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Levadas de roldã

Os Estados Unidos propuzeram a liberdade· de impren ,
.

.

Cidade do México 25 (U. P.) ITambém
coube a essa delega- dignidade humana, reputando reitos em virtude de sexo, raça, Ipar�, .res, v.\:J�-se � q

- A delegação cub�na à Con- ção a apresentação da .moção 9-ue ."todos os indiy-íduos são r�ligião, idi?ma, classe, g:al'an-! q1!er {p.Jerq de �if�ó, sem
ferência de Chapultepec pediu propondo o estabelecimento Igua�s perante a lei e. tO�,as as tmdo a toaos a?soluta Igual- nao a�t� ·"cont'l\aJ a }1B?ra
que �e désse às Republicas dos direitos do home�. N? mamfestaçoes da. vida". Ne- Id��e de op<?rtumdade :r;t0. exer- pessoas,�rorCieJ?r ,'SoCIal
americanas representantes no longo. t!abalho o.fe�ecI�o a nhu::_n Estad?, segundo essa

lCIClO, d3;s dlÍeren�e� atly-Ida�es tranquilid�� ";pÚblica. Ta
Conselho de Segurança Mun- aprecIaçao da Conferência, a

jmoçao, de'Y�r� reconhe�er to- econ0.rr�lCas, pro�Iss�0J?-aIS em-I bém os E�s un, idos ofe
díal igual a de qualquer ou_tro delegaç.ao c�bana dest�ca os ros e .�r�vlleglOs. :r::essoaIs, nel� ClUS�rIals ..T�do ,mdlvlduo de-I, .

t ' '1' d
grupo continental de naçoes. princípios fundamentais da permitira restrições aos di- vera ter direito a segurança da,��r�r'. por �n /rr:;ec àO I

o

sua pessoa, dos seus documen- I
e mlUs,.c e e a e �gaç

tos e efeitos da mesma forma norte-ameríoana, uma impo

que nacionais do país em que
I
tante e vital proposição. TI'

resida". Consubstância ainda ta-se da liberdade de impre
a referida moção que todo in-' sa que obrigará todos os país'
divíduo terá liberdade para II a garantir o direito de aces
emitir suas idéias, opiniões e dos povos às informações.
�_-,.-...""".J!aJ"_-"_"....._-_-.... ._-.."'_" - • -...

Palrís, 25 (U. P.) - A agên - ;=========================:;;;--=::=-=:-=--=---:---::----:---
cia Francesa de Imprensa, nU111 , Apresentará creden.
1espacho de Dijon, anunciou MOVt'IS DE RIO dais dia 27 do
que esta tarde foj linchado Jac- li corrente
q11es MaI1sac, comissário de po- NEGRINHO Rio, 25 (A. N.) - O Itama-

{(E' um grande documento da hora atual» lícia da cicIa.de, durame o go- ratí distribuiu a seguinte nota
Vêlil110 de Vich:v. O julgamento Pedidos a por intermédio da A iN: O pre-

Recife, 25 (A. N.) - A "Fo- tujção de 37 acaba de ser indi- cif:' Jacqups l\farsac, a<>usado de I €JSNY GAMA & elA. sidente da República receberá,
lha da Manhã" publica lon�o cada, o Que não significa que colaboracionismo; tinha sido na próxima terca-feira às 15
editOlrial sôbre a exposição de nossa atual l\Iagn1a Carta te,nha adiado p.elo tribm:lal. Rua Conselheiro Mafra, 84 horas, em audiência especial e
motivos apresen"tada pelo Mi- c1esservido a nação. Bem ao O linchamento oOO1'rel11 de- Caixa Postal, 239 solene, para apresentacão de
nistério ao l:l'�sr:-<lente Vargas, I cor;tl'ál'io, foI ('�m ela, C?l:?-O pois do um comício de protes- Endereço Telegráfico: IARO suaS' cartas credenciais, o sr.

'

�('clarando: 'CE '�m grande do- salIenta a referlda exposlçao LO, tendo a multidão invadido Romeu Ortega, novo embaixa-
cnmento da hora atual" . Adian- conjunta, que entramus em a prisão e arranoado MaiI'sac do FLORIANÓPOLIS dor dos Estados Unidos Mexi-
te diz: "Ainda uma vez é neces- guerra e estamos vencendo o poder dos guardas, enforcando- canos junto ao govêrno brasi-
sário reconhecer os esforç.os illimigo bruftal que nos agre- o em seguida. O cadáver do co- leiro. O embaixador Romeu
.que o govêrno tem feito para ciiu coval'demente". laho,racionista foi' colocado Ortega vem da Guatemala
vir ao encontro do povo e para num poste e depois a"lTastado Concurso para onde foi transferido seu

}.l('uder a nobre vocação jurÍ- As anedotas e pIadas aparen. nas ruas pelo povo. inter-estadual de antecessor nesta capital, em-

dica de que o país se pode ufa- temente fnu,ênuas são grande. baixador Jo�é Maria Davila .

.., Podem trafegar aeromodelismonaTo Não foi por outros moti- armas de desagregação mane-

vos que a reforma da Consti- Jsd.!! pela "qlJlnta-t!oluna" livremente, no Rio São P,aulo, 24 (A. N·)-O te-
nente coronel aviadol' Godofre-

O I-S ...�S"
..

d Rio, 25 (A. N.) - O coronel do VidaI, que E'e encontra emS naz .lu .leriam evacua o Anápio GDmes, Coordenador São Paulo atualmente tratando

Koen'-gsbern da Mobilização Econômica, as- de �ssuntos. refereiultes. à re�l�-
� sinou portaria em que, consi- zaçao, no dIa 2 de maIO prOXl-

NO\�A IORQUE, �25 (U. P.) - A rádio de ParÍs aquí ou- derando estar regularizado o mo, do primeiro grande con
vida diz que o's alemaes evaeuaram Koenigsbel:g, a capital d,a mercado de carvão vegetal no curso intel'-es,adual de aero
Prússia Oriental. Como se sabe, ° comuniC'ddo J'Usso admitiu Distrito Federal, resolveu re- .l11odelismo, seguiu, ontem para
ante-ontem que os alemães tinham conseguido re�brir um cor- vogar a portaria 291 de 10 de 13aurn. em companhia, do te
:redor em KOellligsbel�g para o porto de FilLau, no Báltico. l\Ias outubro de 1944, a qual restrin- !lPllte aviador Ariovaldo Vilhe
a notícia da evacuaçao carece, por euqr,anto, de qualquer COll- gia o tráfego de carros de pas- na, secretário da técnica de
firmação. seio a gasogênio. avia,ção e do sr. Wi1ly Wirtiz.

reiniciaram
ofensivas

Rio, 24 (A. N.) - A primei-I "No dia 20 ela corrente a Di- No decorrer de toelo o ataque
Ta divisão Expcdtcionár ía Bl'a-II

visão Expedicionária sob o (JS g011f'l':llS Zenobio da Costa,
sileira, rompendo a fase de es- meu comando iniciou a otensí- Cordeiro de Farta e meu Esta

tabiltzacâo em que se encr-n- va. No dia :n em operação coor- elo Maior prestaram desvelada

'l'aYa üésde os meiados de de- denada com as tropas

america-I
assüstpl;,(·ia. na execução da

'lembro último �m comsequên- nas se apoderaram do �'Ioi]te 1113.11 obra concorrendo ple.na
cía do rigoroso inverno no nor- nastelo. depois de um dia de mente para. o sucesso obtido.

te dos Apeninos, reiniciou as sena resrstêncía inimiga. O! Sofremos reduzido número e

suas acões ofensivas na dire- ataque foi realizado pelo Re�;i- infligimos sérias baixas ao Íil}j·

ção geral do norte com a con- menta S::..mpaic e recebeu o migo. Durante o dia recebi em

quista do monte Castelo. A pro- apóio de tôda a artilharia di- meu posto ele cor:mndo a.val�
pósíto de suas últimas atívida- visionária comandada pelo ge- çnn:I0 a vista cordial e de SOI.l

,les o ministro da guerra aca- neral Corrle iro de Farta, en- daríedade dos tenentes gene
ba de receber do Genea'al Mas- quanto numerosas esquadri- rais Mac Narvey, Mark Clark e

oarenhas de Morais, o seguinte Ilhas bombardearam e metra- Truscott e dos majores, gene-
rádio: \ Ilharam as posições inimigas. rais Oto Nelson Crittenberg e

48 miai O tot�I' d!ls bal·xas f,:��:��;��::,d;1������lf�
, U U Brasileiro por esse feilto dos

MOSCOU, 25 (U. P.) - Uma segunda nota sôbre as op.e-
I
nossos soldados que muito bem

raçõe,s de Poznain, que está ool11Jplet31mente em poder dos 1'us- con.firmam as qualidades C0111- ,PARÍS, 25 (U. P.) - A única relsisorência que adnda se ve�L
sos, informa quI' nos comboates travados nessa cidade morre- batlvas da nossa gente". 1 ifioa em Julich é numa fortaleza medieval, cujas lllIUralhasll
ram nada menos de 25 mil alemães. Acrescidos os 23 mil nazis- O� Monte Castelo é uma ele- t(''lll uma altura de 15 metros e uma espessura de 42 met,ros.'
tas captura,dos pelos r lloSSOS, as baiXaiS germânicas nessa cidade vaçao. com cerca de mil met_:os 1;]m tomo delta estende-se um valadJO de 6 metros de profll{Ildi�
aseent('lm, portrunto, a 48 mil homens. de alotItude, da qual os alemaes nade por 23 a 33 metros de largura. Essa cidadela era utiliza�

.' , • • f�rtenl:nte organizados. tinI�am I ela pelos nazistlas como depósito de suprimento, pois Julich era

Avança o 1� ExerCito Americano vIsta,sObre.o v:le do 1'10 Po. nma das chaves :a sua linha de defesa do Roer.

_

'

París, 25 (U. P.) - O pri-IEXércitos norte-americanos es- Stettmms prncl�m,a a Igualdade das n�çoesmeiro ,Exérc.ito norte-america- tão �vansand? continuamente
,

'.

' .U ti. ,U
no esta reallzando avanço n.a in� dlreçao orIe?ta� e se apro- �Ie�1Co, 24 (A. N.) - O fato

I
chancelf'l' Parl'lha, que obtevJ,� do nazi-fascismo na vida eco-

extremidade sul da frente OCI-1xlmam ?,a cordIlheIra. que C�l� I
maIS �mpoI'�aJllt� de ont�m� foi :lm en�n:�e oratór�o, ?�fenden- n.ômica e política do hemisfé

dental, tendo alca?çado Du-, ta o terreno no s:ntIdo nort ....

