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,�...,.�Y�.I��QI}Et, 2'Q .(U. P.) --- TóQUIO SOFREU HOJE NOVO ATAQUE DAS SUPER-FORTALEZAS VOADORAS. SE

i:�:J)Q;.:A".Jt<�NS�N CINCO F'ORMAÇõES DE QUADRI-MOTORES COM UM TOTAL.� DE APROXIMADAMENTE, CEM
AP';N\�I�It9S>?P�\IlJ,fiCIPARAM DO ATAQUE, QUE COMEÇOU ÀS 3 HORAS DA TARDE� HORA DE TóQUIO. DURAN
TE U�l�Jí�IlÃ" AS SUPER-FORTALEZAS DESPEJARAM BOMBAS EXPLOSIVAS E INCENDIÁRIAS SôBRE A CAPITAL

�l)D" MIKAno, AINDA FUMEGANTE DEPOIS DO PROLONGADO ATAQUE AÉUO-NAVAL QUE SOFREU.

o
Um canhão de 4 em 4 metros

Ano XXX I Florian6polis Terça-feira, 20 de Fevereiro de 1945 I H. 9324

LONDRES, 20 (U. P.) - Um camhâo de quatro em quatro
metros - essa é a espantosa concentração de a['tilha,rila russa

HO longo do rio Oder, entre Kurstrm e Fuerstenberg l A ínror

mação é dada pela própria rádio de BerLim, a qual acrescenta
que todo esse f'antastico acúmulo de boca de fogo sôbre as li
mhas alemãs constitue uma das mans pesadas barragens já so

fridas peLos nazistas. Prosseguindo messe noticiário posítãva
mente alarrmista, o Locutor alemão atírma mais que os russos

estão acelerando seus preparativos para o golpe rápido e decí
sívo que deverá por Berlbm Knou-out,

o MAIS ANTIGO lHARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

o presidente Vargas recebeu
embaixador Steítíníus

o papel dos paraquedislas aliados
lançados sôbre Berlim

o

Petrópolis, 19 (A. N.) -'- O Brasil e os Estados Unidos tão
Palácio Itaborai viveu em sua I grato aos brasileiros desde o Londres, 20 (U. P.) - "Ofi
norte de ontem horas de in- 'encontro do presidente Vargas ciais britânicos, norte-ameríca-

• .' I
tensa vibração com a recepção I

com Fcoosevebt, em Nat�l, no nos e russos estão sendo lan-
aí oferecida pelo presidente. ano passado, e que, mais uma çados de paraquedas sôbre
Getúlio Vargas, ao secretário vez, renovou-se através de Berlim onde vão se ocultando".
de Estado norte-americano, Stettinius não só pelas altas Esta notícia dimana de refu
sr. Stettinius Junior, que ora responsabilidades do seu posto giados de Berlim chegados à

regressa da Criméía onde par- como interprete �o chefe de Suécia. Dizem êsses informan-

ticipou da historica conferên- estad� norte-americano ma?, tes que os referidos oficiais A Cidade Reconhecendo o
cia dos Três Grandes. também, pela sua personalí- aliados visam organizar o exér-
Recebido pelo interventor dade rica e atraente. As gen- cito de trabalhadores estran- Universitária IBrasil como árbitro

Amaral Peixoto e pelo minis- tilezas com que se obsequia- geiros para quando os russos

I RIo, 19 (A. N.) _ Os repre-
tro interino das Relações Exte-I ra,m. mutuamente o.s .srs. Ge- se aproxímarem das portas da Teve a. melhor repercus-

-

-

t d írcul sentantes do Perú e Equador
ríores, Leão Veloso, o sr. stet-"tullo Vargas e Stettinius pa- capital do Reich. Outros via- sao em o os os ClfCU os es- I

entregarão ao ministro do Ex-
tíníus, ingressou na sala das tentearam os sentimentos que jantes asseguram que se obser- tudantís e Intelectuais a en-

t
.

t dI' O.... teríor, Leão Veloso, as notas
recepções do Palácio Itaborai pelos homens do govêrno re-I va uma modificação significa- r,eVI8' a o engen 1el11'O na

's'
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.

f dos respectivos governos reco-
onde permaneceu em. palestra I

fletem a amizade dos dois
I
tíva n.o espírito dos berlinenses «<r sa, que eixou as un-

-

d 1 f d D'
. -

d nhecendo o Brasil, na pessoa
com a senhora Alzira do Ama- I povos. relatIvamente aos russos, pois çoes e c re e a rvisao e

o

)b 1 "1'
,.

d J do comandante Braz de
ral Peixoto e embaixador Leão

O
« ras (O .•y In.istério 'a us-

Veloso. S «navios Iantasmas» tíça, onde servia há cerca de Aguiar, como arbitro para de-
,� I" • O f' cídir as dúvidas de demarca-

A's 19 horas e 50 minutos � anos, a im de assumir a
.

t V I perücíparem d
- - chefia do escrítórto de obras ção em tôrno dos limites entre

cheg��3: o presI?-en e argas, a IDVaSaO da Cídarle Universitária, As ambas as nações.
que fo� introduzido 1e� .senho; WASHINGTON, 19 (U. P.)-Caloula-se em 30 mil homens suas declarações nos dãel a O I d Pra Alzira do Amara

st e��.ot? c total das fôrcas norte-americanas que desembarcaram em r�o certeza de que o presidente
nunc O O spa, em

apresent�1° t ao sr.

h
e llllUS, .Iírua, munídos de lança-chamas que têm sido Ul11.a das melhores Oetúlio Vargas realtzará, Berlim, transferiu-se

que m�lll es ou suah �n�a �m armas para expulsar os atiradores mâpônícos das tocas em que efetivamente, o velho sonho

p�lestlbar .clo� °Nc e e °a �.9- se escondem. Por outro lado, a guarndção amaa-ela da ilhoa é cal- dos estndantes elo Distritoverno raSI eIra. es'sa oc slao ,
. .

.

. St ttírií , nt o
culada em dez a 15 11111 homens fanatizados, e que compensann a Federal, - proporoíonando-O sr. e mms pr ese e u o .

f
. .

d d
' .

1 d d
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id t V . C· a'
sua ln error» a e numertca pe Ia varutagern as po erosas insta- lhes um local adquadc e íns-

presi en e argas om um r-I -

d f' t "lt'
.

f
-

dia que trouxera dos Estados açoes ed·en�8IovOas tent1 ledrl'la. ü'� ud' lmtads IIn OIrtI�laçoe,s 'l.oaldcUlla,m I talações condignas aos fô-

Unidos. Trata-se de um desses �m c8_:oa1 er J� o, aE e 'l1aVll�ls. e o OISlo.s 1pOS UÜ iza os n;a

I
ros dia capítal do país. Os es·

, Ih d I ela fôrça
l'nvasao ce wo �ma. �,a proposIto, reve la-se qll'e eintre as Ul1l- tudos prelinül1Iares, colnlfor-

al?�Ie os uS�. os o�ernos Se-I dade,s que partici.pamm do bombardeio prspa:l'rutório da invasão, me declarações do engenhei-
::�����ed�\�����, �ferecido .

pelo I figur3l:'am.vários dos chamados "naviüs fa;I1t,asmas", afundados I ro Orta Barbosa, já foram
. 'd t V "a Ter'mI'nado 1.10 tralçOeIrO ataque a Pearl Harbour. Mas postos novamente a realizadooS, estando traçados Só mas felelz ,pleSl e11l e arg s.

j'1,,j- l' t 'b f" t..,
.

o banquete, o secretário de Es- ,l��1l1ar, 10Je, con, n uem e Ioe,n emenue pam yll1gar aquele I)S planos gl'rais da concre-
••• •

tado nOl'te-americano em com-
a'ssalto. tização dessa obra grandío- Nova Iorque, 20 (U. P.)

"

(A N) Um pacato cidadão de nome
panhia do presidente Vargas

K
· "
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Pat Kairnes não conseguia

����:!1\:::�!��a1���;�Çd�: oDley avança "so re
..

· �r I Z Desde que a ;::��:;r n�oso��r!v,:q�� Sfa�
que durou cerca de 40 mmu- MOSCOU, 20 (U. P.) - As forças rusisas Ja estao 115 kms.

Q t
,. garelar. Finalmente, no auge

tos, sob a presidência do ch.e�e I
de ?resden, e a 135 de. Pr�ga, a oapital da Checoe�lo:vaqu�a. Go- re ueren e prove... ��::s:sfe��1�n�atpa::l�OUpo��do Govêr�o e da qual P9:,ft.ICI-\ ;,:lltz qu: e a chave, sll�sl;�n� �ara ambals as ca.PlltaIs pOI.� con� Rio, 19 (E) - Sob a alega- cia apresentando queixa far

param, alem do sr. StettmlUs, L,ola nada meno's. que ,lu estlailas de ferro e de lO?la.gem, Ja e,slta, ção de que grande parte da sua mal contra a sua cara metade
a senhora Al:õira do Arnar�l .H? alcance �a artllhama :uss,a. Os homens de Ko;nJlev a�ançara�ll produção é destinada à indús- por "conduta desordeira". E
Peixoto e embaixador Leao s?�re Goer!Itz que tambem e o. segundo centro lll:?us1:nal da Sl- tria bélica das Nações Unidas, não houve apelo: A senhora
Veloso. lesIa, de'poIs de ocuparem Nauburg, 26 kms., maIoS ao leste. a Sociedade Minas Serrinha Kairnes passou mesmo a noite
Finda a palestra o ?�esiden- DUVI'd!ll d

Ltda. solicitou autorização no xadrez enquanto o marido
te Vargas e o sr. St�ttmlUs for- u que a esqua rÔ para trabalhar aos domingos ressonava na cama só mas
neceram em conjunto uma em algumas de suas secções. feliz.

