores=- Balcões-o-R. igor if'ico s

(para pronta entrega). Máquinas de escrever e cal
cular-Rádíos-Moveis finos-v-T'apeçei ia.

VENEZIANAS AMERICANAS
-o,

PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR

............._....... 1IIOJtr�811 - HODleopatlu - ,.....,__

.!I..rt.Isoos Ce IPorralllla.
Ilar__ • 1IlUl'" olttlwYbela a. ...-._.. ..__

� .

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção. 'clínica do.

DR.DJAL1IAMOELLMANN

Construção. moderna e conrortávet, situada em aprazível chácara com
esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Água fria e quente

APARELHAMENTO CO�IPI,ETO E MODERNlSSIMO ]'ARA TRA'l'A;,\lJ<�N'j'O
MÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratõrtos para os exames de elucidação. de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,0,0,
Quartos de 2a classe Cr$ 20,0,0,
QuartJs com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
la classe, inclusÍve sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,0,0,.
O DOENTE PôDE TER MÉDICO PARTlCUlJAR

FLORIANÓPOLIS ILargo São Sebastião, --0-- Telefone: 1.153 t
..........G•••cas �•••aDe�•••a••••••DaG

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-Db:NTISTA

Mua Vitor Meireles, 18

,-_._..-------

As balanças que trazem G garantia
na prapria marca. tradição do parque

industrial brasileiro.

e�,,"iillfP"""

Comprar na CA;::,A MlSCE

I
LANEA • ,ab« ecouomisar ..

As anedotas e pladafl aparen
temente Ingênuas são grande.
a.rma!! de desagregação mane

Jadas pela "qulnta-eo)lIna".

Outros afamados produtos COSMOPOLITA:
APA/'ELHOS SANlTARIOS EM FERRO ESMALTADO
F CãES - AQuECc.DORES - VALVULAS AUTO
MATiCAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA

Blumenou - Arlindo Soutinho & Cio
Rua 15 de Novembro, 1425

Joinvile - Fernandes Keinert & Cio.
Ruo Cruzeiro. 55

.............._-_._ " - _._ _._- _ J'••......._ -..- -..-.- -..-_

NOTICIAS DE BLUMENftU
THÉO COSTA

O cst io que cai sôbre o Vale do l l ajai-açú, é uma lanterna vcrmclba
assin a lando perigo. E que perigo ... "fio pequeno, e tcrr-i vcl. Pois, água.
aqtui, significa fôrça, movimen.lo, vida. Ontem, no passado abandonou
S:3 a leia dos problemas técnicos nssegurudora do valor das bacias 11i

drográf'icr.s. Havia tanta água. Tanta água que as vezes preciso era su-·

hir-se às cotas mais altas para nào descer pela corr-ente impetuosa. A

imprevisão do homem do Vale do Itajai-açú bdheu tôrla a água que abun
dava. A falia de visão o cochilo té("nico, a' ambição, Iundamenturam a

pr-nbahilidude de decinio da capacidade industr-ial do Vale. Os últimos
anos assinalaram que a era agr'icola ia terminando. Stargiu por todo o

Vale do Tio Itujai-açú, a época da indústr-ia, gn,gos e troianos i,l1'(inslria
Iizm-am-se. A sober-ania da máquina a vassalou, conquistou e seduziu,
Sem, corrtu.lo, levarem em conta o como iam ou até onde tinham po
tcncial h idráulico. Potencial naturulment c já enfraquecido pelas neces

sidades naturais do povoamento (f'açamos UIllU' viu-gula para lembrar que,
há quem diga: no Vale do rio ltajaí-açú, houve povoamento, e não CO
LONIZAÇAO). Porém voltando ao fio da suposição que o Vale entrou na

