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NO'ilIeote em crise o govêrno grego
Atenas, 2()�J\<tJ.,,:,E.�r - ° go- ministro, general Plastiras, .do gabinete, o jornal Acropolis IMacropoulos e pelo sr. Nicolas ção do velho amigo de Plastí

vêrno grego OOttbu novamente sua renuncia, ao que se diz, informou que o movimento Kolyvas, Miinstro da Justiça ras, general Simos Vlamos pa
em crise aguda. E que senhor afim de obrigar Plastiras a re- contra Plastiras está sendo di- e devido a ceveridade co.m que ra o Ministério da Segurança
Pericles Rallis, ministro do nunciar. Também, provo.can�o r,i�i�o pelo senho.r Rallis, pelo Iplasti�a'S_ tratou os ELAS. nas do Interior, cargo que conce

Interior, enviou ao primeiro uma completa reorgamzaçao mínístro da Agrrcultura, sr. [negociaçoes de paz. R'allls e de a Vlamos autoridade sôbre
- ·.---- -,-- --------, ._-_ -------�-- - - Macropoulos foram os dois de- as forças policiais e gendar-

legados do govêrno grego que mes. Entretanto, o regente,
assinaram acôrdo de paz. A que amanhã deveria partir

O
renuncia de Rallis, segundo I' para a Macedonia, cancelou
manifesta êle em seu ofício a sua viagem por motivo de
Plastiras basea-se na nomea- "doença".

o Uruguay declarou guerrao :M.AIS ANTIGO DIÁR.IO DE SANTA CA'rARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

\ I Uruguay, 21. Urgente. (U. P.)-O Se-
�o xxx Florianóp.olis Quarta·feira,21 êe Fevereiro de 1945 N. 9325 nado acaba de· aprovar por 62 votos

Roosevelt e Churchill conferenciaram em Alexandria contra 19. a declaração de. guerra do
Washington,20 (U. P.) - ° do de um navio de guerra au- Ites de regressar de Yalta para � UrUg!ay �

com o� palse� do eixo e a sua
presidente Rooseve1t r�gr�s- ,xiliar norte-americano,. no

a. Grã-B�·etanha. confirmandlol adesao as Na"oes Unidas
sando de Yalta, na Crímeía, grande lago Salgado que ínte- a entrevista com Roosevelt, em " •

manteve nova conferência com gra o canal de Suez. Foi aí que I Alexandría,o comunicado acres-" t b d b d d E t L·dChurchill, na cidade de Ale- Roosevelt conferenciou com os :centa que Churchill dirigiu-se Von ra ao o a or o o « S e - OI e»
xandria. Nessa reunião os dois soberanos da Etiopia, Saudi para Cairo onde a dezesseis do
estadistas consideram a guerra Arabia e Egito. Voltando a' corrente palestrou com o im

contra o Japão que não poude abordar a fracassada conte- 'perador da Etiopia. A dezessete,
ser considerada em Yalta devi- rência Roosevelt - De Gaulle

I
Churchill foi visitado pelo rei

do a situação de neutro da disse o comunicado que o con- da Suadi Arabia, com o qual
Rússia em face dos japoneses. vite do presidente foi dirigido .almoçou. No mesmo dia o prí
Em Alexandria, porém, o a�- a_? c�efe francês como expres-Imeiro mi!üstro avistou-se, du
sunto foi amplamente ventí- sao smcera de que uma entre- irante mais de uma hora, com

lado, tendo Churchill assegu-. vista em Argel seria satísíató- rei Faruk, do Egito, entrevista
rado a Roosevelt que "depois ria para o general De GaUlle,: que foi seguida pelo encontro

da derrota da Alemanha a I "Acrescenta, ainda, que Ro- entre Churchill e o presidente
Grã-Bretanha jogará todo seu. osevelt lamentou muito a re- da República Síria. Termina o

poderio contra os nipônicos".' cusa formal de De Gaulle". comunicado dizendo que o

Também prometeu o primeiro major Antony Eden, que che-

ministro britânico que a In- Londres, 20 (U. P.) - O go- gára de Atenas, participou das

glaterra reforçará, desde já, vêrno britânico distribuiu, hO-1 conversações
com o imperador

suas tropas que se encontram je, uma nota oficial relatando da Abissínia e de todas as en

lutando contra os japoneses. as atividades de Churchill an- trevistas seguintes.
A conferência de Alexandria

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

durou menos de quatro horas Favorável aos americanos
mas permitiu a coordenação
de esforços anglo-americanos a luta em Manilha
para levar o Japão à derrota. ZONA DE MANILHA, 20 (De H. D. Ouigg, da United Press)

fO. cdO�tU�biC�ddO q�e � pro�ó,sit� - As tropas norte-americanas apoderan.am-se do forte de Mac
01

.

IS 1'1 UI o pe a .asa ran Kinley, a sudeste de Manídha, e tomaram as localidades de Ha
ca àn�Ol:ma, ader::a!-s, dserem' gonov e 'I'agig, dm-ante um ataque contra as tôrcas mdpôndcas

�er a e��a� as .�� ICIaS e qu� que resiste� na zona de Manjlha. Em Corregidor, na Baía de
ooseve convi ara o g�ne!a Manilha, e ao sul da capital Filipina. os norte-americanos

�e Gau�� Pfr� uma con eren� prosseguem estreíeando o cerco €111 torno dos bolsões de resís
era �dm t1ge. l�segura que

x I tência !nJipônica e na pení-nsula de Bataam, na costa oeste da
presI en e rea IZOU uma e -

Baía
'.

•

cursão pela África do Norte _'_1_'_. _

onde se avistou com os reis da A A f dAbissinia, da Saudi Araleia e rgen lna aguar a
do Egito. Diz, ainda, o comu-

,.

nicado que o c:on�ite d.irig�do a resposta alema
a De Gaulle fOI feito seis dias
antes do presidente chegar a Buenos Aires, 20 (U. P.) -, rante duas e meia horas as-

Argel. E esclarece que o chefe i
"A

.
de�laração de,. guerra da, s�ntos pendent�s. e n� expres- Depredaram o J·ornal Prisioneirosdo executivo francês esperava Argentina ao EIXO passou, sa_? da no'ta. oficial divulgada.

entrevistar-se com Roosevelt aparentemente, para um outro Nao obstante alguns mfor- Roma, 20 (U. P.) _ Forte noruegueses escapam
na França continental mas a t_erreno fóra �as possibili�ades. I mantes sugerem qu� � tensão grupo de marinheiros italia- da Alemanha

premência de tempo impedio-o E, o que mam�estam, hoje, os com a Aleman�a,. de�mlda .como nos atacou a redação e ofici-
.

Londres, via, aé:-ea (Inte,r�
de ir a parís ficando, assim, cu.culos bem, :nformados. de-

I
um d�s pl'mcIP.aIS assuntos nas do jornal socialista "Avan- llado) - A Ag�ncla Telegraf!

pendentes as questões impor- pOIS d� reumao .do &,abmete .penden�es que tenam sido diS-lti", ocasionando grandes de- ,c� Nor,!�gue�a mforma que va

tantes de interêsse mutuo para argentlllo que dIscutIU du- cutidos pelo govêrno reunido e predações. Uma critica em Inos pnsIOneIros de guerra que

a França e os Estados Uni-
. � a opjnião �eral se inclina com torno da família real pUblica-,

se enco��ravam na Alema�h.a
dos". Não foi divulgado quan-, ,que o governo provavelmente da recentemente pelo "Avan- cons�gulla� escapar a VIgI-

do Roosevelt regressa para MOVEIS DE RIO está esperando, num prazo ra- ti", foi o que deu origem a l�nc�a naZIsta e ��ega� a �o-
Washington mas, quando o i zoavel, a resposta da Alema- atitude dos marinheiros. I uega. Esses pnSIOneu'os m-

í'izel', o presidente norte-ame- NEGRINHO j nha antes de tomar uma ati- formam que os transportes en-

ricano terá percorrido uns dois tude definitiva. Entretanto, Homenagem do tre
_

a .Alemanha e a Noruega
mil trezentos quilômetros. Pedidos a todas as dependências do go-

estao I�ens�ment� . �scassos- e

Prosseguindo no relatório da PSNY GAMA. & elA. vêrno argentino, inclusive os Brasil ao Exército que nao ha p_?ssIbIhdade de

excursão de Roosevelt �sse a dois ministérios que funcio- uma restauraçao dos mesmos.

Casa Branca que "Rocfsevelt Rua Conselheiro Mafra, 84 nam na Casa Rosada, manti- Americano o russos alacam
saiu de Yalta para Sebastopol Caixa Postal, 239 i veram seu ritmo normal de Rio, 20 (A. N.) - Comuni- Laubanonde assistiu a cenas de ter- Endereço TelegráfiCO: IARa i trabalho sem a menor indica- cam de Natal: o comando ame· Umtivel destruição; de Sebastopol ! çào de que estejam se prepa- ricano da gTande base de Par- Ltondres, 20 (U. P.) -

d'
, .