'

nota à imprensa. . japonesa ofereça batalha Opinando pelo deferimento do
O presidente Vargas ofere� WASHINGTON, 20 (U. P.) _ O almil'a\nte Halsey que aqui pedido o assistente técnico sr. Vai ser construido

ceu ao sr. stettin}Us para q�e se encontra falou, hoje, aos jornaHstas. E declail"ou duvidar de Brígido Tinoco acrescentou: O edilido do Arquivo
levasse à sua esposa, uma VI�- que a esquadra japonesa ofereça, nas atuai.s o,peraçôes, batalha "desde que a requerente prove Nacional
tosa coleção de águas marI�

aos norte-aIllJericanos. Afirmou que as lutas na Ilha de Iwo se-
devidamente que a sua produ- Rio, 19 (A. N.) - Vai ser

nhas. rão duras. "'l'eremos que ejnltrar - disse Hal<sey - e Urrur de lá ção está sendo encaminhada construido o Edifício do Ar-

Rio, 19 (A. N.) _ Encontro os japOl1!eSeS a fôrga", segundo os fins que alega". quivo Nacional, como pa,rte do

de apreço e perfeita idenrtida- Continuar. COnlribu- plano de obras aprovado pelo
d d

.

t t s o'overnos E
- - - presidente da República. Ae e Vls·a en re o b

. xls.em mollVOS para o Indo para o I.A.P.I. frente do referido prédio teráde dois povos foi êsS'e do pre- I I

sidente Varg81s com o secretá- h m t d
.. Rio, 19 (E) =- Àlegando ter'

10 :pavime�tos. O govêrno qe-
rio do Estado norte-americano C ama eu o os navIos contribuído para o Instituto

viera �asitaI nessa const�uç�o,
Stettinius, que desviou seu iti- BUENOS AIRES, Hl (U. P.) - Esféras Ml'to,rizadas eons[� de Previdência no Estado de aproxlIru�damente, 34 �lllhoes
nerário de viagem para visitar deram que na prÓXilllUl. semana o govêrno 'pwvavelmenrte adotal'á São Paulo, quando engenheiro

de cl'1l:zelro'S, numa area de

especialmente o' nosso pais e' a1g1Uill1aS medidas ele precauçã;o em corusequênoia dia tensão exis- do D. E, E. R. Paulo Pyles Lo-
135 mIl meUros quadrados.

avistar-se com o presidente tel1Jte el1lt1re a ArgentJina e Aletnalllha., mui<to ehibo!Ila elSs'as mediÍ- zano solicitou a transferência AtVargas. Assume significação das sejam alca,nçadas ,na lei de segredos de Es,tado, porquanto dessas contribuições para o r. ravessaram
dum real apreco pelo Brasil e não venham a ser divulgadas. Em troea, aquele.s meios Mi!rmalll, A. P. r., para o qual contribue V· t Ide reconhecimento pela nossa coniÜ'àriamente ao que f,ori amtl11ciado ,até :ligora, que ex,is:t;em atualmente. Em parecer do O IS D a
colaboração no esforço bélico ll1lorti vos de chamar os navios arg<enünos aos portos nacionais; consultor jurídico sr. Oscar Sa
aliooo a vinda de Stettinius ,volis fazem recordar as pal'avras do müüSltto dio EXltfl�'lÍor diltadas raiva, êste opinou que ao inte
até nós, após a Conferência da arutJe-Ol1ltem, quando 8's,se Utulm indk'Ü.u que a s,ituação 31inda ressado cabe continuar a con

Crimeia. A recepção no palá- não havia chegado a ponto de se decllamr guerra. Cumpre assi- tribuir para o I. A. P. r., de
cio Itaborai deixou flagrante nalar, todavia, que a maioria dos barcos pl,atiu'os estão navega.n" vendo reclamar as restituições
�ss� entendimento entre o llo dentro de águas s�gUJros ç�q hemisfp.l'iQ. a que se julga com direito.

pensam já em que a situação
melhoraria se os soviéticos ti
vessem chegado a Berlim. Esta
atitude não se restringe, ape
nas, aos círculos comunistas
que, em geral, sempre se mos

tram derrotistas. Mas abran-

ge da mesma forma, a oficiais
e as fileiras do exército alemão.
Acrescentam os citados via

jantes que as barricadas le
vantadas nas ruas berlinenses
não possuem o menor valor
militar.

Cidade do Vaticano, 19 (U.
P.)· - O núncio do Papa em

Berlim, monsenhor Cesare Or

senigo, transferiu seu escritó
rio para Eighstatt, perto de
Hamburgo - revelou-se, ofi
cialmente, hoje, nos círculos
do Vaticano.

Moscou, 20 (U. P.) - A I'á�
dia de Berlim acaba de infor··
mar que as tropas russas, ope
rando ao norte de Graudenz
atravessaram o Vístula, geri
ladQ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As decisões populares
"Nada mais surpreendente. na lar e das Iranquias decorrentes. c a Iixaçâo de sua conduta, a

atual fase da vida politica bra- Nessa espcct ativa estão as me- opi'l'ião nacional será chamada
si le ira do que as mun il'estaçôes .hoics esperanças de quantos a pronunciar-se, de clhofre, lor-
de liberalismo politico ou, pelo desejam ver o Brasil digno e rcs- IHlIIl especialmente delicada a ta-
111l'1l0S, de sólidas convicções de- peitado pela coer-ência de suas rcf'a da conciência popular, rc-
mocráticas, com que se apresun- atitudes. Cun.l ru ela trabalham. querendo desta uma acuidade
tacn ruidosamente figuras tidas apenas. certas rnzúcs não desti- super-ior. à altura ela imensa res-
e havidas COlllO partidárias de !uicl!!s de Iundanu-n í

o. ponsabi lirlurle que .� decisão dos
idéias diferentes, ou seja, das Há uma cOlllpreeJísi \'('1 pcrple- destinos nacionais lhe impõe.
"pccu lar'idades" de um govêrno xirlade ante a conduta, expressa 1::: demasiada a exigência, tu 1-
de fOl"te cunho nacionalista, de em t!eclm'uç()es scnsacionaliza- vez, para uni povo cuja grande
puderes especiais nas mãos do das, de homeus públicos de pro- maioria YC'lIl sendo deixada
executivo, enfim de f'úrmulas que funda identificuçâo com objcí i- cuidudosnmen

í

c deixada, diria-
st-pultavam os puros caracter is- vos contrários aos que agora mo s 11�1 completa ignoranc.a
licos da democracia. apregoam, gerando o receio dr ;;cql1cr das letras do alfabeto.
O Ienórneno poderia ser inter- que não tenham cu: vista nadn mas nadu disso impcdit-á que,

l'i'('iafÍo s implesmcnt o corno re- mais do que, p.u-cccndo ir aio en- p"l1i8<!OS pelo seu instinto ou por
sult a n tc do sopro das idéias com con.ro deI jlC"I'':11w'nto p-iputar, outros Iulo rcs provitlcnciu is, es-

qur os ventos da vitoria come- grangear a cunf'iunça das massas \C j)U\'O enCOJ1l1'e os seus rumes

�'a11l a .ncjur o mundo, os quais ('III provei!o n:"';o das aspirações exatos c, fazendo cumpr-ir a sua

rsl»: ia.n produzindu C011 versões. destas, mas da ruu nntcnçào das vont: te, dispense dl'finitiv<lJ1lell ..

quando não uma i.itensa intluen- suas situuçõcs nessou is. e, conse- te qualquer sorte de tutela e rea-

cia rcgen.erudora. Admita-se, qucnterucnte, da prcscrvaçâo d03 Iiz«, dl'!1tl'o da ordem e no ritmo
também, que haja entre os pró- meios de cun

í

i nuar a estabelecer de permanente cvoluçáo, os seus

p r io s udvcrsár ius ou des intercs- l'unc'sl:.lS co nf'uvôcs. ;11�t()', anseios dr prosperidade e

sudos das praxes dcruoct-àticas .:\io só isso. mus também as rlc liberdade - cscre vcu o "Diú-
tina s.uuruç.io da experiência . cir-cunstâncias em que. sem pre- rio de :\otici�lS", Pl11 SUeI cdiçâo
estranha a essas praxes e, dai, via oportunidade pun:a o exame do dia 9 do corrente.
I1Ill sincero pensamento de subs-
titui-ia pelas linhas trud ici on ai s
- que não prejudicam o cons
Iant e impulso renovador e pro
gressisl", - do govêrrio escolhi
do e \'igiatlu pelo povo.

::\'�lo haver-ia motivo senão
para regozijo, assim, no fato de
que Q pensamento nutrido, si lcn
("josa .. pcrsovcrantemcnte, por
todos quantos jámais perderam
<I ré na super-ior-idade do sistema
democrntico, encontrasse agora
o anuio de correntes ponderáveis
na solução imediata dos proble
mas fundamentais da vida poli-
t ica nacional.
Ao primeiro exame, nr-se que

jl�ISSOU a reinar unauiruidanie de
\ ista em torno dos superiores
objetivos sempre visados por
muitos. E estar-ia. assim, criado
() clima ideal para nele proces
sar-se o advento de lima era de
fecunda integrução de Iôrlas as

corrt-ntos populares na direção
dos negócios públicos, de rcspei- !'���z=�-�����������������������������lo às idéias, de estabilidade elas �
]'('hç-ões jurídicas.
SPja ou não assim, haja ou não

NOVOS e apenas oportunis.J!lo da parte de
1lJuilos dos novos eorifeus da de-

US "DOS 1l1()l'raei�, repentinaJllente ativos

li c exuberantes na defesa de prin
eipios sôbre os quais pesava um

COMPRA e silencio de chumbo. o inegável é
VENDE � que essa própria atitude demons

tra a fôrça inesistivcl dos acon

Il'cilllentos c assinala u evoluçâo
- para não dizer a transição -

para Ulll novo período da cxis
t(�n('ia nacional mais compatível
com os ideais a cujo serviço cen

tenas e eentenus de mi Ihares de
jo\'ens dc países ()'rdciros c pa
cíficos já se saeri,ficaram.
É lícito acreditar, pois, que

se TJl'oduzam satisfatoriamcnte as

1110dificações dc nalureza insti
tucional destinadas a permit:l'
o brevc fundonamento do me

canismo da representação popu"
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Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TeI. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

.\09 Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25.00

Anúncios mediante contráto.