I o. l�otavPl dH;C�1 so d0, s�. ::)tel., do a;s IdeIas e pnncIplOS ten- no, destacando o perigo de se
ren. Luta feroz esta em ma:'-I e sul, onde se esper� q?e ?S na- tll1lUS, na sessao �lenana, tra- dentes a elevar as condições refugiarem no continente ü�
cha na metade oriental da Cl-

II zIsta� oponha� resIstencIa ,�n- çan,d? um vel':la�elI'o pro�rama fconômica,s elo continente. líderes In,azistas.
nade. I?es12achos chegados da c3:rmçada�_MIlhares de a�lOe� �OlIt.lC�, ��onomlco e SOCIal da

, ,Stettiuills 1'8velou-se, tam- P:oclamoll a igualdade das
fr�nte mdlC�m qu� uma zOnalalIa�OS es"ao .at�can.do a :eta ,.onfelenc,a, falando após o ii.e111, lllll orador de raras qua- I,laçoes grandes e pequenas,onental fOI dommada pelos g::rarda. Conslderavels. fOlma-

L
hàarles, impressionaludo a RS- afirm::ll1do qne um maior for�

norte-americ_anos, no
.

curso

I'
çoes de caças, aproveitando _o inchado um parti- � 0mhlpi::t. Certos trechos da srua talecimento inter-americano

desta manha. Uma mIlha a exc.ele�te tempo.desta manha, oração provocaram Vibl'ante,G determinará um maior fortale-
noroeste d� ?uren ,as f��ças estiveram r.n�tralhando t1f�o dário do nazismo a,plausos, em particular aOI cimento da organização mun�
norte-amencanas mvestuam que enc?ntraram na p,lanICl� apontar os p •.=:rigos de inflação dia!.
.sÔbre Birksdorf lutando com de Coloma. O assalto ruereo e

-elementos fanáticos do inimi- de tal forma violento que os

go, numa refrega que se desen- bombardeiros pesados quadri
rola de· casa em casa. Ao lon-Imotores realizaram voos a pe
go de toda a frente os dois quena altura.

Espantoso «hara-kiri» coletivo

o
o MAIS AN'rIGO nUBlo DE SA:YTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Os brasileiros
.....

açoes

suas

P,\RÍS, 25 (U. P.) - Seis divisões naztstas foram Ievad
cJ,e roldão pelo prdrneí ro assalto de Elisenhower, através do r"
Roer. Avançando numa frente de 36 kms., os tanques e infa
taria n.orte-amei-ícanos já estão quase seis kms., além da Ilaih
l:O rio Roer, definitivamente rompida com a tomada de Julic
Seds contra-ataques alemães a sueste -desse baluarte foram r

j.elidos pelos soldados do general Simpson, que estão, agor I.
d 30 kms., do Reno e ele Colônia. !
------------------------------------------------------�I

Pattou avançou mais 10 kms.
PARÍS, 25 (U. P.) - Um telegrama da frente do Terceir

Exército dá conta de que as tropas do general Patton que artra
vessaram o Sarre, em Taniten-Root, 8 kms., ao sul de Sarre :

burgo, avamçaram 10 kms., pelas suas margens oríentaís e es
'I

tabeleceram ligação com .as tropas que empreenderam idêntic
travessia em Ser ig, que já se encontra livre de alemães.

MANILHA, 25 (U. P.) - Anuncia-Soe que um grupo de ja
j.oneses cercados TIO grande tunel de Malita, nas prorumdezasí
do rochedo elo Corregãdor, fizeram explodir um depósito de

mu�i.íções subterrâneo e mais um esparstoso hara-kiri coletivo. D
resto, continua a limpeza de Corregtdor e tôda parte acidenta
(ia fortaleza já foi cOl1lsidemda llimpa do inimigo. !

A única resistência ainda existente

«Donas de casa»
Fortaleza, 24 (A. N.) - Nu�

ma expressiva, solenidade, a

Escola Doméstica de Pacoti,
neste Estado, diplomará, no

próximo domir,go, sua primei
ra turma de "Donas de Casa".
O ato será presidido pelo dire ...

tOl' do Departamento ele Edu'
cação do Estado, que para alí
seguirá, acompanhado do dele ..

gado regional do Ensino.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• I Vendilhões
m�1I li � � �f�rllli �r 11I�lr� m��t�ul��:if;��:ate��:t é

Uma vez, não faz muito, ao
concluir um de seus discur
sos de comemoração ao III
Reich e dando remate a toda
urna série de ameaças às po-

I têncías democráticas, afirmou
Hitler: "Posso fincar pé dian
te da História. A Alemanha vi
verá e vencerá"! A êsse tempo;
o fuehrer tinha as glórias de
haver esmagado a Polônia e

preparava suas hostes para
golpear as unicas fôrças capa
zes de criar obstáculos a seus

desígnios. Meses depois a

França já não parecia um em-

;;���;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;�;;����;;. baraço e, então, o chefe do

gang nazista zombou dos in-

gleses, prometendo arrasar as

Ilhas Britânicas, se Londres
recusasse seus oferecimentos
de paz. Ainda largo tempo, as

icousas correram bem para os

germânicos e a cada comemo

ração de 30 de janeiro êle a

falar, sempre mais arrogante
e irônico. "Saudando" a entra
da dos Estados Unidos na

guerra, falou, muito despreo
cupadamente: "Não sei se a

guerra terminará este ano.

Mas de uma causa sei: onde
que surja um inimigo, pron
tamente ele será derrotado".
Foi isto em 1942. Já no ano

seguinte, porém, sua língua-

I
gem se apresentou bem dífe-

I rente, Não tinha mais qual
quer certeza sobre o fim da lu-

I ta e não mais prometeria esma

gar a ninguém. E' que, então,

I suas hortas já haviam sOfridO.'a derrota de Stalingrado. Em
1944, preferiu o silêncio ... E
com que eloquência o seu si-
lêncio retrajou a situação!
Muita cousa, então, acontece
ra: Rommel perdera o domí
nio da África; a Itália tôra
invadida e Mussolini deíxava.

I de ser útil; a reação dos sovié
ticos ganhava proporçoes sem-

pre maiores. Agora... Não há
melhor nem mais vivo retrato
do desespero do que as pala
vras e os atos de Hitler. Tudo
está acabado, para ele e seus

sequases. Os gloriosos exérci
tos da liberdade tem nas mãos
os vergastes com que vão ex

pulsar do templo, os vendi
lhões que o maculavam com

sua presença. (U. J. B.).

o ESTÀDO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te!. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

An9 CrI 70,00
Semestre Crt 40,00
Trimestre Crt 20,00
Mês Crt 7,00
Número avulso CrI 0,30

No Interior:
Ano Crt 80,00
Semestre Crt 4Ií,OO
Trimestre CrI 25,00

.As questões de l�rllJenêutica
da constituição de 1!J37 voltam a

despertar interesse, a suscitar
opiniões e a requerer csclarccl
mentes. E () que há de notável
a assi nalar é que os pontos ago
ra focalizados são precisamente
aqueles até 'há pouco desf'uvorc
cidos da atenção geral, por, mo
tivos oqvios.
Como se sabe, cuidam da í'ase

de transição que só agora esta
mos encarando, os artigos das
Disposições Transilorias e Finais
do Estatuto que revogou a Cons
tituição Federal de 193�, "Cm
tios dispositivos aí contidos pre
vê que a intervenção aos Esta
dos, a ser decretada na oca

sião. como o foi. em todos eles
menos ,no de Minas Gerais, du
raria até a posse dos governado
res eleitos, que terminariam o

primelr-o [período de governo fi
xado nas Constituições estaduais.

}JI)lJVe, pois, �� suposição ex

pressa de que, lllU ito an tes de
vencido o prazo correspondent»
a UIll período governamental, já
IIOU\'eS�el11 ocorr-ido os seguin
tes antecendentes necessários:
aprovação, mediante plebiscito,
<Ia nova Constituição; outorga
das Constituições estaduais; es

colha dos governadores segundo
essas Constituições. A esses go
vcrriantes competizia, corno fi
cou dito e é o que se lê no pará
grafo 'único do artigo 176, termi
par o período de govêrno mar

cado pelas Constituições, mas já
iniciado pelos interventores.

QL1!al a duração que poder-ia
ter esse período? Nunca superior
à de seis anos, fixada para o

mandato do presidente da Repú
hlica.
Ai, pois, é que nos ocorre uma

grave dúvida sôhre a situaç.;o
constitucional do govêrno de Mi
'nas Gerais. Quanto aos demais
Estados, se bem que houvessem
referência à terminação do pe
ríodo de governo, é forçoso re

conhecer que o simples fato de
não t er cessado ainda ai inter
venção federal, de não ter aque
le período se iniciado, anula as

conscquênciàs da limitação, que
se entende com governadores e

r.ão com interventores.
Não é esse mesmo o caso do

govênno de Minas Gerais, único
a ser regulado pelo artigo 176,
adiante transcrito:
"0 mandato dos atuais govêr

nadores dos Estados, tuna vez

confirmado pelo presidente da
República dentro de trinta dias
ela data desta Constituição, se

entende prorrogação para o pri
meiro período ai ser fixado nas

Constituições estaduais. Esse pe
ríodo se contará da data desta
Constituição, não podendo em

caso algum exceder o aqui fixa
do ao presidente da, República".
Ora, o mandato do governador

de Minas Geraus foi confirmado
pela autoridade competente c

dentro do prazo estabelecido, fi
can-do, assim, prorrogado. A
prorrogação foi estabelecida par-a
um período a ser fixado, mas es
se p€rÍodo, iniciado em H} de no

vembro de 1937, não poderia -

e certamente não pode - exce

der. EM CASO ALGUM, o tempo
fixado para o mandato presiden
cial que, na forma do artigo 80,
é de seis aJIlOS.

