
o general Franco está agindo!
CIDADE DO MÉXICO, 27 (U. P.) ... ENCONTRA-SE AQUI UM DIPLOMATA ESPANHOL, PROCURANDO ENTABOLAR NE·
GOCIAÇõES PARA AQUISIÇÃO DE PETRóLEO. DIVULGANDO ESTA NOTíCIA, O JORNAL "LA PRENSA" DIZ QUE "APE
SAR DA FALTA DE RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS ENTRE O MÉXICO E A ESPANHA, ÊSSE ENVIADO DO 'GENERAL FRAN..

-

CO PROCURA OBTER PERMISSÃO PARA COMPRAR E REMETER PARA ESPANHA PETRóLEO DOS POÇOS DE TAMPICO".

Colocando Tóquio e Berlim
no mesmo nível

Is relações entre o Brasil e a Russia
Montevideu, 26 (U. P.) - Comenta ...se nos círcudos ddplo

mátícos o comparecimento, em caráter oficial, do conselheiro
da Embaixada do Brasil nesta capítal á recepção .realdzada na

Legação da Rússia, €Om homenagem ao Exércilto Vermelho
Em virtude de ser estia a prímeíra vez que um represenãan

te d�lp.lomático do Brasil comparece, oticíalmente, á Legação da
Rússia, não obstante a grande república sul-amertcama não
manter relações com Moscou, parecem confirmar os rumores

de uma possíved aproximação entre o Brasil e a União Soviética.
*

o l\IAIS ANTIGO nIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

NOVA IORQUE, 26 (U. P.) - Os despachos de Guam di
zem que a ofensiva contra Tóquio entrcu numa nova fase, des
tinada a colocar a capital japonesa em m ivel de igualdade com

Berlim, no que se retere à devastação. Oom efeít.o, afirma-se
que o rutuaJl bombardeio norte-amertcano compara-se perfeita
mente, em �nteil1sidla,de, com os ataques aljados à Alernamha,
sendo .muito superior ao pior "blitz " alemão conora Londres,
nlOIS tempos maís gloriosos da Luftwaffe. A própria rádio de

'I'óquío admíte que váníos mcendíos, causados pelo bombar
deio dia manhã de ontem, ainda contmuavam lavrando ao anoí
tecer.
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o Brasil, atr�vé5 seus delegados,
é demoradamente' aclamado

México, 26 (A. N.) - o
I
sil, quando o Brasil exaltava I Delegações, examinando ques

maior acontecimento de on- seus homens e sua história. A tões fundamentais e animan
tem na Conferência, foi o dis- noite, o sr. Calmon foi recebi- do os trabalhos. A repercus
cur�o do delegado brasileiro do pela Academia Mexicana, são na imprensa das notícias

Pedro Calmon, que excedeu tendo nessa ocasião pronun- sôbre as eleições no Brasil e a

em sucesso os oradores dos ciado outro aplaudido discur- situação dos nossos soldados

dias anteriores e de ontem soo O ministro Leão Veloso es- no front está contribuindo in

mesmo. Interrompido diversas tá ma�tendo numerosas con- tensamente, para a elevação do

vezes por fortes aplausos, o versaçoes com os chefes das nosso prestlgIO.
orador ao finalizar recebeu
uma grande manifestação. O Ataque em pleno dia a Singapura
sr. Stettinius levantou-se para Washington, 26 (U. P.) - Mais de 150 super-fortalezas
cumprimentar o sr. Pedro Cal-

atacaram a área das docas de Singapura, com bons resultados.
mon, que foi envolvido por to- I�S B-29 levantaram vôo de bases na India. A oposição de avãões
das as delegações no fim da

te caça foi mínima e ibodos os aviões regressaram ás suas bases. -S--------,-A----Y-----H--------,sessão. Tal foi o entusiasme 'J'A3fBÉJlI SÔBRE TóqeIO e oa-o ora ou ammersuscitado que os fotógrafos S. Framcisco da Califôrnía, 26 (U. P.) - A rádio de Tóquio
.

•exigiram que a Delegação po- anuncíou que aviões nonte-americanos sobrevoaram a área To
sasse no recinto da Conferên-

s
í

o-Yokohama ás primeiras horas da .noite de ontem, tempo de
cia. Exaltou o delegado brasi- Tóquio. Não fez referência, sôbre bombardeio.
Ieíro, no final, os soldados dos ��-----

Estados Unidos do Brasil e de

AMéxico. A assistência, emocío 18nada, aplaudiu-o demorada
mente de pé. O sr. Ezequie. COM ° PRIMEIRO EXÉRCITO NORTE-AMERICANO,
Padilha desceu da presidêncír :7 (U. P.) - As tropas blindadas do general Simpson, que ocu

para felicitá-lo bem como to- 'aram Golzheim, concírmaram avançando e ocuparam Blatz
da a Delegação Brasileira. Em ·eim. Em seguida, investiram para leste e já se encontram
meio do discurso, um popula: L 18 kms. de Colônia, cuja edificação 'está à vista dessas for-
mexicano deu um viva ao Bra ças,

Montevideu, 26 (U. P.) - Os círculos diplomáticos desta
capital consideram ímínente o reatamento das reíações diplo
máticas entre o Brasil e a Rússia.

kms. de Colônia

LONDRES, 26 (U. P.) - Von Hommer, dia DNB, veio mais
uma vez ao ar, para ajnIUln,c,iar novos ataques T'USiSlOS. Desta vez

{; na área entre o baixo Oder e o baixo Vístula, que poderosas
formações de tanques e ínfantar ia russas lançaram vánios ata
ques, prjncipalmente nas duas alas do tnont. Na alia esquerda,
L oeste da planície de Tucheler, o porta-voz nazista admite
que os russos efetuan-am uma profunda penetração Mas afirma
que, ao anoitecer, a investida foi contida pelas reservas ale
mãs, e que, nos demais setores, os russos foram repelidos.

Só um caminho para a fuga-o mar
MOSCOU, 26 (U. P.) - A pnímcipaâ operação na frente

russa, de momento, é a tentativa de coroar as defesas alemães
no norte, mediante um avanço até 'O mar Bakíco. Depoís de
romperem a Iiruha .ruazista baseada na estrada de rerro de.
Dantzig a Sttertin, tamques e ínramtaría l�USSiO.s contínuam in
vestindo através da Pomenanda, estando já a 100 kms. ou me
nos da costa. O sucesso dessa operação, ilS,olando a ponta nor

deste da Alemanha juntamente com o oonredor polonês e a ci
dade Ilvne de Dantztg, equivale ao cêreo de dezenas de milha
res de soldados nazdstas, aos quais só tícama aberta a tuga pelo
mar.

Novo contingente brasileiro chega a Itália
Nova York, 26 (U. P.) - A chegada à Itália, na quarta- tropas recem-chegadas, a ban

B. B. C. anuncia que chega-. feira passada, do 4{) Escalão da militar norte - americana
ram à Italia milhares de sol-' de Tropa da F. E. B., sob o co- tocou os hinos brasileiro e

dados da Fôrça Expedícioná- :mando do coronel Iba Jobin 'americano. A referida tropa
ria Brasileira. A transmissão Meirelles. No momento em mostrava um excelente aspec
foi captada pela C. B. S. jque o general Falconiere, íns- 'to e uma sadia alegria, tão
Com a Fôrça Expedícioná- petor da Fôrça Expedicionária I característica de nossa gente.

ria na Itália, 26 (U. P.) - Foi Brasileira subiu a bordo do

[O
desembarque desse novo

permitido, hoje, divulgar a 'transporte para receber as c?ntingente da �. �. B
..c?i�- O Nono Exe'rcíto ocupoucíde com a formídável vitória

A Conferência de Chapultepec ��sd�r�::t����si�������f���t� I :mais 12 localidades
. " .

I
que enchera de entusiasmo os

I
.

CIDADE DO MEXICO, 26 (U. P.) - Hoje e o ultimo dia
n o vos soldados brasileiros PARIS, 26 (U. P.) - Na estrada de Deâsserorf, o Nono

para a apresentação d eres.oluç�es à. conferê'neí.a de Chapalte- Após o indispensável períod� Exército nOTte-a:merica,rw. OC�p?iU mais_ doze looalídades. Por
pec e tudo Indica que ,as delegaçoes aJ'Il!dia pre,tendem aproveQtal' de treinamento a referida tro- SUia vez, o TeroeIro Exerclito .JJllfürma nao ter encontrado qual�
€.SiSia olpor:bmür1ade finlaI. Cumpridas as formalidades prelimina_- pa estará pronta para ocupar qUler resistência organiz,ada i'llimigla a oel�te do Tio. Prumo O
1'es, oU. cCÜli�erên"c�a. começa, a�oll'a, a tmbalhwr sériament,e. �] as posições de combate junto cormumi.oado oficial. de hojle, elllj:lre>tanl�o, IÍJnf,?r.m� que eI? 8tra,;;-
0$ 111m'OiS dl.plomatlCQ��pre_ven: �lm. g111al1i�e suces,s,o, tal�tü maIS com os seus camaradas já ve- bUJr�o foram re·pehdas

.

dUlas 1:elr:_taitlVas. llllmligla de l!Ilcursao

qUi�nd? os pl10111ema'''
c �aIs. dlflcms ,�stao s�endo adIados ou teranos da luta pela liberdade c:Ol1iDra () p,orúo comerCIal. lVIas nao exphoa a nlatureza d'essas

atl'lbmdos a ÜillJtTOS ofgaos lllteT-ameTlcanOIS. Por exemplo, es- do mundo. illouTsões.

pera-se que o programa ecolnômÍeo seja atribuido ao g�'upol_""" ..,._ ....&.....__J'&.,....�&'V
---------------------

consultivo i,n.ter�ame.ricano, que deverá remür-se em

washing-,EPidemia na Nem o d.·abo suportar·latOln, a 15 .de Junho. .

