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GUAM, 24 (U. P8) ..� INFOR.MES A.QUI CHEGADOS CONFIRMAM A BATALHA DE IWQ·JIMA�,,/
É, DE MUITO, A MAIS SANGRENTA DE QUANTAS SE TRAVARAM, ATÉ AGORA, No. -,rACÍ·
FICO. o NúMERO DE BAIXAS, DE AMBOS OS LADOS� É SIMPLESMENTE ESPANT'OSO.
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Brilhantes êxitos das

brasileirasfôrças
Roma, 23 (U, P.) - A for-I vam poderosamente fortitíca

ça brasileira ocupou ímportan- dos, donde lançavam constan
te elevação no Monte Castelo. � tes contra-ataques contra as

Na mesma região foi ocupada linhas aliadas em todo setor
ainda a localidade de Abetala.

I
do Monte Belvedere. Vencendo

Para conseguir essas vitórias essa tenaz resistência dos na

os soldados brasileiros tiveram
I
zistas, os brasileiros consegui

que investir contra um com- lram avançar apreciavelmente
plicado sistema de trincheiras, Ipara ocupar os dois pontos já
nas quais os alemães esta- indicados,

o
o MAIS ANTIGO l}URlO UE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALT!NO FLORES

I Florianópolis - Sábado, 24 de Fevereiro de 1945Ano XXX 9328

Cada dia mais se estreitam 11 chegada de Hess Mais feitos da aviação brasileira
as relações amistosas à Bahia causou ROM�, �3 (U. P.) - 'I'hninderboltsdo, do " Grupo de

Rio, :;3 (A. N.) - As rela- ça como para esta maravlluoc.i 1
- Caças bli�SIlelJros aÜlJCar��l a ponte dia estrada ,d� terrn de Bren-

cões emt.re a França e os países uação. Um prova do pres.t.ig io ' sensaçao ner que e levada da Itálía a AJ>emaJI1h:a, danificando o aces:,o
;mericanos tornam-se cada dL'l do Bl'8.sH arute o govêrno da I Rio, ::;:� (A. 1.J.) - Coinunl- da ponte pelo leste. E�'se ataque reaJl.I�ou-se em cooperaçao

mais estreitas dados os laços França teve sua expressão ul- cam da Baía que houve à tar- com avioes uorte-amertcanos que daníticaram o acesso do h

de snupatía e afeto que os as- tímarnente através da no Jwa-I ele, a.l í, grande sensação ao cor_! elo o.este.

sociam sob os mesmos prlncí- cão elo embaixador Francois l rer a notícia de que havia de-

O ·d t V
•

tê·pios de compreensão e de igual-, Dastíer de Vigiere p::ra chefe I sembar��do naquela capital, presl eu e argas conquls OU o pr mio
dade defendidos ao Iongo da

I da, �lossa rel:resentac;ao. drplo- dum aVIa0 proced�nte do �o1'te Rio, 23 (A. N.) - Realizou-Itodo o país, elevando-se no

história pela nobre terra gau- mátíca no RIO de Janeiro. É Rudolf Hess, A cidade agdtou- se ontem uma reunião da Di- corrente ano em várias unida
leza. Sempre proveitosas por

I de notar que, presentemente, se. Somente mais tarde quando retoria da Legião Nacional da
I des federativas, à verba de 3

isso, são, l�ara o h�c:ementL1, Jl05suimo� apenas quatro .gl'an- se ver.ifioou o equívoco �Oli que Prevenção da Cegueira, destí-Ímílhões de cruzeiros. Regis
dessas relações, as visítas de des embaixadores os quais, eru cessou a emoçao produzida em nada a conferir o prêmio na-Itrou�se, assim, em menos de
e1e1118n tos ldgados à adr.lÍnis�: razão do S>81� v�l'Ül· pessoal, OeU, � tôda cidade. Enltão, fo,i apura- cíonal de Prevenção da Ceguei-! cinco anos. a decuplação das

traç�o francesa. a terras do pam. os mars importantes po_s-: do que o tal Hess eh:gado era, ra de 1944,. i�stituido desde ,�erbas destinadas �o combate
cont.iuerrte americano. Cheg�-Itos franceses no ,e�tel'lor. f)cojrealmente, um. alemao tal

CO�11938 pelo Sindicato dos Jorna-jàs causas da cegueira no Bra
do recentemente de MOllt�Vl-lcl(,S: Rene Massíglí, em Lon-Imo seu homondmo preso na r»- listas Profissionais do Rio deisil.
déu, o sr, I.101uis Bertrand clie- dres; Henri Bonet, em Was-] glaterra, mas u malemão judeu Janeiro. I A campanha contra êsse
fe dos sea-vnços franceses de in- hington: Catroux, em Moscou anti-nazista de nome Joashim O prêmio foi conferido ao mal no nordeste, cujos Esta
formações. transmitiu ao jor-I e Dastie.r de la Vígeíre no Rn- 1 Hess, fotografo, chegado de presidente Getúlio Vargas por. dos ocupam o primeiro lugar
nalfsta suas Impressões relati-I de JaneIro. Pern'all1.buco. motivo da criação do Serviço no censo nacional, apresen-
vamenae ao clima de franco de-

_ • de Tracomo do Nordeste, com' ta-se promissora por motivo
senvolvimento que. na capital " questao a'rgontlna alema- sede no Ceará, Ida facilidade de transporte
uruguaia, 8111COlnltl"a1l1 os ucgó- JS II

-
_

Há �lguns anos, as
_

dota- devido à excelent� r?dovia le-
Cl'OS rrauceses, quer do ponto I çoes VIsando a prevençao da vada a cabo nos últimos tem-
de vlsta oult.nral quer do po ito LONDRES, 23 (U. P.) -_ O porta voz da Wilhelmstrasse Cegueira orçavam apenas er pos pelo serviço federal de
de vista comercial, que se 2US- declarou, numa transmissão de entrevista coletiva à imprensa, 290.000 cruzeiros anuais para obras contra a seca.

píolam os mais promissores. I que a única questão atualmente discutida entre a Argentina e

O Brasil - diz - ocupa uma ° Reich é a troca de diplomatas, a qual, disse, prossegue de ma- Homenagem ao embal·xador chl·neAsposição de relevo no quadro neira normal "nada se sabendo em Berlim de qualquer protes-
das potências amigas do meu to Argentino". Rio, 23 (A. N.) _ O embaí- B. Thonpson, senhora Jane
país. Nação grande com yas-lM

.

I
xador da China senhor Cheng- Life, representante do "Time"

t_os re�u�'so's ."qllle ?�e:'ecen\ .asi orreu O CO aboracicnista Doriot Ten-�oon reuniu na ,sed� .da e do "Life", sr. !-,i� Sitraco

JJ:el�loles pe\l",peCtIv�s,. oBla-,. . embaixada dequele pais vanas Chang, 1° secretano e 2° se

�,ll e um campo vastíssimo ou- I Pal::s, 3 (U, P.) --: �aIs. um d? sudoes�e da Alemanha. Do- personalidades de destaque, às: cretário da embaixada chine

ue. podemos trabalhar de p.m-, dos grandes COlab?IaClOlllstas not, _9ue e apresent�do pelos quais ofereceu um almôço. To- se, sr, Tzu-Huriu.

n:e,rra provettosa obten?o, .

as- d�saparece" enc.ontrand? pelas alem.a�s com:o pre�Idente ?o maram parte no agape o sr.1 O almôço transcorreu em
sun, resultados excepClOlnalS e almas de guen.a a morte, que ComIte de Llberta�ao Frances, IAlmir de Andrade diretor da meio a um ambiente de inten
benefícios, tanto para a Fra,n-, lhe estav_& destma?a: dIant� ° fue�rer .d? PartIdo Pop�lar I ." . '. sa cordialidade sendo trocadas

do pelotao de fuzIlamento E Frances vIRJava de automovel ,AgenCIa NaCIOnal, LItchng, ex- i - •

h 'd
A

•

•

'
• I

.

't' d Ch' L'm expressBes carm osas as uas
Doriot nazista frances de tns-' quando fOI atingido pela me- mmIs 10 a ma em I a I

d 't "

MO'VIJIS DE RIO te fa�a, que fugira para a tralha morrendo imediatamen-I transferido para o. i:rr:portante I g�al'l ._es_p_a_I_Ia_s_, _

jj Alemanha com outros inte-Ite. Sabe-se que o govêrno ,de cargo em. Cl_1�ng-Kmg, F�r-

NEGRINHO ,grantes do gabinete de Vichí' Petain estabeleceu em Sigma- nando Lar:-I Vlgm, consel,h�Iro Ca�lsas. Gravatas, Pijames
quando da libertação da Fran-, ringen, no sudoeste da Alel1fa- da EmbaIxada do. MexICo, Mel8sda8 f1lelhores, pelos me

ça. Coube a agência alemã I nha um chamado Comité Con�ad Wanzors, d:retor d� Dores preços só Da CASA MIS·
DNB anunciar que Doriot mol'- !Francês para a defesa dos in- SerVIço de Informaçoes, Jos� CILANEA - Ruoe. Mafra, 9.
rera durante· um ataque de I terêsses nacionais. Provavel-

,Ao. t
•

t ,aviões aliados em baixa alti- mente foi alí que Jacques Do-

res · .mor OS por mlnu o .
tude, num lugar não revelado I riot recebeu seu castigo,

I
.

Chamado ao Rio o embaixador GUAM, 24 (U. P.) - Três fuzileims navais momos ou fe-

I Hd:ü's cada 2 minutos, elul'IaJu,te as primeiras 58 homs de batalha

I João Neves da Fontoura t-:- esse é o eSPaJI1JtoS? balanº� dt:t invasão dJ� Iwo Jima dado ofi-
=��=�:==:==:==::::::====�. ,

.

n
- i-CIaImente pelo alul.lrante Numtz. Mas af]rma o co.malndante

j �IO, 23 (A. N.)
.

- Chamado � serVIço en::barc� a�"'I?-ha, I ela EsqUl�dra do Pacífico que os fuzileIros matalnam, :p.e�o meI em LIsboa, com destmo a esta capItal? err:balXa,d?r Joao Ne-
I ho,s, 2 japOlll8iS,eS por cada 1 dos seus mOI'lDOS, ou Hejallll 3 allna

v.es, üa Fontoura,: chefe da represenrt:JaçaJo dIpl,omllit.lCa d� Bra- rello,s Uquidados cada minuto, du,ranlte mais de 2 dilas e il1odrtes!