'�pa a FLORIANÓPOLIS d d I
-

d por a-voz militar germânicoIl'lgIU-se em aVIa0 r o mn o para a ec araçao e namI'I'I'm org'anI'zou vasto pr'o- t
'

E ·t d f' b'd bo a raves da Transocean infor-
gI o, on e 01 rece 1 o a r- guerra. grama para solenizar o dI'a 22 mau que as forças russas ata-

I I t
'

d f·d
.

d
· ,

I
do corrente, data do nasci- caram a cidade de Lauban

U a e e uma erocl a e Incrlve mento de Washington. Dêsse sendo, POliém, repelidas. Acres·
_. Teve grande reper- programa consta a entrega que centou que Rothawarsen, a

1.<'RANC TREMAINE, aVAM, 20 (D. P.) - Os fuzdleiros
cussa-o no Canadá

será fdeitad �o EXhér:_Cito h�mt�r�- nordeste do Goerlitz, foi re-
. ., . cano e OiS can oes IS Ofl- capturada pelos alemães.

navtals liIorte-am�rwwn?s Ja. se enCOIllt1laln. no ce1l1/tro d� Ilha. A •
cos presenteados pelo Coman-

de 1wo, em su·a 111vestida sobre a costa oCldenltal. A e1l11SSota RIO, 20 (AgencIa Nac.) - O do Naval do Nordeste Falará E
•

de, Tóquio anuncia .que outras fôrças estabelecer3!m nova ca�e-, chefe do Escritó!'io de Propa- Ina ocasião, o almirante Ary m visita de
<::e1l1'a de pOlnte lUed}:Mll�e de�emb3!rqu.e �fetUlado a;o norte. Apola- ganda e Expansao Comerciallparreiras em nome do Co- • -

dos por tal1l1�UeS e al'tllhana os fu.zIl,eu'os n.av:'L'lS arremete:am d? Brasil.em. Ot�awa, no Cana- mando Geral do Nordeste, e o Inspeçao
1?'e,la extren:ldade sul de 1";'0 e.,dtonllnaram mil J�rdas d.e teM eno

I
da, fez dIst�IbUIr" 509, exem- I almirante Teobaldo Gonçalves Roma, 20 (U. P.) _ O prirt�

da costa oCldemtal, nas prtmetl'a,s 9 horas de açao. Umd3Jdes de ,pIares do lIvro Getullo var-IPereira. O interventor Fernan-Icipe Humberto visito
.

f _

fuzileiros navais es,tão no !assalbo. à ilha preois3Jmente ao norte gas" pelas universidades, esco- do Dantas dirigirá uma sau- eM de patriota:s italiU as or

à.,Ü ponto de d�sembarque e ampllaJram ao sul sua eabeceira de lIas, b�bliotecas e jornais na- ,dacão aos Estados Unidos ha- Íinhas de. frente ondanos �a�
) pOllltJe, assim Clomo o terre:no conquIstado na extremidade sul quele país. Informações pro- vendo ainda para encerra. morou em inspeção p�IOse p

e
..

da ilha �nK}!e �e enc?ntr,am os a'erodromo,s llipônicols. A .lut� é �cedentes de ottawa adiantam ment� das �olenidades, uma ço de 4 dias, tendo, agor:,s r�
de uma terocIdade ll1icnve,I" �alvez mesmo uma daiS maIS VIO-j q.ue _o fato teve grande, reper- recepção no A;éro Clube de gressado a esta capital via
�e!ljtas da campanha. do PamÍllCo. cussao em ,todo Canaqa. Natal aos ofiejais convidados. aérea

'

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

RIO, 20 (E.) - Trazendo carga geral, chegou domingo à
Çruanabal'a, procedente do norte, o navio "Este-Loíde ", cujo
comandamte, em vez de pedir cais para atracar, rumou para o

largo, aproximando-se do fundo da baía.
Á noite, porém, uma lancha da Polícia MaeItima surpre

enríeu o "Este-Loide " desembarcando conarabando em barca
ças destsnadas a Níteróí. As barcaças encontradas toram apre
endidas, sendo instaurado Irigoroso inquérito a respeito do Ia
to, em colaboração com as autorídades fluminenses.

Na iminência de sas
pender a circulação
Roma, 20 (U. P.) - Seis

jornais italianos suspenderam,
temporáriamente, sua publica
ção por motivo da- falta de pa
pel para a imprensa. Anun
cia-se que outros jornais estão
na iminencia de adotar a mes

ma medida por idênticas ra

zões. pois dispõem de reservas

apenas para mais dois meses.

Ampliada a cabeceira-de-ponte
KANDY, 20 (U. P.) - O eomunlcado do comando aliado do

sudeste da Ásia revelou que a cabeceira de ponte estabelecída
no Irrawady foi amp-liada, mesmo em fáce de contra-ataques ja
poneses e sob o togo da antílharta ínímíga. Assinala o referido
cormmicado que novas progressões na cabeceira foram realiza
das, ao .norte de Mandalay, A canta aloura a nóta revela que na
zona Kangawa foi varr-ida eínquanto que os britânicos e índia
nos, ao lado das tropas arrdcanas, avançavam pelo vale de Ka
ladan.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1Recife, 19 (A. N.) - O Diá
rio Oficial do Estado publícou
decreto assinado pelo interven
tor Agarnenon Magalhães e

referendado pelo secretário,
transformado em autarquia a

"Liga Social contra o Mocam
bo", que passa a denominar
se "Serviço Social contra o Mo-lcambo". As finalidades do no
vo órgão são: Construir casas

higienicas a populares destina
das as classes menos favoreci
das, que se faz mister proteger
contra os males da habitação
insalubre e amparo ao traba
lhador; formação de uma
conscíencia social na qual a

compreensão dos deveres cíví
vos e profissionais esteja a

altura dos direitos que são as

segurados pelo Estado ao tra
balhador; estudo sistemático
das necessidades econômicas
à população pobre, desenvolvi
mento do ensino primário, pro
fissional e doméstico nas vilas

populares: assistência médica,
dentária, e farmacêutica nos

bairros operários, em coopera
ção com os serviços públicos e

particulares; formação de pes
soal especializado em serviço
social; educação física e prátí- _ •• "' _...,.<h _ _ _ _.�_.._ ....

ca de jogos desportivos; orga
nizacão de solenidades cívicas
e de >atividades de cultura; ma
nutenção de divertimentos po
pulares de caráter tradicional.
A autarquia é subordinada di
retamente ao chefe do poder
Executivo estadual, goza de
todos prrvilégios e vantagens
conferidos aos serviços públi
cos estaduais, mas o Estado
não responde subsídíárramen
te pelas obrigações por ela
contraídas. O "Serviço Bocial
contra o Mocambo" será ad
ministrado por um presidente,
brasileiro nato, nomeado em

comissão pelo chefe do Execu
tivo estadual, assistido por um
conselho de 5 membros. Este
conselho será constituido por

,-_,..._,. �-._- __."'wI" w_....,...,...,._.._ __- _...,._,.._._.. _

dois representantes da classe
de empregadores, dois repre
sentantes da classe trabalhista
e um representante das insti

tuições de previdência sociaL
O decreto dá outras providên-·
cias de caráter administrativo.

Agfãííê"êiõiêDlo I
Achando se minha senhora Flora

Nogueira Prates, em franca con Segundas - Terças - Quartas e Sextas-feira às 15 horas
volescença da melindrosa interven' Aos sábados às 13 horas.
ção cirúrgica a que foi recente·
mente submetida na Maternidade
desta Capital. cumpre-me tornar

pública a minha grande admira
ção e mui sdncera gratidão ao

abalizado médico, exmo. ar. dr.
Saulo Ramos. eXlmlO operador,
pelo desvíllo e dedicação extremas

revelados no ótimo tratamento

proporcionado à enferma. Outros-
sim, estendo o meu reconhecimen·
to às RevdCls. Irmãs de Caridade
e enfermeira Clementina, e, ele·
v(lndo o coração a Deus. rogo que

dispenle a todos as suas inHnitas

graças.

Contra o Mocambo'

COMPANlllA "AUANÇA DA BAlA"
roodada em 1870 - Séde: 8 A i A
L.�CENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do balanço de 1943:

Capital e reservas .

Responsabilidades , , , .

crs
c-s
Cr$
o-s
crs
Cr$

74.617.035,80
5.978.40L755,97

84.616.216,9-0
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.306,20

Receita , , , .

Ativo ." , .........•...

Sinistros vagos nas úitimos 10 anos .

Responsabilidades , .

DlRETC,-,dES: - Dr. PlWl.tUO <1'Vltn � cà CarTlIlho, Dr. J'ranc111CO

Oe Si e AnlBlo MsSllOrra.

Agênc:w'8 e eub-agênclu em toco o terr1tórto nactoaat. - llucu.ra! no

UruguAi. ReguJadore. de B.-arJ.u IUU principais cldadell da ÃDlé1C&, J:urope
• "frlca.

AGENTlIl EM I�LO.RIANÓPOLIS
C AMP f) 8 L O B O & C I A. -. Rna Felipe 8chmtdt. lIl. ..
Caixa Postal a. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA.
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBAR.ÃO, ITAJAí, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Emprêsa «Auto-Viação Itajaí
Floriaoópolis-Itajaí

Ltdu.»