Alh
·

'd E
' ·

t Holanda ROMA, 26 (U. P.) - Embora tenha ha,vido relaiivamen-
elaxnenJO O XerCl O Londres, 26 (U. P.) _ Se- e pouca art:ividade na Ll'enIte do QU'�nto ExércHo estes últimas

, d l-
· gundo notícias dignas de cré- empols,,os Ia'lielmães vêm Isofrendo mui�to com os pies'ados bom

as conten as po ltlcas dito, procedentes de Ams�er- LlaJ'ldeios dia ar,tillhari'a ,aliada. É o que lleVlellrum OIS prisioneiros
. .' .' dam e Rotterdam, uma epIde- Jj'emãe's. Uma unlidade iUlimi.ga IPlerdeu 'el1l1t1'e 45 e 50% doIS seus

Rio, 26 (E.) - S'egundo se dIV\u1gou a�tarde de ontem, e�ta'mia de doenças difMricas se E:feltlivols totais, des,de primeiro de dezembr,o úlitimo, em conse
s'endo e.spe'l·ada para ?r�ve uma. prodamaçao �o ��l1'el"ao} E'Ur�co I

está tornando problema de quência do. COl1tÜl,UiO flo�o ,aUado. E, s:e.gmlldo e,xclamou um na

Gaspar Dutm ao ExercLto, defendeol1do o pnnclpolO do alheIa-lcrescente gravidade ria Ho. áStia. ao ser interrogado, as concenroraçãels ·de aI1tilharia alia
mento dos militares nas cOlntendlas e lutals relas facções políticas, handa '

das eram bast/a'nte intensas piara romper os ll1ervos doiS mads
afim àe que cada vez mai's pe.Tmaneça 110 seio dias classes rurma-

o

fortes.
das, ill1lviolável, o sentimento de que a sua m!Íssão predpua é a Faleceu o poeta
da defesa dia ordem e das �nsWJllliçõe;s. e ecritor

Tremenda barragem de arll-lharalH deLá�b��, ;�O!�fa���eu, �� i���
.

gra do Heroismo, o poeta e es�

LONDRES, 26 (U. P.) - Segundo o coorrespontderute da critor açoriano, Gervásio Li

Exchange Telegraph, o PDimei'ro Exército canadens,e abriu ma, sócio correspondente de

t}'emenda banrag€11l de artilharia sôbre as linhas alemães, ini- diversos Institutos e Acade

ciando, assim, um nlovo art:�que na dliJreção dia floresta de Hoc.. mias européias e sul anaerica-

:wald. - nas.

Grassa a fome na Holanda
LemrdI1ss, 26 (NIB) - Segundo dl8lSip,acho de E1:ndhoven,

in1'lOrrmações che�aidas dias zonas dia Ho,lruuda revelam qUle na

qUlela,s regiões as populações são obrigadas a comer bulbos de
tulipas para não rI10r·Te,ram de fome. De acôrld,o oom outras rn
for'llliações, os naztstas ameaçam maltar aqUlel'es que se atl1e ..
ve'm a 'U�al' a e�<,>t�l(].ade.

_.. _ . __ ,_ _ _ _ _

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Terca·'elra, 27 de Fevereiro de t945

:\IAHSELHA, (STF) - Ante con
sideruvcl assistêncla realizou-se a
ultima audiencia do processo do
Jornal "Petit �1arseilJais". Logo
que a corte deu entrada no recin to
o Presidente concedeu a palavra ao
Comissár-io do Govêrno. Fr izou es

te, no inicio de seu libelo, que o

processo era cm sintese o processo
da imprensa de Vichy e dos capita
listas, grandes proprietários de jor
nais. Traçou 11111l quadro ímpressío- VendO -senan le da ação empreendida por Le- �
jeune nos conchavos com Laval.
Foi procedida a leitura da carta de
Lejeune, endereçada ao conselheiro
alemão, Schweridcmann. Dirigim!o·
se ao réu, o representante do Minis
léria Público acrescentou: - "O
senhor mantinha relações com a
embaixada da Alemanha? Esta car
ta firma sua condenação à morte". Fábricas; de cerveja e gazoza,
:\feia 1I00'a depois II presidente do com equipamentos completos
'l'l:i.bl1l:�1 lia a sentença:'

..
e em perfeito estado, por

LPJ€lIl1('! culpado de C0l11PlIelda-1 C $ 40 oro 000de' com o 1 mrmgo, e condenado à r."

pena de morte; Charnbrot, cum�li-I Infor�ações com Emílio I?lou.hy
ce. Iavorecidn por circunstanclas Coqueiros-e-em frente a Igreja.
aí enuantes é condenado a dez anos I 3 v .5
de prisão. São ambos atingidos pela __

f

indignidade nacional.

(V d d
•

ó ITodos os bens dos acusados serão en a e Im Vlaconfiscados em proveito do Esta-
. U

do. Vende-se a casa n. 13 da
rua Irmão Joaquim. Tratar
na mesma. 5 v.-3

Lãs

CASA S••"'. a(OSA

o ESTADO
Diârio Vespertino

Redação e Oficinas à

I rua João Pinto n.? 13
i Tel. 1022 - Cx. postal 139

I ASSINATURAS
Na Capital:

Cr,
Cr$
Cr$
Cr$
Cr'

An9
Semestre
Trimestre
Mês
Número avulso

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

Ano
Semestre
Tr-imestre

Anúncios mediante contráto.

Os originaiS, mesmo não publí
l cados, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pejos conceitos emitidos nos

artigos assinados
_ ..----------------------------

A sentença de-morte
do traidor Lejeune

DESPERTE I 8111S
DO SEU FIGIOB
E SallarA .. c.. JIIsposfe .... 1II1II

Seu fígado del'e produzir�
um litro de bilis. Se a bílis 1120 COITe li
vremente, os alimentos não são digeridlll
e apodrecem. Os �ases iacham •esttm..
go. Sobrevém a prisão êe velltre. Vd
sente-se abatido e comcqueeo"l'enenacka.
Tudo é amargo e a Tida é um martírie.
Uma simples evacuaçãG Dão toca"á.a

causa. Neste c� as Pílula €arta; .
extraordinariamente efICazes. Fazem c0r

rer esse litro de bilis e você sente-se dD
posto para tudo. São suaves e,�
especialmente indicadas para fazer a biJia
correr livremente. Peça asPílulas Cartes.
Não aceite outro produto.Preço: Cr. $ 3,01.

MACIIADO & CIA.
Aq@nciulI e Repr.sentaçõo. em Geral

Matriz: Florian6polill
Rua João Pinto i n. S
Caixa POl!ltal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (EdU.
Pr6prio). - Telegrama.: "PRIMUS"
Agente. no. pl'incipai. municipiot

do E.tado

Wash íngton - Fevereiro -

Servtço de Inrormações do He
misfério.

O Sr. João Carlos 'Pinto dos
Santos, do Ministério da Agri
cultura do Brasil, chegou a es

ta capital, para dar início a um

ano de estudos e observações
dos métodos agrícolas norte
amer íeanos.
A viagem do Sr. João Carlos

prende-se ao Programa para
Estudantes E:::trangeiros do
Serviço de Extensão do Depar
tamento da Agricultura dos Es
tados Unidos, executado peja
Divisão de Instrucào do Insti
tuto de Negócios

-

Inter-amerí
canos. em cooperação com a

Divisfio do Abastecimento Ali
mentar da mesma agência.
Como de costume TIO progra

ma, logo após a sua chegada a

Washíngtom, o Sr. João Car-los
ingressou na Escola Webster
para um curso sumário de ím-

D "1-:- f
glês 'Jásico 8 orientação geral,

ati ogra a findo o qual cumprirá um pro-

Com prática de escritório I grama de breves estudos nas

procura emprego. 0artàs: �azen�as Experin_lel�tajs de

por obséquio. a M, A" neste Bel�svIlle, na� proxnmdade.s da

jornal. 10 v.-6 capítal, projeto do Departa-
_ mente da Ag rícultura. Em se

guída, fará uma viagem à Ci
dade de Nova York, para obser-

Fleming fala sôbre
a penicilina
Loudrr-s, (B. X s.) - Sir Ale

xander Fleming, o descobridor da
penicilina. acaba de revelar alguns
segredos relativos às etapas iniciais
de sua obra de pioneiro da "droga,
maravilhosa", ao falar em Leeds, na
Inglaterra do norte, no domingo
último. Sir Alexander declarou que
ele l' os seus colegas de Oxforcl le
varam anos trabalhando nas Sl1l<S

pr-imeir-as experiências de que re ...

sultou a atual produção em larga' es-
cala da penicilina. Num <Indo tre
cho da sua palestrai, disse o cien
tista britânico: "O que de mais im
portante descobrimos no pr-imeiro
per-iodo das pesquisas sobre a peni
cilina é que se tratava de uma su

bs�an��a não tóxica. Os antíscpticos,
!lO.IC íon;' da moda, não se prestam

Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais para ruatar micróbios 110 interior
modernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance do corpo humano, desde qUE' matam

das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros mais facilmente as células do que
as próprias bactérias". Recordando

PRECOS SEM RIVAIS! os trabalhos de pesquisas rcal iza-

t_:NTÕOaCmomPa;enmcSaeUrSiac.alçaBdOaS rsermeivirsiotasr ).a�
I, dos cru 1�40, (�!sse ainda Sir Alexan-

der Pleming: A esse.tempo a bata-

IlIha
da Grã-Bretanha estava em ple

ny desenvolvimento e a indústria
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 tmlla de se ocupar COIl1 outras coi

sas. Decidiul-se pedir a América que
-------------------..------ produzisse a pen1cilina, sendu esta

a I)Jri,meil'a v('z que os Esl auos Uni-
dos apareceram e111 cena. Em 1942 ti
I'C um amigo doente e o diagnóstico
feito demonstrou tratar-seC rle lUTI

caso ele meningite. O seu tratamen
to foi iniciado com outro mediea"
meul n, Cada vez mais. enketanto
ele piorava e eslava a pon�o de ll10r�
rer quando pedi a Oxford todo o
8bastecimento disponível fie peniei
linu. Esla foi aplicada na medula do
p:lciellte que melhorou l'apidamen
te", Finalmente, Sir Alexander alu
cliu à atUlal fabrieação da droga de
que se trata, declarando () :\Iinistro
dos A1hastecímentos rin Reino Uni
do (IUe se esHI custe<:'nclo com um

milhão d:f;'_ibrsa as fálJrieas para a
SUa PJ'Odll11O, ao mesmo tempo que
nos Eslallús Cnldos a droga é ia
brieada em tanqnes gigantescos. A
penicilina é fornecida aos soldado ..
rUlpidamente, o que tem contribuido
para uma fonomenal redução em o
número de casos fa.tais.