época da indústria, fica-se tacitamente com a pergunta: e o Vale do Ita

ini-açú estava preparado'? . " Ontem vivia industr ial izando () produto de
suas variadas lavouras, do mato ou da cri::;'ção, metodicamente e até rnes

ruo com certo conse rvant ismo. A produção de Guerra lhe abriu um ho
rizonte vastíssimo. Tocou reunir às suas fôrças c entrou na "freute (la

prodncão ". :VIa I contanrlo que as fôrças búsices com que a natureza au

xilia o homem, nem sempre estão com êlc, Foi o que aconteceu: a regu
J.,ri,da.de da r-stuçào ohuvosa faltou, e o estio 'caiu como nunca. () rio
baixando ruais e mais começou a correr espremido que atualmente nem

se mostra - imponente para garantir em cima a bola de mercúrio do
u-rmóincu-o industrial. Avpexar-de toda imperiosidade do momento () ho
mem vê estacionada a ascensão da fortuna. As necessidades mais com-

I prinu-m o op erú rio inuprcnsado pela situação. E o vento sê co do estio

gargalha impied-osamente cínico. O V�ile nào e�tava preparado pura l'l�-
11 ar de rijo na éru indusl riad. Só cnt âo agora l' que enxerga que o prr
me iro passo seria garantir as garatrizes de fôrça. Mas somente agora! ..•
Li: se vai uma grandiosa oportunidade.
----

Igelado
chã
chimarrãoAT •

Bebida saudável
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador �I------------------------'----I
� _.c\_.l)VOG ;\_DOS
J Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

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

-

�Iédico
DR. AURÉUO ROTOLO
Médic. - Cirurião - Part••

IA lOS X
Modero" e possante instalação

de 2UU MA.
Diagnóstrco precoce da tuberculose
pulmonar, úleeras gi.stricas e duo
denaís, câncer do estômago, de
ções das vias biliares, rtus, etc

\plica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculos
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidadt
médica: Oudas curta! e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e RalO8
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapta
Consultór-io: RUIt Deodoro, li

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da esquina Felipe Schmidt
Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na-· ., ...... lo. 12 hrs., e das 14 •• 17 ti,.,

cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi-
_.� ....�.. .��

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

CLÍNICA MÉDICA _. DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGJA Gt;RAL - ilLTA CntURGIA - MOl,li:STIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Uníver-sídade de São Paulo. ond.. foi
Assistente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias biliares. ím.esunos delgado e grosso, tiróide. rins

próstata, bex�a. útero. ovárros e uompas. v arrcoce!e. hidr1jcele. vHrl7.f"S (:> hérnia
COl'\SULT_"S:

ÓIl<! 2 ae 5 horas. à Rua Felip€ Sehrnídt, 21 ,altos aa Casa Paralso). Tel. 1.598.
RESIDli:NCIA: R,ua Esteves Júnior. 179: Tel. M7n4

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Drplomeco pela Faculdade Nac. <1e MeoJ.clna da UnJ"ersldade do Bnunl)

.cX-ln1."rno do Ser.-lço a .. ClIDiC;1 Médica do Profes..OT Osvaíno Olh·I!tra.. mé<lJco Q()

Departamento de Satlde

1.;),INIt:A _ll:J)IUA - Mo.....tlulI mter-aas de adulto.. e crtanç..e.. l.'tlNSULTORlIl
• HICIolII)!:NCIA: Kua FpUpe ,.khmldt o- S8 - Tel. 812. l'OIlil'lll,1'A.1i - 1),," IfI iIto III

Dk. A. SAN1AELlA

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações dos OLHOS. OUVIDOS. NAHJZ e GARGANTA

Crrur'g ia moderna da GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORT'KO (Iábio.e céu
da bôca fendidos de nascença)

Esôfagoscopia. traquêoscopia, broncoscopia para retu-ada de corpos
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas

Rua Vitor l\leil'elcs. 24 _. Fone: 1.447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Dee 8ervtço8 de Clínica Inhntil da A�81,.rpncla Mun,clp>lt • H ....pltal

de Car id ad-

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunt'S Machado. 7 O<:limelo S. Francisco). r",... I ....