Se, "em caso algum", seria da
do a nenhum governador fruir o

gozo, mediante prorrogação, de
[.eríodo goveruamentaâ superior
a um sextenio e iniciado a 10
de novembro de 1937, parece evi-

dente que o mandato do gover
.iad: r Benedito Valadares "cm
caso algum" poderia ultrapassar
o dia IOde novembro de 1943,
\ isto corno não se lhe aplicam
as consequências legais da de
claração do estado de guerra. O
decreto 11. 10,:358, de 31 de agôs-
to de 1942, a respeito, apenas
SlI sj.cn .lcn a Vi g-ê li C ia, duran f c-
esse estado. da primeira pau-te
(�O artigo 17,,) da Constítulção
s ,

no rrue cunccrric ao curso do
prazo" do primeiro períod-o pre
sidencial começado na data da
r-resma Constituição Seus efei
tos, em boa doutri na, não se Ia-

zcm sentir sóbrc o período fat:il
de i-(ovt-rno a que se refere o ar

tigo 17(j ci tado.
Xáo -âo pr-etensões de ju rixl a

ru hcrmcncutu que animam cs

tes cnmcntúrios, mas, sim, a leal
mtcncâo de alertar a quem di'
direit() sôhre a possibilidade de
virem a ser impugnados como

inconsütur ionuls todos (JS atos
do go\'{;rJl() iuincirn posteriores
a 10 de .novcmbro de 19�3, ou, de
qualquer modo, o desejo de Vl'1

csclr-rccido lIllI ponto interessan
te dentro de nossas atuais prco
cupacõcs" - diz o Diário de No
liciis. do Rio.

Anúncio! mediante contrato.

Os originais, mesmo não publí
caâos, não lerão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

A prisão de ventre é um

grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em

geral, mas si usardes FIDEI
NE BARGAMO, adquirireis
um grande bem, o fígado vol
ta à sua função normal, o es

tômago, os intestinos, todos os

orgãos ganharão em equílí
brío salutar. Em sua farmá

cia, ou C. Postal, 1861. São
Paulo.

TÊMDE PESSOAS

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

DEPURATIVO

SANGUE

LAR

DO

I A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado. o Baço, o coração

PUlmões a Péle. Produz Dôres de
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira.
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como Ucôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P ..
como euxtllar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91 ft» obtendo
lameDta da Sffilis priDcipalmen- sempre os melhores resultados
le DOS casos em que a via bo- DO tri:lameDt8 da Sífilis.
cal é a úDica possiveL

(a) Dr. D8D8d1tO Talosa.

,

O QUE E O LEITE HINOS o Estômago, os

Cabeça, Dôres
Queda do Ca-

O Leite Hinds é um

preparado de be
leza, fabricado à base de

águas finas de colônia, que
amacia e refresca a sua

pele. Pelas suas qualidades
altamente antisséticas, o

Leite Hinds age sôbre os te

cidos eliminando, gradual
mente, tôdas as imperfei
ções, como espinhas, man
chas e cravos. Leite Hinds
constitue um eficiente pro
tetor de sua cútis contra

os raios solares e queima
duras e é ainda um ótimo

fixador para pó de arroz.

Para ter uma pele real
mente bonita use-o

la} Dr. Ralael Darloletll

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

I•• Coue••o Mafra, 4 e 5 - fONE 1.142
&treta • �oJDldle

vw....

COMPANIHA "AlJANÇA DA BAlA"
fud.da em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

I POINT-A -JOOn
I Aceitam-se encpmendas

Cifras do balanço de 1943:

Ca-pltal e reservas , ..

Responsabilidoades , ......................•.....

fteceita .. , ......•....•.......•• , ................•

Ativo , , ....................••..

Sinistros pagos � 1llrt.im<l8 10 8Ill06 .......•. , .

Responsatbilldooes ......•......•..•...•.......••...

74.617.035,:10
6.978.401.755.97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.4{)1.806,20

Cr1
Cr$
t."\r$
Cr$
Cr$
Crt, �.

HIND
flrolegee em/Jele(.á á cútis

BAZAR DE MODASDIRETO:ru!lS: - Dr. PIIm11lo d'Ultra � c. C&r?albo, Dr, J'ra.Dcl,Iooo

de 8A to An1s!o Ma.-orra.

.AgeDc1U to lRlJ>.egfnc:1u em todo o terrlltócr10 DIldOlll&l. - Bucural no

Ur.1g1JA1. ReirUl8d_ d. anrlU DIla prl.nc1peJ.a cldadel da AmWioa. Jru.rope
(onfe�ões -- Alta costura• .Ã1II1ca.

AGENT1Il EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O a C I A. - Rua Felipe 8cbmtdt, Il. II
Caixa Postal a, 1. - Telefone 1.083 - End. TelfJgJ'. "ALIANÇA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Novidades
Quem Bonegar lnformaç6ee l ...

tatistiea Militar, trabalha em Jlról
,de pais Inimigo. E, neMe CU.,
Berá julgado, militarmente. co..
inf.Wo cio B1rull (D. ]L Mo).

Rua �l)lipe Schmidt,' 34
:e

......- ..-.-_-.-_-........_......-.-.._.,._...._-_-.......-_-...-_.,....-_....-_._...._........_-_-.-.._....--_._-.-.-...-.",

Sedas, CaseIniras e Lãs

CASA S."". aOSA.
O.RLANDO SOA RPELLl

Rua Conselheiro Malra, 36 - loja e sobrelOja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scarpelli» é_a

,

rFI
'. , I'

OrlanOpO .. íS
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Vende· se um de 24 H.P.E.
Está em festas a lar do nosso em perfeito estado de fun-

Trar�8corre. hoje, o aniversário distinto conterrâneo Snr. Raul .

t I h )\Ir,
c io ri e rn en.to-

rio a icio da sr�n a.. �riliCl;' filh i- Bicocchi, esforçado fu ncionário da

:nhc: do sr. Lu iz B�lt(r1x Plazza e firma Campos Lobo & Cio., e de Informações nesta gerên·
aphcada aluna do 3 0110 do Curso sua exma. espôso , com o nasci. cià. (alt.) v. 5
Fundamental do Colegio Coro.çdo menta de sua filhinha Sônia-Ma-

...- ....",.---..---. - - - -....-..--......- _- --

d. )"u,.

ARTIGOS PAR�iaS�'�;;�d�a�;��:o".nt·1 Representantes
CONFEITARIAS E BARES

Precisa-se nomear repre-

I sentantes em todas as ci

dades do Brasil. Artigos
.de consumo.' obrigatório.
Comissão de 10 a 20%, e

mais ordenado mensal,
Cartas para HEGODOR.
Caixa Postal, 1025. Belo

Horizonte, Minas Gerais, Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

com Cr$ 1,20 de selos modernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance
. para resposta. das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

Queira citar este jornal. II PRECOS SEM RIVAIS!

�a���::'=-�rava::�" �:=::: 'I <:Tãoacomm:enmCsaeursl-acalçaBdoas rSermel!irsiotas�:" I
Melasdas melhores, pelos me \ U ,� IDores preços só na CASA MIS- i RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
CILANEA - RuaC. Mafra, 9, ......IIII_.u!l ...----

.,'!JJ�1i'�F����) ,
.

-

Produto científico paro embelezar os seios
Honno Vivos n.· 1 para os seios pequenos ou ílocídce
Hormo Vh'08 n.· 2 para 0& seios grandes, volumosos
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta cônfiança.
......... _ f'lodanO\l)OÜs mIa Far...",ei•• 'Mod.r_.
lIt.auliveir. e da FIJ - Em Blumenr.ru: Farmaeia.
SanitalJ • Odin - Em Itajaí; FartnlJCÜJ Santa
r.....inha.

VIDA SOCIAL
. Para, você, garôla bonita

o,s chapeus. .da saúde pública na Grâ-Bre-
Esta sendo feita em Londres I tanha estão satisfeitíssimas.

a mais extraordinária colecão Durante anos vinham reco

de salvados. A sra. John Far- mendando qu� se comessem

llJ.,er deseja conseguir os cha-
I
as cascas dos vegetais, sem

p�us velhos de todas as pes-!nunca serem atendidas. Agora,
soas. porém, as crianças são suas

A sra. �armer. recebe tanto Icampeães.quanto míl chapeus por sema.. 'f.' ", ,;,

na, vindos de todas as partes Alguns trajes de aparência
do mundo. Recebeu chapéus muito extranha sugiram "nas

de pontos tão distantes quanto ruas de Londres desde que co

a Círculo Artico e o Equa- meçou o inverno e a neve.

dor. .. chapéus de "cow boy", As mulheres, não podendo
chapéus típicos de certas dispender cupões de raciona

áre�s, chapéus de :r;>éles, etc, menta para comprar capas,

MUlt�s desses chapeus vem retiraram dos guarda-roupas
tambem d� famo�as cabeças. "I' os �apotes militares de seus

Os chapéus sao guardados mandos e as capas de seus fi
numa enorme sala durante IlhaS escolares, meias de golfe
cerca de uma semana. Em se- e mesmo a pequena manta de
guida são vendidos a um de- Ilã de Shetland da avozinha.
partamento do govêrno, indo I Pregueados sôbre a gola dos
o dinheiro resultante da ven- I velhos capotes militares de ga
-da para um grande hospital bardine, de aparência gasta,
de Londres.

,.. I afim de mant�r. aquecidas as

E os chapeus vao para a gargantas femmmas existem
. guerra. São transformados em, os pesados lenços d� seda dos
numerosas coisas, tais como homens, as únicas peças de
encostos de detonadores, acol-. seda verdadeira que algumas
choados de cadeiras e Iímpa-. ainda possuem após cinco
dores de canhões. I anos de raciona�ento de ves-

.;:, * ,� .tímentos e de proibição de im-
As péles. 'portação de seda.

As péles também estão na ;; * '"

moda na Inglaterra .... péles l As jovens estão invadindo as

de. batatas, pelo menos. As lojas de decorações para com

cnanças que voltaram dos Es- prar capas de almofadas. Não
tados Unidos deixaram suas para cobrir almofadas... mas

mães admiradas por comerem para cobrir as próprias jovens,
as batatas, com péle e tudo. Os saldos de brocado e de seda
De fato adquiriram o costume' estão fóra do racionamento e

americano de comer � casca podem ser transformados em

de todos os vegetais - cozidos pequenas saias muito eleaantes
ou crús. E agora os apreciam para serem usadas sob ;s ves

dessa man�ira. I �idos negros e formais para
As autondades encarregadas Jantar e para noite.

.

ANIVERSARIOS Major Trogilo Melo
.�
--

Deflue, hoje. o aniversário nata
licio do sr. major reformado Tro
gilo Melo, da 'Fôrça Policial do
Estado.

Snra. Vva. Raquel Ramos da
Silva

Assinala a efeméride que hoje
t.ronsoorr-e , o nata!ício da exma

snra. Raquel Ramos da Silva, viu
va do saudoso cotarinense, des.
Pedro Silvo. dama de excepc io
nais virtude" e progenitôra do aca

tado causidico, dr. Aderbal Ramos
da Silva.

