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MOSCOU, 16 (U. P.) ._- O MARECHAL STALIN, COMANDANTE SUPREMO DOS EXÉRCITOS RUSSOS INFOR�Ôir'MOJE'�
QUE AS CIDADES DE KONITZ E TUCHOLA, GRANDES CENTROS DE COMUNICAÇÕES E PODEROSOS BALUARTES 'DA
DEFESA ALEMÃ NA FRENTE OCIDENTAL DA POLÔNIA, FORAM CAPTURADAS. ESTE FEITO COUBE AS FôRÇAS' DO'.><MA..

RECUAL ROKOSSOVSKY, COMANDANTE DAS TROPAS DA SEGUNDA FRENTE DA RúSSIA BRANCA.

Koniev invadiu a Saxônia
o LONDRES, 16 (U. P.) -- As fôrças soviéticas do marechal

Kandev Invadlrarn a Saxôrria depois de atravessar o rio Neísse,
última linha natural da defesa amues de Dresden. Com essa in
vasão Koníev tenta flanquear por ambos 'Os lados Forst, estra
tégíco centro fe,rroviáiri'o 100 kms., a sudeste de Berltm. Infor
mações de origem germânica admi!türam hoje que os russos

estabeleceram uma cabeça-de-ponta através do Neisse, ao nor
te e ao Slul de Fcrst, conseguindo o conraoto entre os exércitos
de Koniev e Zukhov. Por outro lado despachos de Moscou di
zem que os russos atacam violentamente a Unha de Niesse em

outro setor, mads ao suJ, e Goerldtz, grande centro de comum
(ações sôbre o Neísse. Os mesmos despaohos indicam que, apa
rentememte, Koniev atravessou o Neísse também nesse setor,
sítnando-se a pouco mais de setenta kms., de Dresden, que se

encontra em chamas devido aos tremendos bombardeiros áé
reos aliados. Entretaâuo um porta voz alemão falando pela
emissora de Berlim disse que os russos corstínuam retorçando
SE'US grandes conâíngentes no tríamgulo Kursta-ín-Franctort
-Fuerstentelp. Notdcía-se, também, que enquanto as vanguar
das de Koniev avançam sôbre Dresden, sua vanguarda aniqui
la ràpídamente vários grupos nazistas isolados que se defen
dem fanaticamente.
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A batalha de Berlim encontra-se em seu climax
Moscou, 15 (U. P.) - As for-Iç�o do Primeiro. Ex�rcito �c�'a- i

de leque sobre Berlim. Os com

ças de Koníev encontram-se Imano com o Primeiro Exércíto : bates, tanto no setor de Zu
sómente a 10 kms. das forças Ida Rússia Branca, formando, "khov como no de Koniev, estão
de Zukhov. É iminente a jun- assim, o movimento em forma/assumindo proporções gígan-

Não poderá resistir por muito. :*�;:t�;1���:s �;����;��;
MOSCOU 15 (U. P.) - Nos círculos militares locais se dIZ víéticas do. marechal Rokos

que a guarni�ão nazista de B ... eslau não poderá resistir por Isovsky real.Izal�am poder�so
muito, já que foi conce�trada grande mas�� de artilh�ria p�- avanç? na direção d�.Dantzig,
sada soviética para elimínar os pontos fortificados nazistas sl-lpenetrand_? pelo antigo corre-

tuados no interior da cidade.. dor polones.

Catástrofe originada pelo mãu tempo
SWIl Diego, CaUfoo'l!1 ,ia, 16 (U. P.) - Cimco aviões navais

espatifaram-se 1Ü11bem durante as maruobras realizadas tóra da
costa da Califorrria. A catastrote foi orIgímada pelo máu tem
,po. O Departamento de Marünha anunciou, a propósito, que
ítl'ês aparelhos precipitaram-se ao mar e dois outros projeta
ram-se ao sólo, quando tentavam aterrtsar numa das ilhas pró
ximas de Bakers Field. Oito dos trípulamtes pereceram e seis
dos dois aparelhos caidos ao mar foram recolhidos por um

guarda costa. Os outros 11 aeroplemos que constículam, com

aqueles cinco, a fôrça aérea em manobras toram dírtgídos pe
lo rádio para um sítio seguro.

o sr, Rerle participará da Uonferência
do México como um dos elementos .

de maior destaque
RIO, 15 (A. N.) - Sabe-se, agora que o sr. Adolf Berle Ju

nior, embaixador dos Estados Unidos junto ao nosso govêrno
participará da Conferência do México como um dos elementos
de maior destaque da representação dos Estados Unidos. Ao

OI
· , · ·

t tsr. Berle está reservado um papel de grande relevância pois enslva aerea Inln errup asabe-se que s. excía. vai sugerir na reunião uma espécie de Liga '

das Nações americanas. O projeto relativo ao Fíaís agressor é de
ESTOCOLMO, 15 (U. P.) _ A Alemanha central e as áreas

sua autoria. O sr. Berle sugerirá que o país da América ou de
da Saxonia e Muenster bem como o sudoeste do Reich, foramfora da América que agredir um país americano terá contra si
dia e noite, alvos dos ataques dos aviões inimigos _ informou

todos os demais países do continente. Para isso, o diplomata
a rádio de Berlim.

a.meriCan? acI:a que devem ser re�jUstadearSl'ceamnaCsaráter defini- LONDRES, 15 (U. P.) _ Hoje, ao que parece, continua o
tive as fronteIras de todas as naçoesam. martelamento da Saxônia. Pelo menos a rádio alemã anun-

F -1111
'

II I· II ciou que aparelhos aliados voltaram ao ataque e mais tarde

aell ara O assa O Ina anunciou que as formações inimigas estavam abandonando

as. áreas. industriais d� S�xônia, .especialmer:te Dresden. A pro
_ . , pna emissora de Berlim incumbiu-se, também, de mostrar queMOSCOU, ,15 (U. �.) - A ocupaçao de SC���Idmuhel.da foram novamente massas rantastícas de aviões expedidos con

aos �u�sos a p�sse do importante tronco fer:'ovlano .que ,llga tra território do Reich. Assim, disse que as primeiras forma
Varsóvia a Berlim, em quase toda sua extensão, ou seja ate aos cões de bombardeiros tinham a área Osnabrreck na Alemanha
arredores, de �erliJ?, �:pen�s 61 kms. da ?�pit�l alemã: Essa quando os últimos aviões de interminavel fila �inda se encon�
captura e muito sígnifícativa, porque facilitará a chegada de travam sobre a lagoa de Zuiderzee, na costa holandesa.
novas reservas a frente do Oder, para o assalto final contra
Berlim. O

Seguiram para
formar um novo

govêrno
Londres, 15 (U. P.) - Mem

bros do govêrno [ugoeslavo
partiram, na manhã de hoje,
com destino a Belgrado, afim
de formar um novo govêrno em

cooperação com o Comité de

Libertação Nacional. Dá-se,
assim, cumprimento ao recen

te acôrdo entre o primeiro mi
nistro Subasic e o marechal
Tito, a que de início se opunha
o rei Pedro.

4s distancias entre
as vanguardas
e Berlim
Nova Iorque, 15 (U. P.)

São as seguintes as distâncias
entre as vanguardas aliadas e

Berlim: frente oriental 31 mi
lhas' frente ocidental 294 mi

lhas; frente italiana 530 mi
lhas. transporte conduziu 2.500 feridos
AUDACIOSO GOLPE 10 Urugua.· resolveu ESTOCOLMO, 15 (U. P.) - O serviço dinamarquês de in-

formações informou que um grande transporte alemão con-

LONDRES, 15 (U. P.) - Um audacioso golpe acaba de .s�r declarar guerra �uzindo �.500 ferido� �a Prussia Orient�l chegou a Copenha-
levado a cabo por patriotas noruegueses que, burlando a VlgI-1 _ gue, no. último doml_ngo ..Trata-se �a p!lmelra nav� que con-

lancia alemã, ocuparam 11 rebocadores no porto de Fridriks-l ao «EIXO» I
duz fen�os da Prussía Oriental, cujo numer? to.tal � estlmado

tad aprisionando os tripulantes dos barcos e levando todos os J " ó
em .20 mIl, l?e!o me�os. Ao qu� se sab.e, os fendos �stao em pre-

rebocadores para um porto sueco. No porto havia, no momento, ��:mtevIdvu, 16. (-0:. P.)