Ccnsul tc.s dos 2 às 6 horas
RESIDENCIA; Rua Marechal G-uilherme, 5. Fone 7�:I

DR. BIASE F"ARACO
Médioo - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saüde

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

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46
RE5I.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar-iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259,

R?SIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBUARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMóNIA) - Santa Catar-inu

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

HOSPITAL """ERftU RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<lnzaga, de SlIo Paulo - Ex-esta·
giário do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santés, em Campos do Jordão.
CLíNICA GERAI, - DIAG�óST)CO PRECOCE _." l'RATAME:\fTO ESPECIALIZADO

DAS DOENÇAS D�_ APAR1i:LHO RESPIRATóRIO_
OPERACAO uE JACOBOEUS

OONSULTAS: Diàriamente. das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18.
RESID:ftNCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Te!. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

curso *' Aoertel<:oamento e Looga PrAtica no RIo de Janetro
OOJll8VLTAS - Pela manh.l: cUarlam_te da. IO,30à.12 h., à tarde exceptooOI
_bada., da. 11,10 b 18 bOl'a. - CONStlLTORIO: alIA Joh PbltG .. 'I, IIOIIra40 -

.Otle: 1 • .uoJ - ReBtdeacla: B.. Preodd_te eo.UJlbo, ,..

..,._._- _-.".•.,_-_-_.•._--"_ -.__-. _-.w_-.__·..,... _-.-.· -_- - _-_·

DR. REMIGIO
CLINICA DDICA

Mol&>:lu 1nterna.t, dA! Selllloru • C1'1-

ançu 1!m Geral. CONSULTORIO: Rua

1I'eltpe Schmldt - Ed1f1clo ÂlII� Neto.

:rone 11192, II la 12 • 14 la 17 hoi'b. RJC..

8In:&NClA: I Largo Benjrunin
Constante, 3

Dr. LAURO DAURA
Espe-c1ali.ta em l)oençaa de Senho

ras - Vias UrLnárlas.

Curso de especialização de Gineco-.

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes óe Barros, da Fa

culdade de Medicina de Mo Paulo.

Tratamento especializado, médIco e

cirúrgico, das afecçôes do aparêlbo
genital femlnlno (Utero, o"árlos.

trompas, etc.).
Cura radIcai àa8 lni'Iamaçóea doe

anexos (Ovários. trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

ttlrbloB da meJl8truaçi<J e da ....tertll·

dade.

Tratamento moderno da blenorra

Kia all'11da e crônica, em ambos OI

sexos. por processos modernos tlúb

contrOle endoscópico - UretrollCOpll1l
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONS1J'LTAS: - DaR 10.30 li 12

horas e G81! 2 as o.
Consu!tórlo - Rua Tlradentel a.

Fone: 1.f,€3.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

()Ira� • Ortope&L CHaJea <II 0lJ'1eSIa
"o toras. Parta. • ti-IM 4. Malaor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
riamente·da. 111 b 17 hOl'U. RESID:eN·

• AI' ... 1."I ......n... AJ.....m. M. II'OJIs '1'''.

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinarias -- Doen
�C1II dos intestinos, réto e anuI

-- Hemorroidall. Tratamento da
colite amebiana.

Fisioterapia -- Infra-vermelho �

Conault: Vitor Meirele., 28.
Atende diaria.mente à. 11.30 he.• ,

iIl tarde, dali 16 he. em diante
Re.id: Vida! Ramos, 6ft

Fone' 1067.

Resié.�nc1.

(Sobrado}.
Rua TJ;rlu�ent.,. 7

l_

N�TITUTO DE OIAGNOSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

f'W'rnado p",18 UnIYt'rnidad.. rt.. C_n""',,,

Com prAtICA nos nosptta I. �1"'-Op"U.