Fa1.Alli Ilnol'l bnJ�1
A srta. Maria Teresa Prourn.

residente em . I tajaí;
a srta. Jacíra Maria de Paula

filha do sr. Leonel de Paula.
'

Nascimentos:
Sônia-Maria

Srinha. Marília

Sorvetinas • Livros de Receitas de Sorvetes

Colheres Automáticas • Essências de Frutas

Taças e Copos • Pazinhas e Palitos

Termómetros • Coco e Frutas

.

fi: CARMO GRAZIOSI & elA. LTDA. *

nll Ina" t,I�II
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COMBinaI TRIINSPIRação

-e desodoriza!
NESTES DIAS DE VERÃO; quando a tem

peratura aumenta ... sua segurança di

minui... a transpiração é indiscreta ...

Esteja tranqüilo e seguro, usando Salus .

Salus limpa rigorosamente a epiderme,
remove pó e impurezas
que se depositam sôbre a

pele, deixa aos poros re�

piração livre, repousante.
Use Salus-e fique leve,
limpo, repousado.

Sinta, em sua roupa, o que os

outros sentem em você. Se a

reação não lhe agradar, use

Salus !... Salus desodoriza.

J. W. T. - 14 242

FARMACIA ESPERANÇALocomoveI
.0 Farmaeê.tlco NILO LAUS
Hoje • amaJlh.I _li .... pref.....

...._... ..doaal8 • _'UlIre1r.. - Homeopadu - .� -

&rtiIrCNI Ce Ii>orr.e....
......_ • nato! olll_......ma .0 .....hIilrIa .......

"

e a verdade!

Prestigia o GOTêrno e ai CASA MISCELANEA distri-
classes armadas, - o. será. buídora dos Rádios R. C. A,
um "qaJnta. eol••tsta". (L Victor, Vávulas e Discos - Rua
n_ ".). C. Mafra. 9

----....--------..------------------------�

Esta
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26 UE }'EV.EREIRO
S. Leandro, Arcebispo e Con

fes80r
Leandro nasceu em Cartege-

I
na, na Espamha. Tev'e três ir
mãos santos, a saber, s. F'ul

gê nctc, bispo .le Car tagena s.

isídoro e sta. F'lorentína, Ain
da de pouca idade entrou para

I
um convento. Dedicou-se à pie

. dade, ao estudo da oiência e à
música. Ordenado sacerdote,
foi elebto arcebispo de Sevilha

Illor
morte de seu irmão s. I.si-ldoro. Naquele tempo, romanos,

suevos e visigodos díspufavam
a posse da Espamha, Contra os

��������������������������� visigodos, adeptos das doutrí-

1
nas heréticas de Ario, s. Lean-

\·nOnlen....ll� le�a���ad:::Í1'n�" dro teve que combater. Tendo.
III! lll" U!;:1, li UV"'I.J". contr lbuido para a conversão

. de s. Hcrmeneg ilrlo. filho do I
g rei Leovlglldo. s. Leandro foi
� -testerrado para Constantino

pla, enquanto. Herrnenegf.do
morreu por decreto do pai. Em
Coustaeutinopla, Leandro en-tcontrou s. Gregório Magno, en-
: ão Legado pont ítíclo. Entre- r
tanto, Leovigildo sofreu várias!
lesgr-aças: a concíêncta come

çou a remordê-lo. S. Leandro é
chamado de volta. e assiste o.

rei contrito e arrependido, em

seus últimos momentos. Reca
redo, segundo filho de Leoví
�.çi1do, sobe ao tr-omo, converte
.s,e à verdadeira fé, e restitue a

Dal: à Espanha. S. Leandro pas
sou por cruéis enfermidades
que lhe ocastouaram, a morte
em 5:17, aos 80 anos .

60 mil dentistas e 10
ourives .mescados
de paraliz.rem

De ordem do sr. Presidente, faço público, a quem ínteres- O servico
sal' possa, que, dentro de dez dias, a contar desta data, serão re- S. Paulo, 22 (E.) - O "Diá
cebidas propostas para arrendamento do Bar e Restaurante do rio da Noite" publicou uma re

Clube, recern instalado. portagem em !torno da falta
Os interessados deverão apresentar suas propostas, devida- de ouro para ourives e den- ... __

mente assílnadas, em envelope fechado, contendo: tistas acentuando que 70 por
a) - prova de Idoneidade financeira; cento dos profissionais estão
b) - prazo de arrendamento: ameaçados nas suas atívída-
c) - condições de funcionamenrto e materíal a see empre- des. Depois de frisar que fo-

gado; mos, no passado, o maior pro-
c1) - tabela de prêços. dutor de ouro do mundo, 80-

Será exigido serviço de primeira ordem e material suricíen- mos superados, hoje, pela Aus
te para atender quaisquer festas na séde social, ímclusíve ban- tralia, África, Estados Unidos i
quetes, e Rússia. O "Diário da Noite" I

Quaisquer outros detalhes serão fornecidos pela Secretaria, termina com as seguintes pa-
díariamente, das 17 às 20 horas, na séde do Clube. lavras: - "Antes que o mer- t. 's 7 1/2 horas:

Secretaria do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 20 de cada negro faça a sua aparição A adoravel comédia:

fevereiro de 1945. �ais acintosa (já �unciona A tenlacâO das g��}fotasiUanoel Ferreira de Jl'Iélo discretamente) - sena bom , �:,
10 Secretár io que o govêrno providenciasse, com Jimmy Lidon , Frances Gilford, Dianna Lynn e Gail

-------------------------Irápidamente. Nada menos dei NO PROGRAMA

Emnrêsa «Auto-Viaflão Ita]·ai Ltda.» 60 mil dentistas e cerca de 10 1) NOTICIAS DJ\ SEMANA 45x5 (DFB)
I' \I mil ourives estão sob a amea- 2) CARNAVAL NO RIO (Short

FloriaoóPolis-lta]·aí ça de náo poderem trabalhar. 3) FOX AIRPLAN NEWS 27xl0 (Atualidades)
Preços:' Cr$ 4,00, 3,00, e 1.00 Imp. até 14 anos

los sofredores

.........1 .

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

povo em geral, resolveu inaugurar no dia
l°. DE MARÇO a sua nova secção:

Deposito de retalhos
Retalhos das melhores frazendas, diretamente das

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

Vai revolucionar o comércio de tecidos.

ARMAZEM BONFIM
Rua Coronel Pedro Demoro 1531

ESTREITO

�

•..Que podem ser evitados!
As coceiras são sempre causadoras de si
tuações desagradáveis que podem ser evi
tadas com PARASITINA. Indicada também
para frieiras e sarnas, PARASITINA elimi
na os pa rasitos causadores das coceiras e

impede que se reproduzam. PARASITINA
não mancha a pele nem a roupa, deixan
do um cheiro suave e agrádavel.

I PIRISITINI
I MOTI OS PIIRIlSITOS QUE PROVOCAM COCEIRIlS
--=======���

Clube 12 de A�osto
.Edital de concorrência

Em ônibus novos e confortaveis.
Saídas de Florianópolis - diariamente, ex�!!to às

quintas-feira.
Horário das Partidas:

egundas - Terças - Quartas e Sextea-Ee ir-o às 15 horas.
Aos sábados às 13 horas.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

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

o santo do dia

I

Russel

GRATIS! peça este livro

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

(I,le 2 cruzeiros em salas pi o POII'liIos!!ll
UZlNAS CHIMICAS BRASILEIRAS l TOA
C.POSTAL14 .lA SOTICASAL UT.,s.'4Utll

Ora. L. GALHARDO-Ex·
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 1" andar,
Rio de Janeiro, ondp passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idada, endereço e eri

velope se 1 ado para a res

posta.

DEPLOYÉ
PARA ESTUQUE

r"
l: �

. .#

MATE: gelad�
chá
chimarrão

Bebida saudável

DO DIA
HOJE 2a.\'eira HOJE

CINE

A's 7 1,'2 horas
Um filme eletrizante, que prende a ate.nção do espectador.

O homem que' quiz matar Hitler
com Walter Pidgeon, Joan Ben ne tt , George Sanders e

Roddy Mc Dowall.
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO 3x88 (Nac.)
Preço único. Cr$ 2,00 Imp. até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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economia e do progresso brasileiró.

Depois do petroleiro que o traz de

longas distancias, o produto de petro
leo ainda viaja, sob as mais variadas
formas de embalagem, pelos mais va

riados sistemas de transporte. E não há
estrada dificil ou viagem longa, que não
sejam ultrapassadas. Marque um roteiro
no mapa e siga até um ponto civiliza
do. Lá encontrará algo com que os

produtos petrolíferos Esso du%iliam os

habitantes deste país nas suas rerefcs
da luta pela vida. E, se quiser ovcrtçcr
além desse ponto, o proprio produto
petrolífero o levará para diante.

• Ouça o Repoder Esso, diariamente, pelas esta

ções: Nacional, do Rio (ondas longas e curtas); Re

cord, de S. Paulo; Inconfidencia de M. Gerais, Bela
Horizonte; Farroupilha, de P. Alegre; e Radia Clube

de Pernambuco, de Recife (ondas longas e curtas.)