;� b��?� :�pi1�rerno d� Portugal Sua permanencIa sera bre-jOs russos fizeram 23 mil prisioneiros·
1.200 fortalezas-voadoras atacaram re���c�����, (�.:.) orde���=':;�����!e��� �s�,������ �:

b.
· - dia ontem dirigida ao mare- portante das defesas alemãs

20 O jetlvos alemaes IChal Zukhov, informou qüe na direção de Berlim. Infor-
.

tr?p�s da primeira �rente da n:ou, ainda, Sta}in que duran-

LOjnldres, 23 (U. P) - O co-. cações de Kintzi'11gen-Hanseh-: R,:sSIa Bra�l�a, depOIS d� um
I
te o combat� )�or Poznan os

mando das fôrças al�reas 1101'-1 bach-Neumarck, compr-e,enden� mes de SItIO e encarmçado.s so�d.ado� SOVletICO� t.o��ram
tp-ameri0anas com bases na I do tôda a área de Leipzig e SQl,l cOI?bates, complet�ram O al:n- pnslOnelros 23_ mIl. OfICl�lS e

Gil'ã-Bretanha a,nuneiou que I cIp NurelLlbel'g. qmlamento dos nucleüs na�ls- soldados alemaes, mClusIve. o

mais de 1.200 fortalezas voado� I tas cercados de Poznan. ASSIm, comandante da praça, maJor-
1'a'8 Liberators da 8a Fôrça Aé- hoje, os russos tomaraJ71 posse general Matter�, com todo :)

�:��������::�:l��i�{i��El�i:�;��� NNOalloOfEeXnéSriVc�ltoO aabSOlut,audeSrsaqgur:lnade CIddadeesceUIEastradoO uMalOgLuerraLondres 24 (U, P.) - A munli(:ações n'o sudoeste do

DNB admite que os russos ir- Reich. ()s bombardeiros ata- Londr�s, .23 (U. P.) --: O

.romperam em Garudenz;._ a en-I C:-l.!l.tes pram escoltados POI' nono exer�lt.o. norte-amefl(�ano _ LONDRES, 23 (U. P.) - A BBC anunciou que a radio de

. trada do corredor polones, on�

J
nuns ·de .650 cac:'as 1�1ustangs e acaba de mI�lar �ua esperad� Angorá informou que a assembleia turca aprovou a declara

de se travam pesados comba- Thumderbolts, que opera.ram grande ofenSIva sobre a plam� ção de guerra da Turquia contra o Japão e a Alemanha, a

t�'s de rua, contra os oentros de cO�)'lnni� cie de Çoloni�! qual �rl.t�ará �m vigôr a partir d�_A� de março .

.t

Pedidos a

OSNY GAMA & elA.

Rua Conselheiro Mafra, 84
Caixa Postal, 239

Endereço Telegráfico: IARO

FlORIAHOPOLlS

Com Dougla��
I' -

e aSSim
Frente do 21" Grupo de

Exércitos, 23 (U. P.) - Dou

glas Fairbanks agora chefe
duma esquadrilha de aviação,
abateu, ontem, mais dois
aviões alemães chegando, as

sim, a um total de 13 apare
lhos destruidos. Ambas as suas

vítimas de ontem eram Fock
Wulf do tipo 119.

Irromperam em
8arudenz

I'

I
I')
I!
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2 o ESTAaO-Sábado, 24 ele Fevereiro de 1945

'\DA

Semestre
Trimestre
Mês
Número avulso

No Interior:

Cr$
Cr�
Cr'

Ano

Semestre
Trimestre

80,tlO
4,5,00
25,00

Anúncio! mediante contráto.

Os originais, mesmo não publí
cados, não serão devolvidos.

A direção não se responsabtlíaa
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Teve morte
Instantânea
Segundo informou o "Jornal

de Joinvile", na estrada Gua
ramírrm-Joínvíjs deu-se, no
dia 12 do corrente, um lamen
tável desastre de automóvel.
Viajava o sr. Bruno Manke
para Joinvile, guiando seu ca

m�nhão, q_uando, um pouco
alem da VIla de Guaramirim
pediram-lhe passagem doi�
moços. O condutor parou para
lhes falar e, logo em seguida, Iveio um caminhão da fábrica
de carreteis Santa Teresinha
de Joinvile, o qual, na veloci�
dade, não poude desviar do
veículo parado, nele batendo
c?m tal violência, que o ímpul
sionou para a frente, indo o
mesmo grata abaixo, levando
pela frente ';lm dos moços, que
teve morte ínstantanea.

L.fYROS .'

.1,

0;\. tioS'f
RlIA�EÓD()J�Ó�33
, :nfiI2111tlOPÔLis:'

NOVOS elUSADOS
COMPRA e

VENDE
•

Idi..,ma. por
tugub. espa
nhol, fl'ancê••
inglês. etc,

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cí

'IiI, militar e novel, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade;' Rádio, Máquina.i Mo
tarM, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
Ilultura, Veterinária. Contabilidade.

Dicionário.. etc. ,etc.
. Camísas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores. pelos me

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

Médico espe�iàlizado
Acabá de receber seu diplo ..

ma de médico especializado em

malária, pelo Departamento
Nacional dê Saúde Pública, o

sr. dr. Afonso Balsíní, que ocu

pa o cargo de Chefe do 2° Dis
trito do S'erviço Nacional de
Malária de Santa Catarina,
com sede em Blurnenau e [u
rísdição no Vale do Itajaí.

Clínico a
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
rnodeerica, inclusive Sondo lias paro praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

I PRECOS SEM RIVAIS!

:T�;i�;c;;i;JÇOB�;��i;i��� IRUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
...1 aR ...

verdade!Esta /

e

Exame de sangue, Exame para verificação de concer,
Exame de urina, Exame paro verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame paro verificação de I --------------------------
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
}\u tovaccinos e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidos, café. águas, etc.
r __ ua .zn:zr

Os EE. UU. inauguram novo
sistema de vale postal

Wasb ingtnn , fevereiro - (S. L, da um selo dr 90 cents e 1I1ll outro
H.l - lrn simplificado sistema dei de 3 cr-nts. Pagaria, portanto, ....
remeter ,linheiro pelo ser-viço pos'l (C.S.:;; :!.93).
'ai, foi adotado nos corr-eios dos Es- As ordens convencionais de di
I"dos L'n idos. a part ir do dia 1° do I nhciro nâo serão adotadas pelo no

.orrcnt« 111(>S. O novo sistcmu utili- vo sistema postal, mas, ao que "I;

za notas postais, as quais serão emi- espera, o novo sist ema ser,:', alln
lidas Il'\S dcnom inuçócs de um .11' 1111'nte popular, unia vez que não há
lez dólares, cnnquanto sejam em- quaisquer f'o rruu lidud cx para () arl
;)l'egados selos postais para as

par-I quiren.tc preencher, nem quaisquer
.es Irrcionár ias de um doIar. Trna Ionnulúi-ios para serem preenchidos
laX:l uniforme de cinco ccnts será pelos Juncionários dos correios, O
'obrada a cada "I:'IHla, sem distin-! ndquirunt« l cm apenas que escrever

:'ào da impor-í ân.cia. o nome do dcst inn tú r!o na nota,
Assim. si \'0('(> quizer enviar destacar o recibo. e 1'(,1111:'tel' a nota.

(LS.� 2,H3 pelo ser-viço postal, de- \" qual poderú então se!' descontada
ver ia coruprur LIma nota postal de cm qualquer agencia de corr-eio.
dois dólares, ii qual seria adiciona-

CARTAZES DO DIA
c

c

r

o ESTADO'�c lb I'·Diário Vespertino �� \\t.sOl/q#J' a ora orlo
�

-

. /J ��.Redaç�o e .OfICinas à ;:::: � RUA JOÃO PINTO, 25 _ Fone' 1448
I rua Joao Pinto n.? 13

I
� ,g I'

Tel. 1022 _ ex. postal 139 ">, _
__ _

cn (em frente ao Tesouro do Estado

ASSINATURAS
nnnrono pnTOLDGICnS Florianópolis

Na Capital: Dr. H. G S. Medina Farrn, Narbal Alves de Souza
Cr' 70,00 I Farm. L. !la Costa Avila
Cr, 40,00
Cr$ 20,00
Cr$ 7,00
Cr$ 0,30

Instituto Brasil-Estados Unidos

»

Aulas de Inglês
EDITAL

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

go do prof Cascae s e para o CURSO ADIANTADO, dirigido
pelo prof. Hill.

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

das 15 às 18 horas.
Os alunos do ano passado precisam de renovar sua IDS

crição, sob pena de perdê-Ia.
Secretaria do Instittto Brasil Estodo s Unidos de Floria

nópolis, aos 16 de Fevereiro de 1945
ALT'INO FLORES, (Secretário Geral),

HOJE HOJE

Sedas, Cosemírcs e Lãs

CASA S••". a(OSA
O'RI-AA N]-)O SOL\ R PEJI�L]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 _111- End. Teleg.: «Sccrpellí» 111"- Florianópolis

z. S. Ballistolli
Refrigeracão em geral

Sorveteiras - Refrigeradores- Balcões--Frigoríficos
(para pronta entrega), Máquinas de escrever e cal

cular-Rádios-Moveis finos-Tapeçaria.

VENEZIANAS AMERICANAS

CIHE
A's 4,30 e 7 1/2 horas:

PROGRAMA COLOSSO
I

Brasil 6 x Uruguai
Nacional Cooperativa (l° Jogo)

II
Judy Canova na gozadissima comédia:

Rica sem dinheiro

1

com France Lederer e Slim Sumerville
III

A volta do garot()

-e,

PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR

I
I'

�------------------�-----*------------===--=---� --=-------

Postal,R. Felipe Schmidt, 34

FlorÍanópolis

Caixa 173

su, Catarina

CASA MISCELANEA dístri Pre8'Ugta o 6ol'êrno ,. aI!

buidora dos Rádios R. C. A. dS8!J(')1'I arm&da8, - oa 8\Bt"

Victor, Vávulas e Discos - Rue ,�m "qIlJnta. eoJ•• I.ta". (L
C . Mafra, 9 O. 111.).

