
desordens em h
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LONDRES, 28 (U. P.) _. O "EXCHANGE TELEGRAPH" PUBLICOU UMA NOTíCIA SENSACIONAL, EM�,/ AiND�(�PEN.
DENTE DE CONFIRMAÇÃO, A QUAL ASSINALA QUE ENTRE VINTE E CINCO MIL A CINQÜENTA MIL" PESSÔAS MOR.
RERAM ONTEM EM BERLIM� EM CONSEQÜÊNCIA DE UM ATAQUE AÉREO, o QUAL TRANSFORMOU A CAPITAL DO
REICU EM TEATRO DE SÉRIAS DESORDENS. SEGUNDO A NOTíCIA, O CÁLCULO TOTAL DAS VITIMAS DE BERLIM For
BASEADO EM INFORMAÇõES PARTICUtARES RECEBIDAS DE ESTOCOLMO. DE QUALQUER MANEIRA, OS OBSERVADO.

RES LEVAM EM CONSIDERAÇÃO A MAIS ABSOLUTA RESERVA.

'Provocou
, •.

serias

Chega da Itália
um herói da FAB

Ftío, 27 (A. N.) - Chegou
on tem da Itália, mais um he
rói da FAB, o jovem médico Hé
Iio Pex, que cumpriu o rodigio
estabelecido pelo mínlstro da
Aeronáutica. O ten. Pex vol
tou empolgado com a medicina
.n o rrcnt e sobretudo com as

surpreendentes realizações da
cirurgia norte-amerícana, en

tendendo que a mesma realiza
verdadeiros milagres,

..
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Ano XXX I

Churchill e a conferência dos «3 grandes»
Londres, 27 (U. P.) - A dis- Em suas declarações na Câ-

o sr. Borges de
MedeirOS faz
declaracões
Porto Alegre, 26 (A. N.)

Em sua edição de ontem, o

jornal "Correio do Povo" pu
blica as seguintes declarações
do sr. Borges de Medeiros: --

"Tenho reiteradamente decla ..

rado que desde 1937 está encer

rada, para todos os efeitos, a

minha longa carreira políti
ca. Desde então me encontro
no lar, sem outras preocupa
ções mais do que as provenien
ts da gestão dos meus ínterês
ses privados, fazendo questão
de conservar-me à margem da
vida pública brasileira. Nessa

conformidade, é natural e ló
gico que me abstenha de qual
quer apreciação pública só ..

bre as coisas da atual políti
ca. Eis porque me sinto impe
dido de conceder a entrevista
que me foi solicitada, e até
mesmo, de responder ao ques
tionário, a propósito das elei

ções que, segundo se diz, se

rão realizadas dentro em bre-
ve".

Florianópc!is- Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 1945

cussão a respeito da recente. con

ferência dos "três grandes", na

Câmara' dos Comuns, iniciou
se hoje, quando o sr, Churchill

pediu o apôio decidido da Câ
mara ao govêrno, afim-de refor

çar a posição britânica entre os

aliados, Referiu-se Churchill en-

tão ii dificuldade de reunir

chefes dos três govêrnos
os

num

9331

leiramente impossível qualquer
acão ofensiva da Alemanha, du
rante muitas gerações. A indús
Iria alemã adequada à produção
bélica será eliminada ou con

Irolada, e a Alemanha deverá
dar compensacões em especte

RENDIÇÃO INCONDICiONAL l)()S aliados, pelo danos causa- como e quando o considerassem
Continuam as "Se nos defrontassemos amanhã dos, até o limite máximo da sua necessário.

vibracões com um colapso das fôrças ale- capacidade. Só depois de intei- xx

Rio, 27 (A. N.) -- Ainda não mãs, nada haveria que não ti- ramente estirpados todos os ves- VOLTARÃO LIVREMENTE

cessaram as vibrações de pa- vesse sido previsto e prevenido tígios do nazismo e militarismo, Referindo-se ainda à questão
tríotismo brasileiro provoca.- de ante-mão pela Comissão Con- é que a Alemanha terá um lugar polonesa, Churchill frizou que

das pela conquista do monte sultiva Europeia", afirmou Q sr. na comunidade das nações. Os as fôrças polonesas fieis ao go-

Castelo. O assalto -

.. vitorioso Churchill no correr das suas de- aliados estão resolvidos de que vêrno exilado em Londres, es·

aquela posição-chave dos ale- clarações nos Comuns. E acres- a Alemanha deverá ser total- tão lutando sob o comando br i-

mães .rlja Itália, é consãderado centou que essa comissão já ela- mente dcsa rma da, o nazismo e o tânico. O govêrno britânico

justamente como uma notável borou todos os detalhes da ren- militarismo 110 Reich aniquila- estava r e s o I v i d o a conse-

ação de guerra, pelos nossos dição incondicional. Serão to- dos, e os criminosos de guerra guir que o maior número possí-
aliados. Ainda sábado, dois madas medidas muito mais drás- punidos rápida e justamente. vel dêstes homens possam vol-

chefes mílítares patrtcícs, 08 ticas e efetivas que .depois da xx tal' livremente ao seu país, no

generais Valont.im Benicio e guerra passada, para tornar in- O PROBLEMA POLON:E:S devido tempo.
Cristovão Barcelos, manifesta- Líbano Síria e Egitoram-se a um vesp�lrtino loca:'lColônia ao alcance da artilharia I s�spénsa a_ t_ransmis" 1

enaltecendo o fe ito e rocalí- I sao
de notiCias declaram guerrazando não sómeute o ponto de PARíS, 27 (U. P.) - Colônia já está sendo bombardeada Com o Nono Exército Nor- .

vista estratégico, como tam-I pela artí lharía norte-americana. Não se trata, ainda. dum ca-: te-Americano, 28 (U. P.) _ BeIr�t, 27 �U. �.) - A .As
bém o moral, porque constí-: nhomeio em regra, e sim de salvas esporádicas, destinadas a. F o i decidido suspender a semblel8: Legislativa do _LIba
tuiu unia notável operação, I preparar o espírtto dos renamos, segundo diz um despacho da' transmissão de_ notícias rela-Ir:o sancIonfu � 1rclarahao de

uma l',CVa'l1Che, em qu,eioi Pos-!linha de frente. As fôrças aliadas já se achavam, na madruga-'ltivas a operaçao nesta frente. Jue�ra con

ra,.a e�an a et.�
to a prova o adrnhráv -e 'âuirno . (la de hoje, a menos de 16 kms. de Colônia, que ficou, assím, A nota oficial do Q. G. de apao,. qu� vigorar� a par n

combar.ivo dos auossos
S bravos: ao alcance fácil da art.ilharia e provavelmente não tardará a Simpson assim decidio por mo- �a .mera rOlte �� �OJt p�ucas

soldados sotrer uma barragem em regra, tivos de segurança. oras ano e� .a
ti
Irra om EU 'ta, . •

mesma mICIa Iva e o gl o
Comprar na CASA MISCE também sancionava, oficial

LANEA é saber economizar.. mente.ARDEM GRANDES INCENDlOS EM BERLIM
GlgaiitêSõãl)ãtafha

mesmo local, devido às grandes
distâncias e outros fatores. Tan

lo maior fora a satisfação, ao
í ixar-se finalmente o enconrrr
de Yalta. Passando à situação bé

lica, o premier disse que a fase
culminante da guerra europeia
prolongou-se além do que fora

prev isto no outono último. En

quanto isso, a fase culminante
da luta contra o Japão foi adian
I ada pelas vitórias no rte-amer i

canas. E em seguida revelou que

os aliados estão lutando neste

momento com maiores escassez

de transportes marítimos, que

nunca dantes.

Londres, 27 (U. P.) - A rá- ram a efeito o maior raide de jetivos principais três esta
dio secreta "Atlantic", que 'obliteração contra Berlim no .ções ferroviárias - a de Sch
funciona em qualquer parte Ii meio dia de hoje, prolongando-!lesCher, a de Alexanderplatz e

da Alemanha, declarou hoje se as formações aéreas em

j'
a de Berlim-Norte, - no cen

que estão ardendo grandes in- mais de 150 mimas de exten- tro da cidade.
cêndios em Berlim, maiores I são. _

do que todos aqueles já regis- A emissora alemã manteve- O que dizemtrados na capital do Reich. se fora do ar pelo espaço de 31Vinte mil granadeiros do e:cér- horas te_ndo_sido da.da apen8:s OS J-aponesescito popular limpam _as rumas ia expllca9ao.: d�vIdo a defI-
. _

que cercam as estaçoes ferro- culdades teclllca§ .