Em
Saídas de

ônibus novos e confortaveis.
Florianópolis - diariamente, exc Jto às

quintos-feira.
Horário das Partidas:

ACEITAM-SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima &: Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35
Telegramas: LUAMA - Caixa

Fone: 1565
Postal 129

a verdade!F�sta é
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

Fevereiro de 1945. modp.rnos, inclusive Sand"dias paro praia ao alcance

Américo VespúcÍo Prates das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

� 2_v.2 I PRECOS SEM RIVAIS!
URGENTE' t_:NãO

comp;em seus
_

calçados sem :isitar a

Vende-se 8 casa nO 30 ;8 rua

j
<'Tamancaria Barreiros)

Jaguaruna. Tratar na "Alfaia RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
taria Carionio. 5 v·4 _

Sedas, Casemiras e Lãs'

CASA SA.'. a(O�$A
ORLANI)O SOl\ I-{PELI�]

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

Trabalho para' Iodos no
após-guerra

Ex c lnsivo para "0 Eslado". da l'conlol1liea da nnçào não l ermi
Londres, ()0I10\',1ll Bush -- Prcss

I
nurú COI11 <1 vitória". Essa i nlr-r ven

lnf'ormanun Servir-c O problema çâo não pórlc ser outrn sinão o con
cio clPs,'lllllrpgo du r-aní e os prill1ei.j t I'úle que () go vcr-n o exerce atual
ros anos de p�z. interessa ,ni�) SÓ-I· mente, leva�Jo pelas nvcesslríndes
mente HOS governos como aos par- da guerra. I'.ssn deve ser a base dos
lidos c o rganizaçõcs sindicais, que projetos govenn'�lIJJen!ús tendentes
estudam alualmcute a melhor fó,.-� a Iuci litar o ensprcgo a todos os
ma de cuujpr ir as promessas cont i- que estejam em condições, e t['nh:1111

I das na Carta do Atlán.tico. Asscgu- vontade de t rahal.har. É possível
ra:: trabalho pura lodos não é cou- que existam interesses que S(' acre
,,[1 privativa deste ou (laqueie em- di teu: feridos por urna política dcs
preg'�dor, nem mesmo de tortos os

I
sa nulurezn, mas paru resistir a ('5-

patrões reunidos. A .reSPO!1Sabilida-
su onda, - constitulda sempr-e porde do cump ruuento das promessas umu pequena minoria - csuio a

I feitas na (:arla do Atlântico, segun-] postos, o govênlllo que fez as pro'-
I do as quais os p:JYos. devem Y1ver I 11lessas: e o povo. ti isposlo a exigir
S('111 receio til' prrvaçoes e nccessl-: que sejam cumpridas.
Idades, cabe aos govôrnos, que são '" '" '" ...

os encarregados de guiar as populu-

A Ações e de velar pelo hem-estar co- •

'.ctivo. A Lnglaterra por exemplo, ,jú

9On Iaf'irrnuu nesse particu+ar, as dirr-tr i-
zes da política a seguir. O projélo
oficial dcl crmina qu e o govêrno

d Jl"procururá estabelecer a fórma (jUC
melhor counvcn ha, no serrtido de fa- a smaci l it a r trabalho a lodos os cidadãos,

.

ao mesmo tl'1I1]JCl que procurará ob-
ter llJ)l uurucn

í

o progressivo da efi- AHviada em Poucos Minutos
ciência econõm icu da nação. con-

Em poucos minutos a nova receita .-

.

1 1 !
.

. Mendaco - começa R circular no sangue,SH erunc o que esses (OIS elementos allviando os acPessos e os ataques !Ia aS1IJ1l
contr ibuem para aumentar a capaci- ou bronquite. Em pouco tempo é possível
da de produtora do país, melhorar dormir bem, respirando livre e facilmente.

I'· I f Me!,dacD alivia-o, mesmo que o mat sejaos sa arros (' ren e iciar a todos com autígo, porque dissolve e remove o rnucus
vantagens de crescente bem-estar. que obstrúe .as vias resptrarortas, mínendo
A nação dc ve seguir urna po litica

a sua energra, arruinando "lia saúde. fa-
zendo-o s e n t i r= s e prematuramente velho.di�.igid�1 ,.delilbl'ra�lallJente para esse MendacD tem tido tanto exíto quI:, se ole .

objeti vo . Haverá, porvesutura. que I:ece CO�1 ,[ garantia de dai' ao "paciente
se oponha a uma politica dcsl in adu resprraçno livre e f,�cll rapidamente e com
, i· ... '1' , ' , .

� �Ieto alIVIO do solrimento da asma em poua <1(1 i lu i
.

,l tortos os que estc,laIl1 I cos oms. P�ça Mendoco, boje mesmo, em
l'1ll cOllrll�'()eS dê trabalhar o� meios qllal'1u�r !al'mác�a. A nossa garantia é a

de obler satúrios em proporção [l('-
sua lDalOr proteçao.

C'e�sária Ú. manulençâo de Lll11 pa- ....end a Ao Acaba com

drao de Vida dccente, social e eco-
11.'1;& ... a asmA.

!1.r)!�lil'alllenle'? Cerlamenlte, se 0P(I- Agora tambem a (r $ 10,00
�Içao houver a esse projeto. niio'
partirá dos Irabalh�cl?res organj_za· Pescadores! Regula-dos. (jue. ao conlrano, o ferec c'F-ii o _ __

ao gOVl-nllO, o estímulo de �IS for- rlzem a sllua<ao de
ças e de slIa influência, inclusive' suas embarcacões
para ([ue se oótllnrham resulta,dos I A' C ·t

.

dainda mais positivos ,lo que os \'i. VIsa-nos a apl anla os

'ados pelo govêrno. O PartiC]o Tra- Portos do Estado de Santa Ca
l�alhista el1!\eude que a "respollsabi-, tarina que o licenciamento de
Ildade cfa� elasses governanles na embarcacões será feito duran-
'l:anu�t\nlçao de um eleyado niHl .Ie te os meses d' . ,

..

.'Ida imporIa em seguir pa, alela-
t

•

e JaneIr? a mal-

lIonte Ullla sl'véra polítiea econôl1Ji. i ç� e os VIstos de matnculas se

'a''-: .l[l;f' ali�s já foi, oficiall1lel�te, i ra? apo�tos no período de ja
'ld�I;!cl,� qu�:](l() _fICOU estabe!rcH!_O i neIro a Junho, conforme pre(IUC a l'1tel \ E\n,çao do Estado na VI- ceituan1 os artig'os 229 :\ 10,� ,e

332, do R. C. P.
Os que não cumprimem as

determinações regulamentares
ficarão sujeitos às penalidades
constantes do art. 333 do cita
do Regulamento.

COMPRA e Os interessados poderão se

VE�DE d�rigir à Secretaria da Capita-
IdiGlma.

ma dos Portos, nos dias úteis
tugu�., e:;�: das 10 às 12 horas e das 14 à�
nhol, francês, 16 horas.
inglíls, etc.

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

NOVOS e
USADOS

Romance, Poesia. Religião, Aviação,
Matemática, Física. Química, Gea-

I logia, Mineralogia, Engen.haria cio
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade;' Rádio, Máquinas, Mo-
tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri
�ultura, Vetai'in<Íl'Ía. Contabilidade.

Dicionário•. etc. etc.

RAMOS
'CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, t8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ARMAZEM o sant� do dialQuase tudo estava intato!
88, Rober�o South.w�1I e I MOSCOU, 19 CU. P.) -- Um correspondente jUlnto as tro-

Companheiros, Martlfes i pas na Prússia Oriental, se refere que a cidade de Oumbínnen foi
No quinquagésimo ano de vida looupada pelos russos intacta, mas deserta, Pelo conerário, Ras

sacerdotal, Pio XI e.levou às hon- tenburg não só estava intacta como, também, habitada, pIO�IS a
rall dos altares rnurtos daqueles. I

- -

ti 1 1 ad t ,n'#-' d O h
que derramaram seu aonque em I'?!PU açao nao 'IU la acompan loas ropas em retara a. s a-

defesa da fé, na Inglaterra, du- bitantes foram logo postos a trabalhar pelo comando rursso, para
rante o século 16. Quase 150 anos limpar as ruas e esti-adas da neve e dos destroços e .reparar as
de perseguição não foram capazes pontes. Refere, admda, o cocrespondence que na região de Oum-
de arrefecer o ardor com que os .

'.

. . i ad
campeões da Cruz espalhavam e I bIJThIlJe>l: e Instorburg os n�azlsttas terutaraI?- efetua:r,uma !re� ,r a

defendiam a sã doutrina contra I f;rgalllzada,
levando consigo tudo o que fosse posaível. Mais tar

as falsos ensinamentoll de herejes. de, porém, tiveram que abandonar os arsenais, as fábricas, os

Rober:o. Southw:ell. conta· se entre avdões e também a população, que foi deixada à sua próprta
os martlres mors ilust res. Nasceu

't
�

em Norfe lk Estudou na França e SQ,1 e.

em Roma. Foi díscípu Io do santo
-----------------------------

e douto cordial 3Belarmino. Orde- C I b 12 I A tnado em 'Roma, aí permaneceu n e (e (YO� opor algum ternpo como professor .:-,
no Colégio Inglês Movido pelo de

.; � "'- .

sejo de dar a vida pela fé, pediu
aOR superiores que o enviosaem
para a Inglaterra. Satisfeito3 seus

I des ejos, entregou· se à admiração
dos pr6prios adversários. Preso
aos 33 anos. foi enforcado. Mor
reu a 21 de fevereiro de 1595. No
mesmo tempo. mais ou menos, fo
ram mortos 19 jesuitas, irmãos de
martírio do B. Roberto.