-Ic�nas condlçoes nao tendo sldo desmfeta�os e hbertados dos

vários navios de guerra germânicos. Ninguem, entretanto, des- ,�flc_lalmente, o gabme�e �ru- plo!hos que os, �torment�m. No curs.o da vIagem morreram 30

confiou nada quando os rebocadores começaram a movimen- !�ualO ,;e.sol�eu decl�raI _guer: fe�ldos ..
A notlcIa faz crer que os dmamarqueses temem uma

tar-se lentamente diante das belonaves inimigas. ? .golpe foi l�:a:� e�X�igo� �:�a���a�p��_ epl_d_e_m_l_a_.
_

cuidadosamente preparado e coroado de completo exIto. Esses I I P I e t Arebgcadores estavam es�erando transportes germânicos que
vada pe o ar am no.

vançalll sem. cessariam levar soldados alemaes para a Alemanha. Porta dos fundos MOSCOU 15 'U P) A f
,. ..

d '·t{( », (.. - S ormaçoes movelS o exerCi o
.

M CDU a
....

lnda oa-o confl-rmou Moscou, 15 (U. P.) - A oeu- russo�estão ava�lÇ�ndO sem parar, diz um despach? da frente

OS pação de Budapeste e a destrrui4 al�ma para a radIo 10�a1. Tendo esmagado os obstaculos ale-
.. � ., . cão de uma fôr a de 159000 maes que eram defendldos com desespero, tendo atravessado o

N0-Y-A IOR:QUE, 16 (U. P.) - As mfor�açoes S.QVletlcas. .

.

ç
,

.
,

.

'1 _

rio Oder máu grado as inundações, os homens de Koniev al-
ainda nao confIfluaram que B�·e,g.1au tenha sl�lo. c0ll1ple.t:am�11- I l;G111.ens ab:1Ua, IlJ,?va. fase na

lll_1 cançaram o rio Nieser, 80 kms. a oeme de Liegnitz. Lutas das
te cantul'ada, conforme anunc].();u ontem a rad'lO de BerlIm. I "\ es��da pala porta do� fun

mais ,encarniçadas travam-se além do rio Oder pois os alemães
Mas �sseguram que os l�SSOS corrtlamm tôdas as suas linhas. dos da Alet;lanha_. M�11110VS-! estão lançando todas as fôrças de que possam dispôr para en
féI"l'Ieas e ataüam com a rurtilhruria, ajS úl:timas duas estradas que ky B Tolbukhl!n eSltao, �g,ora aiI'- frentar O avanço russo.
res,tam aos defensores. EsrtJa ci.1'cullIstâmcia aultoriza a cre,nça remetendo pela p1a111cIe � oe8- •

_

de que de u111 momento prura outro. Mosoou clivul,gará a notí- �e e nOil:oe�te. em a,mpla fre�rte II Santa Sé e os Berll·m adml·teda ot'icial dia terr..!inaç.ão' do sítio da capttal da Silésía. Ali.ás, M do D�nublO, fumo a Brat�- li
acreditasse que em Breslruu terá a melsma siÜfte d.'e outras g1'an- lav� e VI,ellll�, llota na q.Ulal nao feri-dos alema-es Moscou, 15 (U. P.) - A rá-
de's eidádle,s deixadas para trás pelo exérG�to msso como Buda- tera? pela fI ejnlte baiI'r'ell"aS na�, dio de Berlim admite que os

pesit e SchneidmuheI, há pouco completa,mente ca!ptu1'a'das. Clo- turaIS pod:erosa,s.. �..on.d18s, 15� (U. P) - A, russos irromperam na provín-
gruu também está cercada e condenada a cai.r em pod'el' dos rus- agefiic�a� alema anunCIa qt�e alcia de Brandemburgo tambem
SOIS a qualqtwr momento. 1& 5 kms de Calcar gu�rll'l.ça;o de BuJd�:pest deIXOU pelo sul. Ai, é o primeiro exér-11 fendos 9.600 al,ell1laes e 2.000 cito ucraniano do marechal

f -t
- -

f a París, 15 (U. P.) - As tro- h{no'aros ao cuidado da SantaTerl-am el O Junçao as orç S pas escossesas estão lutando a
: "', ' , ....' Koniev, que invade a provín-

- Se;, .. cia, já parcialmente ocupada
d K -.ev e lhukov meio dos paredões de concre- O l1UnCIO 3Jceutou o encargo em sua parte no.rdeste peloe 00

, to, entre casa-matas nazistas mias c,as,a-,matas do cUistelo em primeiro exército russo bran-
LONDRES, 15 (U. P.) - Um porta voz germânico falan- erguidas na estrada de Calcar. que os f�ridos estão alojados. co de Zukhov.

do através da agência noticiosa Transocean, informou que os As referidas forças avançaram O cuidado da p.o,pula,ção foi
marechais Koni:ev e Zukh�V estabeleceram contact� entEe suas até um ponto que fica uns 5 também deixado em mãos dü Comprar na CASA MISCE •

.fO:rÇ�SI não revelando, poreml ond� se processou a Junçao. km,�. a menos de Calcar. nÚlJGio''. I,.ANEA é saber economil"f!�.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Declarado fóra
de perigo

E S T A D o O simbolismo da
espada de honra
de 8talingrado
Londres (BNS) - "17

arte-I,zãos britânicos que fizeram a
: espada de honra de Stalingra
IdO receberão agora os agrade-I

70,00
cimentos da cidade na Embai-

40.00
Ixada Soviética" - escreve um

20.00 I correspondente do "Daily Mir-

I ror". A cada um será ofertado
7,00

um cofre contendo um album
0,30 I de fotografias registando a

80,UO I história do cerco de Stalin
grado.

24.5,00: ,. Quando o sr. Churchill ote-
5.00

d dreceu a espa a em nome e

I' Sua lVIagestade o rei George

IVI por ocasião da primeira
reunião historica dos três

I i)s or igí nais. mesmo não publí- ! grandes líderes em 'I'eheran,

I,. cados. Dão serão devolvidos.
I os alemães ainda combatiam

I
. - - . .

I
em sólo russo e a Europa aín-

A direção nao se r-esponsahillzn d f
.

h d
pelos conceitos emitidos

nos. \.
a �o na?� orrores a ocu-

artigos assinados paçao naZIS a.

_____

Neste momento em que os

I aliados, por meio de um estor-

IJmpregado para I ço conjunto no leste e oeste,
n

.

I
estão prestes a alcançar a vi-

l.scr.-to" rI-O tória f�al, a. espada de honra
li de Stalmgrado permanece co-

. Imo um símbolo de sua ímor-
Precisa-se de um. rapaz de 1.5 redoura amizade e união _

a ,l� anos que ten�a cur�o pr�- conclue o correspondente.
':...-------------------------_

mano completo, boa caligrafia Visita de um briga- MACHADO & ru.e de preferência, com algum Camisas, Gravatas, Pijames deiro do ar do Brasilconhecimento de àatilografia. Meiasdas melhores. pelos me
a- Escola de Instru.o-Tratar pessoalmente na agen nores preços sô na 'CASA MIS' •

eia do Moinho Joinvile, 3 v.-3 CILANEA - RuoC. Mafra, 9 res de Florida

Prefira uma parte de seu
trõco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Cerlda
de". e estará contribuindo para

I
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais eonfôrte no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campana de Humanidade

I tIo Hospítal de Caridade).

