
Govêrno provisório ale,d,.,....a..-.
LONDRES, 21 (U. P.) --- NÃO .'01 DIS(�UTIDA NA CONFERÊNCIA DA CRIMÉIA A .QUESTAO DO ESTAR

"

o ventenário do
Instituto Histórico
e Geográfico

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ,.

o
Aberto um crédito
de 20 milhões de
cruzeiros

Bahia, 21 (Agência Vitória)
- Comemorando o centenário
da sua fundação, o Instituto

Geográfico e Histórico mandou
executar, em bronze, O'S bustos
dos seus fundadores, Cons.
Tranquilino Torres e Dom Ro
mualdo Seixas e do dr. J. J.
Seabra. Expostos na rua Chile,
estão sendo bastante aprecia
dos os mesmos, sendo que os

do Cons. Torres e Seabra são
trabalhos do escultor Carlos
Spulveda.

Rio, 21 (A. N.) - Foi assi
nado decreto-lei dando nova

aplicação aos recursos de-stina
dos ao Estádio Nacional. Se

gundo o mesmo, o saldo será
recolhido ao Tesouro Nacional
como receita extraordinária,
acrescido dos juros contados

Instalação da Conferência Inter-Americana �!�;��:�;�!�i��z;!;
Cidade do :Vléxico, 21 Cc. P.) tância, não seria oportuno neste

1
zeiros para aplicação em obras

-- Instalou-se hoje a Conf'crêu- fosse considerada e discutida momento. Assim, propoz que a e equipamentos de acôrdo com

ria l n ter-Americana sôhre mi cm pl an o preferencial sôhre os emenda Jôsse encaminhada à O programa aprovado pelo pre-
prob lenias da guerra e da paz. demais uxsun tos. () sr. Pudilha Comissão de Iniciativas. Padi- ld t dR'bli
Pouco depois de instalados os OhSCl'YOll ontão que tôdas as de- lha, logo após, submeteu o caso

SI en e a epu lCa.

trabalhos, as delegações elege- legações haviam concordado em a votaçâo, tendo sido repelida a
A d d fi

-

Devem ser filiados ao raru presidente da Conf'et-ôncia () que H questão an.(l·nltina, ocupas- proposta da delegação do Parra· cusa O um e Clt
chanceler mexicano sr. Ezequiel se o último lugar no programa guai. A delegação paraguaia foi de 250 mil trabalha-

IAPC e não ao IAPI Padilha. A reunião preliminar das discussões e pediu que a as- apoiada sómcnto pela delegação dores em S. PauloRio, 21 (A. N.) - o minis- foi realizado no ccn lcnúrio cas- scnzbléia confirmasse essa pau- de Honduras. Informa-se, entre-

b Ih Ido de Chulputec, antes do pre- la. Produziu-se, depois, veenien- tanto, que o Paraguai insistirá Rio, 21 (A. N.) - Na últimatro do Tra a o aprovou o pa- sidcnte Avila iniciar os trahalhos tc' debate no decurso do qual o aanunliâ em sua proposta. afim- reunião da Sociedade Rural
recer que soluciona dúvida Ie-

COI11 um discurso dirigido a to- delegado nicaraguense Arguelo de J)rO\'OOal�, desde já, a discus- Brasileira sediada em Sâovantada quanto à filiação ao dos os delegados. na Câmara dos Vargas deu U1)oin uo ponto de são do já f'amuso caso argentino.
L A. P. L os servidores de [or- Deputados. Em discurso de boas- vista do chnncclcr Padilha. Em A delegação do Paraguai propo Paulo, foi abordado o proble-

.

'·t d vindas aos delegados, o chance- seg.i ida o r-mhuixador do :.\1éxí· d então que êsse debate passe ma do trabalho rural tendo
nais, a proposi o e um caso �

r 'I Ck-r Padilha destacou dois pontos co nus Estados rue os, sr. as- para segundo lugar da pauta dos sido apresentado 'sôbre o as-sustentado relativamente aos principais: "Pensamento genero- ti líh o Xajeru, em nome da dele- truhalhos. Cm outro despacho sunto um interessante pare-revisores de um matutino mi- 50 e servir [;; América". 'Tcrrni- t(UÇ30 mcx icana, combateu D i nf'ortuu que o chanceler sr. Leão
neiro. uou dizendo <rue espera que posição par-aguaia e disse que, Veloso foi nomeado membro da cer do dr. Francisco Malta

O parecer opinou em favor aquela assembléia mereça a gra- c lnrumcnto falando, a Argentina comissão que estudará os pro- Cardoso.
I idão da América. Pouco depois não t inh a direi lo de pedido à blcuras de guerra. () sr. Stettí- Segundo informações che-da filiação ao I. A. P. L uma do discurso do ohanceler Padl- coníerôncin l�e chanceleres" nius foi aclamado diretor da co- gadas ao ministro da Agrícul-vez que o trabalho desses auxí- lha, a dekgaç-ão paraguaia apre- Afirmou, após, que a emenda do missão que apreciará os proble-

liares de imprensa nada tem sentou uma solicitação no senti- Paraguai ao programa da Conte- ;:JaS relacionados com Dumhar- t�ra êsse parecer concl�� que
com as máquinas linotipistas do de ([ue "a questão argenlina" r�ncla, de exlraordinúria impor- ton Oaks. ha at�allmente um. deficit �e
ou trabalhos de impressão o •

t
-

d-' F
·

t
250 mil trabalhadores rurais

que seria' necessária para �ua Ale o er�elFo la, A Argentina OI pron amente em São Paulo, � que. �presen-
filiação ao Instituto dos In- 3.650_ baixas

t d.d
ta uma popull;tça:? adícíonal de

dustriários. Ao contrário, os amertcanas no cartaz a eu , o cerca de 1 milhão de pessoas,
auxiliares em questão perte:n- Guam, 2� (U .. P.) -:-- A�é París, 21 (U. P.) _ Círculos Fortaleza, 21 (A. N.) _ Pu- co�putados os ��nore� ,e fa-

cem ao Sindicato dos Jornal�- agora, te�cell'o dia d� invasao chegados ao govêrno francês blica um jornal desta capitallmlhas. dos operarIas agrícolas
tas Profissionais e sua fun9a? de Iwo Ju�a, as baixas dos

expressam que receberam in- !que o agricultor Vicente Mo- ,em. ger!ll. 80 na lavoura c�
consiste no cotejo entre o.rI�l-1�orte-�men�anos se e�eY8:m a formações segundo as quais é I rena tendo dispendido todos I feeíra ha uJ?a f�lta de �oo mI:
nais e provas de composlçao, .)650, mcluslVe 150 OfICIaIS. I esperada, para breve, a decla- seus recursos com o tratamen- .para �OO mil trabalhado es ne_
e assim deve ser. e.qmP8:rada ! F' -

I ração de guerra da Argentina, to de seu filho, atacado de ter- I ces?anos aos trabalhos nor

ao do pessoal administrativo e

I
Icarao e� ao "Eixo". riveis dôres de cabeça e já de- mais, .

de redação.
_

Pe�ropolls _ ..

sanimado com o rumo que to-! Os
.

membros .da so.c�eda�e
São .�u�ipares de redaçao, RIO, 2� (�.) - Informa-se Dlspendldos mava a epflermí:dade do filho, precon.lzara!ll a mten�Iflcaçao

como aliás ja o conheceu o ?e- ,que o rei Carol e madame Lu- Cr" 13.792.800.00 com [escreveu a sra. Darcy Vargas
da emlgraçao estrangeira.

ereto-lei 7.037, e� �seu � a�tlgo Ipe�9u t�m�r�� aposentos, em
a construcão que. atende�, prontar:n�I?-te, .? Sr_ Stephen Early4, letra "c", ao dIspor sobre os c.arater deflmtlVo, em �etropo- pedIdo, envIando pemcIlIna dI-

(níveis de salários dos jornalis-Ills, �ermanecendo aSSIm no de �asas populares rétamente do Rio para trata-
tas profissionais. (Brasll por largo tempo. I Rec:�e, 21 ��. N.). - A t�- mente da criança. As aplica- em Paris

A.

f.
, . Isouralla

da LIg� SocIal contra ções estão sendo feitas e o me- París, 21 (U. P.) _ Acaba

C extrema vl·olenCla e e IcaCla
o moc�mb? .ll:fon�ou que nor vai melhorando.

Om aquela mstItmçao dlspendeu, de c,h�gar a est� �ca�ital o se-

(desde a sua fundação e� julho CondeCOrado um cretano �a presldencIa dos Es-

LondJ1es, 21 (U. P.) - Nos os
.

mais aeonselhaveis nesta I de 1939, em construçoes de oficial brasileiro
tados Umdos sr. Stephen Early.

grandes ataques aéreos de on- ,fase da campanha em que as
I
casas populares, a ele�ada..so- Washington, 21 (U. P.) - D

-

-,tem a noite a RAF eI?pregou estradas representam papel1ma
de 13.792.800 cruze�los, O Departamento da Marinha uas VISI as

grande parte de su� força p�- preponderante. sendo 8.293.600 doados pelo
anun.ca que foi concedida ao t B I-ra dar apôio a ofensIva do pn-I

- I Estad?, .

e 3:800, pe�a lavo�r� 'comandante Harold Kox, da I no urDas a er Im
meiro Exército canadense, des- Londres, 21 \U. P.) - O

I �anavlelr�, m�ustna açucareI-IMarinha brasileira, o gráu de Londl'es, 21 (U. P.) _ Ber-
fechando sobre Dortmund um ataque da nOIte ?e. o.ntem lIa

e partICulales. ioficial da Legião do Mérito, lim recebeu, por duas vezes du-
dos maiores assalt?s desta I contra Dor�rr;u:nd fOI �eIto c�m . em reconhecimento pela sua lrante a noite de ontem, a visi-
guerra. Dortmund ,e. um dos lext�ema efIc�cIa. O� mcendlOs

I
' conduta meritória como chefe ta dos Mosquitos, mu1tos de-

entroncamentos baslcos. do 'podIam S�! VI.S,tOS mnda quan- MOVEIS DE RIO da missão naval brasileira em 11es levando bombas de 4 mil
sistema alemão de comumca- do.s os aVI�es Ja estavam a cem I Miami. libras.
cões e o Ministério do Ar acen- mIlhas alem, de regresso �a- NEfiRINHOtua hoje, que os centr<!s ferro-, quela cidade., Durante a nOIte U
viários alemães têm sldo ata-I foram, tambem, atacadas a�

cados sempre e sempre, com, cid8:des de Reis?o�tz e Mo

intervalos. :n::ui,to pe.9uend�, p�-I'nhelm, arr:ba�.locals Imp,�rtan
ra que o InImigo nao po""a tl- tes de refmanas de petroleo E

rar vantagem de sua rêde. de

I
�o sul de I?u�ssedorf,_ ondE

comunicações. Os ataques e� 19ualm�nte ha In,stala�oe� .

de

pequena distância do front sao produçao de petroleo smtetlco.