BONFIM
o proprietário deste acreditado estabelecimento
para melhor atender sua grande freguesia e 00

povo em geral, reso!veu inaugurar nos principios
de março a suo nova secção:

Deposito de retalhos
Retalhos das melhores fazendas, diretamente dos

melhores fábricas, pelos menores preços.
Aguardem o mês de MARÇO - E' assombroso

Vai revolucionar o comércio de tecidos.

ARMAZEM
Ruo Coronel Pedro

ESTREITO

BONFIM
,

I
_JDemoro 1531

-

VrDA SOCIAL
to, Philomena Mesquita da Silva

'Imenor Ismênia da Silva, Liberato

�:�E�eq����o�:�i!r;��c;��!�o:�e POIMT -a -JOUft
) a Botelho, José Junqueira Bote·

Iilho, dr. LaudeJino Solon Gallotti,
Glauco Olinger, dr. Cid Rocha Aceitam-se encomendas
Amaral. dr. Augusto Ferreira de
Paula e .l\rno Bauer. Passageiros:
que desembarcarom na mesma

data: Procedente <lo Rio de Janei
ro: Arnaldo Frederico de Mesqui
ta, Cecilia . di Bernardi, Paulo di
Bernardi Pires, Maria Eugênia

Ga'lmeiro de Almeida, Julio Cavalcan
ti Lopes. Onofre de Brito Netto,
Dirce Cal'neiro de Brito, Eliane

Sra, Marina Fernandes Maria Caneiro de Brito, Sergio
Assinala a efeméride de hoje o Luiz Carneiro de Brito, Fernando.

transcursO natalício da axrno . lira.
Paulo de Carneiro Brito, Hugo

Marina Fernandes. Lafayette Proeriço e João Araujo.
'" Procedente de São Paulo; Aurea

.

I
Gomes Reis. Decio Reis J r., Justo

Srlte. Jurêma Cardoso Pi�heiro da Fonseca e Alfredo

Sera alvo Ilhoje de m�itos h�e �a_z Trav�ncas. Procedente de Cu

nall'ma a gentil senhO'nta Jurema. r i t ibc : Ire Santandreu UIYssea e

Cardoso, aplicada aluna do C. C. AntherÇ> Corrêa.
de Jesús, filha da exma. senho-
ra Olindina Espindola Cardoso e

fino ornamento da nossa socieda
de, pelo transcurso de sue data
natalícia.

ANIVERSARJ08

Sra. Ced Ferreira CCirdoso
Deflua, hoje, o aniversário na

talício da exma. sro, Cecí Ferreira
Cardoso, espôse do ar- sub·ten
João Batista Cardoso, do Exército
Nacional, atualmente residindo
em Curitiba.

•

Elysio Damasceno da Silva
Transcorre, hoje, o aniversário

natalício do sr. Elysio Dcmcacerio
da Silva, gerente da conceituada
firma V. de Santana & Cio, Ltda.,
e pessôc geralmente estimada.

•

'"

Brindes:
Do sr. Trajano Régia, ativo re

prelentante comercial, como brin

de, recebemos artística folhinha

para 1945.
Cada folhinha trás. em seu elO'

pelho , máximas, pensamentoll e

frá.es proferidas pelos maiores vul
tos da humanidade,
Os intere'.lsadoll na aquisição dOI

calendários em apreço poderão
( cbete-Ics na "Casa Miscelania".

Somol gratos pelo gentileza.
•

flalanUlSI
Sr, Sidn6i Kocetl

Acompanhado de sua exma. es

pesa, d. Alayde Noceti, e de sua

gplante filhinha Yara-Odila, segiu,
ontem, pelo avião da carreira da

Panair, paro POl'to Alegre, o sr.

Sidnei Noceti, industrial.
•

Sr. Vitor Deuk·
Procedente de !tajai, esteve nas

ta capital o sr. Vitor Deeck. dire·
tor presidente da Fábrica de Pa

pel Itajaí S. A.
*

Dr, Augusto de Paula
Pelo avião da Cruzeiro do Sul.

com destino à Capital Federal, se·

guiu, ontem, o dr. Augusto de

Paula,' diretor do Hospital de Co·
ridade.

o

Sr, Abdon Schmidt
E.teve nesta capital o sr.

don Schmidt. diretor gerente
Fábrica de Papel Itajai S. A.

•

Sra, Adalgiza Climaco
De reMrno à Capital Federal,

onde relide, via maritima, segui.
rei ama.nhã a eltma. sra. Adalgiza
Climaco, állpalO do ST. Oávaldo
Climaco, ofioial da nOSSQ marinha
mercante.

Dr, Deusdedit de Souza
E.tá entre n6s, a passéio, o nos

110 conterrê.neo dr. Deusdedit de

Sousa, médico residente no Rio de

Janeiro' O ilustre catarinense veiu

acompanhado de sua exma. cspe·
sa e de uma cunhada.

li<

Relação doa passageiros que em

harcaram nICapital dia 19.2., pelo
aviéio da Cruzeiro do Sul.
Para Curitiba; Agnélo Rihelro

�i�I=Hli PQrl:\ S. PQ.\.llo; :f.;rir;:Q COI,\-

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
eamentos, mais eontõrto no

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

'10 HospltaJ de Carfdade).

De ordem do sr. Presidente, faço público, a quem interes
sar possa, que, dentro de dez dias, a CiOlnltalI' desta data, serão 1"e

cebidas propostas para arrendamento do Bar e Restatrrante do

Clube, recem ímstalado.
Os interessados deverão apresentar suas propostas, devida-

mente assílnadas, em envelope fechado, contendo:
a) - prova de idoneidade f ínancelra.;
b) - prazo de airrendamento ;
c) - comdições de íamcíonamenrn e macería! a ser empre

gado;
d) - tabela de prêços.
Será exigido serviço de primeira ordem e material suficien

te para atender quaisquer festas na séde social, inclusive ban

queres.
Quaisquer outros detalhes serão torneoídos rpe'lla Secretaria,

diariamente, das 17 às 20 horas, na séde do Clube.
Secretaria do Clube 12 de Agôsto, em F'lorlanópclis, 20 de

fevereiro de 1945.

Edital de
-- -

concerrencia

Rua Felipe Schmidt, 34
]Uainoel Ferreíra de Mélo

10 Seoretárto

Preparando o espírilo do
povo para a guerra
BUENOS AIRES, 19 (U. P.) - A campanha da imp1'eu,sa

argentma, que alguns círculos admitem ter o objetivo de prepa
l"alr 'o espjríto do }YOléO palra uma declaração de guerra, prosse
guiu num vespertino, ontem, asstnaãando-se vários editortaís.

FARMACIA ESPERANÇA
.0 Farmaeê.tleo NILO LAUS
HoJe. amaahA _.. ...............

................ enrllllCfJlr.. - HomeopaClu - PIII'1UIIIUtIIe -

ArUcoe c. lIorl'adIa.

fa!eceu O militar aos
100 &n05 de idade
Lisboa, 19 (U. P.) - Na ida

de de 100 anos, faleceu o ge
neral de infantaria reformado,
Francisco Rodrigues Silva, que
era o militar mais velho do
exército português. Apesar dis
so, segundo êle mesmo ainda
recentemente declarou, nunca I
entrou numa batalha, e nem
combateu uma guerra. E isso,
disse, porque na época da luta
dos liberais era demasiado
novo, e, quando das campa
nhas da África já era velho O PRECEITO DO DIA
demais. o organismo tem grande neces

----------------------------- sidade de ar livre ou, pelo menos,

sempre renovado. De um modo ge
ral, pas.amos mais tempo na in-
terior dos habitações e locais de Redação e Oficinas à
trabaJho do que ao ar livre. E', r-,

.
rua João Pinto n,o 13

pois, de tada conveniência que
"

procuramos ventilar o mais possí- Te!. 1022 - ex. postal 139
vel êsses locais"
Procure tornar bem arejados a

habitação e o local de trabalho,
trazendo sempre abertas as jane.
la. e OI port.as, SNES.

CARTAZES
o ESTADO

Diário Vespertino

BAZAR DE MODAS
(onfeçóes -- Alta costura

ASSINATURAS
Na

AnG
Semestre
Trimestre
Mês
Número

Capital:
Crt
CrI
Cr$
CrI
Crf

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Novidades

DO DIA
HOJE HOJE48.teira

CIHE
A's 5 e 7 1/2 horas

SESSÕES FEMININAS
CENTURY FOX, apresenta o magico e encantador

colorido:

A canção do Hawai
(Tecnicolor)

com Betty Grable, Victcr Mature e Jock Oakie
Ouçam o se:1sacional Fax

cCANTA�ME UMA CANÇÃO DAS ILHAS
NO PROGRAMA

JORNAL DFB (Compl. Nac.)
CURIOSIDADES ESPORTIVAS (Short)

Cr$ 2,00 e 1,00, Imposto incluido. Livre de Censura

CINE «(IMPERIAL')
A's 7 1'2 horas

ULTIMA EXIBIÇÃO
O melhor filme destes último 10

Abandonados
com Roddy Me DowaIl,' Ana Baxter e Monty Wooley

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x88 (Nac. Coop.)
PRELUDIO DA VITORIA (A Marcha do Tempo)

FOX AIRPLAN NEWS 27x8 (Atualidades)
Preços: 3,00 e 2,00. Imposto incluido, Imp. 14 amos

• • •

AmElnhã no Odeon, às 5 e 7 1/2 horas
Libertad Lamarque em:

maternal
o filme que lhe arrancará lagrima! Muito maior do que

,Porta F'c:chadall

A 20TH.