. Gu��, ?7. (U. P.) - A ra�lo
viárias daquela cidade. I Londres, 27 (U. P.) - Infor- de ToklO mformou que os ]a-
Por sua vez, a rádio de Ber- ma-se que 3.000 toneladas de poneses contra-atacaram em

Um informou que esta noite I
explosivos e de bombas incen- Iwo, recapturando o cume do

os aviões aliados estavam no-!diárias foram' atiradas sôbre monte Suribachi. "A. bandeir�
vamente sôbre a capital. Berlim. do sol nasce!lte - diZ - fOI

Londres 27 (U. P.) - Mais Mais de 500.000 bombas in- hasteada sobre essa monta-

de 1.200' aviões pesados de cendiárias foram atiradas sô- nha, que ,os j'a;po.neses defer;;
Pom]::>an:1�io americanos leva� ]::>re a capitall tendo como ob-! deram ate o ultimo homem ,

xx

LONDRES, 27 (U. P.) ,_ A emissora de Berlim anunciou,
hoje /;t InjoiLe; estar travada uma "Imensa batalha" ao longo de
uma frente de 160 quilômetros, díante de Berlírn e Dresden,
acrescentando que, mais ao norte, poder.osas fô<rças <russas

ch,egaram a 37 quilômetros de Stetrb]ll. E1ssa notícdla não tem

contfinnaçi1o da emissora de Moscou.

mara dos Comuns, o sr. Chur
chill referiu-se também ao pro
blema polonês, defendondo a

adoção da chamada "linha Cur
zon

"
como fronteira russo-polo

nesa. Fazia-o, disse, não porque
se curvasse a fôrça, mas porque

julgava esta a melhor divisão
possível entre os dois países.
Stalin fez promessas de manter
a soberania e independência da
Polônia e agora, os poloneses

A questão dos
limites

\

têm os destinos do seu país em

suas próprias mãos.
xx

A QUESTÃO FRANCESA
Respondendo em seguida às

críticas pelo da França não ter
sido convidada ii conferência de
Yalta, Chu rchil l disse que a Grã
Bretanha desejava uma França
forte e um exército francês po
deroso. Mas tôdas as três gran
des potências julgavam que en

quanto lhes coubesse o peso da

realização da guerra, não po
diam admitir qualquer restrição
ao seu direito de se reunirem

Rio, 27 (A. N.) - O mdrrís
tro do Exterior íntertno rece

beu do mtnístro Fernando Lo
bo, encarregado de auegócios
do Brasil em Washington e do
embadxador João Carlos Mu
niz, nosso representante no

Equador, o telegrama seguin
te: "A propósíro da questão
de Iimítes entre o Brasil e o

Equador, recentemente solu
cionada pela nossa diplomacia,
o govêrno arnerricaíno pediu-me
transmitir ao govêrno brasi
leiro, seu alto aprêço ao Brasil
e Equador, pelo excelente re

sultado de atuação do Brasil
para solucionar as dificuldades
surgidas na execução do preto
colo da paz entre o Equador e

o Perú, bem como sua satisfa
ção por sabe-r do espírito de
conciltação e oompreemsão ma

nitestado por aqueles dois paí
Ees.

IBispado em

Petrópolis
Petrópolis, 27 (A. N.)

Monsenhor Gentil falando on
tem do púlpito de sua igreja
anunciou que o bispado de Pe
tropólis será uma realidade
dentro de poucos meses. A no
tícia repercutiu favoravel
mente no meio católico da ci
dade serrana.

Sem ,ecer
comentários
Fortaleza, 26 (A. N.) - Ate

o presente momento a impren
sa desta capital tem divulgado
muitos telegramas de seus cor

respondentes, entrevistas de
homens públicos do país e opi
niões dos políticos sem tecer
comentários em tôrno do mo

vimento pelo futuro eleitoral.
O fato é curioso porque a im
prensa tem no momento am

pla liberdade de analisar a

situação brasileira, como já o

vem fazendo os proceres polí
ticos e periodistas de todo o

país.

Não desafiará a esquadra americana
NOVA YORK, 27 (U. P.) - A ComÍlSs·ão Fedeml d,e Comu

nica.ções ca'j:lItou Ulna irradiação de Tóquio s.egundo a qua,l a

froba japonesa não tem 'inteJn·ção de desaf:La'r a esquadra norte
al11.elflicmna em alto mar, fora dtO alcalllce de sua taNi,ação basea
da em !terna. A tnansmislsão acr'escelnlt:ava que a esquadra japo
nesa adotou a "elstrategia de só lutar dtentro do r'a10 de ação
das re'ferida<s ba<ses aéreas '?

, __ .,_____...
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[Ieição
"As linhas de certas delibera
es de caráter geral aprova
s na Conferência de Yalta e,
bretudo, as que foram traça
s para normalização da vida
lítica dos países libertados,
mpõem um esquema de obje
os democráticos para todo o

Judo ou, peio menos, para to
.s as nações que se acham em

-se de revisâo dos seus pr incí
os estruturais.
Firmando a preferência das
rçõ es Unidas não simplesmen-
por qualquer forma de go"

-rn o representativo, mas, em

rmos claros c expressos, pela
Mica do voto secreto e a ob
rvância irrestrita do sufrágio
iiversal e direto. o Grande
-io fixou uma regra cuja in
rência não poderá deixar de
zer-se sentir 110 seio dos po-
.s que aspiram à existência
gna e respeitada no seio da
-munidade internacional.
A eleição direta dos mandata

, os do povo é a consagrada na

adição republicana do Brasil.
re não deve tardar a ser reto
ada. Foi realmente pr oviden-
aI que o poder executivo, er

rido à condição de poder cons

tuiute, em 1937, houvesse seno

do, posteriormente, não ter
.alizado obra duradoura e mos

e, agora, segundo se afirma,
[ena disposição de reformá-la
os itens que significavam ino-
lções contrárias à índole ver

adeiramente democrática das
nssas instituições políticas.
Entre esses itens se destacam

;; referentes às eleições pr'esi
cnciais. De regra, como sem

re foi entre nós e ainda agora
recomenda que seja nos países

m organização na Europa Iiher
Ida, a eleição direta do presi
ente da República passaria a

'r exceção no sistema do di
loma de 10 de novembro.
Ora, ainda em 1935, ao pr o ces
ir-se a reconstitucionalização
os diversos Estados, a eleição
os governadores pelas Assem
léias Constituintes havia de
i onstrado largamente a incon
eniê ncia daquela modalidade de
leito. que transcorreu em cir
.mstâncias acidentadas em al
uns Estados, com o sequestro
e deputados, largo uso de inti
lidações e meios de cor rupcão.
condições outras que assumi-

direta santo do diao
TENHA JUIZO

I ���!�,���:�!�
BAZAR DE MODAS

Fone: 1565
Postal 129

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de CarMo
'1e". e estará cOJ'ttlbulndo para
qne êle tome D l-Js um pouco
fie leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no
leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

10 Hospttal de Caridade).
.

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

Camisae, Gravatas, Pijarne
Meiasdas melhores. pelos me

Dores preços SÓ na CASA MIS
CILANEA RuoC. Mafra, 9

. Rua Felipe Schmldt, 34

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

quin to s·feira.
Horário das Partidas:

�egundas �- Terças -r-r Quartos e Sextos-feira às 15 horus
Aos sábados às 13 horas,

ACEITAM�SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima & Irmãos

Não há mais petról�o natural no Japãu
Londres, 26 (NIB) - Informam de Washíngton, que, se

gundo uma irradiação da agência nipônica Domei, o rninisté
fio da agrlcujtura e comércio do Japão decidiu aumentar �

produção de gazolirua sintética, extraída da raís de pinho. 'Es
sa notícia é interpretada como uma confissão tácita de que os

japoneses compreenderam ter perdido todas as possíbiltdadee
de acesso ao petróleo das Índias Or'ientaís Holandesas, em vir
LUlde do desenvolvimento das operaçõe.s militares no Pacíêíco -\qência. ti Representaçõea em Geral

Ma triz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n. 5
Caixd P"o.tal, 37
Filial: Crelciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
"r6prio), - Telegrama.: uPRIMUS·
<\gente. noa principai. município.

do E.tado

(onreções -- Aita

Ncvidodes

MACHADO & ClA.

Rua Conselheiro Mafra, 35
Telegramas: LUAMA.....; Caixa FARMACIA ESPERANÇA

A SUA FARMACIA
I•• CoueDaelro Mafra, " • 5 - FONE 1.'42

!atre,a & domkíH.

-

gelado
chã
chimarrão

Bebida saudável
IATE:

)

bubônica em JavaEpidemia de peste
Londres, 26 (NIB) - Segundo despacho de Washington,

o rádio de Batavía, controlado pelos japoneses, revela que as

autor-idades nipônícas temendo a propagação d1e uma apddernia
r.e pestle buboníca em Java, nas Índias Orientais Holandesas

. úecídíram transf'erbr as populações Completas, das localidades
que se ofereçam possíveis perigos prura outras regiões mais
saudáveâs. Os jornais holandeses acentuam que a irrupção da

epidemias ele peste bubónica, no 3,110 passado, foi devida às pés
simas condições higíenãcas impostas pelos japoneses.

costura

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA.�. a(os�
ORI�A N�[)O SC)I\ R PB�I�Ll

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

1
(

1
f
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1
r
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I
a e x mu. sru. Emília Boos; I'D.IL AYHE� (�OXÇ.ALVES ,a t'xI1�u ..

sra. :��lI()niela Fre�l'sl:'l�'Assinala a l'lel11l'ride hoje o b.�1l :\101 i tz, �sj)osa do sr. JOSé:\[ ,

transcurso do na rul í c i o de 'nosso Il'ltz, c.ol11e;'cwnte;. '
..... ',. I

distinto coul cr rânco, OI'. Ayres

I
o ,�I, /��aqLlllll,,(�a (.1:�t.1 ',\1 c1n�tS�

,

..

Gonçalves. 111Ui digno Promotor fl!n< JOHd! lO do I'ribuna l de Ap c .t

, r:!' hlico da cumarca de Orleães. (:ao;
. r •.

.

. ,.... • a exma. sr a. Carmen \ lell'a

l' j!' \'.'l.I:�I)f[) 1'(· ,"'!)'l'}{
I Lins;

"
..

) i., ,�", o

o, I, '. \_ J.,
. ; ..