Recusaram o ultimatum de Koniev. FLORIANÓPOLIS.
MOSCOU 21 (U. P.) -- Avançando até 12 kms. nur:na Pelo segundo dia

frente de 50 kms. pelo corredor polonês, o Segundo ExércIto consecut-.VOda Rússia Branca acha-se, agora, a 64 kms. aper:as .do po�to Ide Dantzig. Mais para o suL" e!lquanto isso, o .Pnmelro Exer-, L0l?-dres, 2� (U. P) - O co

cito ucraniano atravessoU o ultlm(� trecho do no Babel' .que os Imanao �as forças aereas nor

nazistas ainda defendiam, e, depols de ocupar 80 localldades, I te-�mencanas com bases na

inclusive schegeln, chegou aos subúrbios de Guben, grande I Gr�-Bretanha anunciou que CAIRO, 21 (U. P.) - O primeiro ministro egipicio decla
centro de comunicações que controla nada menos de 12 estra- ,maIS de 1200 fortalezas-voado- rou, na Câmara de Deputados, que seu país apoia a Síria e o

das de ferro e de rodagem. Guben �, ademais, a defesa central ir�s Lib�ratOl:� �tacaram. obje- Líbano em suas reinvidicações nacionais e nos seus esforcos de

que guarda a passagem .entre os nos Oder e Sp�'ee, ao sul de, b�os ferrovIarIOS e as mdus- abolir as últimas restrições à sua independência. Revelou que
Berlim. Na Silésia, KOfl:lev apeEta cada vez maiS o cerco de

I tnas de �uremberg, p.elo se- manteve, a propósito, conversações com o presidente Kuwai
Br'eslau. Segundo a rádIO �lemaz. os russos apr:_esentaram um

I
gundo d _l a consecutIvo. Os tly durante a permanência deste no Cairo, ao conferenciar com

ultimatum exigindo a capltulaçao da guarmçao de Breslau, bombardeIros foram escoltados Churchill o qual, também, participou na discussão do proble�
9,uel �ntretanto, teria recusado o convite. Ipor �:]\!$tan.&,s e Thunc.terbolts. :m� �íl;to�U})an�s. .

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

, Florianópolis - Quinta-feira I 22 de Fevereiro de 1945Ano XXX 9326

Pedidos a

OSNY GAMA & CIA.
o general Korl faz blagoe!

Rua Conselheiro Mafra, 84
Caixa Postal, 239

Endereço Telegráfico: IARO

LONDRES, 21 (U. P.) -- A rádio a1emã transmitiu uma

locução do general Kurt na 'qual este diz: "O termo da rendi
ção por estar a causa perdida deve ser extirpado do vocabulá
rio dos nossos soldados. Nosso comando está tudo fazendo sem

pre para estabelecer o equilíb�io entre a vantagem estratégica
e o preço de homens e mate:riais que têm de ser pago por isto.
Nada deve estar mais longe do pensamento de todos do que a
idé:ia de emissão de ordens para que as posições sejam manti
das até o último soldado, no caso de não ser de absoluta neces"
sidade".

o Egíto apoia a Síria e o Líbano

, I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO..;.. Quinla,.'elra, 22 ele Fevereiro de t9452
-_...._-_.....-----------------------------------------------------------�--�----_..., ............

Em 8nibus novos e confortaveis.
Saídas de Florianópolis - diariamente, exceto às

I quintas-feira.
Horário das Partidas:

I Segundas - Terças - Quartos e Sextas-feira às 15 horas.
----- Aos sábados às 13 horas.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima � Irmãos

A Conferência do México
e a posiVão do Brasil

Por Conrado 'Vrzo;;

::-T. da R. - Antes da Conferencia
dos Chancclr-res na Cidade do Mé
xico, relenjhramos no artigo abaixo
palavras de Ezequiel Padilla, Nel
son Rockcf'cller e Pedr-o Leão Ve í lu
so sóhr« a posição do Bras i I entre
as Xaç'ies rnid,�s .• *

sua opinião coincide com a dos bra"1 firme de rorupimcn lo de relações
',ileiros relati vamente à libertação coru o Eixo, declaração de guerra o

econômica dos povos, defende o ativa participação na mesma, o rn i

ponto de vista de que o mundo de- nlstro das Hei a ("til' s Exteriores do
vc esquecer os velhos metodos de Brasil, sr. Leão Vcl loso, respondeu:
-olaborução e apiicar outros mais , "Nâo enl ramos n�, guerra para re

noderuos. convenientes à época em' clamar recompensas, mas para, em

1\1(' vivemos, c cita os exemplos desafronta da snln-run ia nacional
las numerosas con lcrê ncias realiza- em def'cs a dI:' princípios que nos são
las (':1t,'e os países amer-icanos para caros, f;'zer lodos os sacrifícios no

oluçúo de prohlr-mas de várias es-/ cessúrios. Desejamos unicamente o

ll'cies. DqJois de se referir ao gran-] lugar que nos cabe na Conferencia
.e esf'orco do Brasi I para destrtu r i da Paz, afim <ll' colaborar na solu
IS ton tativas políticas do nazi-f'as-. çâo dos 'problemas criurlos pela
·islllo no continente, salienta o im-: guerr-a, ajudar �I reconstrução do
!Ol'lante papel do Brasil na guerra' mundo e preservar tudo aquilo por
, diz ([lH' é significati vo lembrar que sar rif'icamos agora, nos campos
que dif'icihnente se pode encontrar I de batalha. a \'i<l<l de nossos solda
',1lJ tank. um avião ou navio que dos, rrsumlrulo. afinal, naquelas di-
l:lrticipe no vasto assalto à Europa retrizus invar-iáveis da política ex

Ie Hitler que não traga em si algo lerior do Brasil". Não resta dúvida
lesse dnmde país", enquanto "rni-! de que a posição do Brasil na guer
hares de hrnvos so lrludos brasile.i-! ra deve assegurar () seu lugar de
I'OS tomam 1Jarle al i va na badalha '

((·est2.qlle na paz. Cm pais que tem
da Enropa, ao lado de seus cantara .. ; milhares de seus filhos combateu
las de outras �a\'ões Un idas ". Por , elo em ultramar, que' t0ll10U atitude
outro lado, à pergunta que lhe for-I euérgicu quando era ainda o Bra
mulei sobre o qual o lugar que pre-I sil está pr erlestinado a representar
via para o Brasil. lalino e america-: a América cio Sul entre aIS grandes
'no, na Conferência da Paz e no potencias na época das decisões que
após-guerra, depois da sua atitude orientarão a vida universal.

A Coaf'erência Panaruericana
d o :\1éxico vai dar novos rUJllOS

a posiçáo já definida das Amé-
ricas eu: Irr-n!e da situacão atuai
do mundo. Depois do concla
ve {lo Hio de Janeiro. o mais Í111-
portante rcalizudo em conjunto pe
la Américas, a Conf'erõnci a do Mó·
x ico, situada entre a Conf'crên "'.a

de Y<1l1a (' a que se realizará .em

Súo Francisco a 2;3 ele abril, está
dcst inada a provocar um grande
avanço nas atitudes dos países do
Hemisfério Ocidental. Em relação
ao certruucu de São Francisco, es

sa conf'crencin assume vulto consi
dcrávcl , [usí amcnte porque um mês

dr-pois as Naçôcs Unidas estarão
discutindo problemas de amplo al
canoe no terreno político e das so

luções aplicáveis a questões ainda
em curso. A 12 de abril vindouro
expirará o pacto de não agressão
assinado en.í re o Japão e a Rússia ('

após 13 dias se tratará dos proble
mns nào SOI11(mte relativos à Euro
pa, mas também ao Pacífico, o que
pode indicar desenvol vimeu los c!p
trnnsccndência diante lia unidade de
propósitos que revelou a Conferen
cia de Ya.][a. De qualquer modo.
nnles do conclaye de São Francisco,
as Hepúblicas ameri,canas já t(>rii.o
definido as suas atitudes com res-

peito aos mll10S das questões inter- De ordem do sr. Jau Guedes da Fonseca. Diretor de Curo
nacionais. O inspirador da Confe-
r.ência do ::\'léxico. o chanceler D. sos, torno público que se acha llberta, até 15 de março próxi.
Ezequiel Padil!a, 'que se distinguiu mo, a matrícula para o CURSO DE PRINCIPIANTE, a car

com tanto brilho na Conferência go '.ia prof. Cascees e para o CURSO ADIANTADO, dirigido
d(J Río de Janeiro e que se espera pelo prof. Hill.brilharú de modo idê,ntieo agorn,
falanrlo-llw sôbre a,s Amérieas, Os interessados, sócios ou não. devem procurar a Secreta·

quando da visita que fiz ao l\'Iéxico ria do Instituto na hora do' expedient�, isto é. das 9 às 12 e

a seu convite, rlisse: "Esta g'uerra das IS às 18 horas.
l1�S uniu mais do Cf?e nuuca. A dl�- Os alunos do ano passado precisam de renovar sua ios-
vtda e os preeonceJtos foralll el1-' . _ A

minados pelo desejo instintivo de' cnçao, sob peoa de perde la.