* •

Se perecer uma, a ou
tra não sobreviverá
Nova Iorque, 19 (U. P.) - O

I embaixador
Carlos Davila ao

,tomar a palavra no banquete
em memória de Wendell Wil-
kie declarou: "Temos de lhe

agradecer o fato de ter ajuda
do a sair do profundo ceticis
mo dos nossos tempos. Seu
saudavel otim�smo deu calor
a um frio problema mundial".
"Wilkie viu o mundo único,
porém, sabia-o, um mundo" o

que significa o mundo de paz
que significa igualmente o

mundo democrático. "Estamos
a caminho. Foram dados gran
des passos. Outros mais im

pürtantes serão dados porque o

povo exigirá que cheguemos a

uma soluça0 definitiva, a uma

verdadeira ol'glftnização inter
nacional, com capacidade de

pôr em vigôr o verdadeiro di
reito internacional. Qualquer
outro ajuste na arêna daria

pequena parcela de paz". A
existência da democracia e a

imprensa livre, única impren
sa verdadeira, sempre estive
ram tão ligadas que dificil
mente se poderá dizer qual a

causa e qual o efeiJto. Uma
coisa porém é centa: se pere
cer qualquer uma delas a ou

tra não $()previv�á.

Ano
Semestre

avulso
No Interior:

CrI
CrI
Crt

80,00
45,00
25,00

Ab
da

Preços:

anos:

Trimestre

Amor

Anúncloll mediante contrAto.

Os originais, mesmo não publi
eatlos, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conoeitos emitidos Doa

artigos assinados

CASA MISCELANEA distri.
buidora dos Rádios R, C, A,
Victor, Vávulas e DiSCai - Rua
C.MRfre,9

QUEM PERDEU?
Pelo snr. Porfirio Gonça!v•• de

Lima, nos foi entregue uma chave
(grande) encontrada nos imedia
çõel de.ta redação. Seu dono pode
procurá-la nesta gerância,

Datilógrafa
,,_.-'"

Com prática de escrit6rio.
procura emprego, €artés.
por obséq\1io, a M A" neste

iorna�� 10 v,. \..

i
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Indicador Médico
DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

!}ott Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e H ollptta I

de Caridade

�)NSUl,���J�1u����AM�td���A���IOE8.���2�. fou. 1.444

Consultas das 2 às 6 horas
RESfDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78!!

DR. BIASE F"ARACO
Médlço - chefe do ServIço de Sifilllis do Centro de Sallde

i)OENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
1MBOS OS SEXOS -- RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

DR. SAVAS LACERDA
Clin ica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESTDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD· HROMADA
Especialista em alta círúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMONIAl - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CREFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOG1A DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NERt!lU RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de 8110 Paulo - Ex-esta

giário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

CLíNICA GERAI, - DIAGNóSTICO PItECOCE .11. '!.'RATAlIfENTO ESPECIAJ,[ZADO
DAS DOENÇAS DO APAR1l:LHO RESPIRATóRIO.

OPERACÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: D!àriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRW: Rua Vitor Meireles, 18

RESIDl))NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el, 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

(:llroo 1ft.. Aperfelcoamento '" LoI)11ga Prãttca no RIo de Jane1ro

llOft.lm JiJ"AII - Pela mlUlhl: 4Uartanumt", dao 10.30àa12 h•• à te, de ezcepto ao.
_h.doe. d 11.30 .... 18 bora8 - CON8U"LTORIO: RlUI Jol.o PI.to .. '7, eobrado -

;roae: 1 1 - RMtdênc1&: Ru f'rMf4_t� eoatl-.ho, 'L

DR. ROJJDÃO CONSONI
llIRURGlA GERAL - ALTA CIRURGIA . MOJ,1l:STIAS DE SENHORAS - PARTO!l

F'ot-rnado pela Faculdade d'l Medicina da Universidade de São Paulo, ond... to'

AssisteM.e por vár-ios anos do Serviço Ckúrgico do Prof. Alip!o Correia Neto.

Círueg ía do estômago e vias biliares, intestinos delgado e grosso, tírõíde, rins

próstata, bex4;a. útero, ovártos e trompas. Var ícocele. hídrocele, varizes e hérnia
CONSULTAS:

f.1u 2 As 15 horas. à Rua Io�elJoe SChmldt, 2,1 (altos da Casa Paralso). Tel. Uí98
RESID1llNCIA: Ru·a Este'"!'s Júnior. 179: Te!. M764

-;

DR. MARIO \lJENDHAUSEN
(Dlploma<1o pela Faculdade Nac. de Me<I.!clna da Uni.,.ersldade do BnuIU)

Iollr.tutl!rno do �Iço dlt Cltnlca MMlca do Profesllor o.nldo OllyeJrt. médico o.

Departamento de Salldj!
CLfNIl1& II1l:DIVA - Mol�t1a8 luteMta� de adulto!! e cr1anl)llll. CONSULTORIO

• IUl81VENClA: Rua Felipe Scbmidt ... 38 - TeL 8U. CONSULTAS - Du 18 b 1�
._-------------------

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

cional de Doencas Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

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

- Consultório: Edifício Amélia Neto
-- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Álvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. SllnsoD, do Rio de JaJlelro

ESPECIALISTA
Doenças e operaçoes c,os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Ciru.rgIa moderna da GUELA DE LOBO. do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)

Ei!Ôfagoscopla, traqueoscopla, broncoscopia para retia-ada de corpos estranhos. etc.

CONSUL'.rAS: das 10 à� 12 e da!! 15 à5 18 bor8ll
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

Dr. LAURO BAURADR. REMIGIO
CLtNICA nDlCA

.I(-olUtlU IntlYn.... de Seni:u>rlll a cr:I.

..nça. eJD GerAi. CONSULTóRiO: RUft

I3'ellPf! 8cbm1dt - Edl1fcl0 AméUa Neto

rcn. 1692, 8 U 13 , 14 li 17 bor... R.E

IlIDlIlNClA: , Largo Benjamin I
Con.tante. 3

Jilspec!aUJlta em Doençu de Senho-

1'118 - Vias UrlinArias.
Curso de especlallZa.;:J\o de Gineco

logIa (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes oe Barros. da Fa·

culdade de MedIcina de SQo Paulo.
Tratamento esp001al1zlldo. médico e

cirúrgico, das afecç6e8 do aparêlho
genital femJ.n.1no (Utero. Ol'Arioa.

trompas. etc.).
Cura radical dai! tnLLamaçOn do.

anexos (OvArios, trompas). sem ope

ração). Tratamenrto de todos os dis·

túrbios da menstru'IlAo e da eeterfU·

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

OI.....". • 0rt0pe4ia. CIbLIM • 0Il'1I$a
•• tor.... rartoa • doeae- •• eeIIIlor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7má·
�t.a du li .. 17 boru. RElUDAN-
'!I ". "1:m1J"Ol"'. "J� tI.!l rem.. TlII' Tratamento moderno da blenorra

fria lauda e crOnica. em ambos OI

sexos. por procesJWs modern·OI! IIOb
con trOle endoscópico - Uretrottoo1l1.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10.80 li U

!loras e das 2 �I II.
Coo.sultórto - �ua T1n4entel H.

dade.

Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. _. Vias Urinarias -- Doen·
lia. dos inte.tinos. réto e anua
-- ·Hemorroidall. Tratamento dQ

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

Contlult: Vitor Meirele., 28.
Ittend. diariamente bo. 11.30 h•. "

." tarde, das 16 h•• em dic:mt.

t--- R••ll!: VicloJ Ramo., $,
FQRtI� lQel.

Fone: 1.663 .

Residênc1l

'iO��)·

DR. AURElJO ROTOLO
Médic. - Cirurião - Partelr.

.IAIOS X
Moderna e possante instalaçio

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculos
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, ale·
ções das via. biliares, rins, etc

:\plica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tubereulose
Pulmonar - Tratamentos modero

nos e efícases desta moléstia
Completo gabinete de Bletrícídad
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Baíos
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmidt
Ou I la 12 brl., e du 14 la 17 hrt

T""on. 1.'"
------�-"�.�-""-�--�

Próspera a indústria
náutica na Suécia

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIOB
E Salim Ih C.1II Dlspasll llIII'I lIIII

Seu fígado deTe produzir cmnaIJaet*
um litro de bilis. Se a bilis não corre i
vremente, es alimentes não sio cligeridaa
e apodrecem. Os gases incham. elcalDlt
go. Sobrevém a prisão de .,.entre. Vd
sente-se abatido e comoqueen.,.enenad..
Tudo é amargo e a Tida é um martírie.
Uma simples encuação não tocaráa

causa. Neste caso, as Pílulas Carter .
extraordinariamenteeficazes.Fazemcor

rer esse litro de bilis e Tece sente-se cJD,.

posto para tudo. São suaves e. contada,
especialmente indicadas para fazer a bili:s
correr livremente. Peça asPílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

MACHADO & CIA.