'

r-i I a sr l a. I nús Faracy. ])]'ofessora e
II ,1IIS<:01 1(, hoje, () amx el S>L 10

. "1'111" (II) SI' El'1S(' j< 'll"I('W
1" I I V I" lO 1 ,,� " , ".

nata I�'I() ( II '<;1". (�'. u erro ivo n: ('r"i a. o x ma. sru. Durvulina Cuhrul
con�'eltl:��d() mct l i ro residente na dI' Ol i ve i rn , esposa do sr. Ernesto
CapJlal Fed erul. IAlberÍo de Otivui rn ; ,

-_o I () jO\,('111 .la i r José H()rtJ:l, fil!lO'lFAZE�I AXOS HOJE:

Id()
sr. Chndido Borba. ,

O sr. Alcides Coelho, residente --

.

I
em Il aja i ; X ..\SCI:\lEXTOS:

a cx ma. sra. Alzira de Aud rudc ] E.stá cru festa no lar cID .,1'. ,\lIal
Coelho, espt,s'l d() sr. :\IaH()pl COl'- her ln Augus!« d e Aln idr- e de sua

lho, comercianf e ; 1 cxma. ('.'ipÔsa. d. Laudrl inu Pedri
a exma -. sra. Il i ld a Silva SJ1oga-! ni de Al a i d c. COllJ o a({\,Pllt,) de

nicz, viuva do sr. Bruno Spogll-! lima rohustu menina que. na p ia
nicz ; Ibutislllal, !,pceher;'1 o nome de
° H, Osnildn Sousa; ·(;Iória Hq.(ina.

-em Tamanho, em Beleza, em Paladar, os
bolos feitos com Composto «A PATRÔA»

EMíLIO ALlET

participa aos �orentes e peso
r.Ôas de suall relações o con

trato de cosamento de seu

filho HEIWULES com a se

nhorita Ailizilda Calandrini
Coelho.

LOURENÇO (ALAHDRIHI
(OElHO e ESPOSA

• O COMPOSTO «A PATRÔA»
não contém umidade, evitando,
assim, que a massa fique empas
tada ou encaroçada.
De textura delicadíssima, as

segura bolos macios, fôfos e cres

cidos, de paladar delicioso! Se
ainda não experimentou o Com

posto ((A PATRÔA», experimen
te-o hoje - e o usará sempre!

�

O DOCE COM fRUTAS
PA f

. ha de
.

re 2 chícaras de arln
6

Misture e Plehne� has de fermentO em pd�
. 4 co cnn d de sopa,

ing?, d de sal, 1 colher, aJ CompostO
1 pita a

Junte 4 colhere� e

de assas,
açúcar., 3/4 de chlcara Pt 'vo

� Patroa�. . d Junte
o

e rs, 'maras pica as,
. Ponha

fig�d o� �i4 de chícara de lelt�ivilhada.bati fôrma rasa, untada; !lheres das
em cubra com

1 e :\,·.Ücar.
de cane a .T

de sopa, 25 mll1utos.
Forno quente,

participam aos parentes e

pessôo s de suas relocõe s o con

trato de casamento de sua

filha ANIZILDA com o sn r ,

Her cules AlJet

1- HERCULES e AHlllioAl
I confirr::.:.__1

Uniã_0_._2_6_-_2._4_5 F_p_01_ili_._,_2�6_.2_-_4...5_�_I(
3 v·2

o oral. Alexander conferenciou com Tito
Roma, 26 (D. P.) - Oficial- ,meiro lugar, a questão das ru

mente o general Alexander, lturas operações aliadas COOl'
Comandante Supremo das fôr-Idenação com o exército ju-
��s em ?I?erações, no Med�ter- I

goeslavo de libertação, assim
raneo, VISItou o general TIto

como o fornecimento de ar
em seu Q, G., em Belgrad?, mas e abastecimentos as f61'-\eom o qual manteve uma se-

I
rie de conversações relaciona-. ças do general Tito. As conver
das com a futura condução da' sações foram puramente de

E;�::t:;:d�,
em

pri-;f�ite;e�i�ii;�idO O ESTADO Esportivo Para apoiar os

Fronteira Franco-Espanho-I Roma, _26 (U: �.) - O por- Milton Lehmkuhl -Iq.uando dos p�e:t;Jarativos do sele- r���d�! 27 (U P) - Mais
to de 01'a na Af c d N t T . clonado brosilefro. ' ..

. ,

la, 26 (U. P.) - Segundo in-
r

' ,rI 'a. � ,0,.1' _e,' ransccrreu, ontem, o c ruver- O .

1 I' t d u de 1200 bombardeiros quadrí-
que estava sob admínístracâo sário natalício do sr. Milton Lahrn- .

tnco ar _pau lS_ a vem e so�.
,

.�formações de elementos repu- , , . s, kuhl alt f
. ,. d D I citar reconslderaçao do ato da dl- motores, escoltados por mal::;

blicanos chegados a fronteira" das autonda�es m�lltares all�- tam:nto Esta���1���rl�9ta�í�t��:r� I retoria _da C.B.O
..sugerindo ?' �o. de 700 caças, atacaram hoje

Pois ex-membros do exército I
das desde a mvasao do cont.�- um dos mais destacados valores I' m� t�Ç�lO das pen�hdades no. hmlte obj etivos ferroviários em Ber-

. nente negro acaba de ser orí- d 1 d rncxirno doa le is trabalhistas, o ,

.

-. .

repàblícano espanhol Juan I '

.

novos o e egante esporte a vela. I' f' d 11m Essa operacao VIsa apOIar, "cI'almente rest·t 'd
'

b' I' C ceit d -, .

d que onu Orla o e alto as suspen-' "

Pinos Lacambra e José Carros, I �l o a so e- I::e CI�� °d nao

I s� no sela

tOsões por já ter decorrido o prazo as fôrcas russas a léste da ca-

de La Iglresia foram recente- I r�nIa francesa,. E o que 8:nun· Milton Lehm�uqhlQ t:��:po�:�de� previsto nas referidall leis, segundo pital, pois Berlim é um centro
mente executados em Barcelo- cla, um comunIcado publlcado pelo desenvolvimento sadio do iatis- o mesmo clube. ferroviário cujas instalações
na "por delitos de menor im- hOJe. mo catarinense. são de importância vital para
portância cometidos durante Cedido Rui ao (orinthians o abastecimepto das fôrças na

a guerra civil. Sem adriça... Paulista frente oriental.
- E!1 t 2: o o Ra fae I só toma Gua -

::;:;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;:;;:;;:;;:=;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;:�,I. ti raná? O Cruzeiro, de Porto Alegre. in· -

�� -Lógico! Precisa manta; o «bico formou à CBO haver cedido o meia-

doce»,.. esquerda Rui ao Corint'hians, de
São Paulo. A agremiação gaúcha

_ Muito bem. E' louvável o es.
pede 30.000 cruzeiros pelo passe do

participam 0011 seus parentes companheiro de Motorzinho no
. .

t d fôrça dos nOSSGS rapaZ5S.e amigos o naSClmen o e último selecionado daquele Estado,
sua . filha E depois de terminada esta par- que disputou o campeonato bra-

SÔNIA.MARIA te? sileiro.

,-E'
como está vendo, Fícare-

Fpolis" 23.2-9�ST4 {l,tt'l:fllAZ I A •

mos «na pedra».

Além das dôres agudas da Sul·Americano
má digestão, ha o incomodo social Informam de Santiago qus en-

do máu halito e da azia. Com o uso cerrando os preparativos para o

0.0 saboroso <PÓ Digestivo DeWitt. «match» com o Chile treinaram na

desaparecem tais vexames e as manhã de hoje no Estadia Nacio-
dôres, pois este remedia moderno nal os seguintes quadros: titular
corrige o mal no seu inicio, graças I

sem camisa - Jurandir; Domingos
e sua formula moderna: Diastase e Norival; Biguá. Rui e Jaime; Te·
de malte para estimular a digestão, "ourinha, Zizinho. Heleno. Admi.r
:K'aolin para proteger as mucosas e Vevê. O team da reserva estava

gastroointestinais, Carb. de Cal cio,. composto dos demais jogadores
Carb. de Bism'lto, Carb. de mono- sendo o comando do ataque entre- _ w __ •• >{" __ •••.,.,._ .,.,._'">I1".d'•• _ �__ www ...

lodico para neutralisar a acidez ex- I gue ao advogado bahiano Cata- '

cessiva, que é a causa principal
I
rino. O enllaio foi realizado em I

da azia e das contrações gastricaa. dois periodos, o primeiro de 20
Para livrar-se da indigestão, peça minutos e o segundo de 15 rninu.

" tos. Jair não treinou por ter uma

DIGESTIVO: nA líl;..... unha do dedo grande esquerdo
VI; W't", avariada. No segundo tempo New

ton, Alfredo e Ojalma pas.aram
para o quadro titular e bem assim
Oberdan. Jorqinho fez o primeiro
gooI dos suplentes aos 10 minutos
de iniciado o ensaio. Em face duma
contusão sofrida por Procópio aos

15 minutos, foi decidido a suspen
são do treino. Aínda não é conhe
cida a escalação da equipe que
enfrentará a do Chile.

RAUL BI(O((HI e

BICOCCHI
HILDA

UM PRODUTO DA Swift do Brasil
HÁ'MAIS DE UM QUARTO DE SE'CULO DISTRIBUIDORES MUNDIAIS DE, PRODUTOS BRASILEIROS.'