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

VENDEM-SE

OE pontos adicionados do
programa <10 Sr. João Carlos
incluem estudos Il1::J.S usinas de l _--il' ;;;;;;
lacticíui..s de Minnesota e ,Vis
consín, duas ou três semanas

de trabalho numa fábrica ele
produtos de milho. dois meses
80m ,um ou mais agentes mu

nicipais nas áreas onde obtiver

conhecimentos de lavoura me

csmízada, e duas semanas de
viagens com especta.Iistas em I
agronomia, criação de animais,
e trabalhos práticos. Espera-s(�
que completo seus estudes em

Dezembro dêste ano, e regres
se ao Rio de Janeiro a serviço
do Mindstérío da Agrículcura
do Brasíd.

Ténico brasileiro nos

Estados Unidos
vacão do mercado novaãorqul
no.

Depois desta visita, a Divi
são de Instrução traçou o p110-
grama do Sr. João Carlos de
modo a íncluür pelo menos seis
meses de trabalho em fazendas
norte-americanas, para estudos
de zootécnica geral, gado dr.
carne e leite, suínos, e cereais
híbridos -- os mesmos assun

tos com que Iidou, durante os

sr-us do+s anos de servico no

l\linistério da Ag-ricllltilr·i elo
Brasil.

iREDUZA·A
,GORDURA
Por Um NovoMétodo

80,00
45,00
25,00

VENDE-SE �;:it�r�:i����
reiros , com casa, pasto. bôa
água e pequena chácara. Tra
tar a Avenid3 Mauro Ramos, 50.

AO atender as EstrêIas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rapido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na prtmeíra semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastühas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formode, traz nova vitalida
de, saúde e energia como também uma

aparencia atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces

sarío fazer regime alimentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exerctcíos
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. Formode, reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça Fornlode, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
üístr. S. 1. P. Caixa Postal Ji86 - RiO

I ��!!�.:��o��!�
BAZAR DE MODAS
(onfeçóes -- Alta costura

CASAS: na rua Uruguái, diversa.;
pequenas. com renda mensal de
420.00, por 37.000,00 cruzeiros.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120.000,00.
No Estreito, por Cr$ 25.000.00.
Em Ocqueíros, por Cr$ 12.000,00.
No Balneario; por Cr$ 60.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça 15 de Novembro por

Cr$ 130.000,00.
Na rua Conselheiro Mafra, por

Cr$ 300.000.00.
Uma na rua Campos Neves, 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 registrada no I. N.
do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

QUARTOS
Alugam-se na Rua Vítor

Meireles 42. 5 v. - 5

o prédio n, 35
da rua Fernan

do Machado, nesta capital.
(está desocupado).

Tratar à rua João Pinto n 51

VENDE-SE

Novidades

Rua Felipe Schmidt, 34

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudâvel

� I --=

Esta verdade!

O.RLANI)O SOA RP-BjI�I�]
Rua CODselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone ltil4 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End•.Teleg.: «Scarpelli)) --- Florianópolis

CORRESPONDENTE
Precisa-se de um que tenha

prática de contabilidade. Lugar
de futuro para pessõa que te

nha habilidade. Exige-se ido
neidade.
Cartas de proprio punho in

dicando idade, nacionalidade,
estado civil, referências e pre
tenções para Caixa Postal 183,
nesta capital. 4 v.-3

Estabilizador e transformador

a

Crédilo Mútuo Predial
�

Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Vende· se um, de 1

edação do ESTADO.
kilowatt, na

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

-----

CaseDliras e

RAUL BICO(CHI e

BICO(CHI
HILDA

participllIn aós seus parentes
e amigos o nascimento de

sua ,filha

SÔNIA.MARIA
Fpolis., 23.2·946

S A_.3.

'Sedas,
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VIDA SOCIAL
ANIVERSARIOS

,sRA. A:\'GELJ.:\'A FILü:\IEXO
P1ZA�I

ef'lúe, hoje. o aniversário na

ici« da exma. s ra. Angelina Fi
leno Pizun i, mui digna cspôsa

.sr. Clodmnir o Pizuni, Inspetor
1.inhas (los Corr-eios e Telégrn

;-
- .;.-,,/n ri o na D. H. local. Dota

r "'
. .í"íí·:lras virtudes, conseguiu a

versarianle captar a simpatia
to.los com quem teve oportun i
dr de privar, motivo 'por que
ceberú, por certo. muitus Ielicl
-õcs na dnta de' hoje.
..

.

SHA. ZE�rTA. CA:VIPELO DE
, SOrSA.,
JDecorr;',.lle'sta dula, o .al1l�vel'�a� natallcio ela cx nia. SI a. Zcn ila

,�llIpl>l() de �nll�a, yirluos(J. espô�"
� sr. dr. Luiz Coelho de Sousa. A

�taliei:lI1l(' rpc.eberú. por êsse Wa-
mul i vo. muil as ccngratulações.

*

MB2\'IXA AL\HHA
Assinal:.t a etemérrde que hoje

ln.sCOl'l'e
o Primeiro. aniversárioinlrressanle menina Almir-a, fi

nhu do' nosso prezado confrade
. �,mj)anheil'o de redação, dr. AI·

-�alllas('en<) da Silva e de StH.

"�spôsu,, sra. Francisca Coelhu
'Sil"a.

•

::\IE�[�O A:\'TO:\'IO CAH.LOS
iTanscorrp. hoje, t) ani"enarlD
,lalicio do illll'ligente llH'nilW
\ltônio Carlos Espíndola Olive.ira,
�to do sr. ·.lmHIllilll ESllíndoJa Fi
lo, fU!1cionúri" do �linislério da
iarinha.

FAZDI ANOS BO.lE:
A srta. :'IInrília Schutcl:

o menino' Gilberto de Oliveira;
a srta , Sân itns Freitas, residen

te em Itajn i ;
a ex ma. sra. Sibila Haberberck

Glavan ;
li exma. sra. :'Iraria Bonnn: Len

zi, residente cm ltajaí ;
a srta ..Nilce Lopes de Al m e i d a.

Noivados:
Com a graciosa srta. Aniúlda,

da scciedade local e filha do arir.

Lourenço Calandrini Coelho e .:uo

exma. espôso , sr�, Julieta Calan
1rini Coelho, ajustou núpcias o

srir , Hercules Toledo Allet,

Nascimentos:
O lar feliz do sr Arno Krepsky

g de suo exrno . esp ôso . d. Ines
Meldo la Krspliky ioi enriquecido
-!ia 16 últimc, com o advento de
um robusto garotinho que, na pio
�atismal, receberá o nome de Mo
-Io Educrdo.

Falecimentos:
Enlutou a sociedade local, o Eo

ecimento da vene:randa senhora d
rarcilia Veiga Lima, díqno espôsa
lo sr , major Alvaro Dias de Lima,
runcionarlo federal aposentado.
)corrido domingo último, às 7 ho'
rOi da manhã.

Aos 68 anos de idade, em Pi

,arras, dia 20 do corrente, faleceu
a exma: sra. Maria de Figueiredo
Ferreira. viuva do saudoso conter

râneo Joaquim Pinto Ferreira.
À familia Pinto Ferreira, na

pessôa de João Pinto Ferreira, nos
so particular amigo, as nossas

condolências.

De ordem do sr. Presidente, faço público, a quem intems
r possa, que, dentro de dez dias, a eonüur desta data, serão re

bidas propostas pllira al'rendamentlo do Bar e Re,stauranrte do

be, recem instalado.

J,llL:�in.teressa;dos deverão apI:esentar suas propostas, devida
I V'kt'àsstnadas, em envelope fechado, contendo:

a) - prova de idoneidade financeira;
b) prazo de arrendamento;
c) cOlndições de funcionamento e material a ser empre

gado;
d) tabela de prêços.
Será exioido serviço de primeirá�rdell1 e material suficien

para atender quaisquer festas na �;Cle social, inclusive ban
etes.

Quaisqut�l' outros detalhes serão f,ornecidos pela Secretaria,
riamente das lí às 20 horas, na sede do Clube.
Secreta�ia do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 20 de

I erei1'o de 1945.

Edital de

BONFIM

"" -

concorrencla

lIanoel Ferreira de lIélo
10 Secrertário

Com a vitória argentina sôbre
os uruguaios. ante-ontem, em San·
tiago, está resolvido, praticamente, PAHfS, (SIF) Prosseguindo
o Campeonato Sul Americano Ex- nos seus lruhalhos o Congresso Na
tra, sagrando·se GS argentinos cional de :\to\'imento da Libertação
campeões de 1945, com um ponto Nnciuua l -- grande órgão da Hesis
perdido. Na próxima q'lorta.feira, tênr i.a Francesa aprovou unanime-,será disputado o último jôgo do mente uma série de moções. A
torneio, entre brasileiros e chilenos. Prime ir» referia-se á organisação 1
Se os chilenos Eoeern derrotados, ger.;) I da imprensa. Apresentada pe
o Brasil passará a ocupar o se- lo sr. Bavrt, a pedido do sr, )10]'[MI
gundo lugar com dois pontos par- daI, pede a er iaçâo de um órgão de
didos e o Chile o terceiro. com coorrlcnuçáo dos jornais ligados ao
três pontos perdidos. Se, contra- :vro\'imcnto de Libertação Nacional
riamente. os chilenos (orem

ven-I A 1Il0ç;lO Sl'gu i n Il' pcdea criação de
cedores, êles passarão a ocupar o 1�J]1a comixsào de imprensa clt) :\Ir

;;-....__=__.... '..' __.••"._....__-;"'primeiro posto, juntamente com a IL. N. A scguu. a Assembléia apro
Argentina, com 'apenas um ponto vou, cm tese, \l,IIJa moção pela; qual
perdido, Como se vê, qualquer que muni lcstu o seu espan to cm Y.�I· a

seja o rellultado do encontro de iurprun su da Hcs islência mal rIcfcn
quor'tu-Ee iro , a Argentina terá sua dida pelo sr. Le iljen, Minist-:» da
colocação garantida.