Proezas de gregos
e britânicos
Roma, 14 (U P.) - Texto

do comunicado naval de hoje:
Na manhã de 11 de fevereiro
informes recebidos diziam que
unia fôrça de uns 40 alemães
desern barcou na ilha Nisire.
Esta patrulha procedente duma
ilha vizinha, esteve a procura
de alimentos. Sua embarcação

A.gência•. e Representações em Geral era uma lancha motor de 90
Matriz: Florianópolis pés, foi afundada pelo destroíer
Rua João Pinto, ri, S ln'Itâr.ico "Exmoor". Apoia-tosCaixa Postal, 37
Filial: Cresciúma pelo" Exmoor " e pelo des-

r Coral Gables, Florida, teve- Rua Floriano Feixoto, s/n (Edil, troier "Ledbury " um peque
reíro - (S. r. H.) - ° Briga- Próprio). Telegramas: uPRIMUS· 1() grupo. de soldados gregos e

·

OASA 43
deiro do Ar Vasco Alves Secco, Agente. no. principaill municipiOl 'n-itânicos desembarcou em Ni-a do Eatado
representante do Ministério da síre, aprisionando. os alemães,

� t.

.

Aeronáutica do Brasil junto à e transportando-os numa 13011-
[� Comissão. de D.efesa �rasil-Es- AVISO- O cir urgiãoden- r-lia na tarde de ontem. A cpe-

� L I
tados Unidos, mspeciou a Es- .� .. r is ta dr. ArnoI "ação aliada foi coroada de su-

� ívreríe e Pepe aria cola de Instrutores J. P. Rid-I do Suarez Cuneo , avisa a seus esso. A patrulha alemã teve 8
� dle, durante a excursão que I clientes que estará ausente até mortos e os restantes foram.

�I.·...

!

E'

Rua Joã:> Pinto 9-A está realizando às instalações 23 do corrente. 3 v.-3 'prisiol1ados".
II aeronáuticas dos Estados Uni-

,

a cC���e�:e ao�e��c�li!� e;:o�:;�rva:s'm�i�i;e�s Es-

IdO� Brigadeiro do Ar do Bra- Emprêsa «Auto-Viavão Itajaí
� vantagens nas compras de material isil teceu elogios às atividades Florl-aOópoll·S-ltaJ-81", escolar e livros didáticos. da Escola no treinamento de I

I
Peçam preços sem compromisso. especialistas que se destinam I Em ônibus novos e confortaveis,

Bonito brinde acompanha cada compra realizada. à Escola Técnica de Aviação de

I
Saídas de Florianópolis - diariamente, exceto às

'São Paulo, Acha-se êle com um qu
í

ntes-fe irc .

,.Íil· ... ...
grupo de oficiais da Chefia do Horário das Partidas:

·.lnstI-tutO· d O d d Ad d d Esta�o. Maior da Força �érealsegundas
- Terças - Quartos e Sextos-Eeíru às 15 horas.

a r em os voga 08 e Brasileira, n_un:a turne que ACEITAM-SE ENCOMENDAS
S 11 • tem por objetivo estabelecer

. r •

anta lIatarloa coordenação mais íntima ��-l . Agente: em Flonanopohs
_

- tre a F. A. B. e as forças rniu- Fiuza Llme N IrmãosEDITAL DE CONVOCACAO tares dos Estados Unidos. I
U \.1C

De ordem do Presidente, convido os membros dêste Ins'ltituto - os advogados presentes à reunião preparatoria de
E t blll d transformadorreorganização, efetuada a 23 de outubro de 1944, e os que já S a Ilza or e

I· f d 93 d
-

ib Vende-se um, de 1 kilo watt, napertenciam ao nst itu to un ado em 1 1, que everao eXI ir
radação do ESTADO.

prova dessa qualidade -, a comparecerem à sessão a ser

realizada, no próximo dia 26, às 14 horas, na sala da Bibl io
téca do Tribunal de Apelação. quando serão processadas as

eleições da Diretoria para. o corrente ano.

MILTON LEITE DA COSTA, Secretário.
3 v. "2

DE PESSOAS TÊM
Lisboa, 14 (U. P.) - Os mé

dicos já declaram fóra de pe
rigo o célebre filosofo espanhol
10rtega y Gasset, que se achava

I enfermo há dias. Como então
se noticiou, Ortega y Gasset

I fôra acometido duma moléstia
I

extranha, semelhante a para
lisia infantil.

1°
I

Diário Vespertino

I Redação e Oficinas à

I rua João Pinto n.? 13
Tel. 1022 - ex. postal 139

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

lt,R DEPURATIVo

J

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr,
Cr'
Cr$
Cr,
Cr' DO SANGUE

Rua Conselheiro Mafra, 35 - Fone: 1565
Telegramas; LUAMA - Caixa Postal 192

COMPANIDA �ALIANÇ.A DA BAlA"

Semestre
Trimestre
Mês

MAhGA HMHSTRADA

A �;rIL'i Al�CA TODO O ORGANISMO
O Fíg �OO, O Baço, O coração o Estômago, os

Pli;::DÕb8 u Péie. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos O"S(l�. Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Auemi», e Abortos
Inofensivo 1i,1 organism». f\gradável como llcôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N, S. P.
como e uxlltar no tr ate rnentn da Sífilis e Reu-
matismo da mPIHO� origem, _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914». dada a sua Atesto Que apliquei muitas

base, é ótimn auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR «9Ft» obtendo
lamento da Sifilis nríncínalmen- sempre os melhores resultados
le nos casos em Que a via be- no trrtamente da Sifilis.
cal é ii única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Ratael Barloletil

NOVOS e
USADOS

Fundada em 1870 - Séde: 8 A I A
lNCENDJOS E l'UANSPORTES

Cr$

Número avulso

No Intertor:

Cr'
Cr$
Cr$

I Ano
,
Semestre

I
Trimestre

i ADúnl'Í[)�

I
mediante contráto.

Cl.frae do balan�o de 1943:

Capital e reservll5 , ,.

Responsabilídades '. . ...• '.' . Cr$
74.617.035,�o

5.978.401.755.97
84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898.90

76.736.401.300,4!o

Receita ..............•... •......... , ..•.•.. , ...

Ativo ", ...•..

Sinistros pago! nos ültímoe 10 anos , •...•......

Responsabilidades ..................•..............

DIRE'I'O:M8: - Dr. PamfUo d'01tra f're1re a. CarTalbO, Dr. Franciooo
a.e Sã e AnIsio .I4allllOrra.

4gfmcU\a I!! sub-agenc1..a. ern tOOo o terl'1tór1o nacional. - 8uC'lln&l no

Uruguêl. Reguladore.t de !l.T&r1aa DAlI l}.1'l.n.clpa1a cldadell da 4m6r1ca. Ilurope
_ Afrlca.

AGEN']�Jj) EM I�LORIA�"'POLI8C AMP O 8 L O B O &: C I A. - Rn1l Fel1pe 8chmldt, n. 8.
Caixa Postal �. 19 - Telefon� 1.otJlJ - End. Telegr. fiALIANÇA·
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBAIUO, ITAJAt, BLUME-

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

CrS
crs
Cr$
Cr$

()-RLi-\N.I)O SC) L\ l{ PB_jLLl
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja -- Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 _ .. - Eod. Teleg_= «�Garpelli» -_. Florianópolis·�!__.MW�aM�I.��-II�_;....�.. ��......t�[j��..�4.i�iL�.&Mi$__i�... �.. �.�l.i_i_r•.a...&�.�li�.L�.�n,�._!...$•.•.L_a_;...3U�i�••.�.t.!...,.�....J...I ..at�.•ia.u�n�;�_14.A......�jJ�'.A•.•*.A�WA••$.�a.:��....li.&�_......0....-..__......
•

;

COMPRA e

VEr:DE

IJldimma. por.
or..-;:r.w::;"'ll tuguês, espc-

��,F!II,.,�,�,1fI
'

nhol, francêl,
.. . -

,
inglês. etc.

Romance, Poesia, Religião. Aviação,
Matemática, FlGica. Química, Geo·

I logia. Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, CarpintariQ,

I
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade: Rádio, Máquinas, Mo"
toreI, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
�ultura, Veterinária. Contabilidade.

Dicionário.. etc. etc.