-_ . ,

I GRATISl

•

Adalberto Augusto de
Atalde e espôsa

participam aos parentes e

pes8ôa. de suall relações o

nascimento de sua filhinha

GLORIA-REGINA
Florianópolis, 2ô-2·45.

3 v.i

COMPANIDA "AIJANÇA DA BAIAft

.. ............... �.. "..,.,.,_............ _-_-r...-w

TestemunhO da
cordialidade ..;:.

.. � t

brasllearo-amerccan ct!

Rio, 26 (U, P.) - Alcançou
o máximo sucesso, constituin
do verdadeiro testemunho da

cordialidade brasileiro-ameri
cana as festas ontem realiza

das 'na base aérea de Parna

mirim, em comemoração do

213 aniversário de nascimento
de George Washington. _

AíãêâõliôdosiiôõtÕi
Luzon 26 (U. P.) - Com

Manilha' praticamente limpa IIllbam l·mpos�l·velde japoneses, as tropas norte- li \J i\

americanas avançam, agora, Cidade do México, 27 (U. P.)
para o sopé da Sierra Madre, - Círculos geralmente bem

a léste da capital, onde o llll- informados, dão conta de que
migo procura firmar-se na não passará da Comissão .ui

linha Kobayashi. Unidades retiva da Conferência de Cha

norte-"amel'icanas estão ata- pultepec, a moção cubana pro- O São Paulo F. (. pleitea
cando essa linha em todos os pondo um acôrdo para prot_e- O São Paulo F. C. voltou a ven

pontos desde Taytay, três :kms, gel' os judeus e a imigraçaü tilar na C. B. O, a questão dos

ao norte da bahia de Laguna, ilimit�da à Palesti�a, a qual I jogadores
Leônidas, Luizinho, Remo

até Narzaray, 30 kms, a nor- d�vena ser C(')llCedIda autono- i dei��:ton�:, ��:�d:;08à ���vo�::�
;tléste de Manilha. lma absoluta, pCu"(:l c conclntrQ�ao Im CQxamb'Ú.,

Quer receber 6,tima �urpresa?
que o fará feliz I e lhe será
de valiosa utilidade! Escreva
a Soares, à Caixa Postal. 84,
Niterói, .- Estado do Rio.

LocomoveI
I Vende·se um de 24 H.P.E.
em perfeito estado de fun
cionamento.

I Informações nesta ger�n-
""""_--------.......-....:: cio, (alt.) V. 7

h .,r. -.-.-. _
'

-.- ,-,.-
-

..-jA'.-._._""
_

•._._
_

•.•-.__
.

__._.'!'_"!'.T�

Fundada em 1870 - Séde: 8 A i A
rNCEN1HOS E 'rRANSPORl'ES

Cifras do baiulI,o de IlH3:

c�
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr1

Capital e 74.617.035,SO
a.978.401.755,91

84.616.216,110
l29,9:W.OOO.9�
86.629.898,90

76.736,401.::106,20

Responsa tJllldades
Receita ,.", ", , " .. ".

Atlvo, " , , ,.,., ,

Sinistros pagos n{Js 111tlmetl 10 anos ,.' .

ResponsabUldades ••. , •...• , ..•...••. ".,.,., •.••. ,

DIRETO:fld!}8: - Dr, Pamfllo a'Ultra rr.tre cM C&rT&lho, Dr. J'ranc18oo
ae SA e AnlBlo Jo{8.f:IIIOrrL

Agl!nclaa e wlHlgeIllCl.aa em toOo o tC!rrttOr1o nac1onal. - 8u� Do

UruguA1. Reeuladol'flll ae s'fVla.l nu pr!.nclpaJ,s ctdadN da �, lIluropa
• AfrICa.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Scbmldt. .. ..
Cal:xa Postal a. II - Telefone 1.083 - End_ Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO Quêrta.'elra, 28 de Fevereiro d. '945

Uma deliciosa comédia romantico-rnusical, que 1.1 gente tem
vortade de ver um a porção de 'fezes!

II' com Jim� Li!:�!,�n�,��i1fO��!J.a!,?!?!.Ü Rum
--.a sensação de 1945 --

/

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x88 (NilC)

FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)
Preço único. Cr$ 2.00 Imp. ó té 14 anos

Condecorado por ato de heroísmo Amanhã, no

em Tarawa
I Washington - Fevereiro - tínuou a comandar e incentf
(8. I. H.)

-

- O coronel David: var os seus homens até o aní
M. Shoup, elo Corpo dos FUZi-1 quilamento da guarnição japo- Domingo,

Ileiros Navais dos Estados Uni-: nesa. A campanha de Tarawa
elos, recebeu a Medalha ele I é aímda apontada como uma

II Honra, a mais elevada conde- das mais árduas já levadas a

!coração militar do país, po,rlefeito pelo Corpo de Fuzileiros com Lucia Lamur,::....-------------! ato de heroismo nas operações. Navais.
realizadas pelos Fuzileiros em O coronel Shoup é o 25° ele- 11Tarawa, em HJ43. monao dos Fuz lleiros condeco-
Muito embora atordoado 1)0- rados com a Medalha de Hon-]

la explosão de uma granada eira nesta guerra e o terceiro ai CASAS: na rua Uruguái,di\1ersaB, Alugam' se na Rua Vítor
. �raV€;m('llte ferido pelo fogo. recebê a por serviços em Ta- r:equenas, com renda r;'ensal de Meireles 42. 6 v •• :}
I. • '. .' 1 Shou I.. 420,00, por 37.000.00 cruzerrcs.
imrnrgo, O eOlane ürup con- la\\<a. Na Tua Felipe Schmidt. por Cr$ VendR se o prédio n, 35

1(' Il)E-'[I I I)E' "O�I'ÉR('("() I)E' "','Á,TTA r I 'I.' I RI.l"" 120000,00. -

d.1..1. .T . ..i-l. '- . -, � ,� �, .d.d �'.-l. No Estreito, por Cr$ 35.000.00.
'

a rua Fernan-
Em Coqueiros. por Cr$ 12.000.00. do Machado, nesta capital.

Curso Superior de Âdministra�ão .e Pínanças No Baln�ario, por Cr$ 60.000.00. (está desocupado).
I Na Avemda RIO Branco, por c-s Tratar à rua Jo-ão Pinto n 51De ordem do senhor Diretor, convído todos os alunos des- 48.000,00.

_

<e CUESO para, IDiO dia 10 de março, às 19 horas, nesta Acade-I r. r�3�r�6;065 de Novembro por: V d d
• "

Irni� de C�méroio, assisti.re� à abertura ?,o:s trabalhos do ano I OJrNa r�a 'Co�selheiro Mafra, por I eu a e Imov�
�

.

etívo de

.1�45, oo.m
a aula

1.na.ugural ml:llilISI�mda. peJo.
senhor

'.
Cr$ 300.000,00. I Vende-se a casa n. 13 da

ror JOAO BONNASSIS, pr,)feSSICT de Socíologta. II Uma na rua Campos Novos, num rua Irmão Joaquim. Tratar

I'
Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarína.l terrer:o de 1.524m2; por 40.000,00 na rne s rn o , 5 v -3
FI

. ,

l' «sr: d f
'

d 1945 I
cruaerrcs.

.

.

em or1'anopo IiS, ... i e everell'.o e . Tratar com A. L. Alves, na rua I
Flavio Ferrari, Secretárto Deodoro 35. CORRESPONDENTE'

••••••••••••••••••••••••••q•••••••••••••••••••••••••

,...---------..

só na

Móveis
Comprar, vender ou alugar

I
a SERVIDORa II
ra maior organização no

qênero nesta capital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

UJ114&&E!

'''''\:lo''''& ......__..... OO:

� II Quer vas ttr-s e com

I confôrto
elegância 7e

Procure o

ALfAIATARIA
MELLO

8 e.colho o leu fiqurino.

IR Ll '" Tira d e�n_t_e_2_4 _. I

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d,e Adulto.
Doenças dos crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt. 21 [altos da Casa Pa
rcrisc ], das 10 30 á. 12 e da.

15 às 18 h•.
Residência: rua Vise. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

.__ ............""'----------

Dr. Guerreiro da
FODseca

I
Avisa a seus clientes e

amigos de Sto . Amaro
e Palhoça que reiniciará

.

a clínica em Fevereiro de

� 1945 e fixará residência

� em Sto, Amaro.

�

fU'

I Atenção 1
I Compra e venda seu imo

vel, mas faça-o com van-

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

,�

".""""-------------

�

i CASA t
� Precisa· se alugar uma, no i
� centro da cidade, que te·

� nha 3 ou mbis quartos.

I Dão-se referências.

.

Informações nesta redação.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Mejreles, 18

As anedotas e piadas aparen·
t.emente Ingênuas são grandel
Brma!! de desagregação manfl

jads!! pela "qulnta.eolllnll".

Excluir das Américas o

capital estrangeiro!'
CARTAZES lJO DIA

, siderado conveniente o capital
i cstrnngeho, ter{] pn'frrrncia. o

de qualquer pais amcr icano,
Pleiteia, ainda, a purt iripaçáo
arleqnnda e sufir i; nte do pais
o n dc se rcu+izar a inversão do
f'i nanciurnen l o das utilidade» e

na direçâo d;}'i ncgocros. na
incsma forma, querem os cuba
nos que uào se admil a que os

capitais invertidos proporclo
li CI1I bonif icações ou donativos
que possam compcl ir cnm esses
capitais. Por lim. as inversões
('str<1ngeíl'as deverão l er corno

única f'inu'l idurle o Iornento de
novas ;lJ'odIIC·Õ(·S.