I...._�! �

Igelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
MATE:

ESPERANÇAFARMACIA
do Farmaeêatleo NILO LA \J8
tio". • .m.llll.bt _6 • ... preteri'"

..._......_....... CIIlltraqetr.. - Bom_pau.. - �
&rUaoa Ce IIorraClba.

••r••__ .",.CIt o.,_.....et. a• ..-....""". __c-

com Jackie Cnoper e

IV

Cavaleiro
Susana Foster

alado
cem Tom Mix e Tonny

4' e 5 episódios.
Preços: Ce$ 2,0), e 1 00 Irnp. até 10 auo s

• e e

Coop.)

CINE «IMPERIAL»)
A's 7 1/2, horas

ULTIMA EXIBIÇÃO
O filme mais emocionante que o cinema já apresentou:

Amor maternal
com Libertad Lamarque

Romance! Tangos! Canções!
NO PROGRAMA

JORNAL BRASILEIRO 3x88 (Nac.
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Cr$ 2,00 (único). Irnp. até 14 anos

'" �, *
..

Simultaneamente, no Q0EON e IMPERIAL

tentação das' garotas
com Cail Russel a revelação de 1945 e mais: Jimmy Lidon ,

Dianna Lyn é Frances Gilford.

CINE

Amanhã,

A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Sébado. �4 de Fevereiro ele ".5 3

I
-

O santo do dia

VIDA �'OCIAL �P������,"ditO!�t�I!!!'! Sio M.tla�l:po!!o e Marlir
para m e lhor atender sua grande freguesia e ao

Depois da Ascensão de N.
povo em geral, resolveu inaugurar no dia

Senhor, reuniram-se os Após-1 u DE MARÇO a sua nova secção:ANIVERSARIOS Schutel, .recebemos O ofício' tolos no Cenáculo. Judas, o

Senhorinha Maurina Abreu abaixo, que agradecemos: I Deposito de retalhos traidor, devia ser substituido.

Tranf:correu ontem o aniverilário Tenho o prazer de comuni- Dentre os 72 Discípulos de
talicío da gentil senhorinha Mau· car-lhe que em sessão realizada

I
Retalhos das melhores fazendas, diretamente das Jesús, foram escolhidos dois

�i�a Ferreira Ab�eu. dileta filho nesta data; foi eleita a seguin- melhores fábricas. pelos menores preços. candidatos: José, o Justo, e
do sr, Estevão Jose Abr�u. Por. esse te Diretoria, que dirigirá êste I Aguardem o mês de MARÇO - E' assombroso Matias. Os Apóstolos, em ora-
o\ivo a distin�a amversarlante

Clube durante o ano em curso: Vai revolucionar o comércio de tecidos. ção fervorosa, pediram a Deusmuito cumprlmentada.
•

t, Presidente de Honra: Major se dignasse mostrar qual dos
Da ESTHER DE DINIZ José Rosário de AraUJO; Presí- ARMAZEM. BONFIM

I
dois devia suceder a Judas.

Cercada do carinho de seus dente: Dr. Domingos Trinda- Aprouve ao Senhor que fosse
filhos vê transcorrer hoje, seu de; 1° Vice Presidente: Marti- Rua Coronel Pedro Demoro 1531 que Matias humildemente ace-

anive{'sário natalício a exma'l nho Calado; 2° Vice Presiden-, E·- S T R E I T O
deu a predileção divina e com

sra. Esther de Diniz, digníssi-1te: Juergen Buechler; 1° Se-j os Apóstolos recebeu o Espíri-
ma esposa do sr. José de Diniz, I cretárío: Moacir Schutel; 2" I __ to Santo, no dia de Pentecos-
D. R. do Instituto N�ciona� do Secretá�io: Gu�tavo Regis; �".-mll -

d f· ê b "tA. te�., �oube:lhe evangelizar. a

Mate e brilhante jornalista, TesoureIro:. Llbera�o Canom: i 1110çao e coo lança ao gov ruo ri 8DICO
I
EtIOpIa. �l p�rmanece� muito

residente em Joinvile. 2" Tesoureíro: João Ferrari I __ tempo, fiel as doutrmas de
•

: Dias; Ora.dor - Dr. Mar�ílio I LOi\;DRES, 22 (U. P.) - O govêrno brttâníco pr-etende
I
Cristo, zeloso em converter e

D. JOÃO BECKER 'Motta; Dl r e t o r Esportivo: I transformar a discussão em torno da Conterêncía de Yalta nu-
I
salvar almas. De passagem por

Assinala a efemé�i�e de hoje Adolfo �oos; C,hefe,9.o DeR�r- i lua moção de �onfi,ança. F.oi o que reveJ,o�: hoje, o sr. Eden, �o
I Seb�stopol, foi �la�·til'izado pe-

o transcurso natalício do D. tamento de Eaucaçao Físíca l H'I1JUllCiar na Camara dias Comuns que ao rím dos debates, sena los Judeus enfurecidos com o

João Becker, Revmo. Arcebis-: -- Libório Silva; Diretor de anrssentada uma mocâo do seguinte teor: "A Casa aprova a Incremento que a religião cris

po de Pôrto Alegre. Dado a seu Publicidade -. P�dro P.aul:o d�('}laração de política' conjunta estabelecida pelas três grandes t� estava to��ndo. A' imit�boníssimo coração, p�r. certo �ac�ado; Corníssào de �H�dl-, potências na Courerêncía da Cr-icnéia, e aplaude especialmente çao .de se� DIVll?-O. Mestre" .

S.
inúmeras serão as íelicítaçoes caricia - Jonas de Oliveira, I

a decisão de manter a unidade de ação, não sõmemte inla derro- Matias nao rejeitou o cálice
:,. ue aquele prelado receberá João Zomer e J�lio Ferrei�a II ta frinai do inimigo comum, C0il110 depois na paz como na guer- dos sofrimentos, penhor infali-

01' êsse grato motivo. lLob? Co_nselho FIscal - .Joao. Ta". A provação dessa declaração, que equivale a uma declara- vel de &�� eterna ,?c.maventu-"
_ ! Chn�t1l:kIs, Rodolfo �lc��l, I cão de confiança 110 govêr.no, é consi-derada certa apesar das rança; aliás, o l1:artmo que ll:e

DR. FRANCISCO CAMARA I E rr: 111 o Schroeder Dionísio t:iiscrepâncias sôbre alguns pontos, como o caso polonês. deu a morte, fOI �p.enas o ep�-NETO 'Freitas e Ranulfo E. S. de SOU-I' - logo de um mantírío lento C1-

Deflue hoje, a data natalí-' za. Encarregado do Material frado em privações e sacrírí-
cia de n�sso distinto conterrâ- Esportivo - Alexandre Costa.

T ENH A J U I ZO cios de toda a espécie durante
neo dr. Francisco Câmara Ne- mantem por meio das quan l ius de a vida de Apóstolo. A exemplo
to, �ui digno Promotor Pú�li- d� S. �atias, estejamos tan:-
co da comarca de Ararangua. CORRE,SPONDENTIJ bem nos prontos para o martí-

• • Jj TEM S r F I L ISOU REU. rio, uma vez, que no século
MENINO PEDRO LUIZ Precisa-se de um que tenha XX O cristão ainda pode ser

Transcorre, hoje, o aníversá- prática de contabilidade. Lugar mártir. Os restos mortais do
rio natalício do inteligente me- de futuro para pessôa que te- MATISMO DA MESMA grande Apóstolo são conserva-
nino Pedro Luiz, filhinho do nha habilidade. Exige-se ido dos em Tréverls.
sr. Campolino Alves, funcio- neidade. ORIGEM? USE O PO-
nário bancário. Cartas de proprio punho in-

dicando idade. nacionalidade
MENINO LUIZ HENRIQUE estado civil, referências e pre

.",,\ ....)A data de amanhã é suma- tenções para Caixa Postal 183.
-; '?:;piente grata para o distinto nesta capital. 4 v,.21

:'casal, jornalista Moacyr I&Ua- ..... Itemy da Silve�ra -:- d. ?elCldes A Imlgracao DO I
Climaco da SIlveIra, VIstO queI" •

a�sinala o �ra?scurso. natal.�- i apos-guerraCIO de seu fllhmho LUlZ Henrí-]
R' 2') (E) O' B

.

lO, � '. - SI. en]a-
que. min Soares Cabelo, técnico em•

SRTA. tVONE FRAINER assuntos de imigração, expres-
d t sou que depois da guerra, a

Transcorre, amanhã, a a a

t 1" d . til rta Ivone Europa não terá mais imigra.n-na a reia a gen 1 S. ,
• ·t· . t d

.

1
t d íedade local tes, calmo aru igame..

n e, evic o
ornamen O a SaCI .

" .

Ii ãc d
-

. Iib
e fiÍha uerida de nosso pre-] a soma izaçao e as naçoes -1 e�-
d qf' de iornalísta João i

í adas. Revelou que a Argentí- Jza ? con la ,J I na adiantando-se ao Brasil I
Framer redator do D. E. r. P.. ,'

l'
..,

lt
';

'. ja rea izou um mquerr o na.
SRTA. ALMERINDA PEREIRA 1 agl'iüultma e

. �a indústria sô-!
Faz anos amanhã a gentill

bre as necessHtades dos traba

srta. Almerinda Pereira, gra- llladores europeus, t:n?� 111on

cioso ornamento de nossa so- tado mesmo uma espeue de

ciedade e dileta filha do sr. agência na Espamha. Dedarou
Euclídes Pereira proprietário que todos os trnigrantes ser

do Café Rio Br�nco. A gentil \'em, pri/l1lcipalmente europeus,
aniversariante receberá por desde que se sai!ba como elirstri-
certo muitas feiicitaçõ�s de lmí-Ios e apro;veMá-los.
suas 'amiguinhas, que o são em

grande número.