I
Inf'orrnaçào que é, ele próprio, um

"camarada da Hesistêucia ". Pela

Illlr'sllJa moção ó sollcitu a d�mjssão
de Jonnues Duprut, secretario ge

I ral dI) Min isl ério da Inf'ormaçã.i I::

I de Fczal, uu-mbro do Comité de Pa-

I' 1)(>1. a tJlIP se reprova ter exercido
,fUIlÇ()('S qu.uulo do regime de Vick:
e não 'I e]' crgan izado, após a Libcr-
laç:.io, uma distribuição equitativa
do papel.
A presença aos trabalhos do sr

:'\aegelen, adjunto elo prefeito de
Strnsburgn, moti va uma manifr-stn
çâo de simpat ia para a Alsácia e ]e. .

va o Congr-esso a proclaruar a unida
dr francesa J1:", Alsácia. Fui a se

guir [ljll'ese:llada lIllta moção sohre

'o ensino. solicilando a criação de
um orgün trbp:ll'tite de cOl1trp'�'
cOlllpreendr'nrlo elll torJas "oS escolas
represenlall,tps nos exames de pais
de alnnos e pessoal do ,{"llsino, pe
di ll-se o sev('ro controle do ensino

\ pri vado CO!ll prOg'l'lllllUI e emolu
mentos unifi,cados, cl'iação de um

orgiill de estudo ([ue se dedique às
inici3l[ivas pessoais e finalmente a

,possibilitl::ltl(' para os pais ele alu
'nos de fazer COJll que sejam minis

l1rnrJas ils crianças o ensino religio-

I
W (Jue lhes [lII)l'O"l'r. l<;s�a moçào
foi aprovada.

certo!
O Departamento de Propa.

ganda do Iate Clube, pelo visto
o único clube de vela da nossa

terra que dispõe de tal repor·
tição, bem sabe quem instituiu
aqueles prêmios. Nada mais,
nada menos. que seu vice-pre
sidente em exercício, também
presidente da Federação de Vela
e Motor de Santa Catarina e

aprovador, (sem o conhecimento
do Conselho de Reoretlentantes
da Federação) do programa de
regata•. Dai o acreditarmos em

que o sr. Orlando Coelho tenha
recebido «instruções secretas».
Pena foi que outra guarnição
do Iate Clube, naturalmente
com as mesmas ordens, não te·
nha conseguido devolver a outra
medalhinha do seu vice-presi.
dente em exércicio! Neslle caso,
estaria certo.
Adernar e Rafael. que l1ãQ

treinam em mesas de café, sa

bem muito bem o que seja uma

regata por equipes, Tanto que
souberam assegurar n vitória
líquida do «Veleiros» da Ilha». Idi',mn. por.
O que. não se ponha dúvida. tuguê.. espa.
está certo. nhol, francês
O cronista do {(Estojo» não ,inglê•• etc.

citou nomes quando fez referên· I Romance, Poesia. Religião, Aviação,cia às osciiações, no entonto o
- como diremos? _ fincou um Matemática, Física, Química, Geo·

pseudo barrete até às orelhas e logia, Mineralogia, Engenharia cio

mencionou nomes outrora taxa- vil, militar e naval. Carpintaria
Desenho, Saneamento, Metalurgiados por ele •• note-se •• de in-
El "d d

.

R 'd' Má' M �disciplidados. Não está certo!

I to;::�c�i�r��li:a,lo'Alve���::siAg�Quanto à incídia sobre agita. r.ultura, Veterinária. Contabilidadeções no seio do «Veleiros», cai

I Dicionário.. etc. ate.
por terra ao soprar do próprio
mau hálito. Como poderia um

I. Mensagem declube em desharmonia manter
o maior número de guarnlçoes
e ter um enorme saldo de

vitó-1
I Roosevelt arias? Um clube que, quando

necessário. dispõe dos braços de

i Plast.·raslieus associados para 011 mais
rudes mistérell, deve possuir em

T". ,

seu quadro mais que simples I ATENAS - ,h�vereIJ'o (Il1tel'al,1:1-
disciplina: amôr p'ela grandeza ,tio) - (} preslllel1lte .Roosevelt. dari·
do nobre esporte da vela. I gl�1 �1O G('n�J'al �)Iashl'as, por ll1ter-

VELEJADOR 11I!e�11O do Llllbruxwdol' dos Estado,>

"'·Co��;;;&·;;:(;ASA""MisCE , �;;�J(::�;:p�)l�:/;�nj��ii�;;'aç�!� ;:��t��
LANEA' b

.

I das pur ocasião de ,sua reeleiçãoe se er economIzar,.
um 1C'I"gl'allla no ({lwl expressava

I
de manr-ira j)alfntC' o seu desejo sin-
('l'ru de Y('r o \':1,loroso povo grego "'.. .....__...__.........

II
enfrel1l:11' c()m decisão e compreen-
�<io 1I1Ú!lH:' a obl1:l gigantesca do
socl'guimcnlo de sua pátria, brutal-
,lllenlr invadida pelo inimigo. A

Illlens.agc'U1 do presidente Hooseyelt!
tCl'llllna pela esperança de que a

I

I Kação .
Americana, .('0111 ü ('�ncurso

\ dos ,A,ltados e o apolO ela Naçao Gre-
ga, muito t'('rã ql1e fazer pela sua
I (,collstrll:ção,

'O ESTADO Esportivo Decisões do movi-
SUl.AMERICANO mento de liberta�ão

nacional

ASSIM, ESTA' CERTO!
O c. 1. ou r. c" que deve ser

a mesma coisa, não gostou da
nota publi cada pelo cronista
esportivo do «Estado», n res -

peito da regata de equipes do
dia 18 do corrente, «Prova Co
modoro Arnaldo Cú neo», com

prêmios instituídos aos l '

e 2'
colocados e, por isso mesmo.
veio rebatendo·a por intermédio
de «A Gazeta». domingo último,
atacando terceiros. Não está

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Envie 2 cruzeiros em seios PI a parle pastaI
UZINAS CHII11CAS BRASILEIRAS L TOA
C.POSTAl.T4 ""AaonCA9At.. BT.$.PAUI.O

;,., Vende se \I!na portátil marca
"CARÔNA». pO!' Cr ,$ 600,00.

:', I
TRATAR com o sr, Heitor
Varela à Rua Curitibanolil,

I ve�?s��!'!?���,E.
em perfeito estado de fun·

I
cionamento,
Informações

cio.

MAQUINA DE ESCREVER
FARMACIA ESPERANÇA

'� A SUA FARMACIA
. 'r.

\

I•• Couelhelro Mafra, 4 e 5 - FONE l.UZ

Eatrela a dolllicfl.
-

fábricas, A Casa "A CAPITAL"
visita antes de efetuarem suas

chama a atenção dos
compras, MATRIZ em

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.Ó I\a

I SERVIDORA
[a maior organização no

gênaro neata co.pitall

Rua João Pinto, 4 .

Fone 775.

Quer vestir-se com

confôrto
elegância?e

Procure a

alFAIATARIA
MELLO

• e.colha o .eu figurino.
R'.l<l Tiradente 24

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doençall das crianças

Laboratório de Análise.
cHnicás.

Consultório: rua Felipe Sch·
midt, 21 raltos da Casa Pa·
raiso]. das 1030 ÚII 12 e da.

15 à. 18 h•.
Residência: rua Villc. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual)

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Avisa a seus clientes e

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

em Sto. Amaro_

•

Atenção I
Compra e venda seu imo

vel, mas faça·o com van

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

CASA
Precisa se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mbis quartos.
Dão-se referências.

Informações nesta redação.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

----

nesta gerên
(alt.) v, fi

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e barato•• algodões, mOl'ins e aviamentos
para alfai':ltes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolia, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Ptp
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,

FILHA! MAE I AVO I
Todas devem usar a

_malffi"âf3

CARTAZES DO DIA
HOJE 3a.feira HOJE

CINE "ODEON))
Em última

A's 7 1/2 horas:
exibição, atendendo a inúmeros

Amor maternal
pedidos:

com a monumental Libertad Lamarque.
NO PROGRAMA

1) NOTICIAS DA SEMANA 4.5x5 (DFB)
2) CARNAVAL NO RIO (Short)
3) FOX AIRPLAN NEWS 27xiO (Atuatid ad es)

Preços: Cr$ 2,00 e 1.00 Irnp, até 14 anos

• • •

(lHE «IMPERIA l))
Um

O

A's 7 1/2 horas
filme eletr iz ar.te. que prende a at ençã i

homem que quíz matar
do e spect ado r ,

Hitler
com Walter Pidgeon, Joan Bennett, George Sande r s e

Roddy Mc Dowall.
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO 3x88 (Na c.)
Preço único. Cr$ 2,00 Imp. até 14 unos

com Dennis O'Keefe e Steffi Dunna.
S".·Feira, no ODEON, às 5 e 7,30 hrs. - Marinheiros em terra.