Estocolmo, tevereiro - (via cada LU1"'., assim COlD.O um nú

aérea) - O grande estaãeíro mero considerável de motores

lNSTlTUTO DE DIAGNOSTICO suéco Gotavcrken de Gotem- Liesel, tubos compressores,
CUNICO burgo auuncía lucros Iiquidos caldeiras, estruíuras de 30'90,

DR. DJALMA de 3.340.000 corôas etc. Em lO de Julhova exisrên-

MOELLMAN N
(U.S.$ 850.000) no ano econô- da de pedidos compreendia,
mico d.e I o de Julho de 1943 a' além no mais, i5 navios paa'n

Formado pela Unl.,-eraidade de Genebra 30 de Junho de 1944, ou sejamlarmactores suécos e extrangei-
Com pràtíca nos hospitalll europeua quasi 400.000 oorôas mais do ros, Entre os navios em cons-

Cl1n1ca m6dica em geral, ped1atria, doen- que no ano precedente, Antes trução, se encontrava um C1'U-

.... do a1IItema ne"olO. apaT'elho arenito- IurlinArl.o do bomem • da mulher
de se encerrarem os balanços, zador ligeíro de umas 7.000 to-

.....te, T6ca1oo: DR..PAULO TAVAIUl8 empregaram-se 2,8 milhões de neladas, encomendado pela Ar-

0ULrI0 11. Radiologia Cllnica com o ar. corôas para eventuais e impos-! mada suéca e que se espera se

Iolanoel de Abreu campanarto (Mo Pau- tos contra 2,45 milhões no ano I, rá lançado ao mar em um tu
�. EspeciallZado em Higiene • Sallde'
Públlca. ].)el. Umnr.ldade do ruo de J.. precedente. O Conselho de Ad-

I
turo próximo. O estaleiro Fr!-

neíro, _ Gabinete d. Raio X _ Electro ministração propõe que, em ksberg está construindo outro

!UttiOF&fia cl1n1c. - Jhtabol!Jlmo ba adição ao dividendo usual de cruzador do mesmo tipo. O nú
Al '- Sondagem Duodenal - a.blnet< "' (( se dist.ribua uma bonifica- I

mero de navios nos diques flu
i. tllfoterapla - Laboratório d. micros ;ão de 2' (, para o que são pre-' tuantes ele Ootaverken subiu a
oopla • 8JIIáI.J.Be cl1n1ca. - Rua J'ernandt

alachado. 8. Fone 1.186. _ J'lor1a.nÓt>OlI. cisos cêrca de 1,3 milhões de ] 38 no ano econômi.co passa-
·orôas. Propõem também que do.
),8 milhões ele corôas p:lssercl--- � _

para o fundo de pensões para
.peráríos e empregados f' CI1J.e
0,5 milhões de corôas mais
(rlllrant(· 0 a'TIO dístrtbutram-se
.\.35 milhões) sejam doados ao

suxílfo Suéco à Noruega. Uma
I

importância de 0,8 milhões de
I-orôas passará para nove. ba

lanço. O volume dos negócios I.mbiu a 73.900.000 corôas ...

(U.S.$ 18.475.()()()), em compa
'ação com 57,4 milhões de co-:

rôas no ano precedente, cifra:
que � a mais alta até agora a,l-;
.ancada por este estaleiro, ten-,do sido de 57,8 milhões a maior
obtida antes da guerra. Es"t€ I

aumento \� devido em grande I
íiIa r__.. _

parte, sem dúvida à grande1:----------·----0-:
elevação rJos preços. Ootaver- I

kem entregou durante 6 ano 9
navios mercantes a motor, to
los construidos por conta de
armadores suécos, nunn total
le mais de 69.000 toneladas pe-
::0 morto, contra 65.700 e ...

7"4.200 duranee os dois anos

Drecedentes, respectivamente
Uém disso, este estaleiro €'ntr�-

1,"OU 3, Armada suéca dois eles
:.roiers que deslocavam apro
ximadam�nte 1.200 toneladas,

S a DU ueDol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANAOA
TO. FOSFOROS, CALetO

ETC;
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULCiS
O. Pálido.. Olpaup"ldol,
E.gotadol, Anêmico., Mãe.
qUI crj.m M.groa, Crilnç••
IIquíticII. recebario a ton"
fjclçio 9.,.1 do orglniamo

co", o

Sa DUUe 001
Llc. D.N.S.P. O' 199, de 1921

VENDEM-SE

�gência. e Representaçõe. em GeraJ
Matriz: FlorianópoU"
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal. 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto••/n (EdU.
6prio). Telegrama.: uPRIMUSn
gente. nOI principail municipioc

do Eatado

Perca�a Gordura
Um ·métCDdo novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde·se
obtê-lo agora nas farM

mácias.
Um médico da California que atende

as EstréIa!; de Cinema de Hollywood
descobriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antiestética. Esta descoberta chamad!l
.�ormode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapldo. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos

quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhàS
3 vezes por dia. Formode estImula
il saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modO que p03sa pa
recer e sentir-se 10 anOs maIs jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior protec;ão.

Dislr. S. l. P. Caixa Postal 3786 • 110

Móveis

CASAS: na rua Uruguái. diversas.
pequenas. com renda mensal de
4Z0.00, por 37.000.00 cruzeiro•.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120.000,00.
No Eltreito, 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 Mafta. por

Cr$ 300.000,00.
- Uma na rua Carnpoi! Novos. num
terreno de 1.524m2; por 40.000,00
cruzeiros.
Tratar com A. L. Alves, na rua

Deodoro 35 •

Comprar, vender ou alugar
só no.

VENDE SE uma Serraria
-

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

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

VENDE ..SE �em:it�r��í���-
reiros, com casa, pasto, bôa

água e pequena chácara. 1'ra·
tar a A venida Mauro Ramos, 50.

'Locomovel
Vende-se um de 24 H,P.E.

em perfeito estado de fup.
cionomento.
Informaçõe, nesta gerên-

",��. (Ql�.) v, a

a SERVIDORA
[a maior organização no

qênero ne.ta capital)

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Quer vest.r-s e com

contôrto
e!egântia?e

Procure a

ALFAIATARlft
MELLO

e e.colha o .eu figurino.
Rua Tirode.nte 24

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinico Geral d·e Adulto.
Doençae das crianças

Labo('atório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
rnidt, 21 [altoa da Casa Pa
raisoJ, das 1030 á, 12 e da.

IS às 18 ha.
Reaidência: rua Visco de Ouro

Preto. 64.
Fone: i69 [monual)

I
I
I'

Dr. Guerreiro da
Fonseca I

Avisa a seus clientes e

amigos de Sto. Amara
e Palhoça que reiniciará
a clínica em Fevereiro de
19&15 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
Pr�cisa se a lugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou m&is quarto!!!.
Dão-se referências.

Intormações nesta redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TENHA JUIZO
TEM �(FILlS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO- História íntima do drama in

crível que precipitou a queda
do Duce, Relatório de pri

meira mão fornecido pelo próprio Dino Grandi e

outros membros do Grande Conselho Fascista,
agora ocultos para fugir à vingança. E, Mais:

PULAR PREPARADO

1=4!fJl:&:Jf3
A SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, o
Pulmões, 8 Pele. P,roduz Dôres de Cabeça, Dôrt,fj
00" Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do C 1-

belo, Anemia e Abõrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

Icomo um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxrltar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
Fl\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

i'lnbre o preparado ELIXIR A composíção e ; sabor a.
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavet do ELIXIR «914. re
que o tenho empregado, em comendam-no C0l110 arma de
08 casos d� Indicação apro- facll manejo para o público
pria�1l (.!fllls em varias de

.
no combate á slfillll, quallda

suas manifestações) os resul- 'de. que frequentemente R
lados têm sldo sarístatortos, »rovelto no Ambulatorlo da
polll são rapídos e duraveís. Maternidade de Santa Maria

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy,
'4 _

Justiça Social
Exclusivo para "O Estado". 1 paz deverá ser o meio adequado
Londres - Donovcn Bush - Ser-. pura que ti opção seja decidida selll,

viço da "Press Inf'ormation" -I riscos 11C'1ll vinlêucras ; a lei deverá
)!nita cousa ,[(,111 sido dita e escrita I ser o resultado da observação obti
sôhrc a justiça social. Os dirigentes I da na convivência social, e O Parla
democ.r.u icos e não poucos chefes monto não poderá SL'r sinão ti au
totali túr ios enfeitaram seus progra- ll',ntica representação do pOYO". Si!'
mas ruui essas lruutcjoulas. O pro- Wil lia m Bevcridg» desejaria que o

blema, r-ntrctanto mão consiste nos .�Il\'êrno, ain tcs das eleições gerais,
princípios enunciados, mas U1U aJp�i- rcalizusso a reforma social do re
cação prútica das idéas. Não se tra- girne político inglês. Compreende a
ta de douí r-inu. mas de realização. dificuldade com que os Governado
Não udiuntam palavras empoladas rcs parfidários do sistema capijal is
(; conesitos demagógicos, mas a apli- la c (IS Trnbalhisbas imbuidos do
caçiio real e tangível dessas con- marxismo doutrinúr-io. teriam dL'
quistas. A indrf'crr-nça tio horuem Jutar para entrar em acôrdo, e reu
da rua que ouve um discurso sôhre lizar tão radical modificação da "j_
e assunto é devida principalmente: da social, mas acha que podem per
ao abuso dus 'Promessas e à falta da Icil auu-ntr- concordar com :J ref'ó r
readldarlc. Demasiado se tem falado ma da lei eleitoral, permitindo ii
em justiça social; é chegado o mo- massa pnptnlar exercer seus direitos
mcn.l.o d'e transformar tudo isso e111 sôlbre extensas circu nSCl'i�iics, com
fatos concretos. O éx ito obtido, no o fim de eleger um Parlnmen lo efi
mundo i!n,teil'o pelo programo, ela- ciente, capaz de desempenhar as
horado por Si r Willíam Beverídgc funções de rcsponsahilidarie Cfu.e Sàl.j I:deve-se ao falo de não ser seu f'a- atribuidas ao Estado na vida social
1l10S0 plano uma obra douorinária, exercendo com rigor o controle de�
mas política, (' de aplicação imedia- mocrático sôbre tôdas as ativirladcs .