-

PREPARADO

Dia 25
B. Dida�o de (arval�o, Mártir
Em 1.609, recebia o Japão

um heróico missionário na

pessoa do Pe. Dídaco de Carva
lho. Nascido em Coimbra, aí
fora inscrito nas fileiras da
Companhia de Jesús. No Japão,
dedicou-se a ensinar a doutri
na cristã. Indo à Conchinchi
na, lá fundou uma cristanda
de. De volta ao Japão, percor
reu várias regiões onde o Evan-

I
gelho ainda não havia sido
anunciado. Sai novamente do
centro da rrnssao e prega a
Cristo por onde passa. Retor
nando de suas viagens, é preso
e martirizado. Imergem-no em
um pequeno lag'o de água fri
gidíssima. Os pagãos instavam
com a paciente vítima para
que apostatasse de sua fé. Três
horas já durava o suplício e
Dídaco nem sequer gemia. Ti
ram-no do lago e o conduzem
ao governador. Quatro dias
mais tarde recomeça a mesma

tortura, pelas 10 horas da ma
nhã. O Padre fixa os olhos no

céu, reza e sofre pacientemen
te, exortando os cristãos pre-

E.,. 111 d
..... - sentes à constância na fé. De-

. ditai e concorrencla pois de mais de 10 horas de
De orelem do sr. Presidente, faço público, a quem 1nt€res- m:::rtírio, por volta ?a meia

p,ar possa, qUE', dent.ro de dez dia,st a cOIThtairderSta dllita, serão 1'e- nOIte, entr�ga sua herOlca alma
cebidas proposta,s pa.ra arrendamento do Bar e Re,stauran,te do a D.eus. Tmha 46 �nos, dos

Clube, fecem i'llstalado. q�als co�sagrara 15 a conver-

I Os interessados deverão apresentar suas propos,tas, devida- sao dos Japoneses.
h\ente asstn-adas, e111 envelope feeha.do, contendo:

a) - prova de idoneidade finan.cei.ra; H d -S .

b) - prazo de arrendamento; orárlo as antas Missas
e) - cOlndições de funcionamento e material a se,r empre- para Domingo

gado; Catedral: 6. 7. 8 e 10 horas.
d) - tabela de prêÇlos. Novena: às 19 horas.
Será exigido serviço de primeira ordem e matel'ial suficien- Em dias da semana: Missa: às

. 7.30 horas.te pa,ra atender quaIsquer festas 11a séde i?;odnl, inelnsive ban- Igrejn de S. Francisco: 7 e 9 hora».quetes. Hospital de Caridade: 5,30 e 8 ha.
Quaisquer outros detalhes s,erão fornE'cidos pela Secretaria, raso

diariamente, das 17 às 20 horas, na ,séde do Clube. Puríssimo Coraçéio de Maria (Par-
I

. to): 8 horas.Secretaria do Cube 12 de Agósto, em Flol'ianópolis, 20 de Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.íevereiro de 1945. Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
llIauoel }\�l'l'eira de lUélo Igreja de Bta. Teresinha' 8 horas

10 Secreltário Asilo Irmão Joaquim: 6 hora•.
Ginásio: 5, 6, 7.30 e 8.30 horas.
Capela de S. Luiz: 6,30 e 8 horas'
Capela do Abrigo de Menarei: 7
horas. (todoll 011 dia,).

Trindade: Matriz: 1,30 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: e
horas.

João Pessôa (Estreito): 7, hora"
São José: 7 e 9,30 horas.
Coqueiros: 9.30 h9l'Q.; liiQ ..quinte;
7 hora,.'

PULAR

A �lFILHS ATACA TUDO O OHUANISMO
O Flgado, o Baço. o Coração, () Estômago, o�
Pulmões, fi Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos Osso,", Reumatlsrno. Cegueira, Queda do Cx-

belo, Anemia e Abôr tos,
Inofensivo 80 organismo. Agrlldavel

como u rn li côr
O ELIXIR 914 està I:Ip(,()vttIIO �wJo O N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sifilis e Reumatismo

da mesma origem
Fn.LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

�obre o prep'lrado ELIXIR I A c"mp0l!lçllo e o sabor a
.914. devo dlzer·lhes: sempre gradavel do ELIXIR .914. re

que o tenho empregado. em I cnmeodam-no como arma de
os cas()s de indi('ltç!1o ilprfl- iaelJ nHloejo para o públlct)
prllldR (l!!�fililJ em varl!:lt' de ,00 combate á slYtlll'1, qUIiHàu·
SU'!- m ÍJHt'�tlções) 01'1 re ...ul· rie- que frequentemente a
lados têm bido bRtl�fatorios, :'Tovelto no Ambulatorio da
polfl são rapfdos e durljve!s. Maternidade de Santa MarIa.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre PassD.

Clube 12 de AgostoF8ZflID 800(11 boje.
O sr. Manoel Vieira Cordei-.

1'0, funcionário do Tesouro do

Estado;
o sr. Elpídio Costa;
a exma. sra. Isoléte Ferret�a

CO�B; �

a exma. sra. Isaura pratts?
a exma. sra. Mercêdes Ra

mos, espôsa do dr. Alvaro R'a

mos, cirurgião cientista;

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

1.1 Couelheiro Mlfr., .. e 5 - FONE 1.'42
!atrera a do.kfli.

Fazem anos amanhã:
O sr. Humberto D'Alascio;
a exma. sra. Isabel da Costa

B:Jdrigues; .

a srta. Sofia Grams, profes�
sora com exercício em São

, Joaquim.

En,te 3 cruzeiros em selos pIo parle IIOStal
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS lTDA
":_f'OHAL,1• .JAHOTICA8Aa.. EST.s..'AUL"

.

IECONOMIZANDO
ltaJanteu I

IDR. FRANCrSCO BERTAG- Lisboa, 22 (U. P.) - Com o
NOLLI JR. fito de reduzir o custo das

Está nesta capital o en�e- I construções, o govêrno baixou
nheiro-agronomo, dr. FrancIs-I um àecreto fixando a altura
co Bertagnolli Júnior, diretor :máxima dos andares nas cons
da Estacão Expetil1lental de truções urbanas. Nas residên�
Videira.

'

cias essa altura serâ' de dois
metros e oitenta, podendo che-

Clubelu gar a três metros nos estabe-
. Firmado pelo sr. Moacir ,lecimentos comerciais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVAl X MARCILlO DIAS, O
·SENSaCIONal CHOQUE

DE DOMINGO

f01fEÇAIUjU, �O CHILE, A
AGIU OS KUPRJ�ZAR.IOS
SaJnti'ago do Chile, 21 (via

aérea) Os nossos joga.dor8s
e01JL'Í,llLlam sendio viSI3Jdos por
emIslsários de clubes locais e

u.l'.gentinos. O Boca Júnior, por
exemplo, ofe,receu uma tenta
dora proposta a Jai,r. O Estu
d1anIte, por sua vez, vê com bas
talHe simpatia o ingresso de
Heleno em suas fileiras. Jaime
também foi procurado por um
emissár,io do Boca JÚil1lior. En
tret3Jllito, até agora nada feito.
Os nossos craques não se m08-

Íl"[tm inlteressados pel1as cifras
elevadas dos emissários, mes
mo porque não clesej;am aban
donar a pát!ria.

AS J'OSSIJHJ_,I1UnES nos
BRASILEIROS

Rio, 22 (A. N.) - Conmmi
cam de Santia.go do Chile que
a "j,tória dos brasirleiro,s, on

tema11 oire. sôbre os equato
danos, por 9 'polnltos a 2, cons
tituiu um dos lUia.is belos espe
tácuJorS espol'tivo� 49 Campeo ..

r LAVOURA 1)0 LINHO
DESF'IBRADEfRA «BUGRE»

De construção especial.
FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA.

Av. D, Pedro I, 1219 - Tel. 3-0777 - SÃO PAULQ.

I
I' cAY�n�,����:'��a.,
pequenas, ccrn rendo rnerrac l de

1420.,00, por
37.000,00 cr-uze lrcs.

Na rua Felipe Schmidt, por Cr$
120.000.00.

só no. I No Estreito. por Cr$ 35000,00.

SERVIOOR fi I, �:' B�����;'��'S's:c:;$ r);�Õ���àg�·
Na Avenlda Rlo Branco, por Cr$

. I 48.000.00.
Na Praça 15 de Novembro por

c-s 130.000,00.
Na rua Con se lhe ir-o Mafra, por

Cr$ 300.000.00.
Urna na rua Co rn pos Novqs, num

terreno de 1.524m2; por 4b.ooo,oO

M'
·

overs
Comprar, vender ou alugar

presa Iaoll nas mãos dos bra
sileiros. O jogo chilenos x bra
síleíros será a 28 do corrente.
O jogo uruguaios x argentinos
será no próximo domímgo. Se
os uruguaios derrotarem os

ar-/geutínos, os lrrasjl eiros terão I
grandes poesíbihdadss de sa

grarem-ss campeões do sul
ameeícamo deste ano.

Fl.,t'}HXEXSE lHSPOSTO
.\ nEIXXR O PROl<'ISSWNA.

ul'uro
Rio, ::� (E.) -- Um telegra-

o

Uma grande tarde esportiva para os
aficionados do esporte bretão

Prende a atenção elo mun

no esportivo da cidade a par
tida ínter-munícípal que se

rá travada amanhã, dornín
go. com mício às 15,80 ho
ras, no gramad.o do Estádio
"Adolfo Konder ", entre o

Avaí, campeão tloríanopolt
'Cano e Clube Náutico 11m·cÍ
lia Dias. de Inajaí, um dos
mau; antigos clubes do Es
tado.
Nota-se êsse grande entu

siasmo devido ao cartaz de
que vem precedido o clnbe
visitante, aliado à impor
t ànoía da partida, que é a

tinalísslma do Campeonaro
Estadual de Futebol de 1944,
promovido pela Federação
Gaial'Í.'nensp le Desport os.

O Avaí que vem cumprin
do brilhante atuação no pre
sente campeonato, apesar da
eticíêucía e preparo tísico
dia quadro itajalense, é
apontado como franco favo
ritr . Co-ivem lembrar que o

Marcflto foi abatido domin
go último, na pr.imeíra par
tida da f.ína.lísslma, pelo

Ia maior organização no

Ilânero nesta capital I

Rua João Finto, 4.