Sedas, Casemiras e Lãs

(CA'.

tI!!. $••• /&
-

a�O$ ,a.
� ;'\ \. [�.. ,,-r \ ... . ••

� �..��7 �

Esta a verdade]�

e
Sapatos de todos os modelos é

modernos. inclusive Sandolias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus calçados sem visii:ar a

<'Tamancaria Barreiros))

dos tipos mais

praia 00 alcance

por verdadeiros

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

--
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o ESTADO--Sexla·feCra '6 de Fevereiro ele '945

Nasceu Gregório em 1210. em

Placença (Itália) oorn o filho da po
derosa e nobre família dali Vis'
conti. Recebeu na pia batismal o

nome de Teobaldo. Era um ho
mem de grandes virtudes e muito
habil no desempenho de negócios"

: mas sem muita formação cientí
Hcc- Tinha sido nomeado Arcedia

I go de Liege (Belgico). Tendo fra
cassado o plano de S. Luiz da
França de livrar a Terra Santa
do jugo dos muçulmanos por meio I
de suas cruzadas, foi Teobaldo

ftutovaccinas e transfusão de sangue paro a Palestina para estudar as

• t • , , possibilidades de auxiliar os cr-ia-
Exame químico de fannhas, be.Dldas, cefe. agu.as, etc. i tãos alí existentes. Ora, enquanto

I
o Arcediago ce achava longe de

������������������!i'I<IliiJW��'����������� Roma. reuniram se. afinal, 08 car-

dais. depois de muitos rnases após
a morte de Clemente IV, elegendo
a Teobalao que nem era nem cor' I
diel nem bispo. Recebendo a no

tícia de sua elevação a Sé de S.
'Pedro. dirigiu· se para Roma onde.
no dia 27 de março de 1272 foi

sagrado e coroado. Pouco dias de

pois. enviou cartas a todos os prin
cípes cristãos comunicando·lhes
sua intenção de celebrar um Con-
cílio geral em Lião (França). De
feto, inaugurou êle eSSQ impor
tantíssima assembléia em 1274,
dedicando todas a!l suas fôrças à
solução das questões mais pre
mentes daquele tempo: a pacifi
cação da Itália, a união dos Gre-

de Oliveira gos com a Igreja de Roma. a li
hertação da Terra Santa. Conse
guiu também, que os prínipes-elei
tores da Alemanha puzessem tim
ao infeliz interregno com a elei
çdo do conde Rodolfo de Habsbur·
go para imperador. Intrepidamen
te protegia os pobres contra as

arbitrariedades dos grandes. nao
poupando nem os reis de Castela.
Aragão e Portugal. Fc

í

Gregório X.
que determino u que os cordiais se

reunissem em conclave para a

eleição do Sumo Pontífice. Depois
de um pontificado de apenas 4
anos. faleceu o santo Papa. aes

10 de janeiro de 1276, em Arezzo.

laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTO. 25 -'fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estaco

Florianópolis
I

Dr. H. 6 s. Medina Farm. Narhai Alves de Souza
Fsrm. L. ai! CosIa Avílü

Exame de s o n que , Exame poro verificação de concer,
Exame de u rmo , Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame poro v=r ifí cc çõ o de
doenças do pele. boca e cabelos, Exarne de fézes,

Exame de secreções.

\liDA SOCIAL
I

a exma. sro , Lurdete Bandeira
Scheidmentel. espôsa do sr. Paulo
G Scheidmentel;

Alsinala Q efeméride que hoje a srita. Ivete. filha do sr. Oro
tranllcorre o natalício do sr. dr. lando Rosa;
Adolfo Konder. ex governador des-
te Elltado e politico de reconheci·
do prestigio, atualmente residindo
na Capital Federal.

ANIVERSARlO8

Dr. Adolfo Konder

•

Chegou a Florianópolis o nosso

prezado confrade. jornalista José
de Diniz, diretor da D. R. do Ins
tituto Nacional do Mate, em Sta.
Catarina.

*

flaJantetll
Dr. (erlcs (jomes

Dr. Hamilton Loyola
Acha·se neato capital o dr. Car

los Gomes de Oí íveíro , presidente
do Instituto Nacional do Mate.Deflúe. hoje, o aniversário nata

lbio do sr. dr. Hamilton Loyola.
pe, sôa de real prestigio nos círcu
los médico, social e eaportivo do
país e alta patente do Exercito
Nacional.

*

Jorn. José de Diniz

•

Sr. Julio (jonçalves
Transcorre. hoje. o aniversário

natalício do sr , Julio Gonçalves.
ativo representante comercial e

n"aao particular amigo. Inúmeras
serão por certo; as felicitações
que receberá por êSle grato mo·

tivo.

*

Pref. Alfredo Campos
Está nesta cidade o sr. Alfredo

Campos. prefeito municipal de
Btumenau.

'I

..

•

I Passageiros embarcardos pelo
Fazem aoo[l\ bojeI avião da Cruzeiro do Sul.

O ar. Julio Voigt, ! Para Porto Alegre: Patrick Jc-
o ar, Alfredo de Araujo; seh Fairon. Moina Mary Fairon
o sr João Mendonça, construo I e Jorge Alberto Larco.

toro licenciaria e pessôa geralmente I PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
eatimada; .Agnello Ribeiro Ribas e Walter
a srita. Lizete Mancelles Moura; Castro.

CARTAZES DO DIA
HOJE 6a.teira HOJl:

.

CINE
A's 7 1/2 horas:

90 minutos de gargalhadas i

Matuto esperto
com Eddy Foy Jr. e Joan Davis

NO PROGRAMA
O ESPORTE EM MARCHA n. 5 (Nac.)

VIVA LA CONGA (Des.)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços Cr$ 3.00, 2,00 e 1,00. Imposto incluído. • Imp.
• •

14 anos"

CINE «(IMPERIAL))
A's 7 1/2 horas

Um filme que tem de tudo!

Valenti€1 adquirida
com Ano Miller. Jimmy Durante, e Gene Autry

MUlta Musica!
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO 3x77 (Nac. Coop.)
Preço: (único) 2,00. Imposto incluído. Irnp até 14 anos

• • •

Finalmente, Domingo simultaneamente no Odeon e Imperial
Roddy Me Dowall. Ann Baxter e Monty Wooley em:

Abandonados
o maior e melhor filme destes últimos dez anos

o santo do
s. GregóriO X, Papa a

Confessor

graças ao saboroso < PÓ Digestivo
De Witt > que, desde a primeira dó
se dá alivio ás dôres agudas da
má digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago.
O < PÓ Digestivo De Witt > corrige o

mal no seu inicie; estimulando a di
gestão, protegendo as mucosas gas
tro intestinais e neutralisando a aci
dez excessiva. Lembre-se que com o
• Pô Digestivo De Witt » não se de
VI'! ter receio dos gostosos pratos
da arte culinaria Brasileira,

Peça na farmácia o

o PRECEITO DO
A criança mais nova é sempre

escol'hído para 011 agrados das peso
ecos de coso, Os irmãofl ficam em

segundo plano e tâda divergência
(;, resolvida em favor do «caçula».
Crtcrn-ee , assim. despeitos. queí
l{QS, re8l!entimentos prejudiciais à
amizade e harmonia entre irmãos.
Trate da rnesrnc maneira todos

os filhos. sem preferênciaa, para
que e.ltre êles não haja inveja nem

revalidade prejudiciais. SNES.

IMPOSTO SINDICAL
Está' afixado à porta da Alfân

dega desta. capital edital notifi
cando aos srS. Comerciantes e In
dustriais que aó serão expedidas
patentes de registro do imposto
de Oonllumo para o corrente exer.
cicio com a apreilentação :ao fun-

I
oionario encarregado desse serviço
prova do pagamento do Imposto
Sindical.

dia

DIA

Na fotografia o Rei Jorge estuda um mapa da
frente de batalha em companhia do General

Leese; (F6to de British News Service).