ta e prática. Convertido em lei o públicas e part iculares, de maneira)ante-projeto, já pass�lU do _crivo dos que, umas e outras, sem desvirtuar
pensadores e das discussões parla- se, possam completar-se. Se os po
mcnturcs para os estabelecimentos "OS que, imitaram o desinteresse
industri-ais, para o lar dos operários dos liberais britânicos no século
e para a vida social britânica. As passado, estudassem com ateriçã«
conquistas desse gênero, porém não as diretrizes atuais desse partido,
podem parulisar aí. O mundo mar- não há dúvida de que o mundo da
cha e ao compasso do tempo se- ria um grande passo, conseguiudo
guern-se as variações do problema para as popudaçõcs os ill1L'sUinúveis'
social. Estamos atualmente diante benefícios da [ustiçu social, sem que
de um falo mu iío mais eloquente do os estert!ores' revolucionàr-íos vies
que t ôdux as pala vras. f: o próprio sem cobrir de sangue as terras da
Si r Bevr-ridge que nos aponta ínso- l'útr;a.
fismavehuente, as esperanças do fu- _

turo. () autor do conhecido plano
econôru ico, atuahnente deputado li
beral uo Parlamento Britânico, fez
três cori fereneias recentemente, ex

pondo () programa de seu par+ido
nas próx imas (')ei<.:tles. "É neccssá
rio fixar - disse o orador - a fôr
ma merl ian t o a qual todos os cida
dãos, S('IH eXl'e,çüo,

possal
colocar

se ('111 CUIIHI ições de apro cilar até
ao lllilxilllO, sua caopacida (' especí
fica e suas C"n.i,rgicas vitais. A liher
dade de pl'ofissáo e de trabalho
não pôde ficu r cOI1clicíonada à pos-Isibiliclacle de ordem econ.ômica. A

o câncer cede
quando atacado

a tempo
Como podem conjurar o perigo
numerosas pessoas que, em

bora o ignorem, já são vítimas
do terrível mal. Pág. 42.

40 minutos que
mudaram e curso

da guerra
Agora se pode revelar como,
num único ataque decisivo, a

RAF liquidou 5.000 cientistas e

técnicos alemães em Peene

munde - interrompendo assim,
durante meses, a produção de

bombas "robot", que poderiam
ter retardado a invasão aliada,

Veia a lista completa
dos artigos, ao lado

Todos êsses 26 artigos, mais a

condensação dum livro de gran
de interêsse e repercussão,
custando apenas Cr. $ 3,00.

COMPRE HOJE MESMO
O SEU EXEMPLARI

A revista mundialmente conhe

cida _ lida todos os meses por
mais de um milhão de entu

siastas na América Latina.

,j

custa só Cr.$ 3,00
Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8

.

Representante Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário, 55-A - 2.0 andar - R':__

A população do
Distrito Federal
Rio, 19 (A. N.) - Aprecían

I do o crescimento da população
do Distrito Federal no decor

I
rer dos últimos 123 anos veri
fica-se o notável aumento de
um milhão oitocentos e vinte
mil trezentos habitantes. Er'a
em 1821, de 112.700 o número

I de habitantes da capital da
República; passou a 137.100
em 1838 e atingiu 23.004 em

1870. Em 1890 contava o Dis
trito Federal com 522.700 ha
bitantes, em 1906 a população
era de 811.400, em 1920 atin

giu 1.782.000 habítantes. De
acôrdo com as estímatívas ba
seadas nas dois últimos re

censeamentos deverá ser •...

1.933.000 a população em 31.
de dezembro do corrente ano.

De acôrdo, ainda, com essas

estimativas, sómente 1946 de
verá aJtingir dois milhões de
habitantes a popul1ação do Dis
trito Federal. A população tor

nou-se, povtanto, dezessete ve

zes maior no decorrer do perío
-...

do de 123 anos.

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

URGENTE!
GUARDA LIVROS

CORRESPONDENTE

Muitas boniíicccões e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Precisa-se com urgência de
pessôa, homem ou mulher, di
plomada ou não, que conheça
escrituração nlercantil e tenha

:l------
..�..--..-- -- -- -- ,..----�

prática de correspondência co

melr�;�;�ações nesta Redação. I �\.l)VOGADOS
lSv-14

..---- .a �

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

fARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Couelhelro Mafra, 4 • 5 '_ FONE 1.142
Ltre,. I dolllldl.

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
Felipe Schrnidt). C. POSTAL: 140.

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Cl A WETZEL INDUS"fRIAL-JOINVILLE lMIJrca regia;

_.0 4(.". '.lta" •• o••• alS-._'
. st>-�Ã2 'jIRCt,, ___

.. -. '..,

EspECIAllDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Oes.Ia fe' I-Ia folll Nullrenberg Será mais um passo para .0 a�erfeivoa- O �ra�i1 será um dos
'.

•

A' mento do pau-americanismo mais Importantesl,OND�ES, 20 (U. P.) - O c�mandlo das
. tôrças aereas Rio, 20 (A. N.) - O novo tram-se perfeitamente ídentí- f

A

norte"-.amencanas com base na Grã-Bretamha amamcrou que embaixador mexicano nesta ficados. Referindo-se à Federa- reguesesaproximadamente .900 fortalezas voadoras, esc?lrtadlas por ce�- capital falando a um vespertí- ção das Repúblicas Ameríca-! Nova Iorque, 20 (A. N.)cá de 700 cagas lVI�stall'�s .e ThUlnder�?L�s da OJtlava. Força �e- no local declarou que a Con- nas do centro disse que ha os O antigo conselheiro da em
rea, atacaram, hoje, objetivos ferrOVlano.s, locomotivas e lns-1ferência da Criméia trará que desejam e os que a repu- baixada dos Estados Unidos no
talaçõe,s de re.paros de N'uremberg. grandes inovações e que a con- diam. Pessoalmente pensa que Brasil, sr. Valter J. Donnelly,

ferência do México será mais não se chegará àquele resulta- acaba de tecer altos encomios
um passo para o aperfeiçoa- do porque cada país tem seus ao Brasil, pela importância de
mento do pan-americanismo. ínterêsses característicos e as- sua contribuição ao esforço de
Prosseguindo declarou que em pirações próprias. Falando so- guerra das Nações Unidas. Fa
seu país o após guerra não bre o Brasil declarou: "Um Ilando no almôço que lhe foi
produzirá abalos profundos dos maiores desejos do México oferecido pelo sr. Paulo Hasslo
porque existe, alí, união nacío- é firmar uma amizade ainda Icker, o sr. Donnelly, que atual
nal, e govêrno e povo encon- maior com o Brasil". mente lé encarregado dos negó-

cios dos Estados Unidos no

I Panamá, passou em revista a

participação ativa do Brasil
no conflito mundial, desde a

concessão de bases do nordes
te brasileiro, que permitiram
mudar o curso da guerra no

norte da África, até a contri
buição de tropas e matérias
estratégicas. Disse, ainda, o sr.

Donnel1y, que a atual índus
trializacão do Brasil é um fe
nomeno de grande significação
e que depois da guerra 'J Bra-
sil será um dos mais ímportan-

Esportivo 1��s.fregUeSes
dos Estados Uni-

Florianópolis 21 de Fevereiro de 1945

Os nazistas abandonam
o norte da Itália

ZURICH, 20 (U. P.) - o jornal Basilar Nachígthen ", num
despach o da f'roruteira italiana, cíta fontes fascistas segundo as

quais os alemães começaram a evacuar o norte da Itália. O des

j.acho diz que quatro divisões de infantaria e uma blindada de

granadeiros se dirigem pana Viena.

100• Exposição Agro-I Depósito de retalhos
P

.. Nos primeiros dias do pr6ximo
ecuarla mês ?e março. ser� inaugurad0 no

. EstreIto, anexo a popu!ar Casa
A Associação Rural, de Juho de Bonfim. um depósito de retalhos,

Costilhas, no �io Grande do Su}, que por certo, muito virá favorecer
inaugurará. dío 9 de março pro'

0.0 povo daquele distrito.
xirno , a 10' Expoaíçdo Agro.Pecua· _

ria. Esse certame, como os ante-

I1h B A·riore!". está fadado a nlccnçc e ple- U egou a . Ires
:�tr�:�i�� i�i�ta�ív:� vIsta o. sua

O deputado nazístaEstame. informados de que o,

número de expositores para o pró. Londres 20 (U. P.) - A rá
ximo

.

certame é bem mo.is elevado dio de M�scou anuncia que
e, bem assim, cada qual procura

.. ',' f'ih
apresentar os melhores especimens Karl Friedrich Borman, 1 o

de molde a obter a. melhores cios- de Martin Borman, deputado
sificaçõel.