O D. Juan da Armada

,., 'ii' ..,

Amanhã, no ODEON, às 5 e 'l 3U ho ras. - Sessões

Aventura tropical

A

com William Lundigan e Shirley Ross
A adoravel comédia:

tentacão
,

Lidoo; Frances Gilford, Dianna Lynn e Gail

das garotas
FARMACIA

Russel
ESPERANÇA

40 Fal'maehtleo NILO LA VS
00'" • amaabA eer' Il __ preteri"

-.,......._0UI.!s • .-r....eIr.. - Homeopadu - ..Vh........

Art1soe 4e borraduL

........- • OIS"'" obeerYbela •• ..-...._ ....0&.

.L\ I)VO(} r\_�l) ()S

com Jimmy

PAHíS, f'evereiro - (Por Jacqucs! cuja lista pOSSUll1WS, graças aos do-zi-nua e eis o que descobri ao abrir
F:mo, pura Interuliado) - Acaba- cunientos deixados pelos alemães, a porta: Dentro de ampla sada,
ru de visitar demoradamente o cam- recebiam um premio por vítima achuvu-se unia câmara de gaz. Uma
]Hl alcmáo de Shirrneck em que, du- imolada. abertura com dupla parede de vi-
c>nle a ocupação, o invasor havia A sala de vivisccçâo tinha, corno dros permite ao abservador acorn

internado os alsacianos recalcitran-· ornamento LIma mesa de anatomia panhar perfeitamente a agonia das
tc',. Hesulvi Jazer uma última per- ao centro. Entr-e as duas primeiras vitimas.
�'!!ll:l a meu guia, ex-prisioneiro no salas há UIll COll1(J({O onde os pre- Conhecemos dctalhadaniente a

t<lI11pO: sos nunca entraram, eC[lI um bonito histór-ia das 84 moças, segundo a nar

Xunc» tentou evadir-se? quarti nh« para o médico de serviço. ruí iva de um velho alsaciano, Leis
- Fugir! Se me apanhassem te- Eis u que havia no primeiro andar. como ele a contou: - "Um dhl fui

ri.un me mandado para Natzweilcr. Xu terrco, há várias salas cuia fi- chamado pela S. S. Havia um dosar-
- 1'; lá era pior do que aqui? nulidade não se cn.í cn de muito bem; ran]o no caminhão elo campo. Che-
Seu rosto exprimiu angustia, e pu- talvez Iosscm ali instalados alguns guci com o meu carro e OI> cavalos

',f,1'. Finn lmen te respondeu: tuburutór ios, ruas não ficou vestígio ao cair da noite. Vejo ruulhcros ali-
.- S:l.lzweiler era a usina da mor-I "Igulll, níh adas diante da casa. "Cm oficial

1(.' ! '\olei, u()!'éll!, uma espécie de cela chama 3,"" delas. '\0 limiar (h poria,
\pl'SJj' de minhu insistência, o na qual descmbucavum um cano de um honrem de blusa In-anca espera.

y,lllD l1:10 me soube dizer onde fi- «r quente, alimen lado por um IDO- As mulheres receberam ordcm de
c:,\'a esse campo macabro. Final. tor col.icudn num alpendre junto à se despu-em c de entrarem na casu.

lll,·nt(' disposto a encontr-á-lo, pas-llmrrac:.I. :'\0 teto da cela, regular Pensando que fossem 1011Jar banho
'-,'i a interrogar' os moradores da aI-I número de ganchos semelhantes de chu veiro. entraram sem resistêu
dl'ia, porém sem êxito e já começa- aqucl os que são usados nos açou-I ciu. J_linulos depois, ouço gr itus pa
\:1 a dr-sanimnr quando tuu velho gucs. Ainda paira o mistério sôbre vorosos. poven ientt-s ela casa, Por
li '!ll'sl() rClllip,lnl's sugcríu: a utilização dessa sala. Conforme o I sua vez as ;'iI) infelizes. que esperam

�- (} senhor de\',iria da!' urua \'01- testl'!lllJt1ho dos quatro sobJ'evi\'en-, do Jad;l de fora, gritam ,�tellloriza
tê' pelo campo de Strul hof'. Daqueles les uo campo, era aquela sala deS'.j das. A,gllmas lentam fugir: - (0-
Il'dus, certas noites, a montanâia ur- tirurta it chamuda tortura da "Ar- rrun as mais fc lizr-s, pois os guardas
ia va. vore ". Os presos pendurados pelos S, S. muturam-nus à bala. :Mas a

braços, erum asfixiados com fuma- maior-ia foi dominada. Aos poucos

I\"ndc'i por larga esti-ada, sem in- ,�'a. vão acabando os gritos e mais tar-
dka(;uo alguma, nem marcos quilo- Os presos políticos do campo de de sairam da fazenda :H cadáveres.

_.liil'll'il"ls, dessas estradas que não Xatlzweiler eram co�sidcrados {,OlllOj
A pr.imeiru expl'riêll,cia havia leva

p",,'cem IC\'<I1' a parle alguma. In- escr-avos. A 111a1<)1'1<1 trabalhando; do quas: uma hoia. Segue-se-lhe OH

tr-rnci-mc em densa f'lorcsta de pi- i aqueles que não podiam mais traba- Ira e mais ont ra. Carregaram então
n lu i ros. Depois, d,�' subir 8 quiIÔ.-'11har OH.qUP se cleclarn vam ,doentcs'l os cadáveres nu meu car:ro. O I�o
nu-tr..s. cheguei Iinalmenl e diante l eram utilizados ('01110 cobaias, AI) mem r![: blusa branca SaJU da ia
(1e Ulll esplêndido palacete. CC'rca! conll·úrio as naliheres eram traz;- zenda, de pas.la debaixo dD braço
dc' 50 n�L'tros alraz ride est0nrl.ia-se

I
lÍ:J.S a�), ca�llpo �penas parai servir às I. dizendo: - "Por, hoje chega, E in

dllP!a cerca de arame farpado: -, c:qWl'lel1ClêlS. lma barraca lhes eral tlwando os cadaveres: - podem
l'1".1 C,1l1IlJO em que, no mais moder-I J'l'.S('n'ada

e

sua.
estadia em

Na.tz,,,,ei-1
ql!(\imar t.lIdO isso; não preciso

iiO alll11il'ntc. os alellliies elimiiNJI-,jCr llunca ultl'ulpassa\'a de 15 dia,s. mais".
','am aqllelrs que, segundo a lei na-I Cm diH ehcgal'al1l ao campo 30 :'<\uo J'açll acusações levianas, f:

;;i,Sl;l, não mais linham dir.eito de! lllulheres, que us alcmães 3ca,�av�ml co?,hecidf) 0, nOJ1le dos ll��di�()s ale
\"Iv,·r, I de ceg:!]' deiJ,berarlamen,te, Sao l,ll� maes que jaZIam expcl'lenclas e111

El':1 luxuusa a Jll()radia, com sua· (U[J:iZ(·S de dar l�lll pa>so sem Sl".' ,l'\alzwt:ilcl'. 11111110S documentos assi
pisciua aZlll. alimentadai por um re-I guiadr·, pela llJão, Dur011 15 dias, nados, O inquérito prossegue, ma:;

jillXU, Ail é que dese<.!nçava ao solo' 5u:bmcti.':·am··se a "tratamento" 110 desdl' já podemos afirmar que a

Comandante X ... chefe do campo campo. Vill'ius df'las ficaram loucas I quasi tota,lidade da Faculdade "ale-
11IUCil!Ji'(l! c griluvam ele dor, Oulras sairam f mã" de Strasburgo está mais ou me-

A organização do call1po é supe- cOlllpletalllenrte, recuperando a yis-: n()s l'omprollletirla.
;'i()!' iI de ShirJlle�k, As barracas, la. :.\;Ias �ill��'llllente,' foram iodas fu-I Frel1li.n(�o de indignação, pensu
11llJ)eC'�'velmentc allllJhadas, es.ealam.!"JI'artas, mClner.uHlo-se-lhes os

cor-j·
llO ca.lv��rlO desses homens que, tlu

Sl' na f':1Costa da Montanha Maldita. p:15, nlllte seIS J1!eSt'S, snportaram o lllar-

Apen:1S ('onlarei () que verifiquei :'\1Il11a manhà 84 moças foram tra- tirio para, Ulll dia; cairem exaustos.
lJ('ssoalmenle. Sem nada dramati- zidas ao campo; esculheram-na!s .io� '"Insuficiência c<.!njiac",", rezava o

;';:11· farei a simples exposição dos ''en;; e sadias, Siín d,ispensadas de diagJJ(·lslicn alemão,
fatos na su::; horrivel simplicidade. riua!qucr trabalho, bem alimentadas Após cinco horas de buscas pelo
:\l\SSP campo com capacidade para (', na mesma noite, levadas para seus eampo, meu choffeur americanu es-

l,;')()t! pessoas, \'iviam mais de 7,500, dormitórios, Para isso; saem do tava li"ido C01lJO a lllorte. Pergun-
]Jl'lsiOnt'irI)S pDl�ticos que dormiulll i n�lllp/? para d�'sce)' em 5lireção a, lei-lhe: ,. .