Congresso Espirita
Paraná-Santa
Catarina

o TEMPO
De um lado, um berço que

recebe risonho, pendente do Foi durante !lma das es�a.das
bico de uma cegonha, um 1'0- de Oswaldo Melo, em Curitiba,
busto "bebé"; Do outro, um que surgiu a idéia de um Con
velho alquebrado, que passa gresso Espírita em que tomas
com seu bordão. Ambos, tra- sem parte o nosso e o Estado

zem, respectivamente; um, na do Paraná, cuja idéia partiu
sua alva fraldinha, marca ale- de João Ghignhone e outros

gre de uma (época que rebenta; confrades da Federação Espí
o outro, nas costas, o estigma rita do. ��raná, a norteadora
de uma éra que se fo-i indelé- do ES�Ir�tIs!ll0 naquele ped�
vel. E o Tempo passa!. .. Um ço da Pátria do Evangelho .

a um zrão por zrão a areia Em Dezembro do ano passado,
fina �a: caindo p�lo fundo da Jo�o Ohígnhone e Oswald?
ampulheta, marcando, centro- Melo, respectIvame��e, PreSI
lando a éra que passa. Vae-se den�es da Fed. Espírita do. Pa
a primavéra. Vem o outono. rana e C. E. Amor e Humilda-

I Vão-se as flores caem as to- de do Apostolo, de Floríanópo
lhas. E o tronc� descarnado, lis,. assinaram ua; Il!an�fe�to,
esquelético, cae, então, em um cujo documento fOI dístribuído
estado de transe em um esta- entre os Centros de ambos os

do de letargia' esperando a Estados. Estão de parabens os

volta da ampulheta, que, in- �spiritas Parar;taenses e Cata

grata, sempiterna, vae de novo nner;tses e anciosos aguardam
deixar cair lentamente um a os dias 28, 29 e 30 de março
um, grão por grão, a ar�ia fina, vindouro, para assistirem o

um sobre outro somando ou- desenrolar dos trabalhos que
tra éra que de 'novo vae pas- enor��s �enefícios trarão p�
sar. Pobre tronco nú1.,. As- ra a ja tao numerosa família

sim, passo a passo, lentamen- Espírita. Nós que, antecipada
te como o grão de areia fina mente, prevemos o completo
q�e cae, envergando sob o peso êxito deste conclave, nos con

de éras que passaram, trôpego, gTa�?lamos co� os pro.motores
cancado e de cabelos brancos do Congresso, e pedimos a

° Têmp� vae passando estrad� Deus que os cubra de ben
em f'óra, resignado e santo, çãos.
sem lançar, ao menos, um doce
olhar de saudade para as éras
que passaram. Como é rijo o

velho Tempo! ... Como é in
diferente essa ampulheta que
morosamente, eternamente, um
a um, grão por grão, deixa cair
essa areia sobre as dobras do
passado.
Florianópolis, 1945.

Georgino Elias dos Reis

Marcius Redan

ESCOLA DE APREHDIZES
MARIHHtlROS
Do sr. Capitão de Corveta Paulo

de Oliveira, oomandante da Escola
de Aprendi:zes Marinheiros deite
Estado, recebemos e agradeoemos
o aeguinte oficio:
Participo. VOI que Elsaumi no dia

31 de Janeiro último, o cargo de
comandante desta Ellco)a. para o

qual fui nomeado. por Portaria
n

' 1818. de 7/12/944; do exmo. anil.

Ministro da Marinha. Aproveito a

oportunidade para aprellentar.voa
os protestos de minha alta estimo
e distinta consideração.ALVARO HAMOS

URGENTE!
Vende-se a casa na 30 da rua

Jaguaruna. Tratar na "Alfaia
taria Carioni". 5 v.·1

CIRURG IÃO-DKNTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

FARMACIA ESPERANÇA
do FlU'marhtlco NILO LA tJ8
HoJe. amaahA _.. • I"�..

...................... ..no...... - BODleo..u.a - ............. _
4rtIcoI t. lIorraella.

........- • uaClt oiIMrYb.....................

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
do sortimento do casemiras, riscados, brins
bons e barato., algodões, morins e aviamentos
para alfai<:1tes, que recebe diretamente das

Snrl!l. Comerciantos do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polía, - FILIAIS em Blumenau e Lajes .

melhores fábricas. A Caso "A CAPITAL" chama a atenção dos
visito antes de efetuorem suas compras. MATRIZ em

......� , � I••••7..r I.J.7 1 , , ...
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VENDEM-SE

o ESTADO Sexla.feira, 16 &te Fevereiro de '945'

Na fotografia verno s o primeiro rnerxibro
do exército indiano a receber a Vitória
Cross no front italiano. (Fóto de British

News Service para O ESTADO)

Dados descriminativos de
«OTTO DEUTZ«

um motor

URGENTE!
GUARDA LIVROS

CORRESPONDENTE
Precisa-se com urgência de

i e ssôa, homem ou mulher, di
\.' c.rnada ou não, que conheça
escrituração mercantil e tenha
PI á tica de correspo n dência co

mercial.
Informacõ-s ne s t s Redação.

lSv-ll

r Móveis
�. Comprar, vender ou alugar

1 só no,

I � m!��!n��,!Rn�
I

gênero nesta capital I

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Quer ves trr-s e com

confôrto
e elegância?

Procure a

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d,e Adulto.
Doenças das criançall

Laboratório de Análise.

Iclínicas.
Consultório: rua Felipe Sch
mtdt , 21 [altos da Casa Pc
roíso], das 1030 á. 12 e da.

I15 às 18 h•.
Reaidílncia: rua Visco de Ouro

Preto. 64.

IFone: 769 [manual]

i Dr. 6nerreiro da
IJ Fonseca
r

Avisa a seus clientes ef amigos de Sto. Amara

! e Palhoça que reinicieré
a clínica em Fevereiro de
1945 e fixará residência

.

�
em Sto, Amaro .

......,-------

I Atenção J
Compra e venda seu imo

vel, mas faça-o com van

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

""..,,.,....if'lPflIQ &Y�

CASA
Precisa se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mais quartos
Dão-se referências.

Informações nesta redação.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Ih. COllllelheiro Mafra, .. e 5 - fONE 1.U2

[atrela a dollÚa1i.

I
i

-

VENDE-SE �i:;áUl�:I,ra���
vidamente r egtstr a da r o 1. N.
do Pinho e um "tr oty" cem

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

r eir os , com casa, pasto. bôa

água e pequena chácara. �ra·
tar a Avenida Mauro Ramos, 50. /

VENDE-SE �:;eir��S:a r�:
Jaguaruna. sem número Tra
tar na rua João Pinto 29, cem

o:pr opr ie táric . 5 v, . 5

Locomovei

Prelrt,lgla o Go-vêrno e a.

dasses armadas, - ow (ler'.
:m "QuInta. cola.late". (I..
. " . ).

Sábado dia to. perdeu-se no

salão do Clube 15. uma pu l
s eir a , Pede-se à quem a achou
entr ega-la na s e d e, à diretoria,
sob gratificação, 3 v. 3

,

ADV()(} r\ D(�)S
Dr. OSV.4LDO BULCÃO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO:
Felipe

Ruo Alvaro de Corvolho, 8. (n;G.Uina ISchmidt). C. POSTAL: 140.

mULA 1 .....................,_�_,

"' •.. -. _. --_---- _- -�--�._----

MIL

I

As anedotas e pIadas aparen
temente Ingênuas são grande!!
umas de desagregaçÃo mane

Jada!l pela "qulnta._'ohma".

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A t

Victor, Vâvulas e Di6COI _'_ Rua
C. Mafra. 9

.4 . i k li ••• 41: ta J (.I tb_.ilU;; i« A _,•• ; ZU.fil. L ,. kt·

Levarudo-se com o sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
Ci A. WETZEL INDUSTBI AL-tJ()]NVILL]� if-1on;o regisl.

economiza-se t.empo e di�heiro

fi

z. S. Ballistotti
Aefrigeracão em geral

Sorveteiras - Refrigeradores - Balcões-e-Fr igoríficos
(para pronta entrega). Máquinas de escrever e cal

cular -Rádios-Moveis finos-Tapeçaria.

VENEZIANAS AMERICANAS

� s�SÃ���RCtlt,
EspECIAlI OADE

tU •Mi a ± .:wc
_

JQUSSUC 14 ,uu. UII _-!!!e. C I ! Ad ......

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

Florianópolis

Caixa Postal,

sta. Catarina

173
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Indicador Médico I
DR. SETTE GUSMÃO

CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO
HOSPITAL "]\'ER1W RAMOS".

Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Ex-esta
giárlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLtNICA GERAr, - DIAGNóSTICO PRECOCE .Il; TRATAMENTO ESPECIALIZADO

DAS DOENÇAS DO APARflLHO RESPIRA'rORto.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
CONSUL'I'AS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18.