defesa comum. A solidariedade con- Secretaria do Instittto Brasil Estodo� Unidos de Floria-
Unenta,l, a igualdade efetiva de di· nópolis aes 16 de Fevereiro de 1945
reitos para. todos os Estados, um es-

•

ALTINO FLORES (Secretário Geral).
-lrJi.o rcsp,'1 to para C.0111 as suas so-

' ,

beranias, nos estão ensinando

ca-I
-------------.....--

minllos !l10VOS de frutl]o-sa colabora-
ção produziu uma nova forma de

Z S B II· I II-f1'Íuda mútua. Já percorremos gran-
..' a IS o Iele part .. do call1inho''. E acrescen-

tau: "Devemos consagrar o princi
pio de que, nas conferências pura
[,ssegurar o destino do mundo, a

voz de cada nação, por pequena e
fraca, (IUe seja, será olJlvida. poi.,
nuo há dúYida de que é entre (,S

pnísrs pequenos que os desejos de
jusliça e liberdade são mais since
ros, pois lhes falta a cobiça para
al'lJitrarialllente, o que produz o

:,entido da fôrçal. Cada ser humaIJo,
sob o novo regimem de solidarieda
de i.nternacionaJ, deverá ter a ga-
rantia de certos direitos fundamen-
tais, qua Iquer CJue seja a sua raça"
Oll qualquer que seja o tamanho 011

poderio de sua nação". �o fim da
nossa entreyista, Ezequiel Pa(lilla"
referindo-se ao Brasil e ao :Nléxieo,
declarou: "Nossos dois povos, na

mar0ha para (j cumprimento (lo
Sell! grande des tino histórico, estão
unidos moralmente na luta pelo .,.. """'"..,_m�__

meS11lO local. No triunfo da demo- i
('{'<leia, e é para este fim que 111ar·;
chamos ombro a ombro, brasileiros
,e mexicanos estamos unidos, na

guetTn e na paz". Nelson Hockfel·
ler, hoje s('C'retário de Estado, em

entrevista que me concedeu em

\Vashingtoll, quando declal'ou que a

Instituto Brasil-Estados Unidos

Aulas de Inglês
EDITAL

Refrigera<ão em geral

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

cular-Rádios-Moveis finos-Tapeçaria.

VENEZIANAS AMERIVANAS

PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR
R. Felipe Schmidt, 34 Caixa Postal, 173

Florianópolis Sta. Catarina

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeêwtlco NILO LA tIS
Hoje e lLIIl&aIIA toerA a na preferi...

........_raau e atraqelru - ftmneopaeQ8 - .....,.._ -

Artlaoe Ce Nrracma.

Na fotografia vemos o Capitão 1. D'Arcy Boker-Crr-, AFC.
responsatel pelos projeteis foguetes. (British News Service).

Sete meses de campanha
na Itália

Com a Fôrça Expedicionária Bra- chegou ern outubro e o st'f(undo (lUI
s ileira na ltú lia, fever-eir-o - (S. 1. dezembro. Além disso, vieram tnm
H.) - Há coisa de sete meses eh e- bérn vár-ios grunos de enfermeiras
ga va à Itá lia a Fôrça Expedicionú- e pessoal médico para cuidar dos
ria Brasileira, para assumir seu pos- feridos. Urna esquadr-ilha de caça
to juntamente com os exércitos de da Fôrça Aérea Brasileira tem esta-
outras nações que combatem o do em ação. Dois membros das Fôr-
Eixo. ças Expedicionár-ias Brasilch-as f'o-
Foi em l() de julho que a FEB, co- rani condecorados pelos Estados

mandada pplo general de c1iyisão rnidos por bravura' em ação, (' 11U

João Batista :Uascarenhas de :N!o- merOS08 soldados c oficiais tem si
rais, chegou a Xúpoles. do promovidos por serviços dislill.-
Poucas scmanas mais tarde, de- tos e heroismo.

.

pois de receber moderno equipa- O Brasil ·declarou gnerra ii Alr
men to mililar dos Estados rnidos, manha e à Itúlia em 22 de agôslo de
c de snbmeter-se a bre"e porém 1942, depois (LUe numerosos n,t"ios
inlensivn período de trein.amento hrasileiros foram afundados pelos
final, as fôrçus brasileiras empenha- �llbrnarinos do Eixo, com pesadas
ram-se cm combate COIllO parte rio 'perdas de vielais.
V Exército, Estão agora mantendo O govêrno brasileiro dispôs-se n
importante setor. tomar. parte ,ativa na gUCITU, e foi
Dl1rantl' este pel'Íoc!o capturarallJ orgal1lzada a e:,pe�ição. Ouando

mais de 300 prisioneil'os nazistas. zarpou, foi a pl'l111e1ra Iàrça' armn-
Posteriormente, aportaralll à H::I-, da a deixar a América do Sul para

lia ?oi.s destacamentos \Ie tropas� ('otl]bat�r em solo europeu.
braslle1ras de reforço. cm grupo I \Vaslungtn!1, fevereiro - (S. l,

OSWALDO SCHARF
Missa de sétimo dia
Viuva Ana Scharf. filhos e parentes con

vidam as peSf 80S de suas reloções para
assistirem a misso. que em sufragio à
alma do saudoso OSWALDO, falecido em

Lagôa Santa, Minas Gerais, mandam celebrar no dia
23 do corrente, às 7 horas, no altar de Nossa Senhora
de Lourdes, Catedral. Desde já agradecem o compare
cimento de todos. 2 V. - 2

Emprêsa «Auto-Viacão Itajaí Ltda.»
Floriauópolis-Itajaí

Rua Conselheiro Mafra, 35
Telegramas: LUAMA - Caixa

Fone: 1565
Postal 129

Sedas, Casemiras e Lãs

CAGA $••'. a(OGA.
(-)RI N J"')()__ _-ÂA _

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

SO 1-\ l{ PBJI�I__J1

«�carpelli»
_ dd i ,... 81 : ai II'. J I • J L I.W& ib$"II& .ma 1M

-_. Florianópolis
• lc
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Rio, 20 (A. N.) - A Capital
da República 'em seu surto de
vida impressionante tem cres
cido extraordínáriamente de
há poucos anos para cá. É in
teressante balancear o número
de logradouros públicos exis
tentes no Distrito Federal e

atentar-se nas diferenças que
P G Ali d L b k

Sr. Frederico Schwanke Jr. eles apresentam relativamente
e. eorge re o utter ec Está em Florianópolis o sr. Fre- aos seus quantitativos de anosSerá muito cumprimentado ho- derico Schwonke Junior, Coleto)!

je, por motivo da passagem de sua Estadual em Guarámirirn. O sr.
atrás. Assim, verifica-se que

data natalicia, o revmo. Pe, Geor· Schwanke tem recebido muitos havia. até dezembro de 1943,
ge Alfredo Lutterbeck, lente de In- cumprimentos de seus inúmeros oficialmente reconhecidos pela
glês e Sociologia do Colégio Cata- amigos.

* prefeitura, 4.787 logradourosrinense.
* dos quais 3.769 ruas, 292 tra-

Dr, Parísio (idade 238 204 tFazem anos hoJes vessas, praças, es ra-
Acha-se nesta capital. proceden· das 99 avenidas 45 largos 40

o dr. João Ricardo Mayr, alto te de Curitiba. onde reaide, a0-' , ,

funcionário do I.A,P 1.; catado clínico conterrâneo, dr, Pa- praias, 39 becos e outros 10-
o sr. João Gondolfi, alfaiate da ri.ia Cidade gradouros que figuravam em

"A Capital",
_ menor quantidade entre os

MISSAS COmUI-eaço-es {��isu!��S ilh��q���p���lo��;
Rio, 20 (A. N.) - O Serviço A família do saudoso conterrâ-

esses dados com os de 4 anos
neo comandante Osvaldo Scharf.Florestal do Ministério da trágicamente desaparecido, num de Do Irnbituba Atlético Clube rece- passados, observa-se que o nú-

Agricultura acaba de receber salitre de aviação, em Lagôa San- b,elllos e agradecemos o seguinte ofi-'mero de logradouros oficial
por via aérea 10 mil mudas de ta Minaa Gerais, mandará rezar cio : T�nlho o grato prazer de .�oml1- mente reconhecidos no Dístrí
quíneíras, cedidas pelo govêr- missa de 7' dia, amanhã, à.s 7 nicar a v. S., que, e1:1 Assembl�la ye- to Federal aumentou de 348horas, no altar do N, S. de Lour- ,ral realizada no dia 21 de janeiro .no dos Estados Unidos, direta- des, na Catedral Metropolitana. p. p .. Ioraru eleitos o Presidente e nesse lapso de tempo pOIS que
mente preparadas e remetidas * Vice-Pre:<;irle,nte desl� Clube. O no-1em 1939 êle não ultrapassava
pela Divisão de Introdução de flaJantfl81 vo Presidcnl e convidou para seus de 4439 Para essa diferenca
Plantas do Ministério da Agrí- Sr, Wladl'ml'r St<helk"noff

auxiliares os seguintes consócios, fi-' t"b: 301 17
"

.. cando assim constituida a nova Di-! co;n
ri urram novas, ca-

cultura daquele país amigo, Via aérea seguirá, hoje, para a retoria que dirigirá os destinos do mmhos e estradas, 17 largos e

para início do trabalho que o Capital Fedel'al, afim de se sub- Clllbe_ dura,n:le () período de 1945,' praças e outros logradouros
govêrno .brasíleíro vai realizar meter a estágio na Escola de Ope- a, .194/.: 'Pl'e�](f:_nte ��e Honra :- dr" com quantitativos inferiores.
nesse setor, por intermédio do rações da Panair do Bl'asi!. o ar. Ernani B. Cott nn F Jl,l�o, Pres�dente Êsse aumento de 348 logradou-.

fl t 1 Trata se Wladimir Stchelkunoff, nosso par'
� dr, Jorge Lage, Vice-Presidente I 'seu serVICO ores a .