('li] grup,ls de CInco, em camas fei- llma fazenda SItuada' a cerca de um Que acha voce de tuelo lSSO?
t:'s j)�ll'a dois. De dia tl'abaJhayam (:uílóme1r(), - Ag(jra sei realmente porqllC' I
�elll r·('trihuição nas pt'r1rC'iras de Fiz a pé o mesmo caminho por estou lutando! Foi a r('sposta daqlle- I"Gauleiter" \,"agner, chefe supre- l'ias scgllirlos. Cheguei à casa dn fa- le soldado da lib<>nlade.
mo dn Alsácia, (J qual conseguia
l"l·1<1 parte l'ollsidel'avcl de sua

ren-IIda com o trabalho desses escravos'

ll,or esse motivo, uma ordem do IL:lmanclcll1te X, .. lembrava aos.

gllal'rlas SS que lliio deviam maltra-I
lal' demasiadamente os presos, o·

qUl' redundaria numa diminuição
déi !J)'odl1ção. Esvancados, a:pesar de I
tE,]!l, f: sub-8Hmenlados morriam em I
S,l�n m�i?:'ia .no fim. de ,�eis meses. I'i.,lsnflclencJa cardJaca , resava o

[tu,gnóslico; ou ainda: "falecido I
('1,1 consequência ele operação". I
Somente :pelos docul11.entos ale

.1n"é'S é que conhecellJos o número
';"'; mortos, pois os cadavcl'es eram (OU REGULADOR VJEIRA�iilcineraelos incontinente. Gigantes-
cas c.lwlllinés dominavam o campo". A MULHER EVITARA DORES S. Gabriel da Yirg'em Uolorosa,
Os corpos eralll levados em tina se- Confessor
l1lf>lhanles àquelas que servem o Alivia as Cólicas Uterinas s� Gabriel descendia de hu-
campo para limpar os corpos quP, I Emprega-se com vantagempa- mildes paIs. No pr.i.ncípio da
[,cuham de ser sacrificados, 1'm ele-
-,'"dor tra1nsportaw os eadúveres até, ra cnmb'1ter a8 irregularidadeti mocidade entregou-se a uma

a ÍJoca dos fornos, Os dentes das! das fl1DçÕel'l periódicas das se- viela fútil. Deus, não obstante,
,ili.m;;s eram cuida�losHmcn:e ex-I [lboras. É calmante e regulador o chafmava e a g,raça triunfou,
haldos para obtençao do ouro que 1 dessal;1 funções. por ocasião duma procissão, 110
])01' ventura existisse nêles, I FLUXO 'EDATINA I t G b

.

1 f't-

A incineração levava um quarlo
-

. ,pt' 1\ RUft 111on1en o en1 que a ne 1 ou

de horJ, As cinzas serviam para adn·1 comprov8da eficácia, é muito re- 0S oll'os 'numa imagem de Nos-
!lar as flôres e as verduras do Co_I ceitada. D�v e ser Ufôllldll com 3a Se,nhora. O jovem abandona
ma!1dante. SS, Na horla do pa'laecle, I confiaoçti,

I
o mundo e iingressa no Instiltu-

el1contramos pedaços de crânios Icur]Jouizados. Todavia os lJresos po-
FLUXO-SEDATINA tlOContr8 81-' to düs Clérigos da Paixão. ,:1e

I d J
' N- f

.;�, 1

ldir'üs [llel:1�es g()Z�n'al.ll de ]lJ'i\'ilé· em to 11 parte, , esus, •. ao oram pequena�fí,ls
gIOS CSpeCl<llS e exclUSIVOS: -- as' difi'culdade,s que t'eve que ven-
rim�f1s do defunto el'a.Jll ma nrI a r{a.s 11 ..

cer .a.té ve'stir O háJbito religio-à flll1lília. �11111 del?Ósito, arrumadas

II
D h ('(:lI] llralclelras havlH um estoque fiei

soo t as,sou a c l1lmar-Se .'3.-

Ul'tl:1S funerais fie dnas categorias, briel da Virgem Doloros'a. Me-
Foi na bnrl'Hca do forno cremaiú-I Z. S. Daltl-slolll- jitava consta.n'Íeme'ute a Pa1-

rio 'll1.C fiz minha mais horrível· xão de N. Senhor, recebia a
dl"<:('()hcrtn. Segundo os documentos I. - Sgra. Eucar1stia, inflamado;llcillan. certos presos morriam em _

cj)I1Seqlll�r;cia ele operaçiies. Ora, Refrigeracao em geral de ardor celestial paJI'a com N.
mi,) c,ll'ontl'ei lIllIa única lllesa de ST1a. das Dores, houve-se como
cpcração, mas sim a'pelHls uma me- filho obedielnte. As virtudes
fi:; clt' anatomin. Em Natzweiler, Sorveteiras--Refrigeradores-Balcões-··Frigorificos
"corctos" professores alemães pra- (para pronta entrega), Máquinas de escrever e cal-
tkaY:lm a vivisecçiio, cular--Rádios-Moveis finos-Tapeçaria,
A harraca em que fUlleionava o

forno· crematório tp111 a seguinite
riisposiç'ão: ele UIll lado dllas salas
(ie espera onde ::;s vítimas sr de\'iam
d('spir pal'a depois penetrarem nu-

m11 das saias, eu.ias portas se abrem,
uma em frente a ou,tra.
A sala de execução: -- Distingue

<[' pelo chão revestido de eimento e
('ln declive pa]'a () centro. Dessa for
ma o snngue pode ser retirado mais
facilll1entr, podendo então os cor

pos das vítimas passar diretamente
para O forno crematório.
,

Os �ub-oficiai!i· SS, HmatadQre�"

Dr, OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina I
Felipe Schmidt), C. POSTAIJ: 140. f'
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o santo do dial
2; OE FEVEREIRO

ql.�e mais se notavam em Ga
briel foram a humildade e a

obediência. Jul�.a.nd.o-sE' o últi
mo de seus irmão:s, abraçava.
os s81'vicos mads humildes;
cumpria não só as ordens, mas
lamb·�m os mínimo!'; desejos
de seus superioroo_ Em 1862,
aos 24 anos de idade, "mais
pelO fogo da caridade do que
pela doença" , enJtl'l€golU sua be
la alma aIO Cri1aAdo.r. PilO X bea-

I tificou-o, e Bento XV, em 1920,
...-.,m__."""'_....._..,.... ... -,.., "'r_.............. ..__,11f;or;:-� oauÇllu,izou·o,

VENEZIANAS AMERICANAS

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

Florianópolis Sta. Catarina

IIEMORROIDIS
EJte ej,p,cificu
4/;viii cd duteS
e evitA AS

iHfe�fü,J.
'.&,..::���t.-__��

A açao benéfica lia Po
mada Ma n Zan, prepara·
da especialmente para to·
dos os casos de Hemor.
roides, é imediata, alivhi
as dôres e os pruridos,

""""'.....,_ acalma e evita as compli
cações infeccio�as das ul
cerações e varizes hemor
roidais, A venda em t.dall
as Farmacias em bisnagas
com canÍlla especial par.
facilitar a aplicação.

MAN4ZAN
PARA HEMORROIOlS.
Um produto De \VIU

Casas para os fraõ-�
ceses desabrigados
PAIHS, (SJF) o C:onsellho de

:.\Iinisdros reuniu-se sob a presid�n
cia do Genl'ral Charles de Gnullt! e

ouviu detalhada l'xposição do sr.

Mrndes ·Francl', Hinistro da Econo
mia Nacional, sol)l'e as lllrdida� ado··
ÍiuJas para assegurai' moradia aos·

sinistraelos. O Cons{'lho aprovou
um decrelo !'corgan izando () Comité
E,conomÍCo e fix:..ndo a organizaçãO'
dos Ministérios da Economia Nado-
nul c \'lll I!ll'ornlflçã�, ,

.1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Jl:t .. ,Q (lábio e céu

.• _J( " l,la para retirada de corpos estranhos, etc .

. :J.'A:s: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

-

,

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
DOI Servlçol de Clínica Infantil da Assistência Municipal • Bo.pltal

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSUI,TóttIO: Rua Nunes Machado. 7 (Edifício S. Francisco). fo.e 1 ......

Consultas das 2 às 6 horas
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
MédIco - chefe do Serviço de SIfilds do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

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

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBlRAMA (HAMONIA) - Santa Catari�a

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

HOSPITAL "NERltU RAl'1l0S".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta
gl.ário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLíNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .IJ; 'l'RA'l'AMENTO ESPECIAJ,IZADO

DAS DOENÇAS DO APAR.Il:J,HO RESPIRATóRIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18.
RESIDlllNCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 1'e1. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUlIIO _ AperfekX)amento e Looga PrAtica no Rio de Jan.tro
tlOillIIVLT&8 - Feia mlUlbA: cUarlam_te du 10,30�.12 h., à tarde ezceptoao.
"ba�, 4.. 11,10 .. II hor.. - CONSULTORIO: Bu .Joio l"bIto .. '1. IIObr.do -

._el 1....1 - s.e.Jdeact.: Ru Prelal"_te eo.tl1lbo, 'lo

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAl, - ALTA CIRURGIA . MOLlllSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi
.t..s!listen'l.e por vâríos anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio -Correia Neto.

Círurg ía do estômago e vtas biliares. íntestínos delgado e grosso, t.irólde, rins,
próstata belCi«a útero, ovários e trompas. varrcoceíe, hídeocele, varizes e hérnia.

"

CONSULTAS:
�. :ii U 6 horas. à Rua Felipe Schmidt, 2·1 (altos da Casa Par'aíao) , Tel. Uí98.

RESIDlllNCIA: Rua Esteves Júnior. 179; Te!. M764

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

....
�)

DR. REMIGIO' c1 Dr. L4URO DAURA
CLINWA. DDICA

Mo16lt1u lntel'DU. de Senhora. e Cri

ança em Geral. CONBULTORlO: RUII

ifellpe 8chmidt - Edli'lclo .Ameia Neto.

r_e 169'.1. " .. 12 • 14 ... 17 bora. RIl-

IIDlIINCLt.: � Largo Benjamin
Conatante. 3

IilllllecJallafa em Doença de Senho
r"" - Vlli8 Ul'ilndrlas.
Curoo de especíalízação de Gineco

logia <doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de Silo Paulo.

Tratamenth especlal1z&do, médico II

ctrürglco, das afecções do aparêlho
genital femilnlno <Utero, oTArioa.
trompas, etc.).
Cura radical da8 Infl:IIJ:llolIÇOft 40e

anexos (Ovãrtos, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os d.1s·
tllrbios da m_truaclo e da flIIterIlJ

dade.

Trata.me·lto moderno da bloDorra

trla .pda e crOnJea, em a.mbos o.

sexos. por· processos model'lll.o8 sob

contrOIt'! endoscóplco - Uretroscopl.
- e de la'boratório.

FISIOTE'/uPIA - DIATERMIA
- IN;FRA-VERMELHO

CONSU�T.AS: - Das 10.30 ... 12

boru e drls 2 li 6.