RESID.€NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el. 742.
'

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aperfe1<.lOamento e Longa Pratica no Rio doe Janeiro
lJUL'l'Il'L'J'Il'" - Pela manb.t: GJartalDente da. lO,30àli12 hs , à tarde Sllcept(. ao.
.. lJ.adue, d.. 1'••ao .. 18 bor... - CONSULTóRIO: R.. Joao Pmto .. 1. _r.do -

"01141' 1.4m - IlA>8ld�nct.: Raa PrMldeat., Co.tlnho, ,'-

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL· ALTA CIRURGIA - l\IOL1i:8TIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado peja FacuJ.dade de Medicina da Uníversídade de São Paulo. onde foi
Assistente por vártos anos do Serviço Ci.l'wrgico do Prof. Allpio Correia Neto.
Cirurgia do esti!mago e v!a>s biliares, íntesttnos delgado e grosso, tíróíde, rins,

próstata bexíga, utero, ovâríos e trompas. Var-ícocele, hídr-oceíe, varizes e hérnia,

CONSULTAS:
da6 2 à. fi horas, à Rua F'elípe Schmidt, 21 (altos da Casa Paratso) , TeL 1.598.

RESID1l:NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te!. M7�

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Dtptomado pela Faculdade Nac. de Moo.lclna da Untyers!dade do Brasü)

_·J.nterno do Sel'Ylço d. CJm1ca Médica do Profeseror Ol:Yaldo Ol!yelra. médíco do

Departamento <1e Sallde
lJLlNICA IIEDICA - lIot�tIas lDterllas de adult08 e criança.. CONSULTORlQ

• RJilIilUIII:NCtA: Rua FeUpe SchmJdt n.. 38 - Tet. 812. CONSULTAS - D"" 18 illtI III.

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA - DJENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas

Residência: Rua Álvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.

DR.
Assistente do Prof. sansoc. do Rio de Janeiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações e'os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGÂNTA

ClnlT'gla moderna da GUELA DE LOBO, cio LABIO LEPORINO (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

EsOfagoscopia, traqueoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estran hos, etc.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 hora.
Rua Vitor lUeÍl'etes. 24 - Fone: 1.447

Do.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistêncill Municipal e Hospital

de Caridade

OONSULÇ�r!!J�����!�AM��ad���A!t��iOEs.���!2�. IODe 1.«4
Conllultaa das 2 o.s 6 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do ServIço de SlfilJis do Centro de Saúde

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

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

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

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirürgia e ginecologia

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

��..........._....-._..ft.."_.m----....WwI'Y

O,R. REMIGIG
CLtNICA IfeDICA

�!....'1N interues. de Senhoru e cri

t.nçU em Gera.! CON8ULTORIO; Rua

Ifellpe 8cbml<1t - Er:Ufl<:1o 4mélla N ..to.

".an. 11592, 9 .. 12 • !4 U 17 hOTU. RJl-

ImIlNCU.: J Largo Benjamin
Con.tante. 3

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

� • Orto-,etUL (J)tal_ a 0IrIlqIJI
'0 foraL Parto. • 40eaeu C. IMIallor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
ttamente du 1. la 17 borM. RESIDaN·
MA: AIm_•• AI'01m. UI ,....,.. ""'

Dr. Newton d'Avlla
Operac;;õe. -- Vias Urinaria. -- Doen
ça. do. intestino., rêto e anuI
-- Hemorroidalfl. Tratamento do

colite amebiana.
Fi.ioterapin -- Infra-vermelho,
C01l8ult: Vitor MeirelH. 28.

Atende diClI'lamente li. 11.30 ha.• ,

ta tard., dali 16 h•. em diant.
R.. lel I Vidal Ramol, 66,

r".. 1067.

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

rormado pela Un1Yfll'aldade <1. Gen�br.

Com pratica n08 nospitats europeus

CUnica mMlca em trernl. pedíe trra. noen

� do mtema nerrOllO, aparelho g�o.1to
ur1lD.6rl0 do homem e Cl& mulher

.....te. Tl§culco: DR. PAULO Tll.Vl\..R.I:l8

oureo de Rad1ologla CIln1ca com o ur.

�-.I de Abreu Campanar ío (Silo Pau

lo:). Especializado em Higiene � SaÚG.

?l1bllca, �>ela Un1Yeralda<l� ao Rio d.. Ja

neíro. - Gabinete de Ralo X - Electro

;;armlografia cl\nlca - Metabollamo J)4I

AI - Sondagem Duodenal - Oab1r-et.'

de tll!1oterapla - LaboratórIo de micro..

copía e análise clíníca. - Rua .lI'tT'llAndo

liachaoo. 8. Fone 1.196. - J'lorllUlópollA

o General Bradley visita o Mare:hal Montgomery
na França, (Fóto de British News Service).

CR s 6.250,00PRÊMIO MAIOR

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo is to por apenas Cr$ 1,00

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção cl1nica do

DR. DJALMA MOELLMANN

1.153

Dezessete nacôes
aprovam as c:onven·
cões sanitárias
internacionais

ARAUJO

DR. AUIrnLlO ROTOLO
Médico - Ciruriio - Parteiro

ItAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denaís, câncer do estômago, de
cões dltS via.' biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur-
tas, Raios Infra-Vermelhoe e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, I

esquina Felipe Schmídt

lOu • li 13 hra., e daa 14 i.a 17 brt
T....on. 1.47" I .....__.._

Washington, fevereiro
(S. L H.) - O Departamento
de Estado anunciou que dezes
sete nações assinaram as duas
convencões sanitárias interna
cionais' de 1944, relativas a

viagens marítimas e aéreas e

que se relacionam com o cum

primento por parte da UNRRA
dos deveres e funções da Re
partição Internacional de Saú
de Pública, em París. As duas
convenções já entraram em

vigor e foram assinadas pelos
seguintes países: França, Po
lônia, Grã-Bretanha, Estados
Unidos, China, União Sul Afri
cana, Egito, Canadá, Cuba,
República Dominicana, Nica
ragua, Perú. Luxemburgo,
Equador, G�écia, Honduras e

Haití. A Tchecoslováquia assi
nou apenas a convenção ma
rítima e a Bolívia apenas a de

navegação aérea, enquanto os

plenipotenciários dos Estados
Unidos, Egito, Canadá, Cuba,
República Dominicana e Perú
apuzeram suas assinaturas
com a restrição de ficarem elas
sujeitas à ratificação.

.-

�·· o••••e ..

Construção moderna e conrortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua friu e quente

i\PARJO,HAiUENTO COMI'LETO E l'tIODERNtSSIJI:I:O PARA TRATAl\IEN'I.'O
Mf;DICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscõpicos.
Laboratórios para 06 exames de elucidação de dio/)\·nó.Ucos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de 1a classe Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

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

SECÇÃO DE lIATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da.

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOJ<lNTE PÓDE TER 1I11llDICO PARTICUI,AR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Telefone:

Qpem .sonegar In!ormaç6ea ...
�atística Militar. trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse coo,
será julgado, militarmente, co••
Inlmlt'o do Dr••1I (D. E. M.).

Sociedade de Assis.
tenda aos Lazaros
e Defesa contra
a Lepra

Assembléia Geral
A DiJ'eto/l'ia tem a sart.is,fação de

é'<,IIl'id,ll' os SI'S. Sócios para com
purecerum ii sessão de Assembleia
Geral h l'l'uJizal'-se no sábado 17 do
e(ll'1��nte, ÚS 20 horas, na séde da
Legwo Brasileira de Ass,istência ft
rua Trajano, gen�ilmente cedida; pe
la StJ.:l digna Pn'eslden/te, a fim de ou
"irem a leitura do Relatório de 1944
por intermédio do qual será feita �
prestação de contas da gestão do
ref.l'rido l'xercício, bem como .elege
rem a Diretoria para o bi,ênio de
HI45-1947. Em não hruvendo número
��gal na hora aprazada, fica, desde
Jil, marcada nova reunião para meia
hO)'H após, que delibera,rá com o nú
mero de sócios pres'entes.
Florianópolis, 15 de fevereiro de

1945.