Fone 77.5.
cruzeiros.
'I'rcto r com A. L

Deodoro 35.
Alves. na rua

ma de São Paulo revela que o �_� ..
Fhmunen se estaria disposto jl QUAr ves t.r-s e comdeixar o futebol profísstonal, I

.J

conservando apenas o amado- :

rísmo, em face da ortentação
que vem dando a C. B. D. ao

futebol.

Cherburgo foi
_' IIICIlIIII

/ êlmpiiadoE A V·
-

I·" L d París, 22 (U. P.) - lniol'-mpre�8a « uto- la�ao taJ�1 '(!I») mam da Normandia que o ge- •

V U U.
neral Eisenhower visÍltou o por- gasogenlosFloriauõPolis-ltajaí to de Cherburgo, durante sete', Rio, 22 (E.) - Um matutj�horas. E comprovou que êsse I no rCITcla qlle já funcio'na no
porto foi au:pliado, possuindo

I
Brasil mais de. 30 mil gasoge

maior capacIdade do que em nios, sendo que mais d€ seisI tempo de paz, afim-de receber mil SOll1eThte no Distrito Fede
milhares de toneladas de abas- mI e S. Paulo.
tecimentos para os exércitos
aliados.

aPl"l'l ado "SC.01'e::" de' 2xl, o

que "cm atestar o poderio
do seu

c,

onze ".
Na equipe visitam te os

pontos altos são: o arquei
1'0, que possue qualidades
de um grande craque; o cen
l re-médio, um elemento de
reconlleeido valor; e um

uío-atacanto ótimo, com

(lois meias iufiltradores e

Benedito (smpos, o jUiz
A partida àe amanhã en t re Avaí

x Marcílio. será apitada peJo corn

petente arbitro Benedito Campos
do quadro de juizes da Liga Jorn
v il len se de Desportos.

DatilógrafaDr. Artur Pereira Com prática de escritório,

O··· procuro emprego. Cartàs,
e HueU3

I
por obséquio, o M A., neste

Clínica Geral de Adulto. jornal. 10 v ·4

d Doença. das crtcmçcsHomenagem ao coman ante Laboratório de Análises

Ida Base Aérea clínicas.
A F. C. D. r.um gesto elogiavel Consultório: r u a Felipe Sch-

m id t , 21 [altos da Casa Poprestará amanhã, ao distinto des-
Portista srrr rnoj o e Carlos A!berto ro ieo ], das 1030 ás 12 e da.

I15 às 18 hs.di! Matos, d:gno Cmt. da Base Aé-
Residência: rua Vise. de Ourocer. rea desta capitaL significativa ho-

I Preto, 64.

IA luzida embaixada do Imenagem
antes do prélio da íina-

f'one: 769 Imonualívíarcfllo Dias chegará hoje Irsairno do
_

C"mpeoncto a realizar'
,

it f' 01 1 1 1 Ise
amanha. """"�-�-------_,�-

,1 11;1 -e, lcalL,o JOspec1ac os _
' .. �__.._.__... _

no Hote l Xíetropnl I Jornalista Flavio Ferrari 1 I
II AS3Urni'.l a dileção e:;portiva de Ir Dr. Guerreiro da ISl._-S])E�SO o CRAQr� ASSIS! Haia sul americano. Realmen- «A Gazeta»), o nosso prezado cole

Porto Alegre, 22 (via aérea) i te o jogo dos brasileiros cons- ga de imprensa, jornoli.ta Flavio Fonseca- Reuniu-se, ontem à noite, I t.ítuíu soberba exibição de ver- I, Ferrari. j
€111 sessão extr:ao:rdJiinlária, a di-!dadeiro futebol, O'bedec.endo a .

-

II
Avisa a seus clientes e

Il'eLIOIrLa dos rubros. A pauta Itc'euiea perfeita, quer defel1- i Rltz X Esperan{a I amigos de Sto. Amaro

c.ompreenclia ·.tsslmios graves II é1plldo quer atJacamdo. A exibri-I O �itz F. B. C. ve� d.e. a.celtar o e Palhoça que reiniciará
- .'. .. .' COllVlte que lhe fOl dirigIdo pelo a clínica em Fevereiro de Ie lll'gentels. çao dos b1'as118l'1'OS, olnltem, va-, Esperança F. C .. integrado por 1945 e fixará residênciaA sessão foi presidida pelo leu por severa advel"têu'0i,a aos' detentos da Penitenciária do Es· IIdesportista Paulo Feijó e ter- chilenos que, frente ao,s bl'asi- todo, para disputar urna partida em Sto. Amaro.

minQu a horas avançadas. lej)'(),s, terão que dar o llláxi- ambtosa� no proximo domingo. nc
, .. _. __.00_ " .•.

!
• gramado da Pedra Grande, entrE ..Apesar da extrema reserva mo para assegurar o tItulo de

as equipes principaill desses doi�dos diretores coLorados, após a uimpeão, do contrá,rio será aguerridos clubes.
sessão, cOll1seguim.os apurar
que Assis fõra. suspenso, além
de 90frer outras restrições nos

direitos assegurados pelo seu

e011tr3Jto, em virbude de atos de
insub.ordiriação que teria pra
ticado, por não s!e co·nfO�·l1llil'
com a sua sllbstituiç,ã.o por Via
na na aja direita dos penta
campeões.

arl'elllat8.dol'l's.
O quadro local, que todos

J ós bem conhecemos, pisa- Autoridades designadas
rá o gramado dísnosto ale-I .

Funcionarão
.. designad�s pela F.

\ ar (le vencida seu leal ad-: C. �. as uegumte�. autcrldades na
, " I partida de amanha:

versario, pois, tem a vaillta-I Rep. da F.C .D., snr. Walter Lan-
gem da vítónía n o primeiro' ge; Cronorne t r iatn, sn r, Murilo Pino
prólio, o que lhe bastará Um to da Luz e Rep. T. P .. snr. Mario

empate amanhã, para ter Lacombe.

assegurado o titulo máximo
do .. association "

catarín en
:.>e, enquanto o Marcflío pre
cisará vencer na partdría 1'e

gulamentar e nesse caso na

prorrogação tornar a ven-

-----------------------------------------------------_.-----

--

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250.00

Nluitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

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

quintas-feira.
Horário das Partidas:

Segundas - Terços - Quartos e Sextos-feira. às 15 horas.
Aos sábados às 13 horas.

ACEITAM�SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35 - Fone: 1565
Telegramas: LUAMA - Caixa Postal 129

co ntórto
e'egâncL:� ?e

Procure a

I ftLfAIATARIa
i �1EllO
i • a.colha O leu figurino.

L_-R-U-O-T-i--ro-d::�.-4--__•

Atenção!
Compra e venda seu imo

vel. mas faça-o com van·

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

CASA
Precisa se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mbis qUéJrtos.
Dão-se referências.

Iniormações nesta redação

ALVARO
CIRURGIÃO.DENTISTA

RUI Vitor Meireles, 18

RA�I08

Ll pj ,!

nEN.DIU ...St' uma Ser r sr ia
tI 1 ID n hidráulica, de-

.jllidamenle r eg is tr a d a no I. N.
do Pinho e um "t r o ly

"

com

cavalo, e ccr r e s me novo.

Informações n e s t a redação
llO na rua Deodoro 93 . Est rrit o

I VENDE-SE �em:it�r�;�i����
reir cs , com casa, pasto. bôa
água e pequena chácara. �ra·
t ar a Avenida Mauro Ramos. 50.

QUARTOS
Alugam-se na Rua Vítor

Meireles 42. 5 V. 4

Uendn �e
o predio n, 35

9J U�""t) da rua Fer nsn-
do Machade. nesta capital.

(está desocupado).
Tr at ar à rua João Pinto n 51

VENDE-SE
Fábricds; àe cerveja e gazoza,
com equipamentos completos

e em perfeito estado, por
Cl $ 40.0: O,OGO,

Informações com Emílio Dlouhy
Coqu�iros-:rn frente a igreja.

3 v, 2

Venda de imõvl51
Vende-se o coso n 13 do
rua Irmão Joaquin'1. rrrator

I na mesma. 5 v.-::!

o PRECEITO DO DIA
A água é absolutamente indis

pensável ao organismo. A sê:ie, si
nal de que o organismo sente fal
ta dêsse líquido. deve ser saciada,
exatamente como acontece com o

sono e Q fome.
Beba água sempre que tiver aéde_

Evitará, assim. as conseqi.lências
desagradáveis de sua falta no or

ganismo. SNES.

Quem sonegar informações 1 B..

tatistic�. Militar, trabalha em pról
de paí�:-:Inlmigo_ E, nesse euo,
será Julgado, militarmente, co••
Inimiao 40 B;ruil (D. E. II.).

Funcionalu, no Brasil
mais de 30 mil

Aqências e Representaçõa. em Gero;:
Ma triz: Florianópolil
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Ruo Floriano Peixoto, e/n (Edif.
Pr6prio), Telegrama.: uPRIMUS"
Agente. nOI principal. rn.unioip)qI'

do �tcl(lQ
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na edolescenrla, na

idade adulta, ria "idade
<riti<a", as irregularida
des no fun<ionamento do
organismo ecerrêtem para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem

poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tônlcc,
anti-doloroso, A SAUOE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a seude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Indicador Médico

Produção de oleoCde menta
O Brasil ocupa hoje cm dia posi-I de Abreu, representante do Coor