'JUnlca mMlca em «eral. pediatria. 11".. r

.l&8 do IIU1tema nerTOIlO. aparelho genJto
urinAMo do homem .. <)1\ mutner

llMll.te. T6cllloo: DR. PAULO Til 'l' II REIO

Curso de Radiologia Clinlc.. com o ar

�elro. - Ga'b4.nete d. Ralo X -- Im�tr"

'8l'oIlog.ralla cttníes - M ..tJlnol\"mo 1>.

..I - Sonrt.agetD Duodenat - n.JdHn""l.

t. ftlloterapla - LaboratórIO <1., ml('�".

-opía " anAIl8fl cltntea. - Rua Il'f'l"'Datl<10

"achado. 8. Fon.. 1.111'11 - jl"101'1�O<'''"'''
.

TAMPA SANITÁRIA

D UPLIXI.l
- ... I

.'PI%\f<:.,l

TAMBÉM PARA
CRIANCAS

ACEITAMOS PRO
POSTAS PARA RE
PRESENTAÇÃO EM
CONTA PRÓPRIA

Escritório:
RUA AUGUSTA, 57-TEL. 4-0986

BERNARDES" BERNARDES, LTDA.
Fábrica:

RUA ANH�IA, 454

são Paulo
U. J. a.

A independencia patriotica da imprensa

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

I•• CoueDaeiro Mafra. 4 e 5 - FONE 1.642
E.ire.. a dOllllcOi.

__I _=.

Sanguenol
CONTEM

lIanoe) dI! A�u ('..ampanarlo ISão Ps.,

estranhos. etc... 'o� F.l6peclaJlZado em Hlgl ..ne f "aO').

P1lbl1ca. llela Unl."er81I1ad,. do RI" t'" Ja

PAULO UE c.urpos lUOURA
(Presidente do Centro de Expansão Cultural)

No tumulto dos grandes acorntecimenãos que estamos em

vésperas de registar, muitos são OH: perigos que devem ser

atentamente evitados para que as refor-mas, transrormações e

reívindícaçõos morais, políticas, sociais e econômicas não as

sumam caráter desastroso para a nação. As paixões, as tanta
sias extremadas e os excessos doutrãnártos não devem se cori

fundir com. o entusiasmo popular, sob pena de vivermos perío
dos graves para a tramquiltdade e paz dia família brasíleira.

A luta nes-ses últimos anos em pról da liberdade e da jus
tiça é um patrumônío que se alicerçou na nossa vida de sacrifí
cios patJrióticos. Nada poderá comprometer a grande campa
nha precisamente no momento em que tudo indica que alean

çaremos os ideais proclamados.
PO'r vêzes a vitória é mais difícil do que a luta, a paz

mais séria do que a guerra. Na batalha é necessario bravura,
coragem e arrôjo. Na paz é místér o bom senso, o critério, pru
dência e sobretudo., espirita de previsão cCilujugado oom justí
«a e respeito ao cidadão. Para sa.lientarmÜis a importância des
ses predicados, lembre,mos que todas as gue.rras são sempre
motivadas pIa ausência dos mesmos nos governos dos homens.

A imprensa que desempenhou o mais arrojado e despren
àido papel dessa guerra, porque foi a e]a que se deveu a manu-

telllção do moml elevado dos povos, e, ela que ditou a ordem A prisão de ventre é um

das .atitudes po.pulares, não aoolheJ'á o. me·ssi'anismo dos opor- grande mal, perturba o. fun
tunistas para deseinvólver e efetivar os obje1uivos pelos quais cionamento. do organismo em
não. mediu esfôrços para conquistar. A Imprensa sagrada de-

geral, mas si usardes FIDEI-
fe'l'1sora do bem coletivo, mwnterá sua imdepel1!dência patrióti- .. .

ca aJim de prosseguir nessa marcha triunfal de brasilidade que
NE BARGAMO, adqUInreIs

eonst:itúe o sustentáculo do pensamento moral e político do um grande bem, o fígado vol

Brasil. É iua independência ela imprensa que reside a grandeza ta à sua função normal, o es

das nações! tômago, os intestinos, todos os

orgãos ganharão em equilí
brio salutar. Em sua farmá
cia, ou C. Postal, 1861. São.
Paulo.