-

ticular amigo, _ dr. José .Murf ins, Secretár-io tie-' ros (sera 7 <){ ) no curso do
de plantas provenientes de se- o sr. Wladimir exercío, nesta ra! - sr. Luiz A. elal Silveira, Tesou- período de 4 anos é deveras
mentes salvas da grande e ra- capital, as {unções de gerente de serro GeraJ, - �l': Hodolfo 1;3o.t- surpreendente e slgnífícativo
cional exploração das Filipi- Aoreporto Junior da Panair e, nos t�nan.I�, 1° Sep·etano. - sr, Mário de um surto irreprimível de

t d d meios social e esportivo, onde é Fer rcira, 1° Fcsonreiro - sr. Joao - .. .nas, an es a passa a ocupa- mais conhecido pela alcunha de Jeremias da Luz, 20 Secretário _I expansao territorial da CIdade
ção japonesa e cuidadosamen- «russo»; conseguiu grangear a sr

.. Evandro l�llY Neves, 2° TeS01!-1 do Ri? de Janeiro da qual se
te selecionadas quanto ao al- r-eu-o - s�·. Ariosvaldo A. S?llS�, DJ- poderia esperar que uma vez
caloide, que a indústria mo- ':VIALDIÇAO DO SANGUE DE ret01'. de 1:,�porLes t: .sr. Luiz Santa- alcançada sua atual situação
d h b denomí

PANTÉRA na. Saudações. :\farlO J. Carvalho "

erna con ece so a enomi-
Ferreira, 10 Sccretórro. de grande metropole tendesse

I
Inação de "totaquina". As plan- A Imagem da sedutora e extranha ....._... " ......... ---.. -_<v antes a estabilização territo ..

tas são destinadas ao aprovei- Irena vivia na imaginação de sua

URGENTE' rial ou quando menos mode-
tamento em idades relativa- IlIha! "{rer;u ", li mistr-riosa "rnu-

_

l hcr-puntéra", t' Interpretada pela GUARDA LIVROS
rasse seu ritmo de expansão.mente pequenas, sendo subs- deliclosu Simone Simon. a encanta

Itituidas por novas culturas, rloru f'rancezinhu que surgiu csplen- CORRESPONDENTE MACllADO & CIA.Aceitam-se encomendas com resultados extrativos e riidamente há pouco t eiupo no ex- Precisa-se com urgência de

I
econômicos de aprecíavel su- traorriinário "Sangue de pantera". pessôa, homem ou mulher, di Agência. e Reprnentaçõ.. em O.rol

BA.ZAR DE MODAS ! J?erioridade relativamen�e às ;:J�/i�Ç.\On�l�;aHl��t\,l �:\����oanJ� plomada ou não, que conheça ���ij�ãoF����:,6:�I�I arvores perenes, que so se sangue de pantéra" (The curse of escrituração mercantil e tenha Caixa P08tol, 37I aproveitam em parte, isto é

Ilhe
cal people ) lemos o�.asião de prática de correspondência co Filial: Cl'ellciúma

(onfeções -- Alta costura

I'
as cascas para a producão do adm irur a encanLa'do�a Simone re- mercial. Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.
..' .

'

d l1t.'lmdo () papel rio filme que caLl- Pr6prio).' Telegramas: �PRIMUS·
Novidades qUInmo. Nessas 10 I)1l1 mu as

�,:)1I furÔl': "A m;lldi( ão do sangue Informações nesta Redação. Agentes nos principab municipio.
recebidas pelo Serviço Flores- de pantéra" telt1 COliJO diretores 15v-15 do Estado

R F r S h 'dt 34 tal vem sendo feito já êsse tra- dois n<J"atos. Guulller V. Frilsch e ----------------------------
ua e Ipe (mi, I'baiho seletivo e experimental Hob!'rt \Vise, que pl)réll�, revejam·

CARTAZES DO DIA' .
" 5(' elOI;; reallsadores llltellgentes, fa-l�������������� dos tecnlCOS norte-amellc�nos, zendo deste e'Spetúculo Ulll dos mais '

::
• • representando um verdadeIro e inleressantes do genero. Nos outros

l1entro ESpirita precioso 'presente ao Brasil, papeis temos: Kent SI,lJilh, a ga�otali encaminhando assim a dire- Anu Carter, uma csplelHilda arllsta,

Rodentor (fl-lI·al)
-

d um 11roduto d�ma das J,u!ia 1)ea11, ótima na "l']llla atriz,
� Iça0.

e
. . l�llzabrth HllsseJI, Jane I:{andolph,

maIS preCIOsas substanCIas me- Eye :\lareb, Sir Lancelot, etc. Hoje
" dicinais do mundo. ,'i". Feira - HITí'. c HOXY.

Do Ir. Lidio Palaos, I' secretarIO

do Centro Espirita «Redentor»,
filial, recebemos um oficio circu
lar comunicando ter aido eleita e

emposllada, a 14 de janeiro último.
a diretoria que regerá 08 destino9

daquela ent.idade no ano 1I0cial

1945.1946, e que ficou aS9im con.

tituida: Presidente. Oscar Cardoso;
Vice-presidente, Juvenal da Co.ta
Avila' l' secretário. Lidio Passos j De ordem do sr. Presidente, faço público, a qU'élll interes-
2' se�retária, Olga Cardoso; l' te-

sal' possa, que, de.ntro de dez diaJs, a eO'llItaJl: desta daJta, serão re�
soureiro, Antenor Pereira Nunell;
2' tesoureiro, Benito Freitas; l' c:ebidas propostas prura al"1·endame.nto do Bar (l RestaJUil'awte do
procurador. Domingoil Fernandes Cl'ube, recem i'u.stalado.
de Alencar; 2' procurador, Antônio Os interessados deverão apresentar suas }JI'opostas, devida-
P. de Lima; l' bibliotecáric Maria

Hlente as'sfjn'adas, em envelope fechado, conten.do:Passos; 2' bibliotecário, Auto Frei,
tas Makowiecky. Conselho Fiscal: a) -- prova de idOineidade fi,nanceira;
Oscar Cardoso, João Pio da Sil�, b) - prazo de aJl'rendamenrto;'
Tte. Alcides Marques, Manoell010 e) - eOlnidições de fllncionameIllto e mate.rial a se,r empre"
de Brito· Lauro costa, Marinho

gado;Alfredo 'Mathias e João Francisco

Rodrigue., d) - tabela de pl'êços.
Somos gratos pela comunicação. Será exigido serviço de primeira ordem e lnaterial suficien-

O PRECEITO DO DIA
te para atender quaisqner festas na séde social, inelllisive ban
quetes.

Os sere. vivos têm necessidade do
Quaisquer outros detalhes serão fO]'necidos pela Se<lfE�taria,OXigênio, Sem êle não pode haver

\lida. Na eapécie humana, o oxi- diariamente, das 17 às 20 hora.s, na séde do Clu1.:le.
Q'ênio é levado aos pulmões pelo Seeretaria do Clube 12 de Agôsto, em j;"'loria,)1ópoHs, 20 de
Qr que se respira. . fevereiro de 1945.
Procure respirar ar puro, abun-jdantemante, dando ao organismo

o QKigênio de que precisa. SNES,

ANrV]jmHARI08

Pe. Emílio Duffner
A data de hoje assinala o t rcma

curso do aniversário natalício io
revrno. Pe. Emílio Duffner, lente
do Colégio Catarinense,

ARMAZEM BONFIM
Rua Coronel Pedro Demoro 1531

ESTREITO

dia Recebidas 10 mil
mudas da quine.ra!,
cedidas pelos EE. UU.
ào Brasil

o -desanto
(atedra de São Pedro em

Antioquía
Com a festa de hoje, a Santa

Igreja recorda a entrada e esta

belecimento de S. Pedr o em An
tioquia, O grande Apóstolo. antes
de se dirigir definitivamente aRo'
ma, governava a Igreja na capi
tal do Oríente. Por causa disso,
Antioquia viu crescer maravilho
samente a cristandade j mereceu,
até, ser a cidade onde pela pri
meira vez os díscipwloa de Cristo
receberam o nome de «cristãoll»,
i, é, "imitadores de Cristo". Com
o posscr' dos séculos Antioquia de
caiu muito do seu antigo esplen
dor, vindo a ser c centro de he
resias. Seja come fôr, Antioquia
será sempre uma lembrança gra
ta ao cristão. Além de ter sido a

capital do cristianismo, deu à.
Igreja um avultado número de
mártires, Peçamos a S. Pedro que
interceda por seu antigo rebanho,
reconduzindo'o novamente ao a

prisco e dando á velha Antioquia
o brilho que pOSluira.

rUIMT-A-JOUft

Clube 12 de Agosto
de

,. .

concorrenClftEdital

�ranoel Ferreira de Mélo
lO Secl'eltário

Impressionante o
creSCimento da
Capital da República

sirnpatia de todos com quem teve
oportunidade de privar.
Os de ·0 E.tado", como os lIeUI

demais amigos, desejam lhe uma

feli-z estáda na Cidade Maravilho-
sa.

-

HOJE 58.feira HOJE

CINE
A'� 5 e 7 1/2 horas

o filme mais emocionante que o cinema já apresentou:

Amor maternal
com Libertad Lamarque

Mil vezes superior a «Porta Fechada ..