.

Os originais, mesmo não pabli
casos, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

DISSOLVE
A'GORDURA
Muitos' Quilos por' Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belissimas Es
tréias de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assís
tencía ás estréias e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rapído
'e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drasticas ou a exercicios
excessivos. Esta descoberta, chamada
:Formode. promove nova saúde e
energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex
cesso de gordura. Peça Formode,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

IdiGlma. por
tugui\!s, espa.
nhol , francê.,
inglês, etc,

Romance, Poesia, 'Religião, Aviação,
Matemática, :r.ísica, Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade;- Rádio, Máquinas, Mo·
torei, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ultura, Veterinária. Contabilidade.

Dicionários. etc. etc.

,

MOVEIS DE RIO
NEGRINHO
Pedidos a

OSNY GAMA & CIA.

Rua Conselheiro Mafra, 84
Caixa Postal, 239

Endereço Telegráfico: IARO

FLORIANÓPOLIS

As anedotas e piadas aparen·
temente Ingênuas são grande.
armas de desagregaçio mime·

Jsda" p"la "quInta-eo tana "'.

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA.'. a(OSA
()RLÂN]�)O SOl\ RPEJLI�]

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

Móveis
Comprar. vender ou alugar

só no

I a SERVIDORft
[o m:lior organização no

gànero nesta capital J
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Quer vestr-s e com

contôrto
e e'egânció?

Procure a

nlfiillllARlft
MELLO

I

I
........

�
'l,\t_._�.��.�.

1�_5tt��nRTOno pnTOLóGlcíls
Dr. H. 6. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Parrn. L. da costa Avila

" e.colha o seu figurlno.
Rua Tirode.nte 24

Clínico 1.----
RUA JOÃO PINTO,. 25.;. Fone: 1448 Dr. Artur Pereín
(em frente ao Tesouro do Estado

e OliveiraFlorianópolis

Laboratório

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificaçã.o de I
doenças dó pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue

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

VENDEM-SEDESPERTE I 81llS
DO SEU FIGIDO CASAS: na rua Uruguái. diversas,

pequenas, com renda mensal de
420,00, por 37.000,00 cruzeiros.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120.000,00.
No Estreito, por Cr$ 25.000,00,
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000,00.
No Balneario. por Cr$ 60.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.

Na Praça 15 de Novembro por
Cr$ 130.000,00.
Na rua Conselheiro Mafra, por

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

I
terrez:o de 1.524m2; por 40;000,00
cruzeiros,

Tratar com A. L Alves, na lua

Deodoro 35.

Seu fígado deve produzir�
um litro de bilis. Se a bílis Dia corre li
nemente, os alimentos não são digerido.
e apodrecem. Os gases incham o est6�
go. Sobrevém a prisão de �entre. Vocf

. sente-se abatido e comoque envenenado.
Tudo é amargo e a �ida é um martÍriII.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter ..
extraordinariamente eficazes.Fazem coe

rer esse litro de bílis e você sente·se dis
posto para rudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilD
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto.Preço: Cr. S 3,00.

I1ENDE SE uma Serraria
V -

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

cavalo, e corfeame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 • Estreito

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

Cifras do balanço de 1943:

Capital e reSeI'V'aB •••.••••••••...•.•.•••..••••.•••

ResP<lnsa'bilidades .

Receita .

Ativo _ .

Sinistros pagos nos últimos 10 anoo , .

Responsabilidades .

Cr$ 74.617.035,30
Cr$ 5.978.401.755,97
Cr$ 84.616.216,90
Cr$ 129.920.006,90
Cr$ 86.629.898.90
Cr$ 76.736.401.306,20

VENDE-SE �em:it�r�:i���-
feiras. com casa, pasto. bôa
água e pequena chácara, 1'ra·
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

I�Eç�,��!1:�!<ou uma

carteira profissional de moto

rista, passada a Jocely Joaquim
dos Santos, pede-se, por obsé
quio, entregar nesta gerência,
onde será gratificada. - 3 v.-3

Clínica Geral de Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de Análiso.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt. 21 [altos da Casa Po
raiso], das 10 30 á. 12 e da.

15 às 18 ha.
Residência: rua Visco de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

OIRETVitE}8: - Dr. PamfUo a'Ultra Fre1re d. carnlho, Dr. Franc1aoo

de Sã e An1B10 Ma8llOM"a.

Agênc1:!.s e arulHigenclaJl em tOOo o terl'ltóMo nacional. - 8ucurRl [)()

UruguM. R�doree de !l.nrla.w naa prtnclpa.l.a cIdade. da .t..m6r1ca, Europe
e A.trlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
CA M P08 LOBO & CIA. - Rua Felipe �kbmhlt. II.. I'
Caixa Postal a. 11 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, TTAJAt, BLUME �NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

�
�'_"__,J' ._,.._._ ..............-..-._......................w._.-"",_...._"___.._,. - �...._- ..n_"'_'" -�

I Dr. Guerreiro da
Fonseca

Avisa a seus clientes e

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

em Sto. Amaro.

Atenção 1
Compra e venda seu imo
vel, mas faça-o com van

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

CASA
Precisa-se alugar uma. no

centro da cidade, que te

nha 3 ou m&is qUl:lrtos.
Dão-se referências.

Informações nesta redação.

MACHADO & CIA.
Agêncial e Representaçõe. em Geral

\ Ma triz: FlorianópolilJ�

Rua João Pinto. n. S
Caixa Postal, 31
Filial: Cresciúrna

Rua Floriano Peixoto, Iln (EdU.
Pr6prio). Telegramas: uPRIMUS"
Agente. no. principai. municipio.

do E.tado

I
I
I
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S5. Nemésio e Companheiros,
Mártires

Durante a perseguiçã:o de Décio,
as prisões romanas achavam-se a

tulhadas de pobres vítimas cuja
única falta era a prática de uma Iboníta 'vida santa. Nemésio visitava os

• cristão. encarcerados, confort",ndo
os em suas privações e os incita

J mais deseja va à constância na fé. Sua atitu-
Uma inglee fez uma lista das cousas que e. a ,

de tornou-se suspeita à guarda
obter quando a -"nerl"a estiver terminada. Desejartamos saber pretoriana e. como tivesse ccorrta

qual a difere�1Ç8 e�1)tre essa lista e aquela que tosse teíta pela

I
cído um roubo, foi preso e acuo

Iett.ora . . .

sado de ladrão. As palavras sin°

Na referida lista figura em primeiro luaar um novo lar. gelas do .pris,ion.eiro bem prova-

C .."" .' - - "': .'
- . I

vam sua ln?CenC;la, _mas o furor
orno a Inglesa a que fizemos alusão nao espera sei tao teliz dos peraequ id or-es nao o poupou.

a pOII1tO ele conseguir logo uma nova casa, ela quer um novo Nemésio foi condenado à mort�.

Iar. Ela está mais do que cansada das cortinas de "black-out.", Durante os tormentos do martírio,

mas já não possue suas velhas cortinas e não tem "coupons
" quotro 8oldad�st' pUpseram.se a err-

.

.

."
.

coroJar o mar lr. resos e apre'
para comprar o l1latel'1al necessario para fazer outras. Ela quer sentados ao Juiz confessaram sem

arranjar meios de comprar metros e metros de material novo, re.ê do que também eram cristão.

alegre e barato. Nada de muito vistoso ou dispendioso. Quando No mesmo instante receberam a

pensa no seu novo lar ela o ímagtna alegre e acolhedor. Os senteSnçaN de, r:'crte. E; desta fpor-.. '_. .
ma,. ernearo lngreBsou no a

lares Ingleses se tornaram tao sombrios durante estes ClllCO raiso com 4 companheiros. Verda
anos ele guerra.. . deiramente, o sangue dos márti

Em seo"undo luaar ela deseja comprar bons brinquedos res. em vez de abafar. fomenta
- ? D "".

.

f
o heroicmo e difunde a fé ! Assim

dP�'rla seus fJlhO�. urante muíto tempo roí orçada ou a gastar í oí antigamente, assim é ainda
1'11 reíro em brinquedos ele qualidades ínterror, ou a renunciar hoje.

a qualquer compra de presentes. Ela não encontrava mais ----,----

aqueles frágeis e divert.ídos brtuquedínhos que todos podiam
comprar por preços mínímos e que tornavam a volta das mães
ao lar, depois de uma saída para compras, uma cousa tão ale

gre e excitante.
Em terceiro lugar, ela deseja umas férias. Deseja sair pOT

um mês. A guerra tornou-a vítima de claustrofobia. Anseia por
horizontes mais amplos e por uma mudança completa. Não por
muito tempo, mas por um mês. Como é claro, ela sabe que exis
tem muito poucos países erntre os que ela póde visitar que não
texuham sido devastados pela guerra, de um ou de outro modo.
Mas está certa, por exemplo, de que há um grande número de
franceses que desejam visirtar a Inglaterra, com os danos cau

sados pelas bombas e tudo -o mais. Pois bem, em troca, ela de

seja vísítar a França. Pois 'não queremos mostrar aos nossos

filhos o lugar onde o povo lutou e sofreu para ser livre?'Se as

rr.arcas da guerra ainda estão ali, melhor.
Em quarto lugar, ela deseja u'a melhor educação para os

jovens. Se seu filho mostra vocação para a medicina, ela quer

que ele se torne um médico - e não que tenha sua vida arruí-
�

�,2aJfl::U101' Dão possuir bastante din heiro. Ela quer saber como

as els('orá,�"8 vãc� Ol�aJl1izruda.s 'e dieígídas. Os pais, no seu mo

do de en.tenrler, devem ter maiores oportunidades do que até

aqui, para mrunifestar sua opinião sôbre a edlKlação do após
gu:e.rra.