STANDARD ou COMPANV OF BRAZIL9

1
. I
: I
I
•
I
!

i

I
I.
I

\"

ao' ,Br
.,

Marque um

Esso
Na imensidade deste Brasil, forçoso é
Falar em linguagem de quilômetros, de
centenas de quilômetros, de milhares
de quilômetros. Mas, !1ão costumamos
medir as distancias, para marcar limi
tes aos nossos esforços. Pois, às vezes,
são milhares, são três mil ou mais quilô
metros que nossos tambores percorrem
dos depósitos que temos em diversas
zonas do país, até atingir os distontes
pontos em que vão prestar serviços. De
navio a vapor, ou em barcos a vela,
nos gaiolas, nos comboios ferrovia rios,
em caminhões ou mesmo no lombo de
burros, em latas ou em tambores, nos

sos produtos chegam aonde deles se

precise. As vezes, um tambor de 200
litros de gasolina percorre 3.000 quilô
metros, para poder suprir uma caminho
nete que com esses 200 litros percorrerá
outros 1.000 quilômetros, em serviço da

I
I

I
Banânas e Frêvo

Théo Costa
Antes do Carnaval o quilo de ba

nanas custava dois cruzeiros. Veio
a festa de "YIOlllO, .noticiando a inva
s�i{) do frevo pcrnam bucano, que o

carioca crismou de dança anti;il;ascista. Por isso uru dos meus an �os
de nome bem suástico ficou t';1ve
ncnarlo até quando soube que a sa

bedoria carroca queria explicar que
I) frcvo, era a dança dos movimen
tos Iâbcrtos. E outro que, no passa
porte CS(TCH'ram em Hàmburgo
um J verme lho, comentou passando
uma das mãos na cabeleira cor de
brasa - logo sr \'e - pernambuca
nl,! . .. Ouvindo-o UIll rapaz de
olheiras publicitúrius de mal vida
- cnu-n dnu que há muita gente pre
visundo de f'rr-vo no cerébro. Um
!"L'speitú"l': vrlho. visinho de todos
com certa distància, olhou-o por
baixo dos aros de ouro dos óculos
tll'gant ixsimox: fazendo um olho
rnau. :\ada entr cl an l o modificou o

J)reço dr "Cena Xludu
'

que. conti
nu" sl'lJdl·) a re v is la de maior popu
j�.rid.ld(' ilO Brasil. no cinema a111e

r iruno. :'\Plll t ambém que o quilo
ele bananas na zona rural do Y·ale
,lo rio Itaiai-açú, custe dois cruze!-
1'05. () que há·! - Greve ou mobi

lização das b<lllanas?.. Porém o

Cur nav.ul passou. Para uns, choco;
para outros retumbante - regência
da situação econômica. Vi foliões
valerem-se dos dias feriados para
descansar. Ainda há quem queira
meditar. Um certo folião indagou a

outro: você não vai brincar'? - La
conicamcní c o in

í

erpcludo respo.i
deu: - o tempo não dá. Não houve
escluretimontns. si era por isso 0,1

por aquilo. O repouso é bem mais
proveitável. Descansando, o f'ol iao
aposentado virava as páginas de um
l i vro ntuulisado sôbre alimentação
c nutrição. Hor-ror-izou-se sabendo
(lLH', a lubcrculose é lima doença
de: f'ome. E estava apavorado com
�, Iomo das células quando voltava
na madrugada da terça-feira, pelo
inicio do dia de "cinzas". Um gru
po passadista zigue-zagueava pela
calçada cantando uma melodia que
"ba. ana contém vi laminas". A lcitu
ra do livro, e o grupo de foliôes
retanlados decidiram ao desertor
da folia 0111 ir ao mercado comprar
l.anunas, E lá não comprou. Viu
bons Glchos, coutou as palmas c
nas palmais as bananas. encheu uma
f'o lhinhu do caderno de anotações,
llllllHiplieando o teor numérico das
vitaminas. E viu que era vitamina
p'ra xuxú. Entretanto saiu com um

5 A·.2

RAUL BICOCCHI e HILDA
BICOCCHICrédito Mútuo Predial

participam aOIl seUII parentes
e amigos o nascimento de

sua' filha

SÔNIA·MARI A
Fpolis., 23.2·945

Proortetárics - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, e inegável.
2 sorteios mensai·s 4 e 18 Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente

'I Pobre do Hospital de Carida
I de". e estará. contribuindo para
que êle tome mais um pouco

I de leite, tenha melhores medi
I camentos, mais confôrto no

I leito de sofrimento, etc. etc •••

I
(Campana de Humanidade

_____1 do Hospital de Caridade).problema: ha nanas em qu ilos deve- MAQlADO & (]A !!!.. _riam ser vendidas sem cascas. He- $ I

-

sol ve�- �stn�lar a questâo que lhe Agência. e Representaçõe. em Geral

II 1-cO'nstlllllll"llllp<lSSe p�ll:a con�prar Matriz: Florian6poli. : MAQUINA DE ESCREVERbananas. I'entou <lSSO"I»1' lllll Ire vo I Rua João Pinto, n. S '

pcrnunrbucau o l' t:�lljbéll1 nâo puu- Caixa Po.tal 31 i Vende·se uma portátil marca
de. () impasse foi, como ('Ie solfe-! Filial: Cresci6ma I "CARÔNA». por Cr '$ SOO,oo.
jador de vals�s poderia!.: ..E fran- Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.

I
TRATAR com o sr, Heitor

Icamente sentiu (�ue a I1lUSICa do Pr6prio).-Telegramas: ·P�IMUS- Varela à Rua Curitibanos.
frevo era para ele como bananas Agente. no. principaill municipiOl
CID quilo - inconcebível. do Eatado I =- .._-.. _

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

I

II

ll\'. I
I'
II
I
1

1

�
I

f
I

I
,

I
I
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Para uso fixo ou' em embarcações.

H. P./ com econômico funcionamento e tôdas as

De 1,5 a 32
1 e 4 cilindros
4 tempos

Simplicidade
e Eficiêllcia!

características técnicas dos motores de classe. Ro-

OSVALDO PEREIRA

lamentos Timkem no eixo de manivelas.

�ot1ki o ESTADO Esportivo
leu nas entrelinhas não existentes
Não desejaria, heis o meu tema, que
o nosso Iatesinho, em futuro pró
ximo, tivesse no seu galpão apenas
um barco de dois grandes veleja
dores, de cuj 0& nomes só darei as

iniciais, que são: Orlando Coelho
e prof. Martins.
Um dia, hão de reconhecer meu

esfôrço pelo nosso bem estar,
Quando eu for nomeado -- não

importa por quem·· presidente da
riosao Federação, de vela e motor.
hei de homenagear muita gente.
Arranjarei lista de adesões, com

uma vintena de «herois», entre

eles um para, à última, sob quc l

quer pretexto, economizar seus 30
dinheircs. Só n;';;o as assinarei tom'
bém, porque não gesto de con

decorações.
Teu ROMETA JULIEU

Por notícia particular sou

bemos haver falecido em Rio

Caçador, o distinto desportís
ta Osvaldo Pereira, conceitua
do comerciante naquela cida
de do Oeste Catarinense.
"Carocha" como era conhe

cido nas rodas náuticas desta

capital onde militou por mui
tas anos, foi ardoroso "rowere"
do Clube de Regatas Aldo Luz,
ticando famoso não só em Flo

rianópolis, mas em todo o Es

tado, pela vaga que emprega-
Belém, 25 (A. N.) - Teve va na sua guarnição que era

grande repercussão em todos de 40 remadas por minuto (ca-
os círculos do Estado a nota, Máximo (;urki, cujo nome yerda'jnheCedíssima como o "pícadí
dis!rib.uida � impr,ensa pel_a! (�ei:'() �n� > Al:xei ,��a:,il;lO,':,itl� pe�h'l n.ho do "Carocha"), )�endo ob

Agência Nacional sobre modi- l.. o�, n,lsc�ll em x I_.lJlI-r\O\ ",O! orí, CI11 tido para o seu quendo clube
. - - .

t d id 18ü9. OJ1fao de pau, COIJlCÇ'OU a tra-
brílh t itórí .

tícações q_ue.s�rao m ro.uzl ::s balhur aos oilo W110S, como aprem-] I�. �n es VI O�IaS em rega:�s
na Constituição, relativas as diz tie supute iro. Entregue a simes- OfICIaIS promovidas pela entao

próximas eleições. Os jornais ll1.o,. mudou de eruprcgo e de ofíci? Liga Náutica de Santa Cata
dão grande destaque à mesma, varras vezes. Foi garçon de cale, rina.

d tc uaroít t de ajudante de UIll desenhista, pedrei- "C h" f'
.

dos j tsen o o assun o pa PI an e
ro, cartclro l' cor-ista de teatro. En- aroc a 01 um os ln e-

todas rodas. 11'('1>\11110, travando relações com al- grantes (voga) da valorosa

1------ gums es.tud:1lllles dt.1 Universidade de guarnição do Aldo Luz que em
---.1------ AI'r-1JTII ívazan, passou H ler, a ocupar-se de 1927, fez parte do pretendido

tV.A/Ilt! nl/f1JJ_ O
ussuntox intelcctuais. A pcnucn-a i raíde d

.

I FI
. ,

li R'0::----------,----- /(0 f"W �AI'O�,V... cons.qucnriu dc's�·e prf)gre�so. po-
1 e. 10 e onano�o lS- 10

Quer ve s tr-s e com "I f!_...:.... reru, foi uma l cn lal iva de suicidio, de Janeiro, tendo SIdo comi
em 1888. Quutr« 'aIlOS depois cOII1,he- seus companheiros, ao chegar

contôrto ccu o cscrit or Vladiuriro Korolenko1a Itajaí proíbido de continuar
I

� .

? o começou ôl escrever. As suas "::\'al'-' .' .
.

e egancla . raí i vus
"

que apareceram em 189G,a arrojada e a maior prova de

cm Pctrogado, hoje Leningrado, re_lremo daquele tempo.
cebirl�js .l'ntus.iasti.cal11�nte. Nas obras I O extinto deixa viuva e fi
de l\i�IX l'lno Gorki, r.cf1ete.se sempre 'lhos a quem apresentamos as

� pr'op rra jJe!'sollu.lldade do autor :
nossas sinceras condolencias.

e a criatura hUI111'Id-e que procur-a
subir, cnf'remtandn tôdas as lutas,

Itodos os obsttu-ulos. Pode-se dizer --

que C.1I1 cada um dos seus liv�os,. li CAMPEÃO ESTADUAL
pr-incipal personagem e ele proprro.
1)(· perso nal idatlc poderosa e eslilo I Na tarde de ontem, �e�ando ,de
rico, Sé' liein qUL' um tanto desigual, v�nclda seu leal <.:'dversaTl�. o ui.