Cirlntlc do Méx ico, 27 (C, P.)
__ o A d('lega�üo de cuba of'cre
l'PU ú Conf'crôncta dr Ohapllllc-
1Jl'(', propos!u sôbr« "as pref'erên
elas dos cUjJilais nacionais e

nrnc-r-icu nos nos países do conti
ncnte ". Esta proposta é consi
derada cm alguns setores da
toun iâo de Chapultept-c, corno
encerr-ando o verdadeir-o desíg
nio de "excluir das Américas a

inf'luênr-ia dos capitais europeus,
ou, muis clar-amente. os hritâni
cos ". A moção cubana propugna
pch IJrf'frrt'!1cia (ln capital na

cional sôl!j'c () de qualquer país
estrannciro. :'\0 caso de ser eOI1-

HOJE 4a.teira .HOJE

"H' -, ..

L.../S ta a ve r- ci ad (--_-: 1
/'

e
Sapatos c:le todos os modelos e

rn c d ernoa, inclusive Sa'ndolias poro
das SENHORAS e SENHORITAS,

PRECOS SEM RIVAiS!
Não comp;em seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Berreíros»

dos tipos rno is

praia ao alcance
por verdadeiros

RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

CIHE

�M· �8m a. ..

A's 5 e 7 1/2 horas:
SESSOES FEMININAS

Um filme de amor e aventuras nos tropicos!

Aventura tropical
com Dennis O'Keefe e Steffi Dunna.

Eletrizante! S·nsacional!
NO PROGRAMA

O arroz e a sua cultura no Vale do Pa raib a . N a c. Coop.
O CARNAVAL NO RIO (Short)

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

1)
2)

A's 7 1'2 horas
ULTIMA EXIBIÇÃO

'*' >II> '*

ODEON, às 5 e 7.30 brs. - William Lundigan e

Shirley Ross em:

O D. Juan da Armada
SIMULTANEAMENTE. - A gigantesca

do cinema nacional!

Romance
realização

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
·'SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção cllnica do

proibido
Nilsa MÓ'g-assi, Milton Marinho. Grande
Othelo e Eros Vo lusia,

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em apraz1vel chácara com

esplêndida vista pllJ'!I o ma·r.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARJ<JLHAl\1EN'i'O COl\f1'Iil.}TO E l\!ODJ<JR:\'tSSll\IO PARA '.fRATA3IEN'l'O

MÉDICO, CIRúRGICO E GtNEt:OLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratól'ios para O. exames de eluc1daClio de diagnósticos,

VENDEM-SE QUARTOS )

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

l\partamento.s de la class'e Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 1)

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

SECÇÃO DE J.\IA.'fERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da.

Casa de Saúde Cr$ 400,00.

VENDE-SE �;n:it�r��í���-
reiros, com casa, pasto, bôa
água e pequena chácara. 1'ra·
ter a Avenida Mauro Ramos, 50.

Camisas, Gravatas, Piiames
Meiasdaa melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS·
CILANEA - RuaC. Mafra, 9,

o DOENTE PôDE TER MÉDICO p�lRTICn•.-\R

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

VENDE-SE �i�;ául�:�ra���
vi damente registrada no I. N
do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 • Estreito

Precisa-se de um que tenha
prática de contabilidade. Lugar
de futuro para pessôa 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 /

..•••• 11•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••

Datilógrafa
Com prática de escrit6rio.

.

......

procuro emprego. Cartàs, ,J;le'�__....illle·..., lIii_1iiJI!!I
h" M A t

\O

IrO�rn�Vl.seEqUNlOD,aE_·S·E'l�:S.� I MAQUINA DE ESCREVER
Vende·se uma portáti'I marca
"CORONA». por Cr t$ 600.00.
TRATAR com o sr, Heitor

I Varela. à. Rua Curitibano.. I
�-_-.__....

Fábric3s; de cerveja e gazoza)
com equipamentos completos

e em perfeito estado, por
Cr$ 40.0r 0,000,

Informações com Emílio Dlouhy
Coqueiros--em frente a igreja.

3 v, ·5

Quem sonegar hlformaç6ell 1 ...
,atlstica .Militar, trabalha em pról
de pais Inimigo. E, ne8l!lCl eaao,
�u. julgado, militarmente. co••

l'Iímbro do RTllIIlI (D. B. II.).

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Ci ,,\. \V.E1'ZEL INDUS'fIlJ AlrJ()INVILLF� (Marco reglsl

aão 41••• f.lta ale••• t
\

J ....0 ,�$. '1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5o ESTADO-Guarla"felrai 28 de Fevereiro Cle '945

ndicador Médico
MARIO WENDHAUSEN

10 pela Faculdade Nac. de Medlc!n& da Universidade do Brasil)
Serviço d. ClJJnlca Médica do Professor Osvaldo Ollyelra. médico Oe

Depart.am.ento de Sallde

�&J)JCA - llo16itla.e IDtel'I88 de adulto," ., crtançaa. CONSULTORJV
1\: Rua FeJ1pe SchmJdt n. 38 - TeL !lt2. CONSULTAS - Da8 til ã. lI!

DR. A. SANTAELLA
mado pela Faculdade Nacional de Medicina da

�e do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

oenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten
sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
ÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

lipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Rua Álvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. S"n80n, do Rio de .Janeiro

ESPECIALISTA
as e operações dos OLHOS, OUVIDO:::;, NAHIZ e GARGANTA

oderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPOHINO (lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)
traquêoscopla, broncoscopia para ret.írada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor �leil'eles. 24 - Fone: 1.447

. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
de Clínica Infantil da Assistência Municipal a B08plta

de Caridade

UNICA MWICA OE CRIANÇAS E ADULTOS
ótUO: Ruo Nunes Machado. 7 (Edifício S. Praucísco}, IODe 1.f4A

Consultes das 2 às 6 horas
:smBNCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:1

DR. BIASE FARACO
ice - chefe do Serviço de Sffll1s do Centro de Saúde

DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
'EXOS - HAlOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VlOLETA�
NSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

IlES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

R. SAVAS LACERD,A
édico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
TóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 12511

. �[A - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GERUARD UROMADA
Especialista em aIta clrúrgía e ginecologia

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

R. SETTE GUSMAO
OS SERVIÇOS DE TISJOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E DO

HOSPITAL "NEHJêU HAMiOS".
eiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S110 Paulo - Ex-esta
ítuto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
1\1, - DIAGNóSTICO PRECOCE .... TRA'l'AMENTO ESPEClAI,IZADO
DAS DOENÇAS DO APARtl:LHO RESPIRATóRIO.

OPERACÃO CE JACOBOEUS
iàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireies, 18
RESIDl1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el, 742.

NEVES
édito especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
.te AperfeJ,conmento e Longa PrAtica no Rio de Janell'o

p.,la manbl: dtartamemte du 10.300..12 h•• à tarde excepto 00'
.30 .. t8 bor.. - CONSlCLTORIO: R.. .1010 PiJlto .. '1'. IIObra40 -

Kflatd�ncl.: nu Preltld_te Co.t11iho, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
RAL _ ALTA CIRURGIA - MOLil:STIAS DE SENHORAS - PARTOS

pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fol
vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. AUpio Correia Neto.

estômago e vias biliares, intestinos delgado e grosso, t.iróide, rins
a útero ovários e trompas. Var ícocele, nidroceíe, varizes e hérnia
.,

CONSUL'I'AS:
horas à Rua Felipe Schrnldt, 21 (altos da Casa Paratso) , Tel. 1.598.
Rl�S'rDJtNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; 'fel. 1111764

____ -.- -"u.--,- -.-.- ,.- -.-.-.-.-..- .

Bt LAURO DAURAREMIGIO IlCA M:aIHCA
as, d... Senboraa • CrI·

Iralo "CONSULTORlO: Rua
_ Ed!f!clo Amélia Neto

1:1 • li la 17 Ilo!'u. R.Il

I

i'J"I'�cla(j8ta em Doençaa de Senho.
ri'" -- Vias Ur�nárlas.
Curso de especlaltzação de Gtneco

tog ía (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros. da Fa·

ç<1ldaúe de Medicina de Sil.o Paulo.

Tratamento especíalízado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlhe
genital femlnl.no (Utero, OYárlos.

trompas. etc.).
Cura radicaI doa 1.nfl.Am� doa

anexos (OTArios, trompas) .•em ope-_

TôN ln
ARAGAO

r_C\.-f5..�' -_,,01-_

,,\0,,0). l·r.,.,awento de todos os dis

túrblos da menstruaCIo e da eetertU

dsde.
Trata,mento moderno da blenol'1'a-

trln alCnda e crônica, em arn�s OI

sexos. por processos modern,oa BOb

contrO:e en<ioscóplco - Uretro"copl.
_ e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
_ INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 li 12

noras e das 2 II II.

consultório - Rua T1rad.entel ll.

Fone: 1.003.
Residência

I soprad.o),

pe«t.. ClDiea •

••_... C.

10: R. João Pil ..._ur_
• la 17 horu.

7 D'ó'
&J'W'1rm u rn. �àN,
wton d'" _:._
Vias Urinaria. vila
testinol, rêto

._ Doen.
da.. Tra.taroer e onu.

�e aro�blGna. \to do
la -- Intra-varro
Vitor Meirale., ,lho.
amente o.. 11.30 ?s
a. 16 h•. em dial": ;. .'1Vidal Ramo.. 68. '.
roll.'· 1067,

.