Pois bem, eis aí uma liista das cousas que u'a mulher ilngle
S8 deseja obter de'pois da guem'a, cousas sé;rjlas e cousas ale

gres. Qual é a sua lista, leitora '?

Vr�I' A SOCIAL
Para garota

ANH'ERSARIOS

A Dr. João Carlos Ramos
s.inala a efeméride de hoje o

l'I'I+alício do nosso distinta contet'·
..é,.,eo, dr. João Carlos Cernas. ad-

• vogado,

VlaJanteu
Dr. José Felippe Boabard

Procedente de Tubarão, ande se

achava em estação de repouso

acompanhado de sua Elxma· &spôsa
d Yedda Pinto Boabaid. retornou

a esta capital o dr. José FeJippe
Boabaid, advogado.

*

Menino Miriam·Eiras
Intenaa é a satisfação hoje rei·

nante na lar do sr, Erasto Ma
cí!do. Secretário do Consulado Ame·
carino ne.ta capital, e de lIua ex·

ma.' esp�lIa. visto que assinala
o transcurso da segunda primavé.
ra de sua galante filhinha Miriam
Eira'.

•

Dr. Pery Dácio Barreto
A serviço de sua profissão, este

ve nesta capital o dr. Pery Dácia
Barreto, advogado em Laguna e

brilhante jornalista.
•

Dr. laudelino Solon GalJotti
Para a Capital Federal. pelo

avião da Cruzeiro. lIeguiu. ontem
o dr. Laudelino Solon GaUotti
provecto causidico e Delegado do
I.A.P.E.T,C.

•

Sr. Euclides Silva
Transcorre, hoje. o aniversário

natalício do sr. Euclides Silva. co·
proprietál'io da conhecida, e con·

ceituada alfaidtaria "O Unico".
•

o ESTADO EsportivoFa.em &n08 hoJel
o joVelm Luiz Carlos Brasil, fi

lho do sr Euzébio Brasil, funoio
nário da D, R. dos Correios e Te·

legrafos.
Ritz 5 X Prefeitura 3
Conforme haviamos noticiado,

rea!i.OU se domingo, no campo do
F C. D;, o enconttO entre os tra

dicionais rivais Ritz e Prefeitura
saindo vencendora a equipe de Jar
ge Daux pela larga contagem de
6 a 3. Continue. assim, o RHz in
victo frente ao esquadrão da Pre"
feitura.
O estada da gramado, devido as

fOTtes chuvas que coiram naquela
tarde, bastante prejudicaram aos

quadros disputantes, Da equipe
vencedora os que mais se destaca·
ram foram os plaiers Jorge Daux

Pipa e José Rosa, este último vem

revelóndo suas grandes qualidades
na posto de arqueiro .

Felicitamoil aos componentes do
Ritz por mais" esse convicente

triunfo,

•

A Brita. Auríla Maria dos San

tos. aplicada aluna do Inatituto
Educação e filha da elt 'na. sra,

vva: Moda Oliveira do"! S ...ntos

•

O menino Manoel Arí,
do sr. Aricom{,de. Silva,

filhinha
camerci.

ante,
•

Aniversário de casamento
A data que hoje transcorre ii

liIumamonte grata pa�a o distinto
casal sr. Eurico Hosterno _. d.

Loly Bitteroourt Hosterno, visto

que alilsinala a 10' aniversário de

•eu feliz cons6rcio.
00 jovem par apresen�a�os as

nossos efusivas congratulaçoes por

ene grata motivo.

o santo do dia FARMACIA ESPERANÇA
'0 Farmaeê.tleo NILO LAUS
Ho", • amaahA _.. • na prer.....

.....� • wtru,celr.. - Homeopu.. - ...,......
� 41. ilM)rr.eIIa.

.ar__ • omalll o.._y... ao� ......

o equívoco dos
laraslelres
o caso, em resumo, foi -stc:

dois guardas municipais, preten
(lendo aprecndr-r laranjas que
alguns individuus estuvnm vcn

dcndo, sem lu-eriça, nu rua da
Alfândega, foram pelos mesmos

agredidos,
í ruvando-se conflito,

Os Iuncionários da Prcf'ettur I
ter-iam agidn, sem dúvida, tI '!1rü
de suas utri buiçôcs, cm ()�Jedii.'Il
cia a lcx lox de lei. :\[as - per
gunta-se - purvenluru, essa lei
consagra tllll ]Jrindpio de iusri
ça social"?
Aní es de conu-Icr um crime

contra () fisco, pratica uma aço;},)
di�na tIl' rcspcil o () uohre homem
que procurn ganhar dign amcnt-:
fi vida, no cxcrcicio de 11111 CC,
rné rcio em que não há mercaIo
negro, nem especulações altjsta�,
pois que Iim ita suas ambições à
conquisia de llllS l1Iiqlleis para a·

llussagelll de scgumia classe no

lrem do SühuriJiu e para n[w
morrer de fOlJ)e.
Grande delilo, }Jorém, o de

qUlerer realizaI' lal prograll1:1
SPllJ contribuir para os cofres da
Prefpitura, liio sacrificados, a

coiladinha, eom () pagamento de
quilômetros de clerllloliçi)es e,
agora. na C'spcclali\'u dc cri U'
utn'as sC'(Tcl.arias! OllC os clan
destinos vCl1Jdcdorcs" de laJ"aui;;s
fossem ped ir esmolas, fossem \':1-

gabllndear, foss('11I roubar. Fns
sem }Jura o diaho! Tndo isso --

diz-se - é das "grandes cirta
eles": menclidncia;" vadiagem;
gatuI1Iag('1J) ... Jfas () que se não
cO:lccbe, nUlIIa terra vcrdadrira
mente organizada. f: que deixe
rle pagar il11j)fls!o aquele quc
C'xerce qualquer a!i\'idade hunes
tu. SÚ [em a rf!misa'? De a cami
�;a.

Os laranjeiros l'('flgi!'am por
que não sabiam disso. - L. Rio.

z.. S. Batlislolti
Refrigeracão em geral

Sorveteir as - Refrigeradores- Balcões--Frigorificos
(para pronta entrega). Máquinas de escrever e cal

cular-Rádios-Moveis finos-Tapeçaria.

VENEZIANAS AMERICANAS

Prêso O jorna"Iista
Roma, 18 (U. P.) - Foi pre

;0 por ordem do alto comissá
"io do Comité de Depuração o

; o r n a 1 i s t a Vincente Serio
1.cusado de fazer propaganda
fascista quando dirigia ° jor
nal "Itália" editado em ita
'iano, em Valparaiso, no Chile,
assim como, ameaçar proe
minentes personalidades anti
fascistas da América do Sul.

:í mu. OOUÇA
JmI\"Q PDIG$>8.A.
PAU ... .r••mA
II P-'llA ......
-'

-e,

PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR
R. Felipe Schmidt, 34

florianópolis

Caixa Postal. 173

Sta. Catarina I,.- -.-.- • .,.-------.-----.---��.__ ._m_•..._.._�...._,.".. ...' .. _

-Consêlho Penitenciário

S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS CALCIO

ETCi
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pilido.. OePlup.rldo.,
E'eotldol, Anêmico., Mie,
que crilm MIgro" Crilnçl'
raquíticI.. receb.rio I toni-
ficlção ge,al do orglnilmo

COf!:' o

Sanuoenol

O nosso diretor recebeu do dr.
Othon da Gama Lobo d'Eça, Pre
sidente do Consí!lho Penitenciário.
o seguinte oficio:
De acôrdo com o �que decidiu

êste Consêlho, tenha a honra de
solicitar de v. excia. a publicação
do seguin te: «O Consêlho Admi
nistrativo do Estado, por decisão
unanime, tornada na sessão de

hoje. à vista de observações colhi
das nas inspeções regulamentares
e dos excelentes resultados obti
dos com o atual regime peniten
ciário, resolvem consignar em atn
um vota de aplausos à direção da
Penintenciária pelo moda louvavel
com que vem conduzindo aquele
estabelecimento pena»!.
Apresento a v. excio, as seguran

çali da meu elevado apreço"

o PRECEITO DO DIA
A progressão do bolo alimentar.

no intestina. realiza·se graças a

movimentos de músculos especiais.
Se êsses músculos trabalham di·
reito, o intestino funciona nor

malmente; mas se se tornam pre
guiçosos ou se contraem demais, o

intestina passa a trabalhar mal e

sobrevém a prisão de ventre.
Se sofre de pdilão de ventre. pro.

cure o médico, Bem demoTjI., SNES.

Llc. D.N.S.P. n' r99, de 1921

Comprar na CASA MISCR·
LANEA ê saber economíz'lr ,.