Drama e Musicas
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO 3x88 (Nac. Coop.)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Preços: Cr$ 3,1)0, 2,00, e 1,00.

CINE (CIMPERIAL)
A's 7 1/2 horas

O magico espetacuJo ctechnicolorido»!
Musicas! Bailados! Canções!

A canção do Hawaí
(Tecnicolor)

com Betty Grable, Victor Mature e Jock Oakie
Ouçam o Fox

«CANTA·ME UMA CANÇÃO DAS ILHAS
NO PROGRAMA

DEI? JORNAL 3x8 (Compl. Nac.)
CURIOSIDADES ESPORTIVAS (Short)

Cr$ 2,00 (único), Imp, até 14 anos

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções nOISTINTA" e RIVET. Possue um gran
do sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratoa, algodões, morina e aviamentos
para alfai'J.tea, que recebe diretamente das

Snra. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas, A Cosa "A CAPITAL"

visito antes de efetuarem suas

chamo o atençêio dos
compras. MATRIZ em

..................................................... I , � ..
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r-:-�tsDllq�" Laboratório ClínicoI g
......

�
.,

� RUA JOÃO PIHTO, 2S - Fone: 1448

I
� � � (em frente ao Tesouro do Estado

nnÁTOnO pnfOLDGICRS Florianópolis
I

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. i.. l1a Costa AviJa

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

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangue

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

BELlEMA
/

para Ec'zematide Infantil

• Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

o ESTADO
o Bonsucesso pretende vários

jogadores do Vasco
Rio, 21 ·E· Dirigentes da Bon

sucesso estiveram, ontem, na sede
do Vasco da Gema, procurando
obter a cessão de vários jogadores
cruz-maltinos.
Alem do médio Otacilio, que já

na última temporada o defendeu,
o clube leopoldinense procura ob
ter o concurso do ponteiro Cordeiro
e do zagueiro Carlinhos, da equ i

pe de amandores do clube cruz

- maltino.

��--.�.� ....

COMPANHIA "AIJANÇA DA BAlA "

FWldada em 1870 - Sêde: 8 A I A
lNCENHWS F TRANSI'OUTES

Capital e reservas .

Hesponsahilidades .

Cifra.. do balanço de 1943:

Receita . , , .

AtIvo .

Slnlst:·os pagos n.os úitímos 10 anos _ .

Responsaotlídades . .

Cr$
c-s
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

74.617.035,30
5.978.401.755,97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898,90

76:136.401.300,20

de Sll " AnISio MaS80rT&.

DlRE'J'C,rlE8: - Dr. Pll.rn1lJo <!'UllU 1"NIl.Te (1. CUYlllho. Dr lf'ranCllrN'

o SãoBianchi deixou
Cristovão
Salvador, 21 ·E· Chegou a esta

capital o centro media argentino
Bianchi, que integrará o quadro
da Baía,

AchoM melhor desistir

CASA MISCELANEA distri.! Pr�8t!gf8 o GOTêrno e Bt

buidora dos Rádios R. C. A, d&l'IMf!lil armada8, - O. ,eri..
Victor, Vâvulas e Discos .: Rue 11111 "q1ilJnta - eol••I.ta". (L.
C. Mafra. 9 u ".1.

Proprietários - J. Moreira & Cia.:

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

PRÉMIO Mt IOR

MATE:

CR s 6.250,00

Empossados os presidentes
vários Conselhos da (.8.0.

o retorno de Plácido
S. Paulo, 21 ·E.- Plácido não che

gou a um acordo com o Juventus,
rncatro.ndo- se disposto a retornar
ao Rio. Aguarda apenas o térmi·
no de alguns negócios particulares,

Esta
"

e

o Sabão

"VIRGEM. ESPECIALIDADE"
CI A. \VETZEL INDUSTRIAL-J01NVILL}:_: (Marce rejli3!

ai.o "•••) f.lta" •• o... ale-._ t
ii! J .1.,4'& __.i. 2 i a.A. â!!tIiií!J.J 1 ti. ftwué

E ii!

spertsve
tratado o extrema esq11erda Pipi,
o Corinthians se mostro disposto
a dar uma oportunidade a Hér
cules para que esse elemento vá
exercer suas atividade em outro
clube em que possa figurar como

titular.

Tem novo presidente à
F. P. F.
Curitiba, 21 .E. O sr, Felizardo

Gomes da Costa, é o novo preaí
dente da Federação Paranaense de
Futebo1 até j aneíro de 1946, con

'forme determina o estatuto da en

tidade mater, O p leí t o foi boatem
te renhido. havendo apenaa duas rcandidaturas: Felizardo Gomes da.
Costa e Antonio Silva Pereira Ter
minada a apuração observou-se o

seguinte resultado: dr. Felizardo
Gomes da Costa 37 votos, corrtrc I

ã

31 a {avor do sr , Antonic. Silvo
Pereira.

Martinho e Elgen no

Ipiranga ?
S. Paulo, 21 ·E. Encorvtro-se no

Rio, enviado pelo Ipiranga, um

emissario deste clube afim de con I
seguir trazer para esta capital.os I
jogadores vascoinos, Martinho e

EIgen I o prime ro guaroião e

o segundo rne i.a esquerda Trata se

de amador.es que corno tudo indi

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe
cialmente para todos os ca-

808 de Hemorroides, é illle

diata, alivia as dôres e 08

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas das

ulcerações e varizes hem "r·
roidaís. A venda em Ioda.
as Farmacias em bisnaga.
com cânula especial para
facilitar a aphcaçâo.

-
MAN ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

E j :ii!! ,,,'.
-

. ..,.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

CC:A

Móveis
(omprar, vender ou alugar

só no

ft SERVIDORA
ra maior organização no

genero nesta capitall
Rua Joào Pinto, 4,

Fone 775.

==np -

ve s ti r-s '3' com Icontôrto
e'egância?

- -

Quer

e

Procure a

ALfAIATARIA
MELLO

e escolho o seu figurino.
Rua Tirodente 24

------------------�

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultos
Doenças das crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Bch
midt, 21 [altos da Casa Po
raisoJ, das 10 30 ás 12 e das

15 às 18 hs.
Ruidência: rua Vise. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

�.·.l.... �

I }g�
,

I
I

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

tagem, por intermédio da
firma A. L. ALVES
Rua Deodoro. 3S.

Ag�nc.l.lt8 e lfU b-agenclaJI em tooo o terl'ltor1<:l naetonaí. - S1JcurAl oo

Oruguãr. Reguj.adoN!1 <1" "n.rla.e DM lJrl.nclp:t!s cidades <1." 4.ID4rtca. Ilurove
• ""!.rica

AGENTE EM f<'(,()RlANóPOLlS
C AMP O M t, O B O & C I A. - Roa Felipe ScbmUlt. D. n
Caixa Postal a. li - TelefoDt> 1.0n.1 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUHA. TUBARÃO. ITAJA1, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Buenos Aires. 21 ·E· O nadador
araentino Juan Ramon Aparicion,
qu� se lançou ao Rio da Prata
sábado, ao meio dia, em Colonio,.
no Uruguai, para tentar a traves

sia do rio, viu se obrigado a aban
donar a tentativa, a uns cinco

quilômetros da costa, no lugar
denominado Arroyo Grande, em

Quilmes, por ter sido surpreendi
do por uma forte tormenta. de'

pOIS de haver nadado durante 26
horas, I co, tem um grandp. futuro'

de I Futeból na Varzea
Em prosseguimento ao Campeo

nato VUlzeano de Futeból. serão
Rio, 21 E· O sr . Luiz Gallotti realizados domingo. no gramadovice-presidente, em exercicio, da do Flamengo F. C., em Capoeiros,

'C.
B, D., empossou ontem à taro duas. partidas futebolisticas. A

de os presidentes dali seguintes primeira partida será entre os for
Conselhos Técnicos da entidade: tes esquadrões do Vitorioso x Ca
s�. Air Pinheiro, do �emo, sr De rarnurú e Q segunda entre a ven

I
Cl0

•

Amaral. da Nataçao : �r. Ge cedor da la, partida x Guanabara
orglno Sande Perez, do 'I'êrus. Reina qran-te errtusãcerno nos

I :!n;;::��s 1���'�!�i���;:S para I������;;� Im���'QRio, 21 -E· A Associación Argen- n'" � .

tina de Remeros Aficionados d ir i- .1411' 'UI r4 11fAt. � - .

giu à C. B, D. um convite exten· éSTl lSPEClF/CO TRP,Z,
aívo a todos, os clubes brasileiros, ALIVIO IMéVIATO!.....---------------------------
para pt;lrticipar das regatas inter

--------------Dl-------------1IIll nacionais a se�em realizadas a l '

I
e 15 de abril vindouro. no Rio Lu'
jan, Santa Fé.

Transferido Raul Rodriguez
Rio, 21 ·E· A C. B. D. deu co

nhecimento à F. M. F. que trans
feriu o jogador Raul Rodriguez,
do Fluminense para o Penarol de
Montevidéu.

mB �

Crédito Mútuo Predial

Muitas bonificações e médico graü.s
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

'gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

� ._iI;II---'-_.__..._'=IIIII·CIlI----_----_.:f' o Atlét-co Mineiro pagou
a indeniza�ão
Belo Horizonte, 21 ·E· Legali

zando em definitivo a sua srtuo-

Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais ção perante à Federação Mineira

modernos, inclusive Sandolias poro praia ao alcance de Futebol. o Atlético depositou
na tesouraria da entidade Cr$.das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros 2.700.00, correspondentes à inde-

I PREÇOS SEM RIVAIS! nização ao Cruzeiro, pela entrega

L:
I dos pontos q�e fez, não disputan·

:j���;C�U;i;lÇOB�;��i;;�;) I
!�ube. último enccrrtso com esse

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 Pipi no Corintians
_------------------------ S. Paulo, 21 ·E· Após ter con-

Dr. Guerreiro da
Fonseca

f Avisa a seus clientes e

I
amigos de Sto. Amaro. fi
e Palhoça que reiniciará
a clínica em Fevereiro de

J 1945 e fixará residência

I_
em Sto. Amaro.