Conswlutrlo - RUll TJ.rtdentel 1•.

Fone:

1.�.Relid!n. - aua TIorac1enttt 7

(SOJilrlllo) ,

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

t:lIr1lr1rho • 0rt0pe«Ja. ClIblICIII • 0InrIrIa

ao IOI'BL PartoII ••_....e nUaor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
&1&men" da 1. .. 17 bOl'U. RJII.[I).aN.
�IA: AJml,..uta .ll-rtln. ... .._. ".,.

Dr. Newton d'Avlla
Operaçõu -- Vias Urinaria. -- Doen
!;a. do. inte.tino., réto e anui
•• Hemorroidas. Tratamento do

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

COMult: Vitor Meirelea, 28.
Atende d�rll1mente à. 11.30 h•.• ,

la tarde, ela. 16 N. em diante
R..tel: Vielal RI1mO" se.

...

rQ.'� 1067.
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.10 ba·

Gab1netA
4. mícros

Rua J'el'mllldo
.
- J'lor1anópoU.·

_.udJO ROTOLO
_()odC. - Cinrriáo - Parteiro

IA 10 S X
Moderna e possante ínstalacâo

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tubereulose
pulmonar, úlceras gistricas e duo
denaís, câncer do estômago, afe
cões das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-vermelhos e Raios
Ultra VwIeta. Infrason-Terapía
Consultório: Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmidt
Ou • la 1:1 brl.• e da. 14 .. 17 hn

Telefone 1.47'

...-�·a-..._-.-.-.....-.-_·.-.-_-_..· ..-_-.-_..........

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mal !li um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto nu
leito de sofrimento, etc. etc •••
(Oampahs de Humanidade

tio HospitaJ de Caridade).

Novas aplica�ões
do vidro
Londres, (B. N. 5.) - As fábricas

da Grã-Bretanha acham-se agora
aptas a produzir um vidro tão forte
que resista ao próprio impacto de
uma bala, ou uma espécie tão fina
que se dorne capaz de ser tecida. Is-Ito foi revelado por A1Ian Grant,
num artigo que o "Even ing Star-I
dard" desta cidade acaba de publi
car. Os tanks e bombardeiros. disse
o mencionado articulista, acham-se
agora equipados C(�111 vidraças à
prova de balas. Ao mesmo tempo
uma fábrica na Escocia está agora
fazendo fios de vidros com um

quinto de espessura de um cabelo
humano. Milhões de esferes de vi
dro, feitas com uma matéria-prima
especial, são fundidos cm fornalhas
elétricas e de cada libra dessas es
feras podem ser entendidas cerca
de 175 milhas de fios finíssimos. O
vidro tem deste modo uma imensa
variedade de utilizações. Presente
mente, a indústria de eletricidade é
a que mais emprega isoladamente os
revestimentos de seda de vidro para
isolar motores, geradores e transfor
madores. Trata-se de uma suhstan
cia ideal que não se deteriora, não
sendo afetada quer pela aguai, quer
pela maioria cios agentes quârnicos,
ou por quaisquer roedores animais.
A SUa eficiência é tal que basta uma
fina camada para desempenhar as
suas finalidades. mostrando-se por
outro lado tão resistente ao fogo
que pode suportar as mais altas
temperaturas. Cm motor de 1() H. P.
isolado por meio de algodão pesava
354 lihras. Isolado, porém, Com f'i
bra de vidro, I) mesmo motor pas
sou a pesar apenas 19() libras, •

oeu·pando a melade rio espaço ante
rior ao mesmo tempo <Iue funciona,-
va l1lais repidamcnte. O jsolamento
por fibra de vidro empregado num
couraçado pode diminuir-lhe () peso
em cerca de 500 toneladas. Os téc
nicos britânicos calculam que um
material feito de fibras de vidro, re
forçando e li.galndo lllatét'ias plásti .
cas, possui a maior solidez p()s�ivel
em relação ao peso de qualquer ma
terial conhecido. Já foram construi
dos algUins aviões de experiência
utilizando-se a nova matéria plásti�
cal misturada aO vidro, sendo espe
nulos qovos aperteiçOí\�llf.)ntoll.

1ro d. '945 5

COMPANHIA "AlJANÇA DA BAlA"
FlIDd.d. em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Cifru do balanço de 19411:
Capital e reservas _ .

Responsabilidades _ .

Receita . _
_ _ .

Ativo

Cr$ 74.617.035,30
Cr$ 11.978.401.755.97
l.'r$ 84.616.216,90
CJ'$ 129.920.006,90
Cr$ 86.629.898,90
Cr$ 76.736.401.306,20

Slnlstros pagos nos últimos 10 anos .........•......

ResJ;lonsabllldOOes _ _ .

DIRETOR:ElS: - Dr. P8.m.tUo d'Ultra J'rtdre de Cen'albo, Dr. J'r1illC1.-co
de 8A e ÃJI.!sio KaIl8Ol'T'a.

Agen.cta. e wb4gln.c.tu em todo o ten'1tór1o nac1onaI. - lIucuneJ DO

Urugu!J. ReIlnIa40l'e1 4e &YVlu nu pr1nctpa.\a c1da.de. da ÁIUé1c&, Ihlropa
• Afriea.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O &: C I A. - Rua Felipe Scbmtdt, a. ..
Caixa Postal n, 19 - Telefone 1.081 - EncL Telegr. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO 00 SUL

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 prôxi
mo, a matrícula para o CWRSO DE PRINCIPIANTE, a caro

go 10 prof. Cascaes 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 ins

crição. sob pena de perdê-Ia.
Secretaria do Instittto Brasil- Estados Unidos de Floria

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

I � �.�:��. ��bJ�r�!�H�!�25 -�!!���4�
== . � .

(em frente ao Tesouro do Estado
RMÁTOnO PRTOLOGICRS Florianópolis

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbaí Alves de Souza
Farm. L. da Cosia Avlla

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

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

Emprêsa «4uto-Via�ão Itajai Ltda.n
Floriauópolis-Itajai

Em ônibus novos e confortaveis.
Saídas de Florian6polis - diariamente, exceto às

quin tos-feira.
Horário das Partidas:

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

ACEITAM-SE ENCOMENDAS
Agentes em Florian6polis

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

� .
t

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a díreção clíndca do

DR. DJALMA MOELLMANN
Construção moderna e confortável, situada em aprazível chãcara com

esplêndida vi5�!l para o mae-,

Excelente local para cura de repouso. Água fria e quente

APARELHAMENTO COl\fPLETO E IIIODERNiSSIlIIO PARA TRATMIEN'l'O
MÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - InfraveHllelho - Ondas curtal
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratõr-los para os exames de elucidação de diagnósticos.

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

Quartos de 28 classe Cr$ 20,00 "

Quart0s com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

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

Casa de Saúde Gr$ 400,00.
o DOENTE PóDE TER MJilDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --o- Telefone: 1.153

..77_.._ __ .. ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Afundado o « Nueremberg>:
Londres, 27 (U. P.) - A ráddo de Moscou, baseando-se eu

í

ntormaçõss de Gothernburgo, arírrna que o cruzador alemão
"Nueremberg" afundou no fjOil'd de Lím, perto da Dímamarca,
quando estava sendo Itral1Jsferido para Kaotegat. Êsse afunda
mente foi devido a atividade "díverséonárías ", que parece sig
nrtícar atos ele sabotagem. E a propósito a emíssora russa atír
ma ainda que semelhanues atos estão-se regístramdo com cada

I

',ez maior frequência, IDlos vánios portos para onde toram

trauS-1tertdos 'OIS navios ele guerra alemães do Báltico.

Florianópolis 27 l.la Fevereiro de 1945
r

Ainda distante do fim a luta em Iwo Jima
�
i

Guam, 26 (U. P.) - Tropas japoneses. Os nipônicos ainda es"
de três divisões de fuzileiros dominam o aeródromo do vul- Sã\..
navais estão varrendo as der- cão Moto e outros pontos. A forma
radeiras polegadas do aeró- luta na ilh� parece est�r, ain-Ique nová,
drama central de Iwo, com o ,da, tanto distante d.o fim. �s Ivenção cirúi ,
que, completarão a conquista últimos dados permlt�m assi- espiritismo a..,
ele aproximadamente, metade Inalar, a morte de 4 ]apo::reses :ficar desta feita, 11

,

da pequena ilha fortaleza. A ,para cada norte - americano Ino bairro de Santai..
luta em Iwo entrou em sua se- i tombado na luta, mas, �e nhã o referido jornal pubi,
gunda semana e a tropa nor- qualquer modo o grande nu- irá detalhada reportagem a parc,.,tc-americana fórça a marcha Imero de canhões japoneses respeito. �__ ,_

r __

dos combates para liquidar o lpostados na insula retarda I - Temem os gres.ú,.} ..

mais rápídamente possível os enormemente as operações. Faleceu fi escr·ltor reivindica(ões ,. _ _

.

(

U coraçoes tem. '�" o l .
I

M •

4 d d I
da TurqUia I Romantico! Encant .. , .•o"

Labnratéri-o de Ana'lises Cll'OI-cas 1111arl0 fi ra e
. A�enaSt' m26 (Uqu'eP'a) declal?aS No

pragr��;e: de C��:.�.:nto Nac.
, São Paulo, 26 (A. N.) - Fa- g�egos er ,em .: Pi eços Cr$ 120, 1,80 e 2,40

Farmacêutico CiERClHO SILVA leceu, ontem, nesta capital, I çao de guerra
� da. Turquia a __.