Devem comparecer com a máxi
ma urgencia à tesouraria do 14° B.
C. as seguintes pessôas : Fontino
Severino Martins, Adir Napoleão,
Agostinho Fernandes, Alexandrina
Ana Carnoso, Alice Santana, Alme
ri nda :'.[alria Emerenciano, Alzira
Camisão, Antônio José Cidral, An
gr-nti na Pereira de Sousa, Armênia
Wendhausen, Artur Belmiro de
Sousa, Augusta VereaI da Silva,
Avelina de Abreu Quint, Bcrtolina
Felicidade de Sousa, Carlos Bc-
renhausen, Castor-iria Ingrácia dos
Santos, Durvalina Chaves, Edilh
Silveira de Sousa Gondin, Ema Dias
Silva, Eulá l in Celestino da Silva,
Fausta Laurinda da Rosa, Fermína
ele Ohvelra, Francisca Neves, Frc
dcrica Kohol, Helena Alves de Oli- I

"eira, Henrique José Garcez, Honó- IIrio da Costa H.anzetti, Iracema ),[a
ria de Campos, Jorge Miguel �Ialty,·
José Kilbovicz. José Tiago Ribeiro. I

Júlia WaUriek, Justina Carvalho de
::\Iedeiros, Leatrice Moellmann Kla-!
pObh, Olinda Galoti Kherig, :Vlaria
Bernardina Garcia, Maria Clarinda'
Marques, :\Iaria das Dôres HaILllino,!
Maria das Dàres Silva, Maria Es-I. .,

"""" ]\fariH Ida lina
pll1ílOia 1..11)11.-", .• I,

I

\1uellel',

1\IIari.a
I�elllos, Mana í�"

!.ILuz Z"rnetti, MarJ� Quadr?s! Marta r

Sofia d'Avila, :VIana TomasIa dos
I

Santos, :\lilton ::Ilach�do de Sousa,.
Nilse �Iaria da Silyelra, �)l�a G�- i ...__--,------------------------1IIiIií
vaerd Ferreira, Olmoa, .v�elra, �l_l-iNÇAvia Neycs Pizani Pelegnm, PallJ1ma\ FARMACIA ESPERA
News, Paulina Passos, Pedro S��1- I

milll, 1105a lzabel Rocha, Sebash.a� I '0 Farmaeê.tlco NILO LAUS
V 'o Silvestn�

.

GouJart, Tokfis.
pref.......r(�g� cte Aquin_o, ,�irginia de Sousa, \ Boje • l.IIlaahA _. • na

r...,...,..

de. Oliveira, Ell1Illa. Vergassa da

\
a .-rucetr.. - BomeQllUM -

Coelho Virgínia Lmz Passos, ��-
�_ __ ...:-:.::.:n:-...............� ....

ria! SC{1a Pereira, Maria. 01101'1a, .... -

Profirio, Olga Manoel Perell;,a, Ana

�a('('do ç (leorgina frll.i11�Qnj. -

NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

MIL

'ormado pela Un1yerll1d.d. d. Genebra
Com pr-ãtíea 0.08 hospital. europeu.

;lfn1ca m6dlca em lrerAl, pediatria, doen

>lU do II1fiema ne"OIlO, aparelho gentto
ur!!ll6rl0 do homem e da mulher

I ....te. T�cn1co: DR.. PAULO TAVAR.III�
Oureo de RadioIotI'la CUn1ca com o cl)

lllaDoel de Abreu Campanarto (8&0 Pau

o�. Especializado em H1glene • SaíM.

-üblíce, vel& Un.1yer8ldaae do Rlo d. Ja

eíro. - Gabinete d. Ralo X - llllectrc

ill'�logra:lla cnníca - Metabolismo ba·

ial - Sondagem Duodenal - Gabtneu

I. fUlloterapla - Labol'atórlo de micro.

eopía e análise cl1nlca. - Rua J'emando
"achado. 8. J'one 1.1�1I. - FlorL1Ulópolla

ORo AUImUO ROTOLO
Médico - Cinrrião - Parteiro

IA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
tenaís, câncer do estômago. de
cões das vias biliares, rins, etc.
\plica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
">ulmonar - Tratamentos modero

nos e eficazes desta moléstia
lompleto gabinete de Eletricidade
·nédica: Oudas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, I

ellquina Felipe Schmídt
Ou • li 12 br•. , e du 14 li 17 br.

Telefone 1.47.

�.-....."a•••_-_-.._-_-__..-._....__.-.__- •._-_-...-_-.

GRATIS! peça este livro

E��le 3 cruzeiros em selos pIo parte paltal
Um-lAS CHIMICAS BRASILEIRAS l TDA
r:,po s TA1.74 .J A ao TI CASA-l.. EST.1.PAULO

IJ

Compare�a ao

quartel do 14· BC

-

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

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

IR.tolh?�!��!!�s ��n��t?'�.���t. das
melhores fábricas. pelos menores preços.

Aguardem o mês de MARÇO - E' assombroso

IVai revolucionar o comércio de tecidos.

ARMAZEM BONFIM
Rua Coronel Pedro Demoro 1531

ESTREITO
....au...u I I � .

Clube 12 de A�()stn
de

- -

concorrenciaEdital
De ordem do sr. Presidente, faço público, a quem interes

sar possa, que, dentro de dez dias, a conr't'aJr desta data, serão re

cebidas propostas prura arrendamento do Bar e Restaurante do
Clube, recem instalado.

Os interessados deverão apresentar suas propostas, devida-
mente assmadas, em envelope fechado, contendo:

a) - prova de Idoneidade financeira;
b) - prazo de arrendamento:
c) condições de tuncíonamento e material a ser empre

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

te para atender quaisquer festas na séde social, inclusive ban
quetes.

Quaisquer outros detalhes serão fornecidos pela Secretaria,
diariamente, das 17 às 20 horas, na séde do Clube.

Secretaria do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 20 de
íevereiro de 1945.

ll'[anoel Ferreira de l\,[élo
10 Secretário

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÉMiO eH $ 6.250,00MilOR

Muitas bonificações e médico graJr.
Tudo isto por a� .... --_� ,...�ctI' • .-'"

,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO Quàrta·'elra, 28 de Fevereiro d. '945

r:idade (lo :Vléxicu. 27 (C. P.)
_ . .'\ d('ll't�H�;jo de cuba of'cre
CPU Ú Cnn fercnci·a de Chanul!c
ncc. jlJ opos!n sôbre "as pref'crôn
cias dos capitais nacionais e

nmcrlcun..s nos países do conti
nente". Esta proposta é consi
deruda cm alguns setores da
rcuniâo rI(' Cbapultepec, como
cnr-crrumt» o verdadeiro desíg
nio de "excluir (U)S Amér-icas a

inftuênr-ia dos capitais europeus.
ou. mais clar.uncntc, os hritârri
C()S". A moção cubana propuguu
j)eh uref'crúnc ia (!D capital na

cion«! sôhrl' () de qualquer país
esl rangch-o. �() caso de S('1' CO!]-

-'---'1 Excluir das Américas o

capital estrangeiro!'
! siderado con venlcníc o capital
I estrangeiro, ter

á

pn'fert'ncia. o

de qualquer país amer-icano.
Pl eit cia. ainda, a purl kipaçáo
arlcquadu e suficiente do país
onde se reajizar a inversão do
f'iuanciamento das utilidades e

na dh-eção (bs ncgocios. l ra
mesma forma, querem os cuba
nos que nào se admita que os

rapi ta is in vertidos propcrcto
I, ern honif'icaçôcs ou donati vos
que possam competir cmn esses
capitais. Por fim, as inversões
r-str.mgeu-as deverão j er como

única fin2.'iid:,de o Fomento de

I
Condecorado por ato de heroísmo

em Tarawa
I Washington - Fevereiro - UnHOU a comandar e íncentí
(8. r. II.) -- O coronel David: var os seus homens até o aní
:.\L Shoup, elo Corpo dos FUZi-l'qUilamento da guarnição japo- Domingo. SIMULTANEAMENTE. - A gigantesca realização

Ileiros Navais dos Estados Uni- nesa. A campanha de Tarawa do cinema nacional!
elos, recebeu a Medalha de I é aínda apontada como uma Roma·nce prelbideII Honra. a mais elevada conde- das mais árduas já levadas a

I: coração mi�itar do país. 1201' I�feit� pelo Corpo de Fuzileiros com Lucia Lamur, Nilsa M?g"8ssi, Milton Marinho, Grande!.....-------------
ato de heroísmo nas operaçoes : Navais. Othelo e Eros Vo lusia,
realtzadas pelos Fuzileiros em O coronel Shoup é o 25° ele-! .

T'arawa, em HJ43_ rnomuo dos Fuz.ileiros condeco- I VENDEM SE I QU" ByOSMuito embora atordoado pe- rados com a Medalha de Hon-
- as.

la explosão de uma granaela e I ra nesta guerra e o terceiro aI CASAS: na rua Uruguái. dil1ersaB, �Iugom-se na Rua Vítor.
. !UaV0111(\llte f!>rido pelo fogo , r= ebê-la por serviços em Ta- r:equenas, com renda �ensal de Me írel es 42. 6 v •• �
\. . .

I Sh I 420,00. por 37.000.00 cruzeircs.
ll1111ugO, O corCIl1,e oup con- .va. Na Tua Felipe Schmidt, por Cr$

120000,00.
Na Elltreito, por Cr$ 35.000.00.
Em Coqueiros. por Cr$ 12.000.00.