ção de aC('1} tuada importância no
I
dcnador da Mobilização Econômica,

que concerne à produção de óleo I foram debatidos problemas atinen
de menta. Os acontecimentos rldl tos ao caso. Foram estudadas todas
guerra, perturbando a economia as questões de defesa dessa Impor-
mundial, vieram provocar urna Ian te fonte de riqueza econômica e

multiplicidade de problemas que durante a sessão patenteou-se o in-
necessitavam soluçào quásí em se- terêssc demonstrado pelo cel. Aná
guida. Entre essex, sem dúvida, era pio Gomes, desde o primeiro passo
sumamente importante o que dizia afim de assegurar lugar definitivo
respeito à exportação de produtos par-a o nosso país C01110 produtor
ele que necessitavam as nações em de hortelã pimenta. Orientando,
gucrra. A menta, como é sabido, assistindo e dando provas de grano
constitue produto bastante útil pa- de interêsse pela questão do rnen
ra o prosseguimento da própria 101, o Coordenador dai Mobilização
guerra e do comércio normal dos Econômica vem contríbubndo lar
países em conf'Iitos. Os Estados Uní- ganiente para que se assentem me

dos, antes da guerra, importavam didas tendentes a desenvolver ainda
grande quantidade de mentol, prin- mais e garantir mercados importa
cipulurenl e dos países asiáticos. De- dores para o produto em ·aprêço.
pois. entretanto, passou o nosso Provam os dados que os Estados
país a f'urncccr , em quantidade C'nidos, durante os primeiros meses
ctcsccnt c, o óleo exigido pelos rner- de guerra, importaram apenas o ne
carlos cstaduuidenses. Hoje, mercê necessário para fazer frente às exi
do largo desenvolvimento da nossa g(�ncias imediatas, sendo certo que
produção, não só ocupamos () pri- tendem a aumentar a importância
rneiIlo Jug:J1' como exportadores do logo que possa o seu comércio es
referid.) produto, como fundumen- tabelecer intercâmbio normall com
tamos medidas tenden tes :Ol' garan- o ,mercado brasileiro. São Paulo

'lelação dos advogados �ertencentes li!' para nús, no futuro, posiçiío de produz menta em quantidade. A sua

,

ao quadro SOCl::� , I !iden1l1ça entre ilS nações produ- produção se desen.volveu ràpida-
De a('or�o C�)lll o ar!. _;)::J do 1:,sta-, toras da Illenta. AlUIS, cuidando e mente. E ° produto, sôbre ser qualn

�lIto - "Conslderar-se-ao l1!el,llbI:OS incentivando os produtores, o go- titativo muito aprecHlvel, é de ex
fUndadores, Isentos das eXlgenclas \'êl'l1o tem en"idacio os maiores es- l'elente C[lIali.dade, segundo eviden
úos arts. no l' 10° deste Es'taltll:tO, os fÔl'ços 110 sentido de solucionar os cialll estudos técnicos levados a

<!([\:ogados (11:.<.' (,()ll1par�('�ralll à pri- magnos pl'oIblemas do assunto. Ain, efeito pela Secretaria da: Ag-rioultu-

DR'. A'. SANTAELLA mell'a sessao [)n'pal'atoJ'la de re.or- da i,gora, elll reunião realizada na 1''1 do Estado. Dessa maneira, o
ganização, realizuda elll 23 de ou- Capital paulista, para o estudo da mentol poderá ser, dentro em bre-

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da lllb]'o de �Í)44, e os .lllemblys que I situação desse produto, sob a pre- "C, mercê do irderêsse governamen-
•. .' '.

.

_

.Ia pertenclHIII ao InstItuto, fundado sidên.eia llo prof. Melo Mora.is, ti- laJ, uma das fontes principais de
UmversIdade do BrasIl). �edlCo. por concurso do ServIço N8: e.111 19�,1, l;llJ� vez pl'ovada essa q.ua-j tular da pasta da Agricultura, e com riqllesa econômica para a Nação.
donal de Doenças MentaIs, Ex mterno da Santa Casa de MI- Jldade - sao membros do InstItu- a presença do sr. Osvarldo Fialho (C, J. B.).
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-, to:)

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. ,a ,�dvogados CJ,ue compareceraJ�l " _.-:-
• ' a s(:'ssao preparatona de reorgalm-

CLINIC! .MEDlCA - DOENÇAS NERVOSAS zação, rt'aliza(��� e.m 23 de. outu�ro
_ Consultório: Edifício Amélia Neto de 19J-±: -. fulVIO Ad11�(,I� HeItor
.'

.

'
, IJ,Jull1, Hennque Hupp JunIOr, Ro-

Rua Fellpe Sc?mIdt. Consultas. Das 15 as 18 J:l0lf_LS. gério Vieira, Aderbal Hamos da Sil-
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Flonanopolls. va, Othon da Gama d'Eça, Vitor Li-

ma, João David Ferrrira Limai, Hen
�w�.._.._.....a�-..--.__w....._.,._....,..e_....ft...............__w' riCCllC' Stodicck, Vasco Henrique d'

Avila, Leoherto Leal, Altamiro Lo
bd Guimarães, João Gualberto Fur
lado, Ataliba Cabral Neves, Laude
lill0 Solon Gallotti, AJtamlro Dias,
Sérgio Augusto Boisson, Benato Gu
tierrez, Afonso Wanderley .Túnior,
Clamo G. (ialletli, :\[ilton Leit� d1
Cosla, Osyaldo Bulci:ío Viana e José
Bo��bairl.
b) Advogados que já pertenciam

10 Instituto, conforme documentos
encontrados nos l'espeeti vos arqui·
\'os: - Edmundo Acácio Moreira,
Fúlvio Aducci, :vraJ1oe' Pedro da Sil·
"eira, [vens de Araújo, Nerêl1 Ra
mos, José Hoc!1a Ferreira Bastos,
Vasco Henriqlle tI'Ávila, Abelardo
Luz, Afonso 'Yanuel'ley Júnior, _ --.- -- ,.••----- ,..,. -- - -

João Bayer Fillho, Olhol1 da Gama
!l'Eça, Pedro de Moura Ferro, Cid
Cnmpos, Henrique Rupp Júnior,
Heitor Blulll, .JOI·ge '.Vlaisouette, Her
dlio João da Silva "'Iedeil'os, Eucli
des !le �Ies([uit�. Sáh'Ío de Sá Gon
zaga. ,Ioe Cola!,'n, Abt'lardo FonseFISIOTERAPIA -- DIATERMIA ca, Nel'Y Kurrtz, Heitol' Salomé Pc-

- INFRA-VERMELHO reira, Augusto Cesélr Veiga, Carlos
CONSULTAS: - Das 10.80 li n Camargo de Almeida, Claribalte

GaIvão, Renato til- Medeiros Barbo
sa e Al'ilo Bdwlo.
Florh'vnópolis, 21 de fevereiro de

1945.
Milton l,eite da Co:;;ta, s!l('retáJ;lQ,

DR. ARAUJOI
l_w,;....

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro
ESPECIALISTA

Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

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

EsÔfagosoopia. traquêoscopia, broncoscopia para retjrada de corpos estranhos. etc

CONSULTAS: das 10 às I:! e das 15 às 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
!'\nvlç08 de Clínicà Infanttl da Assistência Municipal e H08plta

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Hua Nunes Machado, 7 (Edlficlo S. Prancísco) , fODe l.444

Consultas das 2 às 6 horas
HESIDENCIA; Hua Marechal GUIlherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Mé<l1co - chefe do Serviço de Slfil1g tio Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE
A.MHOS OS SEXOS - HAlOS INFHA-VERMEUIOS E ULTRA-VIOLETA;

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

DR. SAVAS LACERD,A
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Foue 1259
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital UMiguel Couto"
IBlHAMA (HAMONJAl - Santa Catarina

/

DR. SETTE GUSMÃO
CHE:r'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER�U RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<lnzaga, de São Paulo - Ex-esta'
giãrio do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLtNICA GERAI, - DIAGNóSTICO PRECOCE JJ; TRATAMENTO ESPEClAUZADO

DAS DOENÇAS DO APAR1i:LHO RESPIRATóRIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

.

CONSULTAS; Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vital' Meireles, 18
RESID1l:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el, 742.

MADEIRA NEVESDR.
Médico especialida em DOENÇAS DOS OLHOS

curllO '* AperfeIçoamento e Longa PrAtlca no Rio lie Janetre
VUAI!IUl/1'AIf - Pela manbJl: d1arlam_te d... lO,30à.12 h., à tarde excepto 001

.-Jlad.,.. d.. lI,ao AtI 18 bora. - CONSULTóRIO: RlUl JoAo PUlto L 1. aobndo -

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLlllSTIAS DE SENHOltAS - PARTO!'

Formado pela FacuJdade de Medicin!i ,da UniversiCJa?e de São Paulo. ond= fo
A5sisten.te por vários anos do Serviço C1I'urgico do Prof. Aíípto Correia Neto
Clrua-g ta 60 est.ômago e vias bilinres, intestinos delgado egresso, t.iróide. rtns

próstata bexiga, útero, ovãrtos e trompas. Var-lcocele, hídrocele. varizes e hérnia
,

CONSULTAS:
das 2 li ó horas, à Rua Felipe Schmidt. 21 (altos da Casa Paratao ) , 'I'el, 1.598.

RESID1tNCIA: Rlua Esteves Jüníor, 179; Te!. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Me<l.iclna da Universidade <lo BMl.BU)

a-tnterno elo SenIQO da Cl.llnica Méd1ca do Professor OSTaldo Ollven médico elo

Departamento de Sallde
CLlNWA Iffl:DrCA - Mol6stw InteMOsS de adultos e crtançaa. CONSULTORl(l

• tLIl811HtNCIA: Roa Felipe Scbmldt n_ 38 - Tel 8121. CONSULTAS - Da.. 111 b lI!

DR. REMIGIi> Dr. LAURO BAURA
FiJepec!allata em Doença� de Senho-.Oltl.:1U Internal. di! Senhora. e CM·

Iollça. em Gen.!. CONSULTORlO: Rua

lfetlpe Schlnidt - !lcI1!Ic!0 Amélla Neto.

1'00. llltr.l, II lU 12 .. H ... 17 hoJ"u. RIl,

.lnCNCU.: , Largo Benjamin
Conatante, 3

ra" - Vias UrLn4rlas.

Curso de especiallzaçl!.o de Gtneco

logia (doenças de Senhoras) com o

Profes8or Moraes de Barros, da Fa·
culdade de Medictna de São PaUlo.
Tratamento eapeciallzado, médico e

cirúrgIco. das afecções do aparêlho
genital temmtno (Utero, ovAr108.DR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGÃO· trO<Illpas, etc.).
Cura radical <las lnflamaçOe. doe

Iillexos (Ovllrios. trompas), sem ope,
Clrwrau e Ortope4la. OIbúea 8 0II'lu'sJa

.0 toras.. rarloa a 4oea(l:l8 C. ....or...