. , . . ". [em sua residência o escritor Alemanha possa resultar em

ROXY HOje, 3" feira às(Chefe do Serviço de Labora tôr-ío da Asslstencla)
IM' d A d d 'C d I reivindicações pelo menos de 19 30 hano e n ra e. om o e-. . oras.Exames de s�r:gue, urina, f,ezes,. escarro, puz � gu�lq�er isenlace desse poéta patrício algumas das Ilhas do Dodeca- Randolph Scott e Alan, Curtis em:

outro neceesoruo para esclareCimento de dlagnost1co. perde o Brasil uma das figu- neso. GUNG: HO.
. Os gregos pretendem reívín- Gunq-Ho I 0 grito de guerra de

Horário: até 8,30 hrs. e depois das 14 horas. ras mais expoentes das suas
dí

í

as Ilh do Ez'
homens de fibra - de homem que

. , . .
letras. O ilustre escritor que lCar para SI as 1 as o geu. passarás a admirar _ homens deRua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifícío S. Feonctsco foi vitimado por angina pecto- 4 R

. tem�era - homens cc:n0 tu tam-

ris deixou grande bagagem li- Ur881a perde bem gostavam da .h�erdade,
'. No programa: • Exposlçao Estadual

R
'

calma e
teraria que se eleva a mais de

d f-Ib de Animaiil.ODlperOlll a . vinte obras publicadas. um grau e I o: o pato e o gorila - Desenho
Noticias do Dia - Jornal

penetraram. ,�tn Slofíno Concurso Alexei Tolstoi ��::0?��$atto�4eo�o�
.

Londres, 26 (U. P.) - �S czalzs�a no anun�zar novas I Comunica-nos .o T. A. P. [. esta- Moscou 26 (U. P.) _ Fale-forcas russas na Eslovaquía ofensivas russas. DIZ von Ham- rem abertas as inscrições para a t
'

it I AI
.

T Iromperam, na manhã de hoje" mer que os sc:viéti��s,. apoia- pro,:a. de ha,l�i litação do Inspetor fe? nes a capi � . e�eI o s

com pesado fogo de artilha- .dos pela aviaçao britânica, ata-.�:'lXlllar, do ServIço. ,de Fl,scah�a- 01 em cons_equencla e um�
,', 1

.

t n quele caram ao longo da estrada de çao �le Clubes de Mel cador ias, pt (�- longa afec,ça� cancerosa. .POIna, a c� rr:a. rem�n e a
, . . movida pelo Departamento Adrni- in t e r m e d lodo embaíxasetor, ha vanos dias. A notícia ZV?lan. E admite que c0:r;tse-, nistrati vo do Serviço Público dor norte-americano foi-lhefoi dada pelo comentarista guiram penetrar em Slatmo, I (DASP). Local de inscrição: --I .

d
.

T
'

.

von Hammer, do DNB, que já mas alega que foram, nova- ;Rua Felipe ;SChl,líidet.',5.' 10 andar. envl� a pe?ICI ma, . ,CU]? e�-
. t . d deír espe- mente expulsos em seguida. ! em Flot-ianópolts, diáriarnente de Iprego, entretanto, ja nao pro-se ornou um ver aela, 18,112 a lQ 1/2 horas, exceto. aos duziu os resultados esperados.sábados. _

Encerramento: As 1I1SCr�-!O histórico livro "Pedro o
çoes serao encerradas em 22/3/4;). I

" . '.
I Condicões: Nacionalidade: O can- Grande , da autoria de Alexeí

i didato deverá ser brasileiro nato
I Tolstoi, que desaparece aos 63

ou naturalizado. Sexo: Ambos. anos é considerado uma das
;Idad,e: Mínima -- 18 anos comple- maio'res obras da literatura
I tos a data do encerramento (la
'inscrieão. Máxima - 38 anos in- russa.

completos à data da abertura da --------------

inseri cão, Servico Militar - Os No momento nadacandidatos do s'exo masculino dc-
'

verão apresentar, 110 ato da in,,-

t d Ierição, prova de quitação eom o PQJ a ec ararserviço militar. 2 - �o posto ri!'
k Pinserido mencionado os candida- Nova Yor , 26 (U. .) - O

,tos pü'derão obter os esclarecimen-!Sr. Washington Luiz, ex-presi
! tos que desejarem. jdente do Bra:sil, interrogado

pela United Press sôbre os re-

'-------------------"':'!3:-""v-:.l FRACOS ." centes acontecimentos verifi-
AN�M&COS cados em sua pátria, declinou

TOMEM de fazer comentários expres-

Uilnha CrI.sllei sando que "no momento não
II I'" II tenho nada a declarar".
"SILVEIRA"

�monhã. no Ritz, - CHAMJ\NDO A
MORTE. Macabro' Horripilante!

Improprio até 18 anos

RITZ e ROXY na 58·feiro, Fran'
chot Tone, E'lo Raines e a sensa

cional Aurora Miranda em:
DAMA FANTASMA

O maior misterio deste cno .

Quem perdeu?
Acha.se em nossa redação um

embrulho contendo uma camiseta
e um outro objeto, encontrados
num dos banccs do jardim di' Pra.
ça 15, segundo-feira, pelo aro ,

Edwiges Araujo.
O seu legítimo dono poderá pro.

curd-Io,
'

LOURENCO CALANDRIHI
COELHO e ESPOSA

EMluo ALLEI

participo aos F'OrentM e peso
sôos de suas relações a con

trato de casamento de seu

filho HF:RCULES com a se

nhorita Anizilda Calandrini
Coelho.

participam aos parentes e

peBsôas de suas relações o ccn

trato de casamento de sua

filha ANIZILDA com o anr ,

Hercules Allet

Homenagem de Iijucas 5 um
seu filho tombado no tampo

da luta
1- HERCUHS e ANIZILDA I
I confirmam I[---------------------------- De TijuCQF, o sr. Interventor Fe

deral interino, recebeu o .eguinte
telegrama: «Comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão Mu ..

nicipal da L.B.A. resolveu mondar
celebrar missa, no dia 26 do cor
rente mês. em sufrágio do alma

I

do Boldado expedicionário Pedre
Laurinda Filho, tombado no camp0
da luta. em defesa de nossa Pátria.

-----------.-_
. Saudações. (o) Maria Santana

Suspensa a ex.gene. a

lRebeuo».
O sr. Interventor interino

de salvo-conduto fez-se rep�eselltar no piedOBo ato

EI •
-

t em São Paulo
pelo prefelto daquele município.

e,çoes: O pra O
São Paulo, 26 (� N.) _ A fessou a vidado dia no Pará Secretaria de Segurança pú_Lslno-iurnaBelém, 26 (A. N.) - Os jor- blica comunicou que, a partir .I

nais locais continuam a se da presente data, não mais Nova,I<:>rque, 27 (U. P.) -

ocupar unicamente dos assun- são necessários salvo-condu-IPela ultIma vez, os Estados

Mal·s uma vez
tos políticos ref,erentes as elei- tos aos nacionais _e estrangei- tJ_nidos tiveram, .ontem, .uma
ções. o jornal "Folha Vesper- ros que façam viagens para !vId.a noturna, pOlS, � pa�trr de

,�OAbre Dfirtmund tina" abre sua primeira pági- fóra da capital. Continua vigo- ho��, a.s casa� de �:lIver�ao de-
&} tJ na com um grande título "Fu- rando a exigência do salvo_lverao fechar a m€l� nOlte, pa-
Londres, 26 (U. P.) - Ofi- ma a cobra na Itália enquan- conduto para alemües e japo- ,ra poupar combustIyel e luz.

cialmente, esta tarde poderosa to os galos cantam no Brasil" neses que se destinem a San-,Os notIvagos ?eSpedlr�m-se da
fôrça de aviões Lã.ncasters da dando grande destaque a pu- tos e outras cidades litorâneas. ,melhor �aneIra �osslVel dos
RAF, escoltada por Mustangs, blicação do jornal carioca Esses súditos do eixo sómente seus locaIs prefendos, de mo
atacou a fábrica de petróleo "Radical", comentando a en-IPoderão viajar por estrada de Ida que,. e� H�llywoo?, a no�tesintético de Dortmund. trevista de Artur Bernardes. I ferro. de dommgo fOI a maIS festeJa-

I
da desde Ano Bom. Na própria
cidade de Nova Iorque, mui
Itas casas estiveram abarrota
das, mas, na ,maioria dos "ba
rs" própriamente ditos, o mo
vimento maior foi na noite de
sábado. A medida extende-se

Itambé:n aos clubes particulé1f
res taIS como yacht clubs �a

Ioutros, pois todos êles devei,
rão conformar-se ao novo ho_.·

• rário de �uerra,
'

._

União, 26·2·46 Fpoli... 26·2· 45

M OS De retornoensagens para a Florianópolis
expedic·lonários Rio, 26 (E.) - Pelo trem do

I
horário, embarcou ontem pa-

da FEB r� Florian?polis o major JU�'a-
. ICI Magalhaes, que vem servm-

RlO, 26, (�. N,) - � L. B._A. do na guarnição daquela cida
tOl'll� publlca as mstruçoes de e que ha vários dias se en
relatIvas a remessa d.e.mep�a- contra nesta capital. O sr. Ju
gens para os eX'pedlClOnar�os rací Magalhães viajará via
da FEB, e q�e sao as segm:r:- São Paulo.
tes: lU - Os mteressados reSI-

dentes no Distrito Federal e

nos Estados poderão, a partir
do dia IOde março vindouro,
enviar as mensagens escritas
destinadas aos parentes que
se encontram no front, ende
recadas ao boletim da LBA.,
Rua do México, nO 158, 2u an

dar; 20 - As mensagens po
derão ser datilografadas ou

manuscritas, devendo constar
nome do expedicionário, sua

graduação na FEB, e endereço
completo. A mensagem deve
conter no máximo 15 pala
vras. Finalmente o nome e o

endereço dos remetentes; 3°
- As mensagens recebidas de
pois dos dias 8 e 22 de cada
mês, serão aproveitadas nos

números seguintes do boletim,
salvo em casos de urgência ou

�xcepcionai$.

Grande Tónico

PARA FERIDAS,
I.

E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

,=E:;:;.:S=PI=N=H=A:;::::::;SI�ET=;C;=.�'I •_ .... _ '.' ',',. �_"W __ ."__ ..:,:__;_.;........,__ �__
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