Gorki proir+ou-sr- nos meios Iitcrú- t�mo obs�a.culo a coriqutato d�
rios du uumrlo inteiro. l�, talvez, t itu lo rnoxrrno estadu_al, a Aval

COIll f):Jslo\'l'ws!Jez, () escritor rus-
F C. sagrou·se campeao da tern

so mais popular ulérn das f'rontciras porada de �944. O «score» foi �e
do seu pais. Desde as suas primei. 1 5x3. o que

í

nd ico o ardor da dís

ras (ibras reiralou a vida dos "3.1 puta.

gabu.!Hlus. dos miser-áveis, dos cri-
minosos, procura.lldo snlução para SUL-AMERICANO
os probternas sociuis. A ele se deve Vencendo, em Santiago do Chile.
a rcssurrciçãn da literatura russa o selecionado uruguaio. pela oper
que, com exceção d e Tolstoi. ld toda vantagem de I tento, o único
quase meio século. nada produzia ponto da tarde, os argentinos goi de l1otÚ\'CI. Com o advento no regi- rantiram para si o título máximo
me COl]JUll ista, (lo\ki tornou-se o daquele certame. A próxima par.
reprcscn.luutc l itcr ár io da classe. tida entre Brasil e Chile decidirá

ol�erúrj.a e também o primeiro 1'e-11 se a' Argentina repartirá 'as glórias
PI csénl anl o tia ell!tL�ra sO.\'lettca pe-] do título. ou figurará como corn

ra.nt� o munrlo. Foi m in istr-o (co- peã absoluta.
nuxsarro dI) Povo), das Belas Arles
e da Instrução Pública. Faleceu cm
193(i. As suas obras principais são:

I "Mâc " - que. segundo .101m :Man,
\ é um dos livros Illais tocantes

.

e

I mais surl)l'l'l'n.dentes <iuc.se conhe·
cem - "F'amiliH Orlo\'''. "A Este
pe", "Os Degel1l.'ra[los", "Os ex·ho-
1l1l'I1S", ":\lelllorins de Tolstoi",
"Collfissôl's", "�as úllimas cama

da>;", dral1la rC'preselntado cm Pa·
rL', (·tc. O. H. O. America e Ser;Jipe O. Goal de

_.."....,_ ....�.... Maxwel.
Estabilizador e transformador

-

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I A SERVIDORA
I

[a m:lior organização no

gênero ne_ta c<lpital1

Rua João Pinto, 4,
Fone 775,

e

Procure a

ALFAIATIRIA
MELLO

• e.colha o .eu figurino.
R'�:J Tiradente 24

Teve grande reper
cussão DO Pará

AC{�r{ tiO @!P J
UsiJnelO sem!!'t
o CREME PEflrAl

., ,

qUlltLlIEJII- 05 PfNrt'5.
Limpa mais... agrada mais... rende mais ...

TA-MPA SANITAaiA-1
IDUPL �J

OUTROS JOCiOS
Bahiii

A Fábrica de

MÓVEIS BRISll

Fluminense 1 e Galicia 1. Gaals
de Pircmbá para o Fluminense e

Paulo para o Galicia.
Renda Cr$ 65.812,00.

•

Sergipe

*

Venia se um, d3 1

redação do ESTADO. Vasco do Rio 3 e It=iranga 2.

kilowatt, na São Paulo

Realizando ontem, na bahia nor

te, sua anunciada regata, da qual
participaram sarnenta trés de suas

guarnições. o Iate Clube de Flo.
rianópolis premiou Wanderley Ju.
nior, primeiro colocado e Arnoldo
Suarez Cuneo. o segundo.

agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes. apre
senta. em suas

lojas. os novos
modelos para

1945

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral doe Adulto.
Doença. da. criançaa

Laboratório de AnáU.e.
clínicas,

Consultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Pu

rai.o], das 1030 á. 12 e da.
15 às 18 h•.

Reaidência: rua Visco de Ouro
Preto, 64,

Fone: 769 [manual]

A REGATA DE ONTEM

TAMBÉM PARA
CRIANCAS

GESTO LOUVAVEL
Segundo apurou a nossa re

portagem, a esfôrçada Direto
ria do Clube de Regatas Aldo

Luz, num gesto que muito a

Irecomenda mandará confecia
nar e inaugurará no .salão de
honra do clube, o retrato dó
seu antigo e leal remador Os
valdo Pereira (Carocha), re

centemente í'alecido a quem
aquele clube deve os mais as

sinalados serviços, como rema

I dor, como membro diretor e

lainda como representante jun
Ito a L. N. S., onde sempre com

I galhardia defendeu os intRrês

I ses do C. R. Aldo Luz.

i DEVIA ESI AR <ERTO!
CARO IRMÃO: Escrevi umas pau.

cas linhas sobre um grave pro
blema da nossa vela. Não fui com
preendido. Tu bem sabes quanto
doi ser mal interpretado. A!l Um

ACEITAMOS PRO
POSTAS PARA RE·

PRESEI'ITACÃO EM

CONTA PRÓPRIA

•

DESPACHaMOS E ENGRaDAMOS
GRAJUIIAMEMIE PARA o INTERIOR

•

S. BEÇDK
NOVO PROPRIETARIO • NOVA ORGANIZACfto

Av. Celso Garcia. 174
Fone 2-8635 - S. Paulo

BERNARDlES " BERNARDES, LTDA.
Fábrica:

RUA ANHAIA. 454
Escritório:

RUA AUGUSTA, 57·TEL. 4-0986

ião Paulo
U. J_ a.

U.J.S.

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái, diversa••

pequenos. com renda mensal de
420,00, por 37.000,00 cruzeiros.
No rua Felipe Schmidt, por Cr$

120 (0'),00.
No Estreito, por Cr$ 25.000,00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000.00.
No Balneario, por Cr$ 60.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça 15 de Novembro por

c-s 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. Alves, na rua.

Deodoro 35.

VENDE SE uma Serraria
-

hidráulica, de

vidamente reglstrhc12 no LN.
do Pinho e um "troJy" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

I Dr. Guerreiro da
Fonseca

VENDE-SF. uma. proprieda-
lJ de slta em Bar-

reiros, com casa, pasto, b6a

água e pequena chácara, 1'ra
tar a Avenidoi Mauro Ramos, 50.

Datilógrafa
Com prática de escritório.

procuro emprego. Cartàs.
por �)pséquio, a M, A., neste
jorn�1.. 10 v.-s

QUARTOS
Alugam-,se no Rua Vítor

Meireles 42. 5 v. - :

Vende-se o predio n. 35
da rua Fernan-

Avisa a sous clientes e

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

em Sto. Amaro.

do Machado. nesta capital.
(está desocupado).

Tratar à rua João Pinto n Si

VENDE-SE
Fábricas; de cerveja e gazoza,
com equipamentos completos

e em perfeito estéldo, por
Cr$ 40.0f 0,000,

Informações com Emíiio Dlouhy
Coqueiros-cm frente a igreja.

.3 v, 3

-

Atencão 1
'"

Compra e venda seu imo

velo mas faça-o com van·

tagem. por in termédio da

firma A. L. ALVES
Rua Deodoro, 35.

CASA
Precisa· se alugar uma, no

centro da cidade, que te

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

Intormações nesta redação.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico
DR. A SANTAELLA

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

cíonaí de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

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

W te do s�natório �io de Janeiro na Capital Federal.
CLINICA MEDICA - DOENÇAS NERVOSAS

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rro de .JaBeiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do. LABIO LEPORINO (lábio e céu
da bôca Fendidos de nascença)

Esôfagoscopia. traquêoscopia, broncoscopia pare retírada ele corpos estranhos, etc.

CONSULTAS: das lO às 12 e das 15 às 18 horas
nua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
0011 ServiçQs de Clínica Inbntil da Asststêncta Municipal ., U08pltal

de Caridade

CUNICA MtD!CA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OONSU1,TóRJO: Rna Num.... Machado. 7 (Edlficio S. J<'rallclscol. tOo." 1.""

Censultas das 2 às 6 horas
RESTDENCIA: Rua vlarechal Guilherme, 5. Fone 78�

DR. BIASE FARACO
MédiCO - chefe do Serviço de S1f!1Iis do Centro ue Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS _. RAIOS INFRA-VE.RMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

DR. SAVAS LACERD.A
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 12511,
RESID�NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBUARD UROMADA
Especialista em alta eí rúruia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMóNIA) - Sanla Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER€U RAM!OS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta

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

CLíNICA GERAI, - DU.GNÓSTICO PRECOCE .I1l TRATAMENTO ESPECIALIZADO
DAS DOENÇAS DO APAR1l:LHO RESPIRATóRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
OONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18.

RESID:€NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Tel. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOi OLHOS

("'ur80 6e Aperfelcoamento e Looga PrAtl.ca no Rio d� Janelro

00lOUIVLTA8 - Pela manha: cllartameate da. lO,30à.12 h., à tarde ezcepto 001

_bade», da. 11,10 b 18 bor.. - CONSULTóRIO: R.. JoAo ....00 .. 1, IIObrado -

.....e: 1."1 - RNldellcla: R.. PrwIdeate eo.Uabo, 'L

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - AI,TA CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
�Ite por vários aJIH}S do Serviço Círúegíco do Prof. Allpio borreia Neto.
Círuegía do estômago e vias bHiar€\S, intestinos delgado e grosso, t.iróide, rins,

Pl'Õ8taia bex�a útero, ovárcios e trompas, Varicocele, hídrocele, varizes e hér'll1a.
"

CONSULTAS:
OU 2 àt li horas, à Rua Felipe Schmidt, 2,1 (altos da Casa Paraíso) , Tel. l.li98.

RESID1tNCIA: RiuB Esteves Júndor, 179; Tel. 1101764.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado. pela Faculdade Nac. de Med.lc1Ina da Un1Ye1'8!d'ade do BraBIJ)

er.lIltenw 00 SerYIço d. CI.IIIl1ca Médica do ProteSllOl' OnaldQ Ollye1n, méd1co do

I>epart.amento de Sadde

CLlNJCA K1IIDICA - lIiIolMtIaJt Interau de .dultos e crtaJlçaa. CONSULTóRIO

• RIIlSID"liNClA: Rua Fellpe Schmtdt .. 18 - T'eL 812. CONSULTAS - Du 18 .. 18.

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

DR. REMIGIO Dr. LAURO DAURA
CL:lNICA JUDICA

IIol&tlu lDterna.. (lI.e Senhoru • 0l1.

an.çu em GeraL CONSULTóRIO: s:fua
W'elipe Schm1dt - Ed1t!clo.A.mélla -e to.

rcm. 1692, " b 12 • }oi iH 17 borU. 'Ú-
IilnCNcu.: J La.rgo Benjamin

Conatante. 3

I!)speclallaU. em Doençaa de Senho
ru - Vias UrinArias.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes óe Barros, da Fa

culdade de Medlclns de SlIo Paulo.

Tratamento espeoIallzado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlhQ
genital temInino (Utero, QYArios.
trompas, etc.).
CuTa radical áae 1nfla.m&ÇÔH dOI!

anexos (OvArios, trompas), sem ope

raçAo). Tratamento de todo.e 08 dia

türblo8 da menstrual)lo e da eeterm

dade.

Tratamento moderno da bJeJlQl'I'8-

!ria &lfllda e crÔnica. em ambos OI

s'ex08, por processol modern>OB sob
contrllle endoscópico - Uretr0800pta
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CON!'lIlJr.. s: - Du 10.,,0 Ü !2
hOTas e <las 2 às II.
C{}nsultór1o - Rua TlradentN 14.