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250.00

Muitas bonifi cações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

....__ �...a ..

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOR05. CALCIO

ETCi
fONICO DO CEREBRO

TOHlCO DOS MUSCULOS
OI Pélldol. Dep.uper.dol,
E'90t.dol, Anêmico., Miei
que cri.m . MlgrOl, Cri.n�••
uquitic•• , raceb.rio I toni-
ficlçio g.,.I do o,g.ni.mo

co'"" o

Sa ngue n 01
Ue. D.N.S.P. n' [99. de 1921

NOVOS e
USADOS

COMPRA e.
VENDE

•

Idi@mo. pol'�
tuguê., espa
nhol, fral1cê.,
inglês. etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo-.
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval. Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade; Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulico, Alvenaria, Agri�
r.ulturo, Veterinária. Contabilidade,

Dicionário•. etc. etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ULTIMA HORAIAmpliada a brecha
ESPORTIVA PARíS, 10 (U. P.) - Fôrças canadenses ocuparam uma

elevação que domíma as posições naztstas em eleve, decisivo
baluarte das defesas setentrionais de Siegfried. Os soldados de.

Patton, por outro lado, amplíaraan para 16 kms., a brecha que
abrtram na Síegf'ríed e já estão combatendo a menos dum km

de Prumo

Sábado dia io, perdeu-se no

salão do Clube JS, urna pul
seira. Pede- se a quem a achou

entrega-ia na sed e , à direto: ia,
sob gratificação, 3 v. 1
"...__.......-w ..._..... .-.-..-_. -.- ..,_.,._._-. ..-..�

Novo material
sintético para
construções
Londres, (B. R S.) Um

novo material sintético para
construções que �'reune as' pro
priedades do concreto e d.a
madeira acaba de ser aperfeI
çoado na Grã-Bretanha, �'evela
o "Daily Mail" desta cIdadê.
Até agora não se tinha ainda
descoberto um processo de
"casar" a serragem com o ci
mento. Este porém acaba de
ser posto em prática quimica",
mente pelos cientistas. britâ
l't1cos que viram a sua tarefa
coroada do melhor êxito. A no

va combinacão de madeira e

concl:eto pode ser produzida
sob a forma de tijolos ou fo

lhas de quaisquer tipos e di
mensões. Trata-se de um ma

terial espcialmente adaptaveI
às paredes internas ou aos for-

1'OS, desde que pode ser gTam-"
peada, perfurado ou preg�do
exatamente como a madeIra.
Em relacão à madeira, porém,
o rtoo material tem a vanta

Roma, 10 (U. P.) - E o se- O'em de não empenar, podendo
guinte o te,�to. ?o comunicado �dquirir um excelente lust!'o a

de ontem AtIvldades de toda ser tingido em qualquer cor.
a frente italiana continuam
limitadas a amplo patrulha- Estabilizador e transformadol
menta com alguns choques vio-
lentos" .

'Suspenso o «hleck-out- para a

construção de fortificações
ZURIQUE, 10 (U. P) -- Seguindo informações aqui rece

,bidas as autoridades de Berlim mandaram suspender, temporã
rtamente, o "blackout" afim de facilitar a continuação das
obras de fortificação, mesmo durante a noite. Só na iminência
dum ataque aéreo é que as luzes serão apagadas.

SUl·AMERICANO
Prosseguindo ontem. em San-

tiago do Chile. o Campeonato Sul-

I
Americano Extra de Futeból, de
frontat'am-se as equipes do Chile
e Argentina. acusando o placard,
no final, a contagem de lxl. A

partida teve um transcurso movi
mentadissirno, Com êsse resultado,
o Brasil ficou liderando a tabela.
Quinta feira próxima. à noite. no

mesmo local. o Brasil enfrentará
a Argentina. cujo reeultado poderá.
prcticornerrte , apontar o campeão.

o caso das
«mulheres cobaias«(
Rio, (E.) - A polícia flu-

minense ainda não esclareceu
o caso das "mulheres-cobaias",
em que figuram como preta
gonistas principais o farma
cêutico Duilio Nogueira Itagí
ba, de 30 anos, e sua amante

Olga Vitor dos Santos, de 19
anos.