ALVARO RAMOS
URGENTE!CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18 Vende-se a casa nO 30·da rua

Jaguaruna. Tratar na "Alfaia
taria Carioni". 5 v -3

--

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl'íns e aviamentos

para alfahltes. que recebe diretamente das
Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL"
visita antes de efetuarem suas

chama o atenção dos
compras. MATRIZ em

Is�, m.b M-CE ' I � ..
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4 o ISTAD,
-

Terca·felra, 20 de Fevereiro d. '945

"Na cxpostçao de motivos com] tra oon íissão agora feita é a de que I)(I! sóhr e o v:l,lor dos depósitos ii
que jusl ificou o projeto d'c

crial,ç,ãol
a subscriçâo espontânea de

oib,riga-
vista, e 4( ( 1><)11'e o valor de impor

,da Supctintcndê nc!a dia Moeda e do ções de guerra .nâo cor-respondeu à tâncius deposi1adas a prazo fixo ou

Crédito, o titular da pasta da Fa- espectatíva, produzindo-se o que a mediante aviso prévio superior a HO
zenda expôs a situação financeira exposição do sr. Sousa Costa chama dias, Nnl c-se <l?e essas por'ccnlagrns
do país sem ocultar os gra\'es as- "processo cumulativo de expansão podem ser ele\'adas até o máximo
pr-etos com ([LH' a mesrnu se apresen- dos meios de pagueucnto ". As dis- (�e T:l(', do set. vulor. Desde () mo

hl. Hcconhece, IllPSIlIO, que a iníla- posições contidus no decreto-lei de me n
í

o em que o
í

imonc iro das fi
çào "jú é de proporções exagera- cr-iação da Superintendência da nanças iepcle ij presunção ..panglos
das", Moeda e do Crédito importam na siana de ql](� est&!Jllos no melhor dos
() plano anti-inflaciun ista rio sr. adoção do sjsí erna de LHIl Banco mundos om matér-ia de moeda o de

Sousa Costa" a esta altura da coluna Cuntr-at. trnzcndo, ao mesmo tem- j,nd'lação, está eegistrado um passo
do potencial moue.ár io, consiste 'na po, serias obr iguçôcs aos estabelc- valioso pura ° combate a um mal
restr-ição das despesas públicas e cimentos ht�lllc:írios, como as que que, do contrário, cada vez mais se

�]() controle do crédito, Quanto '-,stão previstas no artigo 4°, Segun-' agravando, "atingiria, afinal. uma

uque la rosrtíção, .iú lembramos as do o disposto nesse artigo, os ban-. situação caótica, imposs ivr l dr ('0'1]-

dificuldades que ela oferece e aceno cos deverão, i .idcpcndentemento I t.rolar ".11I�IIlIOS a reduzirla crença de que do fato de manter em caixa o nu- Cabe não esquecer, loci'nyi,l, que
venha a ser ohser vada, pois no que me rário julgado indispensável ao, Iodo doente reage melhor ú tcrapêu
;,e 1'",].<1 é na construção de mais pa- seu movimento, conserva r em depo- tica quando o médico lhe g,r:1lllg'eOl1
i<'lcios c o que () Diúrio Oficial" pu- �irt() 1110 Banco do Brasil. Ú ordem inteira confiança" - afirma () Diú
blica cutidlau.amcntr. é a cr iaçâo de, da Supcr in tcndónr ia c sem juros, rio de Noticias. em cditor ial do dia

ll�ais fl;111çÕes jJúbJic:as, civis e

PO,li-1
7 do COIT(:'nle.

,C'laIS, ;\0 que se relere ao crédito,

I
ocorre vis ivchuerut c lllll abuso [á há
í

cmpos focalizado e em constante, .... _

crescimento, com repercussão pro- 'I
.

Ifundamente .danosa ú normalidade' �
-

da vida econômica e favorecendo!_ \]\VO' l \� ]') (._)Qlôda sorte de especulações e eneí- 1-...1 ,� L' _
_

• -:l

I___

'- -_-_-_-_-_-_- -_-_.._-_-_-_-_-_-_--..-------------- -_-_-_,._.._..;_-_-._-_-_,._-_-_-_-_-_._-_-�- queciuientos vertiginosos, à custa
de maiores resfr içóes para as elas- Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
ses menos Iavorccidas.
Ao pretender coibi-lo, agora, ()

Dr. j. j. DE SOUSA CABRAL
ministro da Fazenda oferece argu- Ómentes que, quando invocados pela ESCRIT RIO: Rua Alvaro de Co r vc l h o , 8

(tSGUinJimprensa, pareceram mais incôrno- Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.
dos do que pre videutcs. O que se
"el1'tc da própr-ia exposição de moti- !... • _

\::JS é que muitos dos males do pr-c-
.cnt« - alguns deles oportunamente
ndicados - poderiam ter sido evi
,1:c!O$ ou atenuados com providên
'ias já necessárias quando defenso
r-s da política fi.nanceir-a cio govêr
to negavam até que o ritmo das
missões de papel moeda estivesse
uais acelerado do que o permitiam

'nossas condições econômicas. nu-
M

__ 'ItJ",-- ........-JI\,... ...
-

......_".".

Prismas da vitória
indústrial do Brasil

Armando Pereira
�Exclusividade do CEC para

"O Estado),
Ao referir�se ás possibilida�

HOJIf! Ides industriais do Brasil no

_____

iõ 3_8_._f_e_i_'iI tt_o_'�_t__ após guerra conhecido indus�
trial britânico acentuou a pri
vilegiada posição da nação
brasileira nesse importante
setor econômico e financeiro
de uma nação, É verdade que ()

referido industrial previne as

perigosas consequências advin
das de uma indústria cujo ar-

com Roddy Mc Dowall. Ann Baxter e ,Monty Wooley cabouço se firme apenas nas
NO PROGRAMA Inecessidades da guerra. É por

CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac. Coop,) iisso que no Brasil devemos cui-
PRELUDIO DA VITORIa. (A Marcha do Tempo) ,dar para que o nosso parque

FOX AIRPLAN NEWS (Jornal) I
industrial obedeça exclusiva-

Preços Cr$ 4,00, 3,OOe 1,00. Imposto incluido. ·Imp. 14sDos».,mente todas as condições exi-
• • I gidas pela industrialização de

I um país poderoso como é o Bra

I sil. Industrialmente f,alando o

Brasil venceu esta guerra em

toda, a linha, Os nossos forne
cimentos para o estrangeiro
constituem o melhor argumen
to para os que ainda- duvidam
da nossa capacidade de rea

lização nesse setor. Po�ém é
preciso fazer mais. Necess'ita
mos olhar para as nações alta-,mente industrializadas como a

Inglaterra e os Estados Uni
dos e acompanhar os melhora
mentos introduzidos no seu

parque industrial, tornando-os
brasileiros ao adaptá-los no

nosso' ambiente comercial e

econômico. Estaremos assim
zelando por todos os prismas
da nossa vi!tória industrial. E
ainda mais, estaremos capaci
tando o Brasil para a realiza
ção da magna tarefa que é a

de enquadrar o nosso país no

ról dos maiores potenciais eco

nômicos e industriais do mun

Ido.

,

FILHA I MAE I AVO I
-

(OU REGULADOR VIEIRA:
A MULHER EVitARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa

ra combuter 6S irregularidades
das tunções- periódicas das se
nbcras. E CH Imante e regulador
dessas ruuções.
FLUXO-�EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com
, contíança.
r FLUXO-SEDATINA encontra-se

,)MÃE em toda parte.

«Aoto-Viação ltalat
Floriaoópolis-Itajaí

Emprêsa

Em ônibus novos e confortaveis.
Saídas de Florianópolis - diariamente, exc ato às

quintos-feira.
Horário das Partidas:

Segundos - Terças - Quartas e Sextos-feira às IS horas
Aos sábados às 13 horas.

ACEITAM�SE ENCOMENDAS
Agentes em Florian'ópolis

Fiuza Lima &: Irmãos
Rua ConseJh�iTo Mafra, 35
'relegramas: LUAMA - paixa

Fone: 1565
Postal 129

CARTAZES DO DIA

(lHE
t, 's 7 1/2 horas;

Continuação do ruidoso sucesso de ontem:

Abandonados

CINE «(IMPERIAL»)
A's 7 1/2 horas

A turma do «abafa., as voltas com espiões

Os
e sab::>tadores:

anjos contra o dragão
com os .Anios de Cara Suja-

e mais Florence Rice, Tom Drown e Robert Armstrong
NO PROGRAMA

MOSAICOS BRASILEIROS (Nac.)
CURIOSIDADES ESPORTIVAS (Short em Português)
Preço: (único) 2,00. Impostr. incluido. Imp até 14 anos

• • •

Amanhã no Odeofl
magico eepetaculo colorido:

canção do Hawai
O

A
(Tecnicolor)

com Betty Grable e Victor Mature

5&> Feira no Odeon, às 5 e/7 1/2 horas
Libertad Lamarque em:

Amor' maternal
o filme que lhe arrancará Jagrima I Muito maior do que

«Porta Fechada-

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Gi,-\. \VETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE lMGrc� regiSI.

economiza-se tempo e dinheiro
,

Novo tratameato

SEJA SUA

! S!UDE D!� MULIlER

Crédilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, éJ9 inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e médico gra'is
,

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
-

,s��Ã� ylRcfA�
.... '7

Esp ECIAllDADE

/
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Indicador Médico

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SifilliB do Centro de Saüde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAlS 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 LAC'ERDA
Cllnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas, Fone 1259
RESlDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
TBIRAMA (HAMóNTA) - Santa Catarí nn

DR. SETTE GUSMÃO
CHlB1<�&� DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGlA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER1W RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S1Io Paulo - Ex-esta
giário do Instituto "Clemente F'erre ira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLtNICA GERAr, - DrAGNóSTICO PRF.COCE 1!. '.I'RATAMEN'l'O ESPECIAUZADO

DAS DOENÇAS DO Al'ARi!:r,HO RESPIRATóRIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às G horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18.
RESID11:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'I'el. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ,te Aoerretcoamento e Longa PrAtica no Rio de Jane1ro
OOt'll"'Ul:I'AI!I - Pela manhA: dJanamente da.e IO.30àa12 h•• à tarde excepto aoa

Mbad.,.. ela. 11'1.30 lia 18 bor.. - CONS(n,TORIO: R.... JoAo Pliato .. '1. 8QtIra40 -

"oae: 1.4&1 - KeIIldllncta: RlUI Prea14eate Coat1Dho. ,..