Fone: 1.663.
Reeidêne!a Rua Tuad>eiDtH 7

(S·obra�o).

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

OIJouop • OMope4lL CIbli.,. • 0Ir1lrP
., toras. rartol ••_,.. •• _._

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 D;ó
riam_te d.. 111 to. 17 boru. RES�·
ri"': .lmt.....nt. A.l-rlm. U, Po"a,. 1.,.

Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. _. Vias Urinarias -- Doen
.co. dos intestinos, réto e anulI
-- Hemorreidas. Tratamento d9

cc.i�ttJ c.rr..ezic.:::a.
Fisioterapia -- Infra ...erme!�O i

Conault: Vitor Meirelell, 213.
Atende diariamente às 11.30 hll. a,

à tarde, da.s 16 h•. em diant..
Reaid: Vidal Ramo., 66,

fone' 1067.
..
..

. _-

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

BALaNçAS

As balanças que trazem Ci garantia
na propria marca, tradição do parque

industrial brasileiro.

do PAULO

rormad.Q pela Ull1yeraldad. d. Gen.bn

Com prãtíca nos hospital. europeus

Clln1ca m6c11ca em aeral, pedlatrta, ooen

... do. csIfiema nel"YQIO, aj)lll'elho genllh

Ul'11n6rlQ 110 homem. da mulher

&JIeUte. T6cnJco: DR. PAULO TAVARJIII!

0ur1O ae Radtologla CI1n1<:'.a com o Q;r

Manoel de Abreu Campanarlo (!'li<> PIlU·

lO'). Eepeclal1zado em Higiene e Salld.

PQbllca. 1Mlla UnJyereldaae do Rlc. a. Ja

netro. - Gabinete d. Ralo X - Electro

Il&J'Cilloeratla cllDlca - MetaboUImlO ba

RI - Sondagem Duodenal - Gablnoeu

1. tt.1oterapla - Laboratório á. mteros

copia e a.náll8e cüníca, - Rua Fernando.

���40�8U;�� -;;;��� I
Médico' - Cinlrrião - Parteiro

IA 10 S X
Moderna e possante instataçá»

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
'j",nais. câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc

",plica o Pneumo-torax artificial
cara I) tratamento da Tuberculoae
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

esquine Felipe Schrnidt
O... h 12 hrs., e du 14 .. 17 brl

.,....." .... 14."1'

Descoberto um

novo óleo

Outros afamados produtos COSMOPOLITA:

APA�ELHOS SANITARIOS EM FERRO ESMALTADO
FOGOES -- AQUECEDORES - VALVULAS AUTO_
MÁTICAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA

Blumenau - Arlindo Soutinho & Cio,
Rua 15 de Novembro, 1425

Joinvile - Fernandes Keinert & Cio.
Rua Cruzeiro, 55

-

ROLAMENTOS
Tenho de todos os tipos para pronta entrega,

n ovo s , a preços sem competencia

}lI. s.
-

DURl\()

Sã,o Paulo, 23 (A. N.) - S�
gundc informa um vespertino
local a secção de tecnologia do
Instituto Agronômíco acaba de
descom-lr um rlOVO oleo SHp'2�
rtor ao de linhaça que é extraí
do duma essencía florestal muí
to comum 1110 Estado de São
Paulo, oujo nome oíent íüco é
"mabea rístul-ínetera martou ",
comumenao chamada "taleso
canudo ele pito", "píteíra "

OiU

"pi:tleiro" . O novo oleo está
sendo submetido a vários "tes
ts ", revelando firmesa extra
ordinária. possivelmente supe
rror aos oleos usados atual
mente na pintura de autorno
veis e máquünas. O reff'l" ide Ioleo continua. sendo estudado
sob o ponto de vista químico e

t�cnologico) revelando oorn

portamento superior ao (le li
nhaça, devendo ser usado em

escala índustríal,

Rua Florêncio de Abrêu. 38 - Sobrado
F'cnes : 2 9073 e 3-6388 - S. Paulo.

-

LIViROS NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

-

I'

�i
.0 .. 1. ILOS,A
RUADOO])010,'33:
lFUii2lfilNÓPOUS ... :

•

r ,;), � ,

: I {MOTORES"
1 t'DE EFICIÊNcrA:

'COMPROVADA,.

* ,c,

EMPR[SIS REUIUODS DE '''OÚSTRID E COMÉRCIO ;;
,i/,;/

aRNO S. A. ;".

DE'PTO. CEMBRA CONSTRUÇÕES ElETRO,"MECÂN.CAS y,

SÃo. PAULO. - RUA JeSE BeNIFÁCle, 209 - rElo 3 5111 - c. peSTAL 217-8

*
'

PARANÁ - SANTA CATARINA
C. O. MUELlER, CURITIBA. Caixa Postal, \3� • Tel. 980

�............................................••.•••.

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a dir-eção c;lln.ica do.

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chãeara com
esplêndida vista parra o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua firia e queIllte

APARELHA.l\mNTO COlllPLETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAlIENTO
JlJÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para os exames de elncidação de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com· banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

Quart-Js com duas camas ,.......... Cr$ 15,00 p/pessoa

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PóDE TER lIlÉDICO PARTICULAR

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

Id.iGma. por
tuguês, espa
nhol , francêa,
inglês, etc.

Remance, Pcesia, Reiigiãe, Aviação.,
Matemática. Ff&ica, Química, Gee·
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento., Metalurgia.
Eletricidade; Rádio., Máquinas,

MO-'teres, Hidráulica, Alvenaria, Agri·
r.ultura, Veterinária. Contabilidade.

Dicienáriol, etc. etc.

Diz a Transocean
Londres, 22 (U. P.) A

agência Transocean diz que os

russos estão tentando atraves
sar o rio Neisse, ao sul de Gu
ben, ma.;; qu.e, até agora, os

alemães consegu:ram i..'TIpedir
a formação de cabeça-de-pon
te.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lminente o fim da resistência Designado pelo
organizada sr, Ministro' do

MANILHA, 25 (U. F.) - Os norte ...amertcanos quasí arra ...

T b lhozaram o velho bairro murado desta capital, com pesada barra- ra a
gem de arttlharta, Em seguida, lançaram ... se ao assalto, uns Rio, 25 (A. N.) - O Minis- Manilha, 25 (U. P,) AJdistas, e o comandante japonês
atravessando a muralha. medieval e outros transpondo o rio tro do Trabalho designou o sr. libertação de mais de dois mil com seu estado maior, bem,
Paseíg, ao norte. Os dois grupos já se encontravam no interior

I
Alvací Geraldo Louzada para prisioneiros dum campo de' como toda guarnição de du-

da cidade murada, e considera ...se iminente o fim da resistên responder pelo expediente do c<?ncentr,ação japonês nas Fili ... zentos e quarenta homens, to-
cia organizada japonesa, embora os últimos atiradores dso la Escritório de Propaganda e Ex- pm�s fOI yn:a .operação das ram mortos, Os prisioneiros.
dos ainda possam causar danos. pansão Comercial do Brasil em mais notáveis, E o que revela que estavam formados para a

La Paz Bolívia. o comunicado de Mac Arthur. chamada, foram imediatamen-
,

'
- O campo de prisioneiros ficava te conduzidos para a baía e IEpidemia de !ulcidios lem Los Banas, nas montanhas embarcados nos carros antí ...

I em (Ulr sUba próximas à baía de Laguna ... bios. As perdas entre os alia ...

-

I
be, a quarenta kms. atrás das dos foram de apenas dois p:1or- --,:.

Curitiba, (E.) - Esta ci ... linhas japonesas, Durante vá tos, dois feridos e dois dos prí-] ��.

Florianõpolis 26-lieFevereiro de 1945 dade vem passando por uma rias noites, guerrilheiros infil sioneiros também ligeiramente
' "epidemia" de suicidas, por ... traram ... se através das linhas feridos.

quanto sómente nas últimas 72 inimigas rumo a LOS Banos, e, IO falangismo-problem ainter-amer6CanO horas verificaram-se 5 casos, na vespera da madrugada fi ...

Cidade do México, 25 (U. P.) Guatemala, Consideramos este sendo quatro fatais. D. Ana xada para o assalto, elementos I Manilha, 25 (U. P.) - In-
- Falando perante a Conferên assunto como devendo ser ob ... Paciorinik, de 53 anos, perten ... da decima primeira divisão de formou o comunicado do gene-
cia de Chapultepec, o pre jeto de estudo da Conferência, cente a conhecida família de paraquedistas atravessaram araI Mac Arthur que entre JS

sidente. da delegação guatema já que o falangismo é o último industriais, por motivos inti ... baía de Lagunabe, em barcos dois mil civis interna�os no

lense disse "que o problema do reduto do fascismo o que é mos, matou ... se, escolhendo anfíbios. Finalmente, na pró campo de Los Banos, figura,
falangismo não é, no conceito

palpável em todas as nações morte horrível, pois mergulhou pr�a manhã, um �TUpO esco Iva� I.nulheres e crianças
"

A
da chancelaria do seu país, um deste hemisfério' a Guatemala n�m !acho empregado na fa ... l�ldo de paraque�lstas saltou maioria eram, norte ... �meIlca-
assunto de índole européia, '

fncaçao de sabão, pertencente diretamente em CIma do cam nos, mas havia, tambem, uns
mas de caráter inter ...america assim o julgou e, por isso, rom a uma pequena indústria fun po de concentração, Os guar 300 britânicos e grupos meno-.

no". "Isso - afirmou o ora peu relações diplomáticas cal cionando junto à sua resídên das japoneses foram colhidos res de australianos, canaden- '

dor - podemos comprovar na o govêrno do general Franco". cia. Poucas partes do corpo es tão de surpresa, que estavam, ses, holandeses, poloneses e

C caparam à ação da soda caus no momento, fazendo sua gi ... noruegueses. E, o que é mais

Iínicas tica existente no tacho, Do nástica matinal. As outras surpreendente até ítalíanos
restante do corpo ficaram ape ... duas colunas atacaram símul- 'estavam detidos pelos amare-vj,
nas os ossos. taneamente com os paraque ... los. I- '

Bernardo Ambrosío, que re ...

sidia no

..

interior, vindo a esta

-Icapital, recebeu, em caminho,
uma carta da noiva rompendo �\�tSOuq..?�
o noivado. Respondeu, anun- �

�
�

ciando o próximo suicidio, pa- [jj.
...