No proxímo domingo. dia 18. no Olga, que é uma morena

campo da F.C.D . o Clube Atlético insinuante, separou-se do ma-
Catarinense fará o seu reapare· .

d
cimento. enfrentando, em partida rido dois meses depois o ca-

amistosa o Bocaiuva !:<" C. sarnento. sob a alegação de
Esse encontro vem despeetondo que o esposo era muito jovem

invulgar interesse. de vez que o
e ingênuo, indo mais tarde vi

Atlético a muito tempo afastado
ver na companhia do Iarma

de nossos gramados, apresentará
um forte esquadrão, integrado por cêutico. Olga compareceu à
craques de renomado valôr, bem polícia acusando 8 amante de
treinado e orientado pelo pres- transformá-la em cobaia para
tigioso esportista Snr. Ten. João

experiências com produtos far
da For.seco Dortas,
O Bocaiuva exibirá tombem um macêuticos. Contou ainda que

quadro com novos elementos. Duilio atraia moças incautas
O encontro_ terá inic�o às 16 ho-

ipara O mesmo fim. O acusado
ros e vigorarao os segumtes preço�. se neo'a a formular qualquerArquibancadas Cr$ 2,00 e Gerais

d 1
b

-

ôb s ntoCr$ 100. ec araçao so re O as u ,

Hav�rá preliminar com início às além da afirmativa de que tu-
14 horas, preliand�, os �a�os�s do não passa de simples fan
clubes varzeanos e j o t.radlclonals tasia. A própria Olga tem caí-
rivais Ritz F. C. e Prefeí+uro F. C,

tr
. -

I dEm nossa proxima edição dare- do ,eX? con la?lç<:?es, . evan o .1

mos a escalação dos quadros. polícia a convlCçao de que tan
to a jovem como o amante são
anormais.

Florianõpolis 12 de Fevereiro de 1945

Pro'funda penetração nas linhas nazistas
LONDRES, 10 (U. P.) - O comentarista von Hammer, ela

nNB, anuncia, hoje, que pontas de lança russas penetraram
}l'ofundamente nas principais linhas ele elefesa alemã de am

�bos os lados de Kotzenau, a 32 kms., ao noroeste de Líegnítz.
Também em Schneídemuehl os russos ilntens1ficaram seus ata

(IUeS concentrados e, na opinião do locutor nazista, o alto co

nlal1do soviético resolveu tomar esse baluarte a todo custo.

Afirma von Hammer que, "dum modo geral, os atacantes to-
1 am repelidos, mas admite que num ponto conseguiram pene
trar profundamente no sistema de defesa alemã".

Atlético X Bocaiuva

de AnálisesLaboratório Clínicas
Farmacêutico (iERCIHO SilVA

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistêncio)
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

Vontra o coração industrial
PARíS, 10 (U. P.) - o Primeiro Exército Canadense, nas

48 horas iniciais da sua nova ofensiva, avançou 13 kms. por
entre os tortdns e as armadílhas anti-tanques qu:e protegem
Cleve e o coração industrial da Alemanha. Mais de 2.500 prisio
r.eíros foram feitos pelos anglo-canadenses desde o início do
assalto na madrugada de 5a feira. E isso ímdlca que foram aní

quílados pràtícamente todos os 4 mil homens que compunham
a. divisão alemã 84a, incumbida de defender aquele setor.

do Reicb Dia 18 a final do Campeonato
Estedual
No dia 18, domingo próximo. será «O ESTADO»)

realizada a partida final do Cam- I .