DR. ROLDÁO CONSONI
CIRURmA GIGRAL - ALTA CIRURGIA - MOLI'llSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários a.'10S do Serviço Cirúrgic.) do Prof. Alípio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias bi:liares, tntestínos delgado e grosso, t.i.róide. rtns,

próstata· bex�a, útero, ovários e trompas. V-aricocele, hidrocele, varizes e hérnia,

CONSULTAS:
Gas 2 ,. li poras, à Rua Fe\i.pe Schmidt. 21 (altos da Casa Paralso). Te1. 1.598

RESID�NCIA: Rua Esteves Júnior. 179: Te1. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Mealcina da UnlTersldade do Brasil)

ta-Interno do RerTlçoo de ClJin.!ca Méd1ca do ProfesElor Onaldo OU"elra.. médico <l()

Depa:rta.mento de Saüde
c.;J,JIUCJA 1I11:1)10A - lIo16stlaA tnooJ'Jla� de .dult"" e crtançaa. CONSUIJrORlll

a RJilSIUl!lNClA: Rua FeUpe 8cbmldt ... 3S - Tel. 8Ul. OONSULTAS - DIllII UI b til

DR. SANTAELLAA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

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

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

CLÍNICA MÉDICA - D JENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

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

DR. ARAUJO
Assistente do }'rof. Sanson, do Rio de Janeil'o

ESPECIALISTA
Doenças e operações <.',os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIa LEPORloNO Wibio e céu

da bôca fendidos de nascença)
EsÔfagoscop!a, traqueoo<Xlpia, broncoscopia para retirrada de corpos estranhos, elC.

CONSULTAS: das 10 às 12 e <las 15 às 18 horas
Rua Yitol' Meireles, 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Senl,;o8 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OONfilOI/J'óRJO: Roa Nunes Machado, 7 (Edifício S. Francisco), toae 1.>&44

Consultas das 2 às 6 horas
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7H3

DR. REMIGID
CLINICA DDICA.

IlolúdU internal. de Senlloraa a Cr1-

ençu em Geral. CONSULTORlO: Rua

I'eltpe Schmidt - Ed1t1c1o Amélia Netu

rone 1692, g li 12 • 14 b 17 horu. HE·

limmNCIA: , Largo Benjarnin
Con.tante. 3

Dr. LAURO BAURA
�is!1eclaU.ta em DoençAII de Senho

ra. - Vias UrlJoJárias.
Curso de especializaçAo de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, ds I<'a·
('uldade de Medicina de Silo Paulo.
Tratamento especializado, médico e

cirúrgico. das afecçôes do aparêlho
genital feminino (Utero, o"ârioll,
trompas. etc.).
CW'a radical 'das ln.t1ama.çóe. dOi

anexos (avarias, trompas), sem ope·

raçAol. Tratamento de todos os dis
túrbios da menstruaçAo e da esterllJ·
dade.

Tratamento moderno da blenol'Ta

leia aguda e crOnica, em ambos 08

sexos, por processos modeI"Ilm sob
contrOle endosc6pico - Uretrotloopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INf'RA-VERMEI,.HO
CONSULTAS: - Das 10,30 li 12

noras e dss 2 As II,
Consultórlo Rua TtraAlente. l>l

Fone: 1.663.
Res!dêncta

(SobrlU1o).
RUI TJ.radent.el 7

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

0InJ'a1a a onope41a. CIbllaa o 0Ir1ar1rIa
lo toraI. rartoB • 4oeac- •• IMIlIaOI'U.

CONSULTÓRIO: R. Joõo Pinto 7 Diá·
l1&mente du li li 17 horu. RlIlSmllSN·
f �1 .& . A lmi'MI.n". .. Jyt.nl, .. .n.. T.'

·Dr. Newton d'Avila
Operaçõel -- Vias Urinarias -- Doen
Qal dos intestinos, réto e anua

0- HemorroidoR. Trotamento da
colite amebiana.

Fiaioterapia -- Infra-vermelho,
Con.ult: Vitor Meirelea, 28.

>Atende diariamente à. 11.30 h•. to

à tarde. da. 16 ha. em diante

.\... RNid: Vida.l Ramo.. 66.
-

Foa..J 1067.

lNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN Bebida saudável

QUANDO HITLER PENSa
"ormado pela UD.1Tersidade de Genebra

Com pratíca noa hospitais europeus
CUn1ca m6dtca em geral. pedíatrta, üoen

Q&II do lIlatema nel'TOBO, aparelho genJto
urilnArlo do homem e da mulher

t...te. T6ca1oo: DR. PAULO TAVARIlS

Curso d. Radiologia Cl!n1ca com o dr.

llanceI de Abreu campanario (810 Pau

'o:). Especiallzndo em Higiene • 8al1d�

?ú.bllca. llf!la UnJTenidade do ruo de Ja

aeíro. - Gabúlete de Ralo X - Electro

�Iografia cl1n1ca - Metaboll&mo ba·

Jal - Sondagem Duodenal - Gabinete
le tt.iot.erapia - Laboratório de micro.

!Opia e 8Jlállae cl1n1ca. - Rua Fernando
lIachado, 8. Fone 1.1911. - J'lor1anópou,,·

JOHN ALLISTER
(Exe lusi vo puru ,,() ESTADO").
PHESS IXFOHliATlON SEHVICI�

S. P. - Quando Goebbels, nos diz
que o "Fuelncr não tem 1 empo pa
ra falar" - dai deduzimos que, o so

l í l ár io dl' Bl'l'ch'lesgaden pensa.
'Mas suas reflexões sâo geralmenle,
funeslas para O exército alemão c

ORo AU�UO ROTOLO particularment« para os generaís.
Swbel\!os qUL' o "Fueh rcr-" já antes

Médico - Cirar,ião - Parteiro da guerra e nos prirnciros anos de
R A lOS X luta, quando a surte lhe foi propí-

Moderna e possante instalação da, l' lhe permitiu marchal' sôbre
de 200 MA. 'IN1ÇÔCS irulefesus ou mal prepara-

üiagnóstico precoce da tuberculose d�s ..gostava 1l1l.li.tn de Ionítroar em

pulmonar, úlceras gástricas e duo- lPllbllCl) de voci l crar ameaças con

íenais, câncer do estômago, afe- Ira todo () inundo. E hoje UIll si
cões das vias biliares. rins, etc, .lêncio prolongado ue Hiller provo
vplica o Pneumo-torax artificial I ca scmprt-, na imprensa demucrát i
rara o tratamento da Tuber-culose ca diseussõcs quan to ao local onde
"ulmonar - Tratamentos moder-I ele Sl' el1(':)nll';), seu estado de saú-

nos e efícases desta moléstia de, sua pnssi vel morte e conjecturas
.ompleto gabinete de Eletricidade de jaez scmcbhnu!e. Goebbels, sem
nédica : Ondas curtas e ultra-cur- pre astuto, sabe, naturalmcn to, ex
'as. Raios Intra-vermelhos e Raios plot-ar esses fatos pura a sua guer-
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia ru ps icolúgica. Alég.a que os alia-
Consultório: Rua Deodoro, I deis mentem, corno sempre menti-

esquina Felipe Scbmidt rum, que Hitler não precisa falar
O... b 12 hrs., e das 14 .. 17 br. e que seu prolongado silencio pro-

-r.'.f"". 1 "'71, voca apenas inquietude nos meios

• ••

aliados; nunca, porém, no seio do
povo alemão. Quanto a esse último
ponto o Ministro de Propaganda ,es

ta OOIl1 a razão, Os germânicos não
se mostram nervosos quando Hitler
se cala. Mas tudo indica que têm
motivos para se mostrarem mais
do que Irrequietos quando pensa.
J á no ano passado urna crtatura de
toda a confiança para os nazist as,
o "Quisling" belga ,e ultral-traidor
Leon Degrclle escreveu unn artigo
para "consumo interno" com o tí
tulo pomposo: "O Fuehrer pensa e

planeja". Conta Dcgrelle, na sua

peça de propaganda .que em feve-
reiro de 1944 encontrara Hitler
calmo, sereno e otimista. Alguns
meses mais tarde o viu, mads con
fiante ainda e surprecndentemen-
te rejuvenescido. Isto em fins de
1H4·1. Ao povo alemão foi dito que
11 itler planejou a ccn tra-otensiva
de von Rundstedt, ol'g.a,nizando.a
cm seus minimns detalhes, Segun-
do sua opinião os aliados perde
riam no terceiro dia o porto de An
tuérpia e mais de trinta divisões fi-
cariam inutilizadas. Nossos gene
rais ficariam na certa! muito gratos
ao "Fuehr-er" se tivesse, de fato
pensado e planejado em nome de
Hurudstcdt. Assim a ofensiva nas
Anll'ill'IH'S ler-lhes-ia sido bem me
nos perigosa. Hitler rompeu seu si
lênóo p�la,. última yez para dirigir
a seus sudltos, algn,mas palavras
sOllllbl'ias e ameaçadoras por oca
si5-o do 130 anivE'J'sario da sua ItJO
Illl'açãu C0ll10 chanceler do Reic,h,
Evocou a memória rio infausto ma

rl'�hal von r-HndenbulI'g, cuJos eles·.
ll0,lOS t�atralmente depositados pe
los nazlstas no monumento nacio
nal de T(\J1n.eberg, tiveram que ser
dali retira.dos ús pressas diante do
ava·n ço espetacula:r dos ,russos. E
desta vez, os alemã,es teriam dese
judo que o .scu "Fuehrer" se calas
se. O quadro que pintou em suu
Vl'ça ol'atc\ria foi dos mais sinistros
- concitou velhos e en.f.ermos a
pegm' em armas, convidoUl seus sú
ditos ai cavar tl'in,oheiras [lO cora