�.
ra o que ingeriu formícida. úi c-:I

Também d. Genoveva Banchi, I = '.J4 �
solteira, por motivos intimas, RnÁTOrm PRTOLOGICnS
ingeriu formicida, sendo salva,

I
Dr. H. 6, S Medina Parm. Narba! Alves de Souza

Parm, L. Oa COSi' Avila

Espetacular
.. .,.

pnsroneircs
fuga

de AnálisesLaboratório
GERCINO SILVAFarmacêutico

(Chefe do Serviço de Laborat6rio 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

Clínico 1Laboratório
RUA JOÃO PINTOf 25 - Fone: 1448

(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Na direção do S. E. C.Comemorou seu

4r aniversário o snr. Tasso de Miranda

o snr. Tasso de Miranda, por

designação superior. assumiu, a 21
do fluente, a direção dos traba
lhos da agência em Santa Cata
rina do serviço de Economia Ru
ral e, bem assim, da Diretoria de
Econômia e Assistência ao Coope
rativismo.

Rio, 25 (A. N,) - A Guard=
Civil, corporação que tem a seu

crédito larga soma de serviços
prestados à coletividade, co ...

memorou, ontem, seu 41° ani ...

versário de fundação.

o PRECEITO DO DIA Exame de sangue, Exame pcu '.J verificaçêí.o. de concer,
Exame de urina, Exame p': , ve r-i fioo ç

do da gravi
dez, Exame de escarro, EX.'l; e poro verificação de
doenças da pele. boca e c o b e lo s , Exame de fézes,

Exame de secreções. l

�utovaccinas e transfusão de sangue. ,1�(�
Exame químico de farinhas, b�bidas, café. águas, etc. ,,/

;.....� .

o organismo humano é uma má
quina que trabalha sem cessar.

Mesmo em repouso ou durante o

sono, está funcionando e, portan
to, gastando-lIe. Daí a necessidade
de compensar êsse desgaste, dcm
do-Ihe elementos para reparar as

perdas.
Inclua sempre em suas refeições

carnes, peixe, queijo, ovos, leite,
legumes e frutas, para assegurar
ao organismo a reparação das
perdas contínuas, SNES.

I

I A prefeitura carioca
adquiriu nos EE. UU, Loruh-cs. - A última visita do I lares as necessidades industriais da

f
-

b
'.

d Primeiro :\Ii.nislro britânico ii Hús- Hússia nos próximos dez anos, ao
uma a r'Ciil e sia aniquilou as derradeiras espe- mCSJl]O tempo em que o govêrno so-

peniCilina ranças que os nazistas alimentavam viél ico Iixava em 2.500,000 Iihras

Rio, (E.) - O ceI. Jesui ... quanto a um possível desentendi- cstcrli nas a import ância qi.e esta
monto cnlrr- a:s Nnçôcs Ln idas. A disposto a dispeuder no esrrnugci

no Albuquerque anunciou que recepção que leve o sr. Church ill ro na primeira década que se seguir
adquiriu nos Estados Unidos, cm Xloscou eleve ter saúdo aos ou- Ú guer-ra. É pois natural que () povo
para a prefeitura, uma fábri vidos hit lcriauos como a trombeta russo compreenda, admire e agra-

ca de penicilina, que produzi do .lu izo Final, no dia em que f'o .. dcça a rapidez c a Iealdade com
, rem chamados a contas os grandes que foi atendido pelos seus aliados
ra essa droga para emprego crim in osos de guerra .. Essa atrnos- hrit ân.icos. A Inglaterra necessita
gratuito na clínica dos hospi ... í'éru de perfeito entendimenlo tem também de matérias primas russas,

tais municipais. entretanto. uma significaçfl() mais pr i.nc ipalmcnt e mudcirns e mine,

A produção oficial de peni ... transcedente e de maior alcance do ruis. Dessa forma ai aliança entre
. . .

't' que o mot i 1'0 principal que deu ori- os dois países há de perdurar por-cílína servira, ambem, segun ...

gelll Ú aliança entre as duas grandes que será útil e necessária ti ,1Ul-
do adiantou, de elemento de potencias, que já Icem cm seu po- bus os povos, na paz, como u es'lá
contrôle do preço e eficiencia dcr a vitór-ia. A selvageria alemã sendo na guerra.

Se V. S, sofre de aturdimento dêsse medicamento, produzido I devastou a ,metade da Húss�a Euro- - ---- .--------

O orga-O do Va' tl'cano
catarral e zumbidos nos ouvidos, nos laboratórios partiCulares.,' pea, ,e ,p]'.eCJ,s<Tln�n tc. as reg,I(:,r� nuns nlTZ Hoj e 2", feira às

compre na farmácia um frasco de ' . índustrraís e mais produt iv as. As K 19.30 horas
desmente PARMIKT e tome-o de acôrdo com

Ioessaltando a Imprensa os I fúbricas foram destruidas e Slla ma- Randolph Scott, Alan Curtili.
C'd d d V

. resultados da sua missão nos qllinúda roubada, a agricultura fi- Carrol Baish e G-race Macdc::\;c,1 a p o atlcano, 25 (U. as ínstruções da sua bula. Parmint Estados Unidos de onde acaba cou cOlllplttamcnte arruinada e 10- em: GUNG _ HO!
P.) - 0 "OS,3�rYatore Roma ... alivia prontamente os aborrecidos de reOTessar o �x ...secretário da �l() ,o gado elesH'pareceu. l� 'essencial (Trabalhar juntos)
11O" publica uma nota oficial zumbidos dos ouvidos. As narinas 'db, I' t

., ,] vl(la do pOI'O russo, que tudo ISSO

I
A história do segundo boratalhôG

ta d
- S.au e leve o.u er adqmndo 'c,,'a reeonstruido o mais rap.idamen- (l'e "ral'ders» dos fuzl'lel'roll n"Val·.a . can o uma transmissao da obstruidas despejam o catarro,a' » �

,

I' d "1 16 A. aInda matenal para um banco tc possível. As enormes quantidades norte-americanos, desde o dia de
rac 10 O 1\ oscou a \.UO cor ... respiração se torna mais facil e

It I d 1
de plasma, com os mais mo de anlH�n1('nlos e .eqUipamento l1:,ilí- .ua organização - sete dias depoiJ,ren e, na qua se ee arava que cessa o desprendimento do muco dernos e copiosos equipamen t,ar en:'Ja�las, p�I.a" IlJ1gIat�na, . Íl�c, do ataque a. Pe�rl I;Ia}�or.- ate

O Vaticano não aprovava as nasal na garganta. Parmint é agra· tos hospitalares e medicamen I �lll ver dOS c1Jll",ente� I ussos lLl)(', sua pnmelra vltona.

decisões da conferência de Yal- davel ao paladar. As pessoas que - .. . ., w a calpacldacle pl'odutJva da lngLr::No Programa: Reportagem do Fo·
tOS. Adquln';l, aInda, InCInera ...

terra como a Superioridade QnalitrL'1 lha Carioca n. 40 - DFli3ta, somente porque a Santa ...Sé sofrem de aturdimento catarral, dores para lIxo, que, segundo tiva de suas indústrias. Reso!\"('u O pato e o gorila _ Desenho
não havia sido convidado a farão bem, provando êste remédio. declarou trarão incalculaveis ;,ssim f) ge)\'(:'rl1o soviéti.c,), a tifuI) Noticias do Dia - Jornal
participar da lllOisma. benefícids à cidade além de de expcril�nc�a. e.ncL)mconda� na In- Impróprio até 14 anOIl

Acrescenta o orgão do V<lU"" Compr�r na CASA �ISCE., . -' . gIatcrra consl(leravel quantJdade ele Preços Cr$ 5.00 e 4,00
canü que "a Slluta ...Sé J'ámais LANEA e saber economIzar,. out�os que evltarao a prolIfe material Índustri,d, principalmente

raçao das moscas. Dando im instalaçõrs elétricas e maql1inúria ROXY Hoje, 28 feiro às
sonhou em participar da con... Quem sonegar informações' E. pressões da vida nos Estados agrícola., Os ingleses esf,orçaram-se 19,30 horas.
ferência" , dizen.do que essa I tatíatir;a M!lit.ar, trabalha em pró) Unidos afirmou: "Dentro das par.a satlsfazer esses p�(�clos com a Ultimas exibições

\

aJegacão não é senão pura ca ...

de pala inImIgo. � nesse tuo,. 't .

t·
maJOr presteza e perfelçao. As I1lal.': l' Cristal de Rocha _ Nacional

'\
.•. será Julgado. milItarmente, tom. CIrcuns anClas a UalS, o nosso modernas iJ1,yconções rios téc,ni('os {>.uma. Inlmi.o tio B:ralllil (D. Jil M_', país é um verdadeiro p'araízo". hritànicos forml1 utillzadas no ])1'0-

2' ATIRE A �RIMEIRA PEPl;t
com Marlene Dietrich e J..

jcto e :11 fabricação do material I1Wl1·

dado para a Hússia. Entre esse ma.
Stewart, num filme eletri2'
repleto de emoções fortes!

terial figuf:l, por exemplo, o maior ..,.

tranSfOrl1HI!lor elétrico do mllndo, 3' A MALDIÇÃO DE SANGUE DL>

uma estação g'corac!ora eomplcta', de PANTÉRA. com Simone Simon

1 �.OO() k\\' construida rir acórdo com e Kent Shmite num filme que
os planos russos e enorme (fuanti- põe a prova seus nervos. O es-

daele ele múqui'l IS agrárias cklric !s. pirita de Irena protegia suO:

ele tipos intriral11e�te novos. fssu filha!

explica, até certo ponto, li admim· Impróprio até 14 anos

ç-iío e o ca,'inho com que foi rece- Preço único Cr$ 2,00
lúcio O sr. Chl1rchiIl, na capital rus
sa. O Presidente da C:âmara clr Co
mércio dos Eslados Unidos, depois
1\:- S;11 r ,�CT�L' Y:!"·d!Cl ao Plarc('lLll
Slalin, calculou em 20 bilhões de ,1ú-

VIDAS» . .. .

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

«Três Vidas» que será remetida, gratuitamente, a qualquer
dos leitores, bastando juntar ao nome e endereço. uma bula
da TONIFORÇA. Não só receberão a novela «Três Vidas», co·

mo todas as outras que o Laboratorio- Nusma publicar. Além
dísso concorrerão ao próximo concurso Nuarno. Endereço do

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

Representante pera S. Catarina: Machado & Cia.-Fpolis,
Toniforça: tônico para os fracos, força para os debeis!

dePolitica
-

cooperoccro

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

f·

Amanhã, no RITZ, Sessões das

Moças. Jael MacCrea e Ginge�
Regers em:

QUERO SER FELIZ
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