Curso Superior de Admínistraeão e Pínanças No Balneario, por Cr$ 60,000.00.
. -

I Na Avenida Rio Branco, por Cr$
De ordem do senhor Diretor, conviido todos os alunos des- 48.000,00.

'e CURSO para, InlO dia 1° de março, às 19 horas, nesta Acade- r. ��3�ro6�0�5 de Novembro por

:Venda de .·mo'vral�ni� de Comércio, assisti.ren� à abertura ?o.s trabalhos do ano I OJrNa ru'a 'Co�selheiro Mafra, por u
etívo de 1945, com a aula inaugural mínístrada pelo senhor. Cr$ 300.000.00. Ven de-se a casa ri. 13 da
tal' JOÃO BONNASSIS, pr.rtesscr de SociOllogia. I Uma na rua Campos Novos, num rua Irmõo Joaquim. Tratar

"

secI.'etanira da A.eademia de. Comércio de Santa Catarina! terre�o de 1.524m2; por 40.000,00
na n sm 5 3

,.", ' . ') "

,
cruzeiros.

r e. o.
.

v.-
em Ftoríanópolls, _7 de fevereiro de 1945. I Tratar com A. L. Alves. na rua I -

Flavio Ferrari, Secretário Deodoro 35. CORRESPONDENTE•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Móv
•

eIs
Comprar, vender ou alugar

só na

I
A SERVIDORft

I

[a maior orgcn i2:ação no

l1ênero nesta capital]

Rua João P into, 4.

Fone 7 75.

"

__ ..........----r;

'I' Quer ves trr-s e com I
contôrto

j
e elegância?

Procure a

aLfAIATARIA
MELLO

8 escolho o .eu figurino.

IRu v Tiradente 24

;._----------�-� I

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d·e Adulto.
Doenças doa crianças

Laborat6rio de Análise.
clínicas.

Consult6rio: ruo Felipe Sch
rn id t , 21 [altos da Casa Pe

raiso]. das 10 30 ã. 12 e da.
15 à!i 18 hs,

Residência: rua Vise. de Ouro
Preto. 64.

fone: 769 [manual]

.------".�_._-----------------

Dr. Guerreiro da
FODseca

I
Avisa a seus clientes e

amigos de Sto: Amaro
e Palhoça que reiniciará

I a clínica em Fevereiro de
" 1945 e fixará residência

I em Sto, Amaro,
�

�_.
I Atenção 1
I Compra e venda seu imo

vel, mas faça-o com van-

I
tag�m, por intermédio da
firma A. L. ALVES
Rua Deodoro, 35.

G

I
� Precisa· se alugar uma, no

S centro da cidade, que te-

I�;·.
nha 3 ou m&is quartos.

Dãc-se referências,

Informações nesta redação.

(ASA

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DKNTISTA

Rua Vitor Mejreles, 18

As anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas slo grandel
",rma!!! de desagregação mane·

j811&8 pela "qulnta.eolllu.".

a veI-clad(--� !

CARTAZES DO DIA

é
Sapatos de todos os modelos e

mo d er-noa, inclusive Sondo lias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PRECOS SEM RIVAiS!
Não con\p;em seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Berreíros»

dos tipos rn o is

praia ao alcance
por verdadeiros

RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

HOJE 4a.feira .HOJE

t � � ..

Uma deliciosa comédia rornant ico-rnusical , que I) gente tem
voitade de ver um a porção de 'Tezes!

A tentação das garotas
Jimmy Lidou, Frances Gilford, Dianna Lynn e Gail Russe

--.a sensação de 1945 --

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x88 (Nac)

FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)
Preço único. Cr$ 2.co Imp. s tê 14 anos

/

COJIÉRCIOACADEiUIA UE DE SAXTA CA1'ARINA

CINE

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
�"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção clíníca do

A's 5 e 7 1/2 horas:
SESSÕES FEMININAS

filme de amor e aven tu ras nos tropicos !

Aventura tropical
com Dennis O'Keefe e Steffi Dunna.

Eletrizante! Srnsacional!
NO PROGRAMA

O arroz e a sua cultura no Ve le do Pa raib a . N'lc. Coop.
O CARNAVAL NO RIO (Short)

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

Um

"'T

DR,. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e oonfortável. situada em apraz[vel chãcara com

esplêndida vista pa:ra o lllJa,r.

Excelente local para cura dt! repouso. Agua fria e quente

AI'AREI.HAMEN1'O C()lIn'U,�TO E lHODER::-ifSSllllO PARA TRATA�mN'rO

IIIÉDlCO, CIRúRGICO E GfNEl:QLóGICO,

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Lllboratól'jos para os exames de elucidação de diagnósticos.

1)
2)

. " .

(lHE «(IMPE.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

Apartamentos de la classe ., Cr$ 30,00
Quartos de 2a classe , _ . . . . .. Cr$ 20,00
Quart,,-,s com duas camas _ .... Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE l\IA'fERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da.

Casa de Saúde Cr$ 400,00.

A's 7 1 2 horas
ULTIMA EXIBIÇÃO

'*' 'ii< *

Amanhã, no ODEON, às 5 e 7.30 hrs. - William Lundigan e
Shir ley Ross em:

O D. Juan da Armada

"

o DOENTE PôDE TER JlHilDICO P,\RTI(TL�R

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --o- Telefone: 1.153

.. _...................•.......•...............

Vendo se
o prédio n, 35

�
-

da rua Fernan
do Machado, nesta capital.

(está desocupado).
Tratar à rua João Pinto n 51

VENDE-SE ��:it�r��i���,
reiros, com casa, pasto, bôa
água e pequena chácara. 1'ra
tar a Avenida Mauro Ramos, 50,

Camisas, Gravatas, Piiames
Meiasdas melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra, 9.

VENDE-SE �i�;ául�::ra���
vidamente registrada no I. N
do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

Precisa-se de um que tenha
prática de contabilidade. Lugar
de futuro para pessôa que te
nha habilidade. Exige-se ido
n eidade.
Cartas de proprio punho in.

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

Datilógrafa
Com prática de escrit6rio, .....

procura emprego. Cartàs, >;to �' LI911r1·_1_..._lIIIIiillllill

ro��:�séqUiO, a M. A '1�:s�� 1'1'0' MAQUINA DE ES(REVER IVende·se uma portáHI marca

VICNDE-SE "CORONA». por Cr l$ 600.00.
L . TRATAR com o sr, Heitor

I Varela à Rua Curitibano., I
.. 1 ..

Fábric3S; de cerveja e gazozá,
com equipamentos completos

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

Informações com Emílio Dlouhy
Coqueiros--em frente a igreja.

3 v, -5

Quem sonegar informações ....
,atlstica Militar, trabalha em ,rói
;ie país inimigo. E, neMO eaa.,
��r' julgado. militarmente, co••

,<timt.o do 8TUU (D. B. II.),

'-�\\�O VIRCI:.J �DA �<;AtÜ� WfTIEL INDUSTRIAL
JOINVlllE

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

••d40 0.'841

Ci ,\. \V �:1�ZEL INDUS'r-RJ Al_J-J()lNVILLF� (Marco regl�f

.ão 41••• f.lta a1S••• '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO-Guarla"felrai 28 de Fevereiro ele

J

11ndicador Médico
p.,��"�����"' Y'!!:�,������
terno do I::IerYlço de Cltin1ca Méd1ca do Professor OiIvaldo Oliveira. méd1co <l'

Departamento de Sallde

LlNJUA IlSI)JCA - 1l01MtJa.e IDtenaa de adultos e crtançaa. CONSULTORJP

.\1l.NCIA: Rua Felipe Schm1dt n. 38 - TeL SUo CONSULTAS - Das 111 b 18

- ��tDR. A. SA,NTAELLA
. (Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

�erSidade
do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

aí de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
'" órdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten
� te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

I CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

)Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas

�dência: Rua Álvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Jalleh'o

ESPECIALISTA
.' Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDO::;, NAHIZ e GARGANTA

birurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu

: da bôca fendidos de nascença)
I
.:n"'$"via, rr-aquêoscopia, broncoscopia para ret.rra.ia de corpos estran nos, ele

� CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
I<,>"� Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Servlçol de Clínica Infantil da Assistência Municipal e B08pUa

de Caridade
I CUNICA MWICA OE CRIANÇAS E ADULTOS

11C{)NSUl'TÓitIO:
Rua Nunes Machado. 7

(EdIHC.IO
S. Francisco), IODe l.,""

, Consultoe das 2 às 6 horas
HESJD�NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

,

I DR. BIASE FARACO
II Médlc<> - chefe do Serviço de SffU� do Centro de Sallde

)ENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
1805 os SEXOS -IWOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA�
I', CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

I DR. SAVAS LACERD.A

'�.íca médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
;

-

ma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
�ONSULTóRIO - Felipe Schmídt, 8, Das 14 às 18 horas. Fone 12511
RESIf.l,�"'l�IA - Conselheiro Mafra, 77.

("
DR. GEBUARD UROMADA

Especialista em alta ti rúrgia e ginecologia
Hospital UMiguel Couto"

lBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarlna

DR. SETTE GUSMAO
I CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGTA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NEHJW RAMiOS".
BO de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Ex-esta
'10 do Insti tutp "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex·médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
lCA GERAI. - DIAGNóSTICO PRECOCE .Ia. TRA1.'AMENTO ESPECIAI,IZADO

DAS DOENÇAS DO APARt;JLHO RESPIRATóRIO.