CONSULTÓRIO: R. Joõo Pinto 1 Dió,
rlaIDente <lu li .. 17 horu. 1UlSID:8N.

raçào). Tratamento de todos 08 dia
t.tlrbioB da menstruaçAo e da 8IIterlll
dade.

Tratamento moderno <1a blenorra·
!C1a agUda I! crOnJca, em ambos os

sexos. por processos moderno08 <!Oh
contrOle endosc6pico - Ul'etroflcoplJl
- e de laborat6rlo,

Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. -- Vias Urinarias -- Doen

ça. do. inte.tino., réto e onu.

-- Hemorroidall. Tratamento da
colite amebiana.

fi.ioterapia -- Infra-vermelho.
Conault: Vitor Meirele., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•.• ,

b tarde, da. 16 hII. tlm diante

�..id: Vi,dG)Ramo.. 66,
roal_' 1067,

noras e du 2 as 5.
Consultório - Rua Tlradentel 1�,

fl'one: 1.003.
Re81d�llClI

UiObrl'.(1Q) •

c,

Seja sua propr'ia

�FER,..,EiA
/:NSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

'ormado pela Un1vers1d�. de G<mebn

com prauca nos hosplta18 europeus
;l1nJ.ca mtd1ca em ..eraí, �lAtrl", doen

lU -do síatema nervoso, apaxelho lI'eIUto
urtnarto do homem " da mulher

.....te. TétlIl.lOO: DR. PAULO TAVAR.IlIj
Oureo de ,Rad�oJogla Clln.1ca com o cr.

�"lloeJ de Abreu Camp:.ma.rl0 (SAo Pau

,�, Especializado em Higiene a 881lde

'llbl1ca. 1>ela Univer,idaa. do Rio de Ja·

,,;ro. - Gabtnete de RalO X - Electra

'r<illogratia cnnica - llietabolJ.am.o ba·

.al - Sondagem Duodenal - Gablnet. I
.e t1810terapla - Laeor ..torto (,1,. micro

•. )...pU! e ananse cnnica. - Rua FerIllilldo

.tachado, 8. Fone 1.19ô. - J'lorlan6pol�

Interessa a 8 cn'l'e 10 IIl11l1rercs:

JR. AURElJO ROTOLO
I

l1édico - Cinlrrião - Parteira
IA 10 S X

M.odernll e possante instalação
de 2UO MA.

,11agIJÓstiCQ. precoce da tuberculose
-ulmonar, Ulceras gástricas e duo,
enars, câncer do estômago, ale-
.ôes das víaa biliares, rins, etc.

.puca o Pneumo-torax artificial
ara o tratamento da Tuberculose
'ulmonar - Tratamentos moder-
nos e eficazes desta moléstia

.orupleto gahmete de Eletricidade
uédica: Oudas curtas e ultra-cur
as, Raios Infra-Vermelhos e Raio!
Ultra Violet.a. lntrason-Terapía
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina 'Felipe Sehmidt
O... ti 12 hrs., e das 14 ti 17 br.

T""on.l .•71

,� rUlMT- ft -JOUR
I Aceitam-se encomendas

Á SÁUDE DÁ MULHER

BAZAR DE MODAS
(onfeções -- Alta costura

Novidades

Rua Felipe 5cnmidC 34

INSTITUTO DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DE SANTA .,CA-

TARINA

COMPANlDA "AUANÇA DA BAlA"
Fadada em 1870 - Séde: 8 A I A
lNCENDIOS E TRANSPORTES

Cifra.. do balanço de 1943:
Capital e reserva� ,

Responsa,bllidadea ., _ , .

Receita '
, ., .

Ativo .

Sinlstros pagos nos illtlmos 10 anos .

Responsabllidooes _ .

CIo'
Cr$

74.617.01l5,l'Io
�.e78.401.71l5,97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.40UI06,20

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

DIRETOftES: - Dr. Pamfllo d'Ultra trrel.re tt. CUnlho, Dr. J'ranc1.loo
ele Sê � A.u1&1o MaSl!lOITL

Agencaa e IlUlHIgênciu em teclo o teITltor\o nac1onal. - SUeunal 00

Ul'UgU61. Re&'Uladorea de &Tutu na. pr1uc1paJa c1dadea da �W1oa. Ilurope
• AJrlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O � I... O B O "" C I A_ - Rua FeUpe fiJcbmldt, a. II
Caixa PONlal d. 19 - TC'I ..fone t.08.� - l{1nd_ Telegr. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Missa de .A

mes
Euclides N. Pereira. Almerinda e Darci Pereira,
convidam, por êste meio, seus parentes e pessôa.
amigas para assistir à Missa que em comemoração
ao nono mê. do falecimento de sua Espôla a Mãe

ONOINA GOMES PEREIRA
mandam celebrar segunda-fejra. dia 26, às 7 hora•. no altar'm6r da
Igreja de São Francisco, à rua Deodoro.

Gratos se conf...am, desde já, aos que comparec;:trtm g i.t..
ato de piedade cristã.

rl?�i!;ln6poli.. as ele teVIJrtiro de H146!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Preparam - se para
LONDRES9 23 (U. P.) __w DE ACôRDO COM A OPINIÃO DOS CíRCUI.OS MILITARES A OFENSIVA ANGLO-AMERICANA
DESENCADEADA NA MADRUGADA SERÁ o SINAL PARA o REINíCIO DA OFENSIVA SOVIÉTICA EM GRANDE ESCALA
PELO QUE9 SEGUNDO A AGÊNCIA D. N. B. O ALTO COMANDO NAZISTA SE PREPARA PARA EN}-'RENTAR.O ASSALTO
TOTAL 'DE TôDAS FRENTES CONTRA A ALEMANHA. ADMITE A REFERIDA AGÊNCIA QUE OS NORTE-AMERICANOS CONSE�

GUIRAM ESTABELECER, DE INíCIO VÁRIAS CABEÇAS DE PONTE ATRAVÉS DO RIO ROER.

Utilizam lanças

I "'

o assalto lotai todas as frentesem

Manilha, 22 (U. P.) - A
.

fase final das lutas entre os \ Washmgton, 23 (U. P.) - O Guerra uma série de dados que
escombros desta cidade dege- : Departa.mento da Guerra nor- já s�o. conhe�idos do público

-

--o--o
---------- ------.- :.'

----- -- --

nerou num verdadeiro comba- te-americano declarou que o brasileiro, fnzando que entre
FlorianOpolis 24 úe Fevereiro de 1945 te medieval. Com efeito os Primeiro Grupo de Caças da 31 de outubro e 22 de janeiro

---- -- .

japoneses estão utilizando Força Aérea Brasileira estabe- os aparelhos brasileiros efe-

Demonstraram s�r de pés"l·ma qualidade agora, lanças na sua defesa fi� le�eu um record _notável, = tuaram oitocentos e n��enta
_

U
., . Inal da chamada cidade mura- tres meses de açao, como um- e sete voos, lançando trezen-

Londre�, 24 (y. P.) � l!m maes �o flanco sov.�etIco na da. Ao que parece, os amarelos dade independente da décima tas e trinta e nove toneladas
com�ntansta militar bn�amco Pomeranea. A emissora d.e I estão com falta de armas mo- segunda força aérea norte- de bombas, destruindo nume

��1allsan�o a fr:,nt� onental, �oscou,' �,o� sua vez transr:m-I dernas ou munições e ímproví- 'americana na Itália. Cita a rosas instalaçõe� e meios de
cnsse, hOJe? 9�e existe a exce- tIU um artigo d? conheSldo j saram, então, armas brancas- nota do Departamento de transportes alemaes.
lente po�slbllldade de que os russo Herburg. �Iss.e est� eX-Imontadas na ponta de longas Irussos ,nM aV8;nceI? com g.ran- :r:.ert" que r;a PruSSIa Onental,hastes. Assim, verificou-se que POIS O SEGURO ULTIMA I-IORAdes fOIÇ,�,S mal� alem ?-a lmha ficaram cercados, I?e�o_ mer:o�, [um grupo de vinte e um [apo-do Od.el_. E .IS�O, ate. que as el�m.entos de 34 divisões ger- neses só dispunham de lancas MORREU DE VELHO ESPORTIVAguarm�o�s n�zlstas. Is?ladas mamcas bem ap��'elhadas e 'e granadas de mão. Em outro
na, Poloma se}am aniquiladas, acrescentou que os

VOlkS-, ponto um pelotão japonês con- u!ãoedi::t' r;auit��s:�tb;:��m�: O ENCONTRO BRASILate qt;e .term�ne a campa_nh.a turm" demonstraram se:' �ma tava �penas quatro fuzís, en- Veiculas e Trânsito Público, cha- CHILE EMPOLGA OSna Prussl� Onental e se elímí- forç� de combate de pessrma quanto que os restantes ma- monão o atenção dos ar-s, chou- CHILENOSne O perigo dos ataques ale- qualidade". I nejavam �l'nda SU"""� compridas
feurs de praça para afixação, R'

.

C<-'
em lugar bem visível. no inte- 10, (A. N.) - Comunicam

L b t'" de Anã J" C)'" lanças, cujo valor diante do ar- rior de seu carro, da tabsla de de Santiago que a partida de
a ora orlo e na .lses Inlcas mamento completo dos norte- preços provisória, elaborada pela 4a. feira à noite entre bras i-

americanos naturalmente é própria União Beneficente dos leiros e chilenos está empolChaufeurs e aprovada pela refsri-
quase nulo. da Repartição. Alguns automóveis gando O mundo esportivo chi-

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência) ---��.. - poucos infelizmente - osten- lena. Toda imprensa esportiva
Exames de sangue, urina. fezes, escarro, puz e gualquer AD8!,donaram O toram, bem. à vista, a retedda se ocupa dêsse: encontro, es-
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico, navIo tabela e muita gente ,teve o tampando grandes 'e berrantesinefavel prazer de pagar uma

, " , !
Buenos Aires, 22 (U. P.)