11-

peanoto Estadual de Futebol de I Amanhã o "O Estado nao
1944, patrocinado pel� Federação circulará, reaparecendo na
Catarine.nse �e Futeb�l. _ I quarta -íeíra.Marcillo DaIS e Aval farao essa

_

?<:rtida que será e�etuada em Ita·
Disper!aram-se em

Jal. O valoross Aval F. C., segundo __

informações que obtivemos, seguirá panlco OS
sábad� para aquela cidade. fican· contrabandistasdo os Jogadores concentrados no

. , .

Hotel Cabeçudas. A torcida evaíc- 'RlO. (E.) - A policia desta
na estará presente ao prélio. capital descobriu vultoso con-

• trabando de pneumáticos no

Militares não Recreio dos Bandeirantes, pi-
Segundo noticia veículoda , na toresca praia situada na juris

pagina esportiva de ..

� Cidade ... de dição do distrito de Jacarepa
Blumenau, em seu numero de 10

guá. O contrabando ia ser em-
do corrente, o sr. Cmt. do 32 B.

. .

t

I
C. sediado naquela cidade, proibiu barcado em um navio mis .e-
que

m.
ilHares participem de J?�r' rioso, ao largo daq.uel,a praia.

tida, de. futebol, em clubes flha' Um pescador, alheío as mano

dos,a LIga Blumenauense de Fu· bras dos contrabandistas, con-

�A�q�U�e�d�a�d�e�S�t�t�e�t�i�n�e�B�r�e�s�la�u�s�e�r�á�o�S�in�a�11 :.:o:�. Du.r! Sehu!.1 �f��� Ju:�:��f���:;:�[Z�
MOSCOU, 10 (U. P.) - Os russos chgaram a 40 kms. de Oueíxorn-se 08 moradores da nazista na costa. A população

Sttetin com a ocupação de Brallentín. E a rádio alemã afirma rua Duarte Schutel que , ja há alarmou-se e a polícia soube
mesmo que o inimigo já está mais próximo do grande porto três mesês, não há luz naquela imediatamente do caso. O alar-
Láltíco, ou seja em Pyr1tz. A propósito, admite-se que os ma- via pública.

me chegou em pouco aos ouvi-
rechais estejam agual1ftando a quéda de Sttetin e Breslau afim dos dos próprios contraban-
de firmarem os seus flancos nestes dois baluartes, antes de lan- RITZ Hoje 2" feira às dis'cas, que, em pâniCO se dis-
�ar€m o grande ataque frontal sôbre Berlim. 19.30 horas. persaram.

Ultima exibição Nessa ocasião apareceu a
Sabú e Joseph Calleia em: .

MOWGLI. O MENINO LOBO polícia e apreendeu um caml-

Um espetacular mme em nhão com mais de 100 pneu-
Tecnicolor máticos.

programa: Reportagem da Fo- Ignora-se maiores detalhes a
lha Carioca n. 38 - DFB
Noticias do Dia . Jornal respeito, bem como se êsse caso

Impróprio até 14 anos tem alguma relação com o do
Preço Cr$ 2,00 contrabando que o "Potengi"

levou para Buenos Aires e queàs foi descoberto pela polícia flu-

-
\

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

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

FLORIANÓPOLIS

O Brasil acolherà
50 orfãos de

Denunciado ao Tribunal
de Segurança
Rio, (E.) - Ao Tribunal No

Rio, 10 (A. N.) - Revela-se, de Ségurança Nacional foi
agora, que 500 crianças orfãs apresentàda pelo procurador
de guerra que o govêrno da Joaquim Azevedo denúncia
I?glaterra soli�itou ao �o Br�- contra Gustav Huedepohl, pas
s11 acolher aqUI, chegarao mUI- tor alemão residente em San
to em breve. Elas são de várias ta Catarina. Declara a denun
nacionalidades. É preciso, en- cia que conforme linquerito
tretanto, esclarecer que nen- instal'Tado pela polícia daque- �:hum onus decorrerá para o go- le Estado, o réu fazia prédicas
vêrno da permanência desses it1.a Igreja Evangelista alemã
meninos no Brasil, pois serão no Sínodo Riograndelnls�, des
todos mantidos pelos próprios