..
do Fuehrer para o Partido Na-

Somos gr�to.s. p.el0 gentll convite zista chegou de avião à Ar
que nos fOl dlt'lgldo para campa-

. t.'recermos à inauguração. gen lna.

Laboratório Clínicas
farmacêutico <iERClNO SILVA

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
outro necessário poro esclarecimento de diagn6stico.

Horária: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

Reina fome em
Sumatra
Washington, (via aérea

Interaliado) - Foi captada
nesta capital uma transmissão
da emissora japonesa de Fort

Kock, na Sumastra, a qual re
vela que a população dessa ilha
das Indias Orientais Holan

desas, ocupada pelos nipôni
cos, se encontra faminta e na

mais completa miséria. Esta
triste situação agrava-se dia
riamente e os habitantes já
não tem mais roupas e luga
res para dormir, dependendo
da caridade de outros compa
t r i o tas mais afortunados,
principalmente dos maçulma
nos.

RITZ Hoje 4�·feira às
16,30 e ]9.30 hrs.

Sessões populares
l' Cine Jornal Brallileiro • Coop.
2' Aposta segura· Comédia com

09 3 pateta li.
3' Alo.n Jones, Kitty Carlisle e

Leo Carrilo em:

A MULHER SEMPRE VENCE
Um desfile de lindas garotas ....

Muita mUllica.
4' Charles Starret • o cow boy di·

namico e sensacional num ele·
trisante far·weat!

BENFEITOR MASCARADO
Muita luta! Muita torcida I

Impr6prio até 10 anos

Preço único Cr$ 2.00
IImposto incluso)

ROXY Hoje, 43 feira às
19,30 horas

Sessões das moços
Bona Massey a interprete genial
de «Balalaica» ao lado de Alan
Curtiss 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, exo.tamente como foram es·

critas: «Sinfonia em d6 maior».
«Ave Maria», ClImpaciencia», «Mar.
cha Militar", «Sereno.ta» e a glo-

riosa "Sinfonia inacabada".
No Programa:

Villa Velha - Nacional Coop.
.

Livre de censura

Preço Cr$ 2,00
íl@PQ,t9 jJlçj�l!q,]

A posiVão do Brasil
Desde oU independência - e

poderiarnos mesmo estender o

per-iodo aos tempos cio reinado
de dom João VI, a poxiçâo do
Brasil nunca fui subalterna, n.i
conf'ronto das nações america
nas. Sobretudo com a ação de
Nahuco e depois com as orien-
1 ações de Rio Branco, tão hri
lhantements ressuscitadas nos
meses em que fi. ohancelnrin bra
sileira foi entregue ao tato de
Nilo Peçanha, a nossa situação
tornou-se marcante e melhor se
ria se a err-aria visão do sr. Ar
lur Bernardes não tivesse endos
sado o erro dos adversários de
'Vilson, retirando-nos inoportu
namente, da Liga das Nações e
ainda querendo mergulhar em

ridículo o apêlo patético de Aus
tin Chamberlain. Mas a verdade
é que jamais alcançamos a po
sição de relevo que ora nos é
universalmente reconhecida. Fo
mos a única das Nações Unidas
que recebeu a visitn. de um dos
mais a,ltos participantes da CClIl'
t't'!'ência de Yalta para nos dar
detalbado informe de tudo quan
to se passou e certamente nii.o
cabe nos I imitcs es'trei tos e na

discreção de uma nota diplomó·
I iC'a, onde sempre são inevitáveis
as ['eservas. A visita do sr. Ed
w:!rd Slettinius - sucessor ele
COl'dc11 Hllll - depoús de haver
sido vitorioso realizado!' ela po
litica econômica da vitória, sig
nirica nào apenas a ap!'ovaçih,
mas a consagração defini ti \"1
das orientações internacionais
no p!'E'sidentc Vargas, assegu
rando ao Brasil um lugar no pri
meiro plano cios PO\'OS que "fio
dar vida .li\Te ao tnundo e vida
digna aos homens". (A. N.)

«TRES VIDAS» li Ia •

A famosa novela de Amaral Gurgel
...... Acaba de ser editada pelo Laboratório Nusma o. novela
«Trlls Vidas" que será remetida, gratuitamente, a qualquer
dos leitores. bastando juntar ao nome e endereço, uma bula
de TONIFORÇA. Não só receberão a novela «Três Vidas». co·

mo todas as outras que o Laboratorio Nusma publicar. Além
dísse concorrerão 0.0 pr6ximo concurso Nusma. Endereço do

Labora torio Nusrnc : • Rua Jurupari, 44 -' Rio.

Representante pera S. Catêlrina: Machado & Cia -Pnelís.
ronifoj'ça: tônico para oç fracos, força para os debeis!

o ESTADO

Contra a Formosa
Nova Iorque, 20 (U. P.)

A rádio de Tóquio anunciou

hoje que uns 50 aviões de caça
norte-americanos, com base
nas Filipinas, atacaram a ilha

Estabilizador e transformador Formosa à tarde . .t: �otícia foi

V d d 1 k'j tt Q I captada pela Comissão Fede-
en a·se um, e I OWQ ,n . _

edação do ESTADO. ral de Comunicações.

O clube local abateu domingo
último, em Itajaí:. o seu anta·

gonista pela apertada contagem
de 2xl
Dado o vo lôr da equipe morei

!isto, grande será a as;;istência
que presenciará esse gigantasco
embate.
A partida terá macro às 15,30

horas e vigoro rão os seguintes
preços:
Cadeiras na pista
Arqu ibancadas
Geral

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho Crelsltai

Gr.nde Tónico

de Anál.ises

Meno e Altevir no

Botafogo
Rio, 20 -E· Participaram do

treino que ontem rec lizou oBa·

tafogo, os excelentes jogadores Ne
no e Altevir. centro avante e pon

teiro esquerdo do selecionado pu
ranóense.
Os referidos jogadores, há tem

pos cobiçados pelo Corinthians,
preferiram vir defender as cô r e s

do Botafogo,

O Flamengo jogará em I
Vitória IRio, 20,E O Flamengo acaba de a

ceitaro convite que lhe foi feito pela (

Federação Espiritosantense de Des Iportos, para realizar, em Vit6ria,
dois jogos c rrriatosoa contra quo.
dros locais, Desta forma o quadro
de pt'ofissionaill do prestigioso gre
mio rubro negro deverá jogar no

capita.l capichaba nos dias 9 e 11

Hão jogou O América .

no norte
Maceió; 18 •• Apeso.r de o lqun

de seus mernbros se encon trarem

em São Salvador, o América ia

enfrentar domingo o Centro Es

portivo Ala.goano. A pe lejo , entre

tanto, não foi realizaia devída ao

,máu tempo.

�vaí X Mardlio Dias
Está marcado para domingo pr-ô

<imo dia 25, a partida finalíssima
:lo Campeonato Estadual de 1944.
mtre o Avaí e o Marcílio Dias.

c-s 10.0)
o-s 500
o-s 3,00

Eleições a

t- de Maio?
Uteraba, 20 (E.) - Em sua

recente visita a esta cidade, o

embaixador Batista Luzardo
declarou que as eleições presi
denciais se processariam no

dia 1°. de maio próximo.
Comprar DI:I CASA MISCE,

LANB:A é saber economizar ..

�
�\.�tSOllq.9J' laboratório Clínico

� �., \. RUA JOÃO PINTO, 25 - Fo

..

ne: 1448
iê � � (em frente ao Tesouro do Estado

nnÁTOnO pnrOLDGICnS flol'ianópolis
Medina farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avlla

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doençQs da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
}lu tovaccinas e transfusão de sangue,

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

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS ETC.

�============�,

OSWALDO SCHARF
MissilI de sétimo dia
Viuva Ana Se ho r f, filho!! e po re n tas Con

vidam as pess ôos de sues relações para
assistirem a missa que em sufragio à
alma do scu doao OSWALDO, falecido em

Lagôa Santa Minas Gerais, mandam celebrar no dia
,

S '23 do corrente, às 7 horas, no altar de Nossa ennora

de Lourdes, Catedral. Desde já agradecem o compare.
cimento de todos. 2 v. - 1
--

A

Dr. H. G. S.

NUNCR EXISTIU IGURL

Camisas, Gravatas. Pijames
Meiasdaa melhores. pelos me

nores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra, 9

Estão encofttrando
violenta resistência
Guam, 20 (U. P.) � Nimitz

anunciou, oficialmente, que
fuzileiros navais norte-ameri
canos desembarcaram em Iwo
e, investiram contra as posi
ções nipônicas da ilha onde es
tão encontrando violenta re

�i�t�nçi�,

Grandes êxitos
locais
Moscou, 20 (U. P.)

campanha na frente parece
ter entrado numa fase inter
mediária, em que os exércitos
soviéticos continuam a regis
tar grandes sucessos, mas de
caráter local, com a liquidação
dos balual,tes inimigos cerca
dos durante o rápido avanço.

QUARTOS
Alugam-se no Rua Vítor

Meireles 42. 5 v .. 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