-I corrida sem o clássico e a medo manchets. "La Nacion" em suaHorano: ate 8.30 hrs. e d e po is das 14 horas. A marinha mercante dos Es- pronur.ciaoo: '(quanto devo?» primeira página diz que os

Rua Nunes Machado 7 (SOB RADO) Edifíc í

o S. F'rc n::ísco tados anunciou hoje oficial- No entanto, para gaudio dos r chilenos vão defrontar-se com
mente que o "Rio Jacachal" já muitas vezes expiorados sol: lo adversário mais perigoso do

J t t
-

d 1l1"li -b-d dA' H a usada e abusada alegação de tUS a apre ensao o prOl I ii a ven a �e socorreu o vap?� chll�no." ue-
«imposições de guerra)), é rie- \ campeona O e acrescentou:

oculos escuros, no RIO mul", que emitiu sinais de cessário que a medida atinja o "OS brasileiros poderão mio

"onsul br·lta"0-."0· "SOS" diante do cabo Rapel. tôdo. Questão de fiscalização. ser campeões mas, inegavel-li \I Rio, ·23 (A. N.) - Um ves- Este barco chileno foi abando- supomos, pois ignoramos se mente, exibem o melhor fute-
S- P 1 93 (A N) O houve con tru-ordern no caso,ao .

a.u .0,. � "-. perníno informa que a Saúde nado pela ttripulação, depois de bol de todo certamen, melhor,1
� I - Hoje em dia, quando poucosC.OllSU br itânrico em Santos, in- Pública do Rio de Jameíro proí- sua carga ter corrido para es- se dão ao luxo de mandar, em mais vistoso e bem acabado,

vocanrlo o precedente ocorrtdo lulu, em caráter detimitívo, a Itibordo, o que causou perigosa' automóvel, sua roupa à tintu As últimas exibições dos bra
na guerra passada, dârtgiu uma I venda índescrrmínada de ocu-' adernacão. raria. é deaoqr oddve l , por via das

.
sileiros foram as mais espetasolicitação 3i.o perfeito dB San.-Ilos escuros. Só as casas de óti-' ._-..--:-:...............-.:0..,._.....- ..- .....-.-_-.-.............. dúvidas, andor no «ponto», de '1' culares de todos os tempos",d E t b I d t stormedor carro em carro, à procura dumLOS 110 sent

í

O de, ser cOllced�� I ca que tenham técnicas espe- S a I ue or e ran. /'

I tabelado! LO I �or �ua_ vez "�l Merc�rio", queda sepubtura perpetua no cenll-1 oíalizados poderão vendê-los Vende se um, de 1 kílcwctt , nc e o orgao mais conceituado do
1/;1'1'0 I cal a '1.'t dos ' . . redação do ESTADO. 1

- I
Cl '1 f' , b '1'\C

, o,. os mua a.res os

I.
mediante da lente e dos

_ pacI-1
- 'Não teré automõvel 11 el_ a. uma q�e os ras� �I-paIs�s aliados f'aleoídos em. entes. As casas que nao te- II VO gRve" no I _. ros sao rmpecaveis no domínio

s�r:'I?O de guerra naquele _m_u�, lI.ham sido especialmentte li-! 110 ti r I qu�m nao qUlzer
,.

da pelota e arrematadores sur-
l!l('IplO. Na mesma proposlçao cenciadas para a velada claque-I b I d"

RIO, 23 (A. N.) -- Cnstam preendentes, Heleno é o maior
(. COIl.sul britâ;n,�co escl�Tecel�: lei? oculos, deverão desfazer-se

I
O ao es IHoberg, l:ep.resentante da For_9.,

t
comandante do campeonato"

que, por mechida recIproca.,' dos estoques até 10 de março', Londres, 28 (U. P,) - Se-: falando a Imprensa de ,Sao; Com os resultados verificados
uma vez que se algum memb.ro I

sob pena de verem os meSll1O'S gundo idormação oficial do Paulo declarou 9-ue, .

apos a 4a, feira última é a seguinte a
elas fôrças brasHeiras que en-' apreendidos. A Saúde Pública, I primeiro minj,�.tro Peter Ger- guer,ra,. a Ford Val fabn�ar au- colocação dos selecionados por
cuntre monte no R;.ino U�i?o,' por sua vez, determinou que I

bl'antl, ac�ha de �er formado. tom0_vels em ma�sa de tipo �o� pontos perdido:s: 1° - lU�'ar,sua sepultura sera �dqUJnd:3 I
fôsse suspensa a venda de len- novo goVi>n10 0xIlado hOlan-1 p.ular, �endo sabldo qu,� �. Bla empatados, ChIle e Argentm.a,perpetuamente do governo bn�, tes japonesas. É que chegára a' dês. "an Kelfens serA o novo

sIl tera absoluta pnondade com 1 p. p.; 2 lugar - Brasll,
t:'ínic.c, O projeto em ap.,roço· conclusão de que durante os ministro das Relações Extedo- para os ,I?e�mos- ,Acre�centou 2 p, p,; 3 lugar - Uruguai,
.'1.ch.�-se no �.ollselho Adml1liS-1 últimos anos o Japão vinha: res, indo para o MiniSltério da. que .a propIl�, FOld pIet�nde, c?m 4 p, p.; 4 lugar - Colom-
tl'atlvo em VIas de ser conveI' 1 t d

. -

d b '1' IIlltArI'or o l)rO'l)rI'O i:>eteI' Ger· depOIS da guena, montar gran- bla com 9 pp. 5 lugaI' -. sa,JO 3.;n o a Vlsao os raSI e1- . ç .' . i ,. .. d'
. .,

tido em decreto-lei, autoriza;n ... '
1'0 ex Oltand .' B,"l brand, J'des fa�ncas no BrasIl a.flm e Equador com 10 p. p. e 6 lu-

d d·
s p . o pala o laSI

I produZIr pal'a os nossos mer- . .
' ,

o a me Ida, lente� ordinárias T1esponsáve'is ' gar - BoIlvla com 12 p. p.," ,
' cados e para o resto da Ame-

por I�umerOts d.oente� de olhos RAUL BICOCCKI e HILDA rica do Sul.

I I
no RIO de Janell�o, Sao Paulo e MAQUINA DE ESCREVERoutro,s Est.ados. Ao m6tsmo tem- BICO(CKI • ., ....._&.......,._.__�_............_&...._......'V

po, a;n.unda-s.e que unlla gra.nde participam aos seus parentes Vende,se uma portátil marca
finna norte-ameTican.a J'á está e amigos o nascimento de ·".U"IO�••:JuJnb" .Ia. lilUpa! "CARÔNA», por Çr :$ 600,00

sua J filhO '" TRATAR com o sr, Heitor
em en.te!nldimentos no se,nttido SÔNIA.MARIA ·(tU8m 0y.,8lia.úfus9p 9p IiIUm.lll

I Varela à Rua Curitibanos. IRITZ Hoje Sábado às de instalar no Brasil uma fá- iapuu.új oIs s8nu��ul 9lu9m91Fpolis., 23·2·945 d d19.30 horas brica de lentes, com o que o :.Q�a�.I�8�8�.�U�P�8�I�Q�i�8�10�P�Q::u:":_:s�v_2��������-������Programa Extra! liosso p'aÍ,s ficará libea:to das 5 v, .1I' Esposição nacional de animais t
�

Cooperativa expor, açoes.
2' O pato e o gorila . Desenho

colorido
3' Aventura desastrosa· comédia

em 2 partes
4' Prisões que falam· Short em

2 partes .

5' RKO Pathé Jornal . Jornal da
guer'ra

6' Marlene Dietrich e James Ste·
wart em:

ATIRE A PrtIMEIRA PEDRA
Um filme bulicoso e alegre!

Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,40
[Imposto incluso]

Logo após o encerra
mento do Congresso

ROXY Hoje, Sábodo às Rio, 23 (k .N,) -- Logo após
16,30 e 19,30 hrs. O encerramento do 1° çongres

Colossal Programa 80 Econômico do Oeste, a reu
I' Cinédia Revista . Cooperativa
2' O Sabichão . comédia sintética nir-se em maio próximo em

em 5 partes Goiania, mais dois certames
3' Aventura deaastroaa· comédia realizar-se-ão no Estado: Ter-

em 2 partes ceiro Congresso Pecuarista no
4' Prisões que falam . short em

,
_

d d
'

.

2 partes qual serao estu a os. os meIOS

5' O pato e o gorila· desenho de fomento e aperfeIçoamento
colorido da criação de gado na região

6' O Benfeitor mascarado· com e uma consequente exposiçãoCharle.. Starret, o cow·boy dina'
feira de pecuaria, promovidamico,

Impróprio' até 10 anal pela Sociedade Goiania de Pe-
Preços Cr$ 2,00, cuaria, com o apôio do minis-

NOTA: - Este filme néio lIerti tério da Agricultura e do Go-
lI;11;ibidQ om Matiné. yêrno Goiano, "'''IIt__ .

Farmacêutico

Farmacia de plantão
Estará de plantão, amanhã,

a Farmacia Moderna, sita à
Praça 15 de Novembro,

Record notável da FAB

CiERCIHO SILVA

Euclides N. Pereira, Jllmerinda e Darci Pereira,
convidam, por êste meio, seus parentes e pessôo!;!
amigas para assistir 't JMissa que em comemoraçao
ao nono mês do fale1.Jnento de sua Espôsa e Mãe

ONDINA GOMES PEREIRA

Missa A

mesdeJá pode utilizar
o serviço postal
Londres, (NIB) - Segundo

despaç:ho da. Holanda liberta

I da, a população civil das re

giões libertadas pode agora se;

utilizar do serviço postal corri
o exterior, endereçando cor·

respondência para os soldados.

ra�����l:ea�S c��ft��fisõ�sa ��� Manteve demorada conferência com
lap.da e de outros países aind� O pres,·dente VargaSnao foram reencetadas. ContI-
nuam também interrompidas RIO, 23 (A. N.) - Esteve ontem à noite em Peb'OIpolis o

as comunicacões telegráficas e !interventor de pernambuco Agame.non Magalhães que foi re-

telefônicas internacionais. cebido pelo presidente Vargas em demorada conferência.

FRACOS •

AN�MICOS
TOMEM

�DhD Crelsltai
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

mandam celebrar segunda·feira, dia 26, às 7 horas. no altar'mór da
Igreja de São FI'ancisco, à rua Deodoro.

Gratos se confessom, d�sde já, aos que comparecerem (1 Élate
ato de piedade cristã.

Florianópolis, 23 de fevereiro de 1945_

PA R A f E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