Dr. LAURO BAURA
1i:8pee..Iall ..ta em DoenÇJ/lljl de Senh�

rq - Vias UrLn.ulas.
Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de senuorae i com o

Professo.r Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de Silo Paulo,
Tratamento e8;J'.?C!a11zado, médico e

círürgtco. das afecções do aparêlho
genttat feminino (Útero, ovãríos,
tr-ompas, etc.).
Cura radícal dali 1nfln.maçOel dOI

anexos (Ovários. trompas), sem ope
ração). 'Tratamento de todos os dis
túrbios da meulltruaçlo e da esterll:l·
dada.

Tratamento moderno <1a btenorra
trla ar;uda e crOulca. em ambos 08

sexos, por processos model'lloo sob
contrOle endoscóplco - UreÚ'Oflropla
- e de labora\.Órlo.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10.30 .. !li

horas e <1M 2 as II.
Consultório - RWI Ttradentea H.

Fone: UWI3.
ResldenC1a

lSl>braAo). • 11 _.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Depois de sangrenla lula Em entrevista à i�@rensa o -ministr! p�lonês pro_tesla
miga�S���â��sOio��al���P·benet::�.a �:ze������ f�����si�i� contra as declsoes da «Conferencia do Trio»
sangrenta luta - informa o comunicado alemão de hoje. "Ex- Londres, 15 (U. P.) O do, forçando o exército de ocu- listas perguntou: O govêrno de
tensos danos nos distritos residenciais de Magdburgo e Dres- primeiro ministro do govêrno pação a deixar a Polônia e per- v. excia. pretende fazer algu
den foram causados pelos aviões" - acrescenta o mesmo co- polonês exilado em Londres, mitindo eleições realmente Ií- ma coisa além de ficar senta
munícado. sr. Arkziviesky, concedeu, hoje, do falanóo em eleições? A isso
,.""...,.....__ _..

w _" _ _ _ -.;0 uma longa entrevista coletiva vres. Afirmou que a entrada de
o primeiro ministro replicou

à imprensa para protestar novos elementos no Comité de com violéncia: "Senhores. Po
contra as decisões da coníerên- Lublin não faria deste um go- derão julgar superfluas as ex

cia de Kalta. Apelou para os �. _ pressões de opinião deste go
povos britânico e norte-ame- verno, livre �om� nao eram, vêrno. Mas têm sido as nossas

ricano afim de que cumpris- t�mbem, os ,g.?vem?s da .R.uma- ordens importante força de
sem seu dever para com a Po- ma e Bulgária. Prosseguiu o terra. Em seguida levantou-se
lônia na Conferência da paz,lsr. Arkziviesky nessas conside- bruscamente e deu por encer

renunciando ao presente acôr- rações, quando um dos [orna- rada a entrevista.
Florianópolis 16 de Fevereiro de 1�45

Novamente sôbre Breslau
SUPREMO COMANDO ALIADO, 15 (U. P.) - Oficialmen

te, mais de 1.100 fortalezas voadoras Liberators da Oitava

Força Aérea atacaram novamente o grande centro alemão que
é Dresden e as fábricas de petróleo sintético das proximida
des de Magdburgo. Os bombardeiros foram escoltados por 450

caças Mustangs.

Criados cursos de especializa<áo de
meteorologia

RIO, 15 (A. N.) - o govêrno brasileiro, vivamente empe
nhado no desenvolver a metereologia no Brasil para atender,
sobretudo, às necessidades da navegação marítima e aérea no ,

após guerra, acaba de criar um curso de especialização não
sómente para funcionários públicos como para estranhos, nos

moldes das que existem na Colombia e nos Estados Unidos.

Laboratório de Análises Clínicas
(Chefe do Serviço de Laboratório da Assist&ncia)

Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico.

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

Ruo Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

Farmacêutico GERCIHO SILVA

Ludibriavam as
autoridades turcas
Angora, 15 (U. P.) Foi

revelado agora que antes de
abandonarem o território tur
co os alemães entraram em

acôrdo com certos elementos
afim de pôr a salvo o que pos
suiam, como valores, etc. A de

tenção de um cidadão grego
de nome Demítrí, e outros

elementos, permitiram à po
lícia da Turquia inteirar-se
do que se passava. Demitri e

seus colegas guardavam o ou

ro e valores dos súditos do

eixo" em nomes supostos, nas

caixas dos Bancos de Istam
bul.

nlTl Hoje 6'·feira às
K. 19.30 horas,
George Brent e Branda Marshall

em. MERCADO NEGRO
A história recambolesca de um

«Gania» e de uma «Geniosa»
A um susto, sucederá uma gos

taBa gargalhada.
No Programa:

Complemento nacional
Noticiário Universal - Jornal

Impróprio até 10 erros

Preços Cr$ 4,00 e 3,00
L Imposto inclusoj

noxy Hoje, s- feira às
K 19,30 horas
I' Complemento nacional
2' O Esporte de Reis • Short
3' Carta de um heroi - Sholt
4' Noticiaria Universal - Jornal
5' A Estrada da alegria - com DJn

Douglas. A 'lO Gwine e Leon

Erol, numa gozadi!!sima comé'
dia repleta de bôas rnusicas.!

Impr6prio até 14 anos

proço Cr$ 2.00

DOMINGO, no RITZ e ROXY
Michele Morgan e Louis Jouvete

em: FRANÇA ETERNA
Com uma ap'l'esentação especial
por Charles Boyer; Direção magis

tral de Julien Duvivier.
Sensacional! Atualiaaimo!

Também na Austria
e Jugoslávia
Roma, 15 (U. P.) - Podero

sas fôrças de bombardeiros pe
sados atacaram objetivos na

AURDria e Iugoslavia, bem co

lHO �nstaJ ações portuárias no

;norte da Itália. Houve opera
ções 110 valle do Pó, eUl ata�
ques ao desfiladeiro do Bren�

p,�r.

Natural da Palhoça, o coman

dante Scharf bem cedo revelou sua

grande vocação para a aviação.
Vencendo pelo pr6prio esforço e

dedicação ao trabalho, nunca me- HOMENAGEM A OBERDAN
dindo sacrificios, era êle legítimo Belém, 15 (A. N.) Um
orgulho e guia de toda a moei- grupo de torcedores paraenses
da.de _cat�r�nense que se dedica à resolveu oferecer uma medalha
aVlOçoo CIVIL .

.

Da D. R. C, T. local onde trobc- ao goleiro Oberdan do selecio-j
lhava. há alguns anos passados, I nado brasileiro ora em Santia-l
t!ansferiu.se, como :adio-telegr�- go do Chile disputando o sul,
flsta. para a Pan�lr do Bruail , americano extra de futebólonde soube oproveãtor todas as 1 '. .

oportunidades que aquela emprêsa ?aSO aque e jogador I?a_ntenh�
aferecia à sua inteligência moça, intactas as redes brasileiras ate
dedicando· se a mecânica. e em se- a final do campeonato.
yuida obtinha seu «hrevet». _

Como a NAB !_he oferecia nova MISTÉ·INO EM SANTIAGO...
chance, Scharf nao a perdeu. Ago-, Q t

.

h'd S t·ra comandante de aeronave no
ue ena aVIO em an Ia-

«climax« de sua carreira, a m�rte go do Chile com o chefe da de-
o. surpreendeu. legação brasileira? Esta a per
Não no� esqueçamos nunca, mo· gunta que nós fazemos, na es

ço� c?t.armenses que ama.m a arte pectativa de uma resposta es-aVlatorla, Osvaldo Scharf deu sua .

vida pelo engrandecimento. de nossa clarecedora, que talvez somen
terra e pela vitória do movimento te venha quando regressarem
avi�tório nocion�1. À �ua genitora. ao Brasil a turma que foi ao

resl�ente em SAao Jose, as nossas sul-americano. O leitor há de,sentIdas condolenolas,
d"d

.

d
-

sem uVI a, m agar a razao

dessa pergunta. É que nos
trouxeram um trecho de certo

I comunicado vindo do Chile, a

respeito da atividade desenvol-
• •• vida pelo sr. João Lira sôbre a

A famosa novela de Amaral Gurge. escolha do Brasil para sede do
Acaba de Bel' editada pelo Laboratório Nusma a novela futuro campeonato do mundo.