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

RESIDJ1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Te!. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cureo je Aperfelçonmento e Longa Prãttca no Rio de Janeiro
I!ULT4!I - Pela manha: dIartamemte dn lO,30à.12 ha, à tarde excepto 001

dOi, O.. 11,10 lU 18 bar.. - CONS1TLTORI0: R.. .1010 Pblto L 1, .obrado -

e: 1.411 _ l\eald�ru:!a: Ru Preeld_te Co.tlabo, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
.1 GERAL _ ALTA CrnURGIA - MOL1I:STIAS DE SENHORAS - PARTOS
nado pela Faculdade de MedlciJJa ,da Universidade de São Paulo, onde fo!
te por vár-ios anos do Serviço ClI"urglco do Prof. Alfpío Correia Neto.
Ia do estômago e vias biliares, Intestinos delgado e gr06SO, tiróide, rins

fata bextaa útero ovários e trompas. vartcoceie, hidirocele, varizes e hérnIa
, ...",

CONSULTAS:
2 li O horas à Rua Felipe Schrnidt, 21 (altos da Casa Paraíso). Tel. 1.598.

RlCSIDltNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; ';reI. .lI4764

CLINICA M�DICA
l� inter-nas, (1.. Senhoru e CM·

em cnral. Ul)'lSULTORlO: Rua

Scb.m1d.t - lIl<!l1!cl0 Amél1a Neto
• 11192, " lU 1lI • li as 17 Iloru. fUI)

IInllNC14: I Largo Benjamin
Conatante, 3

Dr� LAURO DAURA
i':Mp",e1allllta em Doençq de Senho

r.... - Vias Ur�nãrlas.
Cur30 de especíaltzaçâo de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·

c<l/datle de Medlc1na de Silo Paulo.

1'ratalnento especializado, méd1co e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital temlnlno (Utero, oTár10..

trompas. etc.).
Cura radicaI dfl4 1ntlamaçõeI d(»

anexos (O,,$.rlos, t.rompas). Rem ope·

.�v.;-ÓJ � l��nl.âmento de todoa
-

�s dls·
•

türbios da monstraaclo e da eeterlU-

ANTóNIO M'
�·E ARAGÃO

• Orto-pe«JL Clfaiea e

ali. Partoe e «_... Ce ..._...r.....

I:.ULTÓRIO: R. João Pil 07 Dió'
ente d.. li lU 17 horu, 1Il8ID�'
'&J ....t"'n... .. IYlm .. rnw .,,,�

fiada.

Tratamento moderno da blenorra

!l1n ag;nda e crôuJca, em arn1)Os 08

lreXos. por processo! moderno8 IIOb

contrl);e entioscóplco - UretrOfOcopl.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 l. 12

boras e das 2 11.. II.
Consultório - Rua Tlradente, 14.

Fone: 1.663.
Residência RUI TIIradentet 7

ISQ})ral1o) ,

r. Newton d'�vila
lQç(j.1 -. Via9 Urinaria. - Doen

R
dOI intestino., réto I onu.
trnorroida., Trato.me1to do

colite amebklno..
IlloterQpia -- Infra.verm,lho.
Cd°tllUlt: Vitor Meirele., �8.
li • di�rlQmente à. 11.30 I. e,

tQl'd., da. 16 h., em diQt'''t.
ftllid: Vidal Ramo., 66.

FOIl' ' 1067,

Devem comparecer com a maxi
ma urgencia à tesouraria do 14° B.
C. as seguintes pessôas: Foritino
Severino Martins, Adir Napoleão,
Agostinho Fernandes, Alexandrina
Ana Cardoso, Alice Santana. Alme
i-inda :\[alria Emercnciano, Alzira
Camisão, Antônio José Cidral, An
gentina Pereira de Sousa, Armênia
Wendhausen, Artur Belmiro de
Sousa, Augusta Vercal da Silva,

IAvelina de Abreu Quint, Bcrtolina
Felicidade de Sousa, Carlos Be- �---_..--------------,---••-------.
renhauscn, Castor-iria Ingrúcia dos I
Santos, Durvalina Chaves, Edith l
Silveira de Sousa Gondin, Ema Dias ISilva, Eulálio Celestino da Silva,
Fausta Laurinda da Hosa, Ferrnina

Iele Oltveira, Francisca Neves, Fr-e
derica Kohol, Helena Alves de ou.:
vcira, Henrique José Garcez, Honó- irio da Costa Ranzetti, Iracema .Ma- I
ria de Campos, .Jorge �Iigllel l\Ialty,'
.José Kilbovicz, José Tiago Ribeiro, I

Júlia Waitrick, .Justina Canalho de
:\Iedciros, Leatrice �loelll11ann JUa-1
pol/h, Olinda Gliloti Kherig, Maria
Bernardina Garcia, Maria Clarinda i

Marques, :\Iaria das Dôres Halulino, I

Mal'!a. das "pôres Silva, .Maria �s-I
plO(lola I.JUJ;;'!:.� Mar];) Idahna

I

-\1uellel", .lVlaria Lemos, Maria o��1
LlVZ Zwnetti, Maria Quadros, l\laria'

ISofia d'Avila, Maria TOl11ásia dos
I

San tos, Milton :'Iachado de Sousa,!
Nilse :'IIaria da Silveira, Olga Ge- i
\'3erd Ferreira, Olinda. Vieira, Olí-I ._. .. _
\'ia Neycs Pizani Pelegrini, Pallmira
Neves. Palllin3 Passos, Pedro Sch
midt, Bosa Izabel Rocha, Sebastião
Vasco. Silvestre Goulart, Tokns
João de Aquino, Virgínia de Sousa
de Oliveira, Emilia Vrrgassa da

ICOl'lho, Virgínia Luiz Passos, Ma
rial Sena Pereira, Maria Onúr.ia,
Profirio, Olga Manoel Pereira, Ana
Mqcçdo ç Georgina FralllZQl1j,

NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

'ormado pela Un!Terllldade da Genebra
Com pratica nos hospital. europeUl

;l1nlca mMlca em Ifer!ll. ped1atria, doen
;U do �ema nervoso, aparelho gen1to

urlnArlo do homem Ir da mulher
' ....te, T�CI"co: DR. PAULO TAV.ü\JI)�
0Un0 de Radiologia Cllnlca com o dl

lIanoel de Abreu Campanar10 (SAo Pau

o�. Espec1allzado em Higiene e !latid.
'Übllca, vela Un1TerI1da<1. do Rló d. J 8

eiro, - Gabinete d. Ralo X - lillectrú

utUografla cl1n1ca - 14etabollimo ba·
,al - Sondagem Duodenal - Gablnett
,. fulloterap1a - Laboratório de micro.

eopía e análise cUnlca. - Rua J'emando
"achado. 8. J'one 1.1�1!. - FlorLlUlópoUA

DR. AUJmLlO ROTOLO
Médico - Cmliã. - Parteiro

IA lO! X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
Ienaís, câncer do estômago, de
cões das viu biliares, rins, etc,
\plica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
'ulmonar - Tratam€ntos modero
nos e eficazes desta moléstia

:ompleto gabinete de Eletricidade
nédica: Ondas curtas e ultra-curo
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, •

ellquina Felipe Schmidt
Ou • la 12 bra., e du 14 la 17 hrl

Tel.,ou. 1.47'

P.-_--.·.-_·_·_-..·.-.-.·_·.:r.·.-.-.-_-.-.-•...",.-_..

fil(i)@[j)f5IIl!3 li)(i)!3 tgi!l@!3
@

l3@ffi]@li)O(i)!3

.".... ""..Iji_
E��le 3 cruzeiros em 5 elos pI o parte pastai
UZlNAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
r:.POSTA1.14 .JABOTICABAL IST.S.'AULO

Vompareva ao

quartel do 14' BC

'945 s

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

povo em geral, resolveu inaugurar no dia
1°. DE MARÇO a sua nova secção:

IR.tolh?�!��!!�S ��n��j��.��!te do.
melhores fáhricas, pelos menores preços.

Aguardem o mês de MARÇO - E' assomhroso

IVai revolucionar o comércio de tecidos.

ARMAZEM BONFIM
Rua Coronel Pedro Demoro 1531

ESTREITO
.....u..� úa � �

C I IIhe 12 de A�()st(l
de

... -

concorrenciaEdital
De ordem do sr. Presidente, faço público, a quem interes

sar possa" que, dentro de dez dias, a comfar desta data, serão re

cebidas propostas prura arrendamento do Bar e Restaurante do
Clube, recem Instalado.

Os interessados deverão apresentar suas propostas, devida-
mente assmadas, em envelope fechado, contendo:

-a) - prova de Idoneidade financei.ra;
b) - prazo de rurrendamento;
c) condiçôes de funcionamenrto e material a ser empre

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

te para atender quaisquer festas Dia séde social, inclusive ban
quetes.

Quaisquelr outros detalhes serão fornecidos pela Secretaria,
diariamente, das 17 às 20 horas, na séde do Clube.

Secretaria do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 20 de
fevereiro de 1945.

}Ianoel Ferreira de Mélo
10 Secretário

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cla,

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

PRÉMIO IUI i 10 n1\'I·h I , , CH $ 6.250,00

_Muitas bonificações e médico gra;is
Tudo isto por a�J_las Cr$ 1..1).0

ESPERANÇA
'0 Farmaehtlco NILO LA tIS

FARMACIA
HoJe e amaahA _. .... pref ..

....... ....... e l8&raa,celr.. - Homeo.- - ..............
ArtIaoII C. Itorracllla.

.......... e UllIIiI o.._...... •• reeeI....... .......

,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o
I_,ONDRES