}----------------------�

CAS.A
Precisa- se alugar uma,
centro da cidade, que te

nha 3 ou mais quartos,
Dão-se referências,

Informações nesta redação.

. "
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Tecidos de vidro
Londres, (B. N. S.) - Um

dos mais belos tecidos do mun
do será manufaturado pela in-
dústria britânica de vidros de
pois da guerra. A fazenda de

fNSTITUTO DE DIAGNOSTICO que se trata, feita de um teci-
CUNICO do de vidro, possui um brilho

DR. DJALMA semelhante ao da seda. Ao
mesmo tempo um processo de

MOELLMANN senvolvido por meio de pesqui
zas científicas especiais per
mite que todas as côres do
arco-iris sejam tecidas numa

só peça do material em ques
tão. Este processo basea-se no

emprego de tintas de óxido me

tálico, já usado na Grã-Breta
nha, através de vários séculos,
na manufatura de vitrais.
Além das sua:s altas qualida
des estéticas, a fazenda de vi
dro possui inúmeros aspectos
úteis. Não desbota, não man

cha e não se queima. Fotogra-
fias recem-exibidas no "Daily

OR. AUREIJO ROTOLO Mail" desta cidade provam
que mesmo com a aproxima"'édico - Cinrrião ..:...... Parteiro ção de um fósforo aceso, peloIAIOS I f

Moderna e possante instalação ,espaço de 60 segundos, a azen-

de 200 MA. da de que se trata nem ao me-

nagnostíco precoce da tuberculose nos ficou tostada. Por outro
,ulm.onar, úlceras gbtricll! e duo- lado, pode ser torcida ou do
íenaís, cãnc.er d�. estômago, ale- brada em todos os sentidos
oes das Vlal bíliares, rms, etc.

Iplica o Pneumo-tórax artificial sem que apresente rugas ou

lira o tratamento da Tuberculose perca a sua maciez. Êsse teci
ulmonar - Tratamentos moder- do de côr firme será usado I008 e efiCll_zes desta mol�5!ia principalmente em cortinas
ornpleto gabinete de Eletrícídade _'
-iédica: Ondas curtas e ultra-eur- estofos ou decoraçoes de qual-l
", Raios Iofra-Vermelhos e Raiol quer gênero. Mas os cientistas I _

tIltra Vio!eta. Intrason-Terapía britânicos estão igualmente
Lon8ult6�1O: R�a Deodoro, I tratando de aperfeiçoá-lo afim

esqUIna Felipe Schmidt . .

1.. I b 12 hrs., ti dllJ 14 .. 17 brl de servir como material para
T""one t.'" vestidos.

Indicador Médico o Câncer
Cede Ouando
Atacado
a Tempo

Como conjurar o perigo os que,
embora Q ignorem, já são víti
mas do terrível mal. E,mais:-

Os últimos dias de Mussolini
O drama incrível que precipi
tou a queda do Duce. Relatórío
de primeira mão fornecido pel»
próprio Dino Grandi e outros
membros do Grande Conselho
Fascista, agora ocultos para
:fugir à vingança ... Pág. 1.

40 minutos que mudaram o cur

so da guerra - Revela-se ago
ra como, num único ataque,
a RAF liquidou 5.000 cientistas
e técnicos alemães em Peene
munde - interrompendo duran
te meses, a produção de bombas
"robot", que teriam retardado a

invasão aliada ... Pág. 77.
Não deixe de ler êstes e

outros 24 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de JANEIRO
Condensado para poupa?' tempo!

DR. ARAUJO
I ..�.

Assistente do Prof, Sanson, do Rio de Janeiro
ESPECIALISTA

Doenças e operações (lOS OLHOS, OUVIDOS, NAIUZ e GARGANTA

Oiru,rgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

Esôfagos,:opia, traquêoscopia, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc.

CONSUI.TAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

"ormado pela UnlTersidad. d. �n.br&
Com prática nos hospital. europeus

n.tn!('.a mMlca em cera!. pediatria, doen-
tu do mtema nerTG.o. aparelho ..eníto

ur1n&'10 do homem • da mulher
.....te.. TtfiClÚoo: DR. PAULO TAVAR_
CurDO de Radiologia Cllnica com o 11r,

'4anoel de Abreu campanarto (810 Pau

lO�. E8J)eClallzado em HIgiene • Badde
?übl1ca, vela UnlTer.lda<1e do ruo de Ja·
aeíro. - Gabinete d. Ralo X - Electra

�lUogratIa cl1n1ca - lI!etabollamo ba·
aal - Sondagem Duodenal - GabInete

UH. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Servlço8 de Clínica Inf=nttl da Assistência Municipal • Hospital

de Caridade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
coxsut.routo. ltua Nunes Machado, 7 Ol)III{{clo S. Francisco), rODe 1.444

Consultas das 2 às 6 horas
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78�

DR. BIASE FARACO .w ftmoterapla - LaboratÓrio 441 mícroe

eopía e a.n6l1ae clln1ca. - Rua lI'ematldO
I(achado. 8. ron. l.llM. - J'lorlanópolta-

Medtco - chefe do Servlço de Slfil<iB do Centro de Saüde

DOEN(.;AS DA PELE - SlFILlS - AFECÇõES URO·GENITAIS DE
::A.MHOS OS SEXOS - RAIOS INFRA·VERMELHOS E ULTRA·VIOLETA�

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

DR. SAVAS LACERDA
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
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Acaba de sal!
Custa Cr.$3,OO

Especialista em alta cir úrgía e ginecologia

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

R.preeentante Geral no BNUi/:
FERNANDO CHINAGLIA

RIU! do ROlário. 55-A· 2.0 andar - Ri4

DR. SETTE GUSMÃO

VENDEM-SECrrgFE DOS SERVIÇOS DE TISJOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO
HOSPITAL "NERJ1:U RAMOS",

Curso de aperfe lcoarnen to no Hospital São Luiz G-onzaga, de São Paulo - Ex-esta

glário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno dr
.

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLtNICA GERAI. - DIAGNóSTICO PRECOCE l!. TRATA)IENTO ESPEUlAUZADC'

DAS DOENÇAS DO APARll:I.HO RESPIRATóRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
CONSUL'l.'AS: D!àriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18

RESIDl!lNCIA: Rua Esteves Jüníor, 135 - 'l'et. 742.

........................................ W_d..�..== ..

CASAS: na rua Uruguái. dl17eTIJo.,
pequenoll, com renda menlol d.
420,00, por 37.000.00 cruzeiroe.
Na rua Felipe Bchrnldt, por Cr$

120.000.00.
No Elltreito. por Cr$ 25.000.00.
Em Coqueiro., 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

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

Deodoro 35.

VENDE SE uma Serraria
-

hidrâulica, de.
vidamente registrada no LN.
do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

SANGTTEJN()I __
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Célere, Vanadato a

Arsen-ato de
Sódio. etc.

DR. MADEIRA NEVES
Médico ea.,ecialiata em DOENÇAS DOS OLHOS

eureo $I! Aperfelcoamento e Looga Pr'ãtíca no Rio <le J9.lletro

OOltItUl.1't\8 - I'ela manbA: dlaJ1amente d.. 10,30à112 he , à tarde ezcepto aOi
lIIlbadoe, da 1',30 la tI! boI''' - CON81l1..TORIO: RlUI Joi.o Ptato L '1', .obr.do -

PoDr. 1 ....1 - Reald�DCI.: BD PrM1«-te eo.tbl.bo. ,..

DR. ROLDÃO CONSONI

A cooperação feminina V.ENDE-SE �;:it�r��i���:
reiros , com casa, pasto, bôa

na guerra' água e p�quena chácara. Tra·
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.A. SANTAELLADR.

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medici�a da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço N� ..

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.
CLiNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Ne to
Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 J;lor�s :

Residência: Rua Álvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

Datilógrafa
Com prática de escrit6rio,

procura emprego. Cartàs.
por obséquio, a M A,. neste
jornal. 10 v .• 2

Por Marcelo de SANDOVÀL

I parado
nas l'ôrças combatentes ou

Londres, ft'verciro, para este [or- na defesa civil, e nas indústrias de
n a l - () número de homens imcor- urm.mu-n to e munições trabalham
porndos às Fôrças armarlns do rei., � mibhôes c meio. Outra quarta par
DO unido nesta gUl'lTll, é pratica- te, serve nas indústrias e ocupações
mente o mesmo que na guerra pas- essenciais ao esforço de guerra. Os
"ada. As necessidades do Exército, restantes são inválidos, estudantes,
c nuetanto, aumentam enormernen- aposentados, retorm-idos. etc. Dos
te, tanto pela mecanlzação como 16 milhões de mulheres, mais de
pelas novas armas que i ntervêrn na meio milhão está nos serviços de
luta: tanques, artilharia anti-aérea, defesa eivil e nos corpos auxiliares
uviôes e artilharia anti·ianques. Is- do exército. Cerca de 2 milllõ'es tra·
so qner dizer que a produção i'n-I balham nas indústrias de munições;
dllstria 1 é agora infinitamente nlaliol' I mais de um mil,hão e meio nas in·
do que antes, porque develll ser fa· dústrias essenciais c 3 milhões em

hrieados não somente esses novos vários ontros s'etores. O resto com·
"eleulos e máquinas de guerra, co· põe·se de meninas em idade escoo
mo as munições ill(lispellsúveis ús lar, l11ulüeres casadas com filhos Vende· se a casa na 30 da rua
novas peças de artilharia e às bOI11' inválirlos, etc. muitas das quais po· J T U

bas de aviação. A isso rieve·se acres. rém, exercem atividades parciais de aguaruna. ratar na Alfaia·
('('ntar' o auxilio prestado pela In· guerra,. taria Carioni". 5 v -5
glaterra aos demais aliados, prinei· Como se vê, o núnwro tolal de --------------

pallllente à Hússia. Essa indústria li ulheres que prestam serviços no I
1 ..não poderia de modo nenhum de- exército ou trabalham nas índús'jscnvolver-se com (1S 'homens que Irias, é quasi que a metade do nú·