«Três Vidas» que será remetida, gratuitamente, a qualquer Lê-se: "Muito trabalho e tam-
dos leitores, bastando juntar ao nome e endereço, urna bula bém muito ... sofreu o presiden-da TONIFORÇA. Não s6 receberão a novela «Três Vidas». co·

te do Conselho Nacional de
ma todas as outras que o Lahoratorio Nusma publicar. Além
disso concorrerão ao pr6ximo concurso Nu.ma. Endereço do Desportos. Nota: as reticên-

Laboratorio Nusma: - Rua Jurupari, 44 -- Rio. cias não são nossas.

Representante pera S. Catarina: Machado & Cia -Fpolis.

I
No fim, há ainda a seguin-

Toniforça: tônico para os fracos, força para os debeis! te afirmativa atribuida áque-
� ",_._; le esportista: "Esta é a última

Aguardada com
anciedade a confe
rência do professor
Munhoz Ferrada
Vem despertando real interês

se 1J conferência que o astrcno
mo prof. Munhoz Ferrada pro
uunciar

á

hoje, às 17,30 heras, uo
Cine Teatro Odeon.

O ilustre conferencista, além
de dissertar sóhre assuntos as
tronorn icos assaz interessantes,
ainda focalisará, como dissemos
amter iorrnente, na tela, cenas que
muito conrtrilíuirào para u'a me
ihor interpretação dos> fcnome
n os relativos aos vulvões, tremo
res de terra. etc ...
As autoridades constítutdas.

no intuito de melhor aolimatar
nossos jovens estudantes no cam

po da Cosmografia, resolver-am
patrocinar a conferencia em

apreço. adquirindo um grande
número de entradas e distribuin
do aOS estabelecimentos esco

lares da capital.
Dado ao tema que ser-á abor

dado, 11 ada ma is natural que ()

público florianopnlítano mani
festasse um desusado interêsse
pela conferência de hoje, motí
YO por que, estamos certos, o ve
Jno casarão da praça Pereira e
Oliveira será pequeno para aco

modá-lo.
Somos sumamente gratos ao

prof. Munhoz Ferrada pelo con
vite que nos foi f'ornutlado.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vávul8s e DiscoI - Rue
C. MRfre. 9

Violenlo ataque
aéreo conlra
Nagora
Washington, 15 (U. P.) - A

rádio de Tóquio anunciou que
60 super-fortalezas desfecha
ram um ataque viDrento contra
o centro aeronáutico japonês
da cidade de Nagoya, situado
160 milhas a oeste de Tóquio.

PARA

E C Z
FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNC:� EXISTIU IGURL

Desastre
avíetõrto

Rio. IS (A. N ) - O ministério da
Aeronáutica die tr+bu íu à imprenso
comunicado dando conta do desca
tre ocorrido com o avião perten
cente à Navegação Aérea Broai
leira, ao partir da Lagôa Santa
com destino ao norte. No deõastre
pereceram 4 tripulantes e 11 pas
sageiros que eram os aeguintes:
comandante Osvaldo Scharf; pilo
toa Jaão Lupovici e João. Evange
lista Guimarães Tavares; comissa.
rio José Esteves; passageiros Suzette
Caldas Tavarea, Analice Caldas
Barros, Crizelindo Oliveira Sá' e
menor Cléa Maria Oliveira Sá;
Esther Bezerra Castro.Maria Stela
Lins Maranhão; Alba Lins Mara
nhão; Dionisio Francisco Rocha,
Maria Carmo Siqueira Santiago.,
Alcebiades Sousa Tavares e João
Sousa Aragão.. A Diretoria de Aero
náutica Civil tomou as necessárias
providencias junto à empresa pro
prietária do avião sinistrado e

determinou imediata abertura do
inquerito técnico.

o ESTADO Esportivo
o São Cristovão Jogará
em Santos
Com o consentimento da C B D.

o São Cristovão d o Rio. jogará em

Santos, n09 praximos dias 18 e 20
do corrente. enfrentando o Jc.bu
quara e o Santos, respectivamente.
A delegação do São Cristovão

deixará o Rio na pr6xima sexta
feira à noite rumo áquela cidade
praiana.

1 vez que chefio uma delegação
esportiva ao exterior. Basta de
tanto sofrimento, de tanto tra
balho e de tantas espectativas".
Quanto mistério! Só o "Som
bra", o famoso "Sombra", que
tudo sabe, tudo conhece, tudo
descobre, poderá escapar as

sombras do mistério ... Que
terá havido?

(Do "Diário de Notícias" do
Rio).Ipiranga X Vasco

Foi transferida para 25 do cor

rente. o encontro na capital ban
deirante, entre o Ipiranga (local)
e o Vasco da Gama, do Rio.

REMO
Segundo informaçõsli que colhe

mos de fonte merecedora de toda
o. crédito, soubemos que Q F. C. D.
vai nomear nova ccmíssõo de re

mo cornposta de três membros.
Apuramos mais. que, os nornes

mais apontados são: Valdir Grisard,
do C.N R,o.chuelo, V(!llter Wander.
lei. do C. N Francisco Martineli
e Moacyr Iguatemy da Silveira,
do C. 'R. Aldo Luz.
A F. C. D. tará realizar no dia

21 de abril uma regata oficic l,
que marcará o reinicia das a tivi
dades do esporte r.autico nesta
capital,
Os clube nauticoa de Bluuenau.

Itajaí e provavelmente de Iornvit
le estarão presentes a êsse empol
gante cotejo.

ccSubida da Montanha»
E.ta assentada pare 18 de mar·

ço pr6ximo. a realização da prova
automobilistica «Subido. da Mon
tanha», no Estado do Rio. APre·
feitura de Pe trooolts apoiará a ini
ciativa, a exemplo do que vem a

oontecendo todos os cnos ,

o ministro
nada sabe

Sul-Americano
Frente aos argentinos. no encon -

t r o de ontem à noite, baqueou o

selecionado brasileiro pelo seore

de 3 a 1.Paris, 15 (U. P.) - O mi
nistro de Estrangeiros da Fran
ca informa não ter conheci- CURLE VENCEU A PROVA
menta de qualquer proposta do DE "SKI"
presidente Roosevelt para visí- Covilha, 15 (U. P.) O
tal' a França, quando de re-. campeão de corrídas meio fun-

-- _ ; �- -
..
- _,_

I
gresso da. c.rimeía para os Es- I do da Inglaterra John Curie Escola Preparatória "de Cadetestados Umdos. venceu a prova de "Ski" em Foram aprovados nos exrnes de

. _.

disputa num percurso de 5 admissão à Escola Preparat61"ia
kms. em terreno de serra Es- de Cadetes de Porto Alegre, as

Osvaldo Scharf trela. Dezenove esquiadores nesses conter:âneos: P�ulo �iago
disputaram a r a C 1 co- Fernandes,.Heí tor Fra�clsco LIvra-

. . � :p ov. UI' e. ,menta Stemer, Hennque Adolfo.
briu a distância em 20 mmu- Andrade Maciel e Adolfo José Ma·
tos. chado Vieira, os quais devem se

apresentar ao 14 B. C. afim de
receberem passagens e se acharllm
no dia 20 em Porto Alegre.

(TOME')

dcuparam Rassel
Com o Primeiro Exército ca

nadense, 16 (U. P.) - As tro
pas canadenses ocuparam Kes
seI.

Ocuparam a terminál
de «Ferry-Boats»
Paris. IG (U. P.) - Tl'opaSb

-

do Primeiro Exército ('anaclen-
se ocuparam hoje a terminal
ocidental do servico de "Fen'Y
Boats" sôbre o

>

Reno, cuja.
termj naI Ol'Ít\lltal está situada
em Emmel'ich. Mais a sudoeste,
os canade·nses também C8jl1tu�
l'aram Kassel, l)rindpal fo'rtl
ficação avançada' das defesas
de Gioch, importa/ll�le centro de,:
comunicações 110 t?xtremo se

tentrional d8, Unha: Sjegf').'i,ed. \ .

.. ,�

�

«TRES VIDAS»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