Fio �le Ber.lim, ele que jurara que
.JamaIS Wl1 s01dado ininüg'o pisaria
() solo do Reich . .Mas S'l' Hiller se

,pl'L'sentou em público para m'lis
lima vez ameaçar i'nimigos e com
patriotas com sua vingallllÇa terri
\'el. para acusar como sempre a pIu
l (l-r! el1l�)<;racia -j lI'deu.-soviética, .res
pdl1sa/bllJ7.amlo-a por todos os ma
lps .<rue Ble e somente ele provocou
-- Js'to ?prova que foi fo'rçado a fa
lar, por ser ai,nda o único na,zista
C'apaz de abafar a revolta den,tro da
Alellla,nilal por ser o último a con
Sl'gu i r que a luta contlnúe, antes
e depois de Berlim. Vangloriam:
'ie os dirigentes teutos dE' poder ar-

J 11,I-ar tOf.lo o seu povo, o que Stalin,
(.IlU],��lll1 e. r���)sevelt ,não se po
dem penl1ltll'. Orgulham-se com
" ccg:.J obediéncia de seus va'ssa,los.
É posivel que até mesmo 1110 últi
mo momento refugi'ando-se em Ber
ehtesgaden atrás da sua linha "Crr-
11�'lsculo dos Deuses", Hitler possa
Mnda contar Com súditos fit'-is que
(; vein ham proteger.

Instituto Brasil-Estados Unidos
Aulas de Inglês
EDITAL

De ordem do sr· Jau Guedes da Fonseca. Diretor de Cur
sos, torno público que se acha ·aberta, até 15 de março próxi.
mo, a matrícula para o CURSO DE PRINCIPIANTE, a car

go 10 prof Cascaes e para o CURSO ADIANTADO, jirigido
pelo prof. Hill.

Os interessados, sócios ou não, devem procurar a Secreta
ria do Instituto na hora do expediente, isto é, das' 9 às 12 e

das 15 às ! 8 horas.
Os alunos do ano passado precisam de renovar sua ins·

crição. sob pena de perdê la,
Secretaria do Instittto Brasil Estados Unidos de Floria

nópolis. aos 16 de Fevereiro de 1945
ALTINO FLORES, (Secretário Geral).

�••••••••••••••D•••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção clin,ica do

DR. DJA.L1UA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazível châcara com
esplêndida vista paJ'a o ma,r.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

Al'ARELHAlIIENTO COMPI,ETO E lIIODERNtSSllIIO PARA TRATAlUEN'l'O
MÉDICO, CIRüHGICO E GiNECOJ"óGlCO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda.
de". e estará contribuludo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi.
camentos, mais confôrto no
leito de sofrimento, etc. etc •• �
(Campaha de Humanidade

\10 Hosplta!l de Carldad'e).

I,aboralól'ios pam os exames de elocillacão de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe , .. , .

Quartos de 2a classe ,' .

Quart0s com duas camas . _ . , , .

Cr$ 50,00 diário
Cr$ 30,00
Cr$ 20,00
Cr$ 15,00 p/pessoa

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

Cas� de Saúde Cr$ 400,00.

"

o DOENTE PôDE TER MÉDICO PARTICUJ"AH

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

..................................e•••••••••••••••••

,. �· mB a. �

a verdade!Esta
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance
dos SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

I PREÇOS SEM RIVAIS!

L::T�;;�;C�u;i;;]çaB�;��i;;�;)RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
... .

URGENTE!
GUARDA LIVROS

CORRESPONDENTE
Precisa-se com urgência de

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

mercial.
Informações Desta Redação.

.

lSv-13

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianõpolis 20 tJe Fevereiro de 1945

Reconheceram o

Não fazem. questão de O.tema fixado.para o "
•••mas a representação simbolica

saber para onde vão Dia Pan-Amerl�aDo d d·
· · - "

ESTOCOLMO, 19 (U. P.) _ Alguns suécos que chegaram à Washington, 20 (U. P.) - A e OIS palses Irmaos
Estocolmo procedentes de Berlim, depois de viajarem em auto- União Pari-Americana anun- Rio, 19 (A. N.) - Sob todos ;oorações donde emana bem

móvel da capital do Reich ao POl'tO de Warriemuend, dizem que ciou que hoje o tema fixado os �spectos, b�ilhante foi aso_: lalto nossa profunda amizade,
viram as estradas de rodagem anravancadae de fugitivos, não só para a celebração do Dia Pan- lemda?e realizada na manha unidade de pensamento, har

ben-límenses como refugiados do Ieste alemão, e que marchavam Americano, a 14 de abril, será de hoje na sala da Delegação jmonia e cooperação que serão

rumo ao norte. Uma coluna de retiramtes media 50 kms., de "povos da América índepen- Americana junto a Comissão sempre o baluarte de nossa so

comprimento. Tudo indicava, aldás, que OIS tuglaívos nem faziam dente-interdependentes". Êste Militar Mixta do Brasil - Es- berania. Meus amigos, se eu

cuestão de saber para onde as estradas ae conduziam, desde que
ano será o 150 aniversário do tados Unidos, no Ministério sempre tive um grande orgu

tôsse pan'a longe de Berlim, onde a sjtuacão alimentar se torna "Dia Pan-Am.ericano" esperan-Ida
Guerra, quando foram íns- lho pelo pavilhão dos Estados

cada vez mais grave e onde se teme, adernais, o bombardeio rus-
do-se �ue �eJa celebrado com taladas as. bandeiras brasílei- Unidos por tudo que tem sido

soo E, a propósito, os viajantes suécos dizem que a atitude dos excepc.lOr�.a:s pompas em todo ra e americana. O ato contou feito, hoje sinto-o mais do que

l.erlknenses em relação aos russos está .passamdo por grandes
o hemisfério.

I
com a presença do ministro nunca por estar lado a lado

inodrücações. Geralmente ouve-se, agora, a exclamação: "qui- P- I R
.

da Guerra, general Eurico com o auri-verde pendão do' ��{
séra Deus que os russos já tivessem chegado". E mão são, ape- _

or O .(� � sua Dutra; do general Fiuza de Brasil fazendo votos para que ;�
nas, populares que faliam assim, mas, até soldados e ortcíaís do IndependenCla Castro, presidente e do gene- em todos os nossos empreendi-
exército alemão. Washington, 20. (U. P.) -- 0 ral Hayes Kroner, almirante mentes eles se unam cada vez

senador Millard manifestou, José Neiva, comodoro Dcdd, mais".
hoje, suas esperanças de Pôrto coronel aviador Faria Lima e _,..w......-"".w_.._w_.....__................ ....,...,..,..,

Rico, em breve, "estará ao ca- demais membros da referida A fi decí Iminha de sua completa inde- comissão; do coronel Bina Ma- 6ra eClmen O
pendência". E disse que o co- chado chefe do gabinete míli- Achando se minha senhora Flora
mité de Assuntos Insulares do tal' do titular da Guerra, do Nogueira Prates, em franca corr

Senado principiará a estudar representante do chefe do Es- valescença da melindrosa interven'
A

t d
ção cirúrgica a que foi 1 ecen te

esse assun o a independêncía .tado Maior do Exército, gene- mente submetida na Maternidada
portoriquenha, no dia 3 de ral Cristóvão Barcelos, coronel desta Capital, cumpre-me tornar

março próximo. Vilas Boas, além de oficiais pública a minha grande admira

prtmeíro desembarque em
.

brasileiros e da missão militar ção e mui sincera gratidão ao

I d'
abalizado médico, exmo. sr, dr.

, aquele paIS. Iniciando a sole- Saulo Ramos. exímio operador.

território metropolitano MOVEIS DE RIO nidade o general Hayes Kroner pelo desvêlo e dedicação extremas

ladido
militar junto à embai- revelados no ótimo tratamento

Q. G. do Almdrant« Nimitz, 19 (U. P.) - A dmvasão de Iwo

NEGRINHO xada dos Estados Unidos e proporcionado à enferma. Ou tr-cs-

Jima sigínntíca um salto anuílbio através de metade da distância membro da mesma corrríssâo
sim. estendo o meu reconhecimen-

que ainda sepaira as bases norte-amerícamas nas ilhas Maníanas
to às Revdas. Irmãs de Caridade

Pedidos a ; usando da palavra pronun- e enfermeira Clementina, a, ele _

x

do próprio Japão. E, atém disso, conetitue, realmelllJ1:e, o primei- ciou a seguinte oração: "Ha vando o coração a Deus, rogo que

1'0 assalto a terrttórío japouês propríamente dito. Pois Iwo Ji-I PSN Y GAM A & elA. luma grande hC?nra para mim E' dispense a todas as suas infinitali

ma, dista 1.200 kms., de T'óqudo, e pertence, administrativa- Rua Conselheiro Mafra, 84 I tambem uma Imensa sacísfa- graças.

mente, ao município da capital japonesa. De modo que os tuzd- Caixa Postal, 239 I
- . .. .