\

havja (lisponheis, O problema foi mero COl'l'espont!('nt(' de hOlll('ns.·
resolvido pelas lllullwre's, prestando· Sôbre a outra IllL'tad(' pesam os en·
se umas a desempenha,' os servj'ços cargos (le ('lllidaJ' da infnncia que é I

uuxiliares do exército, deixanrlo li· o ,futuro <lu Inglaterra, e dos

inVá-1 COMPRA
vres meio milhào de homens, e lidos e velllOs que' ,não podem mais VENDE

e

abandonando ollltras as Suas opera· vroduzir. As cifras e dados purbli· •
ções 'e suas casas para incorporar· cados r('('ent�1llellt(' pelo govêrno'
se nos parques .inciuslriais. A popu· comprovam que a mobilização pes-I Idi9mal por·
lação em idade de tn�bal,llar, na, ln· ,oal no Roeino enido foi absoluta. tuguêll. elpa.
glaterrJ. (!JOl11(,llS entre 14 c 64 e mente total, alcançando até o últi. nhol. francêll,
lllulheres entre 14 e 59) e rle 32 mi· mo hOl1lem e a última lllulhe-r em inglôl, etc,
lhôes de homens, 50% esta i,neor· idade de tra�)alho. (U . .T. B.). Romance. Poesia, Religião, Aviação,

I Matemática, Física, Ouímica, Geo.logiai Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e' naval, Carpintarica,
Delenho, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade;- Rádio, Máquinal; Mo
torei, Hidráulica, Alvenoria, Agri
r;ultura, Veterinéria. ContabiUdad.,

I Qi�JGnú.Q.. .to, .tQ.

QUARTOS
Alugam-se na Rua Vítor

Meireles 42. 5 v. - 3

o�I�tN����I��O
Kolà�l.. In·terna.. de Senboraa e CrI

afifU em Geral. CONSULTORIO: Rua

If'eltpe &:hm1dt - Ildltlclo Amélla Neto.

roa. 111112. e &.I Il1 • lo! b 17 baru. RE-

.m1:Neu.: , Larga Benjamin
Constante. 3

Dr. LAURO BAURA
URGENTE!lll"pec1al1eta em Doençaa de Senho

raa - Vlas Url!nárlas.
Cur!tQ de especializaçQo dI! Gineco

logia (doenças de Senhorall) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de SSo Paulo.
Tratamento eBPeclal1zado, mMlco •

cl!'Ürglco, das afecções do aparêlho
genital fem1n1.:'lo (Utero. oTário•.

trompa.. etc.).
Cura radical da. 1nfl� dOI

"-nexos IO'!ãrlo8. trompas). sem ope·

raçllo), Tratamento de todos os dIa·

tllrblo8 da tlltll1struaçlo e da eaterlH·
dade.

Trat.amento moderU{) da bleno..... •

iria alCtldll e crOn.lca. em ambos o.

sexos. por proceBso. modernos 801>

,'ontrO!e endoseóplco - i1�t:J,()8copl.
- e d.e laboratérlo_

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- I:r-..'FRA·VEIU,IELHO
CONSULTAS: - Das 10,110 1. 12

Ilorás e du 2 ls a.
C-onsult.Ól'1o - Rua Ttradentel a.

Fone: 1.6611.
Resldênet.

Uio�ra4o>.

NOVOS e
USADOS

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

VIn,..ta • Orto�L Ollalea • 0InrI'III

.., tora.. rarlOe • ._... •• MÜorU.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
l.'1alIIente du 1... 17 hOl'Q.�.
("II: ... lrnl:MIn'. "'JY1m....."'..... 7.'

Dr. Newton d'Avila
Operaçõel·· Viall Urinarias .. Doen·

çal dOI intestinol, réto e anus

o- Hemorroida.. Tratamento da
colite amehiana.

Filioterapia -. Infra.vermelho.
Consult: Vitor Meirelel, 28,

Atende diariamente à. 11.30 h•.• ,

ra tarde, dai 16 hl. em diantl
R..Sd: Vida) Ramol, 66.

FQI\I' 1067.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Isa CouelLelro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.'42
!atrera a dolllldl.
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A�: atitude de De Gaulle exige Objeto de discussões a «Carta do Atlântico»
"� : .'

·d I
·

t
Londres, 21 (U. P.) - A desta, entretanto, o govêrno Polônia não eram contrários a

. .,' ra··PI O esc areclmen o Ca.rta do A:tlânti�o foi, ?oje, bEitânic� ?ão tinha informa- C�r�a .do Atlântico. O ,eremiel'
objeto de discussões na Cama- çoes positivas. bntamco declarou, entao, que

. ra dos Comuns, quando vários a Carta do Atlântico era "um

.
. LIS_BOA, }1. (U. ,;.) -. O observa?or dos assuntos inter- deputados interpelaram o go- Londres, 21 (U. P.) _ .ram- roteiro, mas não uma regra".

naCI?n�US do Se�ul�, ven�llando a atitude da França e suas vêrno sôbre as decisões toma- bém Churchill teve que res- Tanto Churchill quanto Eden
possrveas consequencH':s �envadas. do. fato de ter I?e Gaulle es- das pelos "três grandes" com ponder hoje na Câmara dos recusaram-se a entrar no as
tado ausente a conferencIa. da Crrmeía e, em seguida, a re.cusa, relação a Polônia. Foi o depu- Comuns uma interpelação, stmto, antes da discussão sô
de De Ga�l�e de conferenciar �m Argel c_?m ��ose:,e�t, afirma tado conservador, professor quando um deputado pergun- bre a conferência de Yalta, já
�u� a posiçao do chefe do g.�verno. francês .exIg,e rápido es��a-IDOUg'laS Savory, que levantou tau se as decisões sôbre o fu- marcada para a semana vín
l�clm�nt?, SO? pena de se .agravar o que sena grave na reerga- a questão, perguntando ao sr. turo dos Estados Balticos e da doura.
mzaçao ImedIata do contmente. Eden se a carta do Atlântico

não obrigava a consultar as

populações a oeste da "linha
Curzon", pãra saber se deseja
vam ver incorporadas a Rús
sia. Uma vez que aquela re

gião da Galicia oriental nun
ca estivera em poder dos rus

sos, perguntou Savory, que

Rendição em massa na Siegfried I'r!!i�eert���=ú!i��;!��!:::PARíS, 21 (U. P.) - Rendição em massa teve lugar na ferência. Evitando responder
frente do Terc_eiro Exército nor,te-americ�no qu�ndo es�a fo_rça I diretamente � ques�ão, Eden
levou de roldao uma nova grande secçao da lmha Síegf'ríed, retrucou que ISSO nao era uma

mediante seu avanço de 9 kms. sôbre uma ampla frente. Os
I

questão russo-polonesa, mas,
soldados nazistas encaminharam-se para as linhas estaduni-1tamQém, uma questão ucranía
denses de mãos para o alto e foram aprisionados e enviados .na, já que existia uma gran
para a retaguarda. As colunas de Patton estão realIzando avan- de maioria ucraniana naquela
ço rápido numa linha de ataque de 80 kms. que se estende do região. A respeito dos desejos Não está certo !setor de Prum ao triangulo Mosela-Sarre.

PARíS, 21 (U. P.) - Oficialmente se informa que o Ter- Sr. Mario B. de Andrade Ramos
ceiro Exército quebrou a resistência alemã entre o Sarre e Mo

sela, triangulo formado a sudoeste por Trier, ocupando dez
localidades. No desenrolar da operação foram feitos 1.200 pri
sioneiros tendo as forças americanas avançado cerca de 9 kms.
em sua frente de ofensiva.

Florianõpolis 22 LJe Fevereiro de 1945

(TRES
I

. " .

A famosa novela de Amaral Gurgel
Acaba de ser editada pelo Laboratório Nusma a novela

«Três Vidas» que será remetida, gratuitamente, a qualquer
doa leitores. bastando juntar ao nome e endereço, urna bula
do TONIFORÇA. Não só receberão a novela «Três Vidas». co"

mo todas as outras que o Laboratorio Nusma publicor. Além
disso concorrerão ao próximo concurso Nusma. Endereço do

Laboratorio Nusma: - Rua Jurupari, 44 -- Rio.

Representante pera S. Catarina: Machado s tia -Pnnlís.
Toniforça: tônico para os fracos, força para os debeis!