I
respeitando, assim, a determi·

israelitas através de seus cen- l1Iação constailllte do decreto
tros em S. Paulo e Rio de Janei- lei n. 1.545. A il1Jfração foi ca
ro, que assim revelam sua soli- pitulada no a.rtigo 31 do de-
dariedade, não precisandq, creto-lei 11. 4.766, tendo sido o

_

nem o govêrno do Brasil nem processo distribuido ao minis- Amanha: �o RITZ, às 5 e 7,30

f '1' b '1' t R 1"1 1 d
.

1
,horas AMOR A GRANÉL; no

as aml las raSl elras, gas ar I tro au �\ ac la o para o JU - ROXY 's 7,30 horas; MOWGLI,
um ceitil. i gamento respectivo. ''O MENINO LOBO

guerra

ROXY Hoje, 2a feira
19,30 horas

Colossal programa
Cine Jornal Brasileiro . Coop.

ENCONTRO EM LONDRES - com

Michelle Morgan e Alan Curtis
Um homem perigoso! Uma mu·

lher ousada!
3' MADAME ESPIÃ· com Cons

tance Bennett num filme re·

pleto de ações!
Impróprio até 14 anos

Preço Cr$ 2,00

minense.
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CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAJS

4fECCÕES DO

COURO CABElUDO.

Limitadas as

atividades

I
(

na Siegfried

Faleceu o Padre
Schrader
Após padecimentos horrívei •. que

há mais de três anos o vinham

torturando, faleceu. sábado, na

Hospital de Caridade o revdo. pe ,

Godofredo Schroder, lente do Gi·
nó.sio Catarinense
Conhec

í

d iss irno nesta capital por
quasi toda mocidade florionopoli·
tona que frequentou suas aulas
no Gi'násio Catarinense, o grande
mestre teve enterro concor-id is- imo'
tendo comparecida, autoridades.
notando se também o e r, Inter
ventor F'e der-o l .

O pe. Schrader era natural do
Alsácia Seus poie e t orn converti·
dos do protestantismo para o cato

licismo, Fez seus primeiros estu

dos na Hrolanda. Daí seguiu para
o Brasil. tanJo estudo ern São Leo·

poldo, Pelotas e Rio Granda. Vol
tau, à Europa para completar seus
estudos, feito o que. retornou ao

Brasil, donde nunca rno i s so íu .

Em 1914, veio para lecionar no

Ginásio Catarinense, onde. durante
trinta anos, preparou a juventude
catarinense Sábio na axpressão

da palavra, escreveu compêndios
de Química, Física, Cosmografia e

Desenho Geométrico, que correm'

os Ginásios do BrasiL
Ultimamente. q urrrrdo já se a·

chova afastado do professorado,
escreveu sua obra móxima, um li
vro de alta filosofia e lógica, so
bre religião, Antes de morrer. te

ve o pt azer de vêr impresss êsse
seu trabalho·
Na rníssovde corpo presente, re :

zada pelo Diretor do Ginásio. fez
o mêsmo o necrologia do Pe Schra
der. A Capela do Ginásio estava.

super lotada de ex alunos A pala.
v ro s do Pe. Diretor, que falou com

os ct h os razos de lagrimas, deixou
nos presentes sentimento profun
do de dôr e imcrredôura saudade

daquele grande homem Grande

pelos ,"uas virtudes. gt'ande pelo
seu saber grande. pelo amor que
extel nou à mocidade estudiosa.

P.. Scrader! Que a mansão ce

Iest.e seja o prêmio dos teus sa··
cr

í

Hcioa, pois que, aqui na terra,
festes um verdadeiro mártir. E Ó

que desejam teus ex-o lu rios,

F.C.R.

PlRDEU-SE

Venda. se um, de 1 kilo watt, na;

redação do ESTADO.
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