Feve:eiro de 1945.

Iça0, reunir aqui com v. excia.. Américo Vespúcio Prates
eíros morte-amertcanos estão lutando em tem-ítórío do munící- sr. ministro, os membros da 2v 1
j.ío de Tóquio. Endereço Telegráfico: IARO comissão mixta e demais ofi-

FLORIANÓPOLIS ciais para instalar neste re-

cinto que v. excia. tão amavel
mente nos cedeu, as bandeiras
do Brasil e dos Estados Uni-
dos. Não são dois pedaços de Rio, 19 (A. N.) - Foi assí-

Govêrno Agl)l·rre seda que se erguem em mas- na_;do decreto prorrogando mais
tros separados, mas a repre-

três anos o prazo concedido

Salvador,20 (U. P.) - Tam- lsentacão simbólica de dois
I
aos brasileiros naturalizados

b�m a B�lívia, a Rep�blica de I grandes países irmãos cujas 'p�r� deixarem o exercício das
Sao Dommgos e a China reco- \ cores se misturam em nossos atívídades remuneradas reser-

nheceram, oficialmente, o go- Ivadas aos brasileiros natos
vêrno do sr. Aguirre Salinas. �ASA MISC�L:ANEA distei- pelo art. 149 da Constituição.

buidors dos Râdios R. C. A, I
.

RECORTE �ict��ir::u�as e Disco! - Rue Adiantamentos
ESTE AVISO )Benito Mussolini foj ordenados

-

1
sorteado para Rio, 19 (E) - o Tribunal de

Al�TIGO PREPARADO INGL:eS a 48. RM ,Contas ordenou o registo dos

PARA ATURDIMENTO E ZUM- Rio, 19 (A. N.) - Comuní- adiantamentos de Cr$ .

BIDOS DOS OUVIDOS Icam
de Goiania que o agrícul- 1.009·�00,OO ao escriturário

.

tal' brasileiro que na pia batís- A�tomo de Pádua. Matos Fer-
Se v. S. conhece alguma pessôa que so- .rnal tomou o nome de Benito reira, para atender a despesas

fra de congestão catarral ou aturdhnen.,Mussolini residente na fazen- a cargo da Inspetoria de Obras
to, recorte este aviso e leve-lh'o. .

'

,t .

• ,da Capítava, no município de co.n ra as Secas, no prímeíro
o catarro, o aturdimento e a dífícui- Goiania, foi sorteado para a trImestre do corrente ano: de

dade d� ouvir sã� pr.ovocados por uma. respecitiva incorporação até Cr$ 1.889.500,00 ao tesoureiro
enfermldade constltuclOnal. Por essa ra-' .

.

.
,

. Samuel J
'

V
zão, dedicou-se muito tempo ao estudo I VInte e OIto do corrente, na CI- ase alença para.
de um tônico suave e eficaz para com· dade mineira de Juiz de Fóra, ocorrer as despesas a cargo do
bater os �ales ca,:sados �ela afecção ca· ,séde da 4a. R. M., por onde foi DIP no mesmo período.
tarraL E esse remedlD, cUJa fórmula está, sorteado
plenamente vitoriosa e tem proporciona- I

o

_

do alívio a muitos sofredores, é conheci

do sob o nome de PARMINT e está à

venda em todas as farmácias e drogarias. ,

Logo nas primeiras doses, Parmint ali·
via a cabeça, a congestão e o aturdimen
to catarrais. enquanto o ouvido se resta·

belece prontamente. A perda de olfato e

a descida do catarro para a garganta são
outros sintomas da afecção catarral que
se combate com Parm!nt.
Sendo muitos os males do ouvido pro·

vocados diretamente pelo catarro, pode
oe evitá-lo com Parm!nt.

o

Os escossêses entrararm em 60ch
PARíS, 19 (U. P.) - O prüncipal acontecimento na frente

oeste foi a entrada dos escocêsses em Goch, onde se travam sel

vagens combates de rua. Protegidos por uma noite negra e en

coberta, os escocêsses enfrentaram um verdadeiro furacão de

metralha e gramadas, para tramspôr as fossas antã-tamques que
defendiam a cidade. Conseguiram, assim, fazer passar peças de
artílha.ría ligeira para o assalto fillJal ao Importaute centro de

comunicações, e entraram em Goch pelo norte, sul e leste. A lu

ta contíruia, agora, de ambos o.s.lado,s do nío Níers que corta a

cídade, com os .alemães resistíndo tenazmente de casa em casa.

Laboratório de Análises Clínicas

Depende do
Govêrno Mexit3no
Washington, 20 (U. P.) - O

Departamento de Estado anun

ciou que o govêrno dos Esta
dos Unidos reconheceu, hoje, o

govêl'no provisório da Repúbli
ea do Salvador. O Secretário
de Estado interino, senhor
Grewey, declarou, por sua vez

que a questão de si o Salvado;
será convidado para a confe
rên�ia ?e Chapultepec, depen
de mtelramente do govêrno
mexicano.

Prorrogado por
mais três anos

Farmacêutico (jERCINO SilVA

T6�ICO'<APitAR,
POR'EX(ELENCIA

(Chefe do Serviço de Laborat6rio da AS'5istência)
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagn6atico.

Hor<Írio: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.

Ruo Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

Koniev consolida suas

Estabilizador e transformador
Vende se um. de 1 kilowatt na

edação do ESTADO.
'

. -

pOSlçOeS
MOSCOU, 19 (U. P.) - Os naz.ista;s tentaram lançar con

tra-ataques nas áreas de Sttetin e na de COIll1al'nO, sôbre a mar

gem setent,l'ilonal do Danúbio. Mas tôdlas essas tentativ:as fracás
sa.l'a.m, e os russos, por sua vez, gallhal'am terreno ao sul de

KO'enigsbeTg, bem COIlno no corredior pol,onês. Também em

Brandeburgo e na Silésia, os sovi.éti.oo,s liquidaram vários bol
Hões alemães, e Koniev continua a cons·oUdar SUia,s posições ao

10lngo do rio Neisse.

A ilha está envolta nUIIl

lençol de fUIno e . pó�
Guaro, 19 CU. P.)-O jOl'naHsta Webley Edwal'ds, que voou

a ilha Jwo ao .ter iníoio a invasão nOl:nbe-rume.l1icaJna, af,irmou ter

podido ver '0 claro dos jacbos dos lança-chamas, quando os fn
zHeü�os navru1s assaltaram .a:s casa-matas japüu,e.Slas na. insula.
};::dwards VIÜIÜU num Libe,rat'ors representando as estações de rá
eUo americanlas. A lurt:a entre americrun,ols le japon.e·s'es se desen
vÜ'lvia em tôdia ilha, enquanto novos cOrlltingentes chebavam às

praias. Outras informações assimal,am que ,a arma aére,a com

base em porta-<aviões deu excelelnte apôio a operação iferallizan.do
bOlmbard�ios de alta preci,são contra os pontos fortificados nlÍ

pônicos. Nos últimos des.pachos obtidos ruqui fo'i assi'nalado que
tôda ilha está num lençol de fumaça. e pó, por rasgadas. As cha

Ínas elevam-s'e a centenas de metros pr.iJI1C�paIUleil1te quando
granadas e bombas atingem depósitos de explosivos e carburan

tes do i'uimigo. Acrediita-t:;·e que oentEmas de japoneses enco!lltra

ram morte e se espe:!la UlnlS 10 ou 15 mil para a batalha final

que decidirá a lUlta em IWO.

FRACOS e

AN�MICOS
Churcbill chegou
a Londres

TOMEM

�nhB Crelslta••
"sn.VEIRA"

Londres, 20 (U. P.) - Anun
cia-se que o primeiro ministro
Churchill chegou a InglateI1ra
de volta da Conferência dos
"três grandes", em Kalta:

Grend. Tónico

I POIRl-A·JOOft
I Aceitam-se encomendas

RITZ Hoje 3�·fejra às
17 e 19.30 horas.

11 Sessões das mOças
Iltína Massey a interprete genial
de «Balalaica» ao lado de Alan
Curti3s em SERENATA DO AMOR.
A vida de Schubert na harmonia
de um filme evocativo dos seus

amores e de sua vida amargurada
na romantica Vienna de 1828!

As grandes composições de Schu
bert. exatamente como foram es.

critas; «Sinfonia em d6 maior»
«Ave Maria», «Impaciencia» «Mar:
cha Militar», «Serenata» � agIa •.

riosa "Sinfonia inacabada".
No Programa:

Villa Velha. Nacional Coop.
Livre de censura

Preços Cr$ 1.20. 1.80 e 2.40
(Imposto incluso]

BAZAR DE MODAS
(o:1fe�õe) -- Alta �ostura

Ncvidades

Rua Felipe Schmidt, 34

Chegaram a Gudben
Londres, 20 (U. P.) - O co

mentarista militar da DNB no

ticia que os russos chegaram ROXY Hoje, 38 feira às
a Gudben, às margens dos rio 19.30 horas
Neisse. Afirma o porta-voz na- Michele Morgan•.Raimú � Loui!f

zista que os russos enconb'a- Jouve.t, com uma mtroduçao sspc-

f t .,...
-

I
0101 de Charles Boyer em'

ram 01' e reslstencla InImIga e FRANÇA ETERNA
.

foram novamente expulsos, No programa:

dando, assim, a entender que O esp�r�e em :r_narcha - coop,
conseguiram penetral' na pró-

NotiCIas �o Dl� - Jornal
• '.-l d Impr6prlo ate 14 emoil

. pl'la Cll,la e. Preço$! Cr$ 2,00 • 3,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