VIDAS»

ULTIMA HORA ESPORTIVA

Como já noticiamos, na rega
ta disputada domingo último, en
tre o Veleiros da Ilha e Iate Clu
be, na raia oficial do primeiro,
coube a vitór-ia aos rapazes do
"Veleiros". O fato de Orlando
Coelho ter sido o primeiro a

atingir a meta final e Osmar
Nunes o segundo, não designou
o vencedor; assim fosse, a vitó
ria seria d o Iate e não do .. Ve
Ieiros". Logo, a disputa foi por
equipe e não individual, corno

pode fazer crer o noticiário de
gabinete e o fato d e terem sido
premiados somente os dois pri
meiros lugares. Não resta dúvi
da, que para a confusão que pos
sa ser criada em torno do as

sunto muito terá contribuído o

clube que, em tais casos, tenha
instituído prêmios ao primeiro e

segundo colocados, ao invés de
fazê-lo à equipe vencedora. O
Iate, 1)01' exemplo, já instituiu
... ". .

o ors pr-ermos para sua anuncia-

da regada de domingo próximo,
além da disputa duma taça. Te
remos aí. ao mesmo tempo, co

mo no Campeonato Estadual, o

individualismo e a luta entre
equipes. o que, positivamente,
está errado. pelo muito desagra
dável que poderá acarretar, In
centivar o individualismo quan
do apenas iniciados no novel es

porte, dois clubes ainda não a

altura das necessidades da vela,
seria trabalhar para sua decadên
cia. A maioria dos nossos veleja
dores desconhece o regimento do
elegante esporte da vela e mui
tos estão a pular daqui para aií,

Em viagem de inspeção às Suo
curaais do sul do país. acha-se, Idesde ontem em Florianópolis, pro
cedente de Porto Alegre. tendo
viajado pelo avião da Cx:.uzeiro do
Sul. o sr. Mari o Borges de An
drade Ramos. Gerente da poderosa
e conceituada organização nacio
nal Sul America Capitalização, 8:11..,
com séde na Capital Federal.
O sr. Mario Ramos, que deverá

seguir amanhã para Curitiba. de
automóvel, veiu a esta cidade
u-Hrn-de dar prosseguimento às
demarches para a instalação, em

Florianópolis, de uma sucursal da
Sul America Capitalização, S.A.

Senhorinha ,Bilmar Souza

Laboratório de Análises Clínicas
(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)

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

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

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

Farmacêutico

A senhorinha Bilmar Souza, di
leta filha do snr. José Zeferino de
Souza e de sua exma espôsn , vem

sendo muito comprimentada por
ter concluido com brilhantismo o

seu cursa de datilografia.
Recebendo seu diploma das mãos

de suo dedicada professôra, d. Li
dia dai Santos Saraiva, a gentil
diplomada cumpriu o grato dever
não só de corresponder aos enaí
namentos de sua mestra mas,
tambem, o de satisfazer os an

ceios de seus queridos po is ,

Questão de gôsto
Londres, 21 (U. P.) - Na

Câmara dos Comuns, houve
uma discussão bastante diver
tida, quando o deputado con

servador, reverendo James Li

tle, perguntou a Churchill se

seriam permitidas as libações
alcoolícas no dia da vitória.
Propunha o reverendo que êsse
dia fosse reservado à oração.
Churchill que não é de todo

inimigo dum bom whisky, res

pondeu, evasivamente, esperar
que quando chegasse a ocasião
todos soubessem celebrar a vi
tória condignamente. Mas,
acrescentou, parecia-lhe que as

preocupações do reverendo Li
tle eram um tanto prematu
ras, o deputado, no entanto,
encontrou apôio de lady Astor

que, sabidamente, só bebe água
da bica. Perguntou ela ao sr.

Churchill se sabia da existên
cia duma sinistra conjuração
entre os negociantes de bebi
das, no sentido de embriagar
todos os homens, num díà em

que deveriam estar todos de

joelhes agradecendo a Deus

pela vitória. Então Churchill
abspínhou-se e disse que to
das essas dúvidas lhe pareciam
muito exageradas e que Iady
AStOT nesse ponto talvez fosse
mais sensível que a grande
maioria do público. Já aí Chur
chill encontrou apôio do depu
tado independente Granville, o

qual afirmou que o fechamen
to dos "bars" transformaria o

dia da vitória numa coisa mui
to diferente dum dia de ora-
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GERCIHO SILVA

DEUS QUEIRA •••

Czersk em pOder dos russos �:fsir:::·p�'::iO.
a

Moscou, 21 (U. 1".) - Em I Czersk está ademais situada Rio, 22 (E.) - "A Noite",
ordem-do-dia dirigida a

R?-j' sôbre a estrada de ferro Dant- em sensacional reportagem,
kossovsky o marechal Stalm.. . informa que se discute agora
informou que suas tropas ocu- zig-Berlím e constitue um po- o direito de posse legítima pela
param Czersk, ?2 kms

.. a� s_u-lderOS,9 baluar!e. das defesas prefeitura, da tradicional Pra
doeste de Dantzlg, na Poloma. alemas na Poloma. ça dos Arcos, logradouro pú-

blico de grande importância,
na confluência das ruas Ria
chuelo e Mem de Sá, que teria
doado em 1738. A ação, já em

juizo, é promovida pelo Semi
nário São Jorge, sendo ré a

prefeitura. A doação de Dom
João foi feita, em .agosto de

1738" ao então bispo do Rio,
Davj, Guadalupe, para o pa
trimônio do referido Seminá
rio. O Seminário quer entrar
na posse dos terrenos sôbre os

quais a prefeitura mantem o

domínio e até cobra foros e

laudemio.

RITZ - Hoje - ROXY
SIMULTANEAMENTE

Às 17 e 19.30 hrs, Às 19.45 horas
Sessões chics

Simone Simon e Keni Santh em:

A MALDIÇÃO DE SANGUE DE
PANTÉRA

Forte! Emocionante! Arrebatador!
No Programa:

Criatal de Rocha - Coop.
RITZ - Noticiario Universal - Jornal

Preços Cr$ 4.00 e 3,00,
Impróprio até 14 anal

Reportagem da Folha Co
ROXY • rioca n. 39 - DFB

Noticiaria Universal -Jornal
Imprópria até 14 anos

Preços Cr$ 3,00 e 2,00
!

RITZ, amanhã, às 19.30 horas lMarlene Dietrich e James Stiwart
em: ATIRE A 18• PEDRA

sem sa be 1', ao certo, o c lu he de
sua preferência. Quant.os deles
não hão de preferir uma meda
lha para si, a uma taça para o

clube sob cuja bandeira estão
correndo?

A «Cidade de Blumenau)}
está publicando o seguinte anun

cio: «Devol va as j oiras. - A pes
sôo que lançou mãos de joias
e outros ohjétos na resid�ncia
do sr. Gustavo Zimmermann.
deve devolvê-las. Caso contrário,
seu nome será publicado pela
imprensa».
Isto nos faz recordar o ocor

rido com um amigo. Tendo
desaparecido um seu paletó fez
publicar anúncio quase rios mes

ma termos do acima repro
duzido. Seus amigos, a «turma»
do cafésinho, não teve dúvidas;
passou a lhe telefonar: «Olha,
amigo. Seu paletó está na Che
fatura. Foi entregue ao comis
sário Fulano. «Seu casaco foi
entregue hoje no Chiquinho»
etc. Nosso homem corria à De
legacia para verificar que o re

ferida comissário há muito es

tava em férias! No "Chiquinho",
nunca se ouvira falar no tal
paletó! Os "trotes", auceseívos,
dia após dia, traziam-no meio
louco. Entrementes, a "respon
sável" pela malfadada peça de
roupa, talvez devido a despesa
de tinturaria que a rneamo es

tava a exigir, resolveu devol
vê-Io, Dirigindo-se à ..residência
do nossa amigo, lá a deixou. A
espôsa do lesado, imediatamen·
te, telefonou ao marido: "Fula
no, teu paletó está aqui ...

" Não
terminou o recado. A voz do
nosso home� i,�te;romp�u.a
como um trovao: Ate tu.. E
saiu-se com um monte de im
propérios!
Deus queira que o anunciante

de Blumenau não passe por tão
maus bocados, mórmente em

se tratando das joias duma
residência. LO

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nhD Crelslta�1
"Sll.VEIBA"

Atacando o último reduto de Hitler
ROMA, 21 (U. P.) - Pela primeira vez, aviões aliados

bombardearam, ontem, Berchtsgaden, a pequena localidade
dos alpes bávaros onde se encontra o famoso castelo-fortaleza
de Hitler. Foram bombardeiros médios e caças-bombardeiros,
com base nos aerodromos italianos, que enfrentaram furioso

fogo anti-aéreo, a baixa altitude, o último reduto onde o tueh
rer espera entrincheirar-se depois da perda do Reich.

As perdas navais japonesas
GUAM, 21 (U. P.) - O comunicado naval diz que subma

rinos norte-americanos afundaram, nas águas do Extremo

Oriente, um grande cruzador japonês convertido em porta
aviões, bem como um destróier e 22 navios mercantes com que
elevaram as perdas navais japonesas, desde o inicio, a 1.045
unidades.

SERA' HOMENACiEADO
Pela diretoria do «Veleiros

da Ilha», ho ie , será recepcio
nedo o sr, Mario de Andra-

I de Ramos, desde há dias en

tre nós. O distinto visitante,
consagrado vele iador , é ime
diato vitalício do luxuoso
"Vendaval", que há poucos
dias deixou nossas aguas e,
que, segundo fomos infor
mados, la de u entrada em

águas guanabarinas. Ai está,
pois, mais uma oportunidade
para a nossa nunca desrnen
tida cordialidade esportiva.
já iniciada pelo «veleiros».

'.i
Campeonato Sul.Americano
Os brasileiros abateram on tem,

à noite, no Chfls , os equatoriancs
pela dilatada contagem de 9 ten
tos a 2.

Colombia e Bolivia empataram
por 3 tentos, na partida em pros
seguimento ao Sul-Americano. on

tem. Os colombianos ficaram de
posse de importante taça, por
tem vencido na classe dos "fracos".

Estabilizador e transformador
Vende·se um, de 1 kilowatt, na

e dação do ESTADO.

Gago Coutinho vem
ao Brasil
Lisboa, 22 (U. P.) - O almi

rante Gago Coutinho partirá
para o Brasil a 28' do corrente,
último, utilizando durante a

viagem instrumentos náuticos
em prosseguimento aos seus

estudos sôbre a rota de Pedro

Alv?;r�3 CaQral!

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias daa melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - .RuoC. Mafre, 9
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CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CADELUDO.

. _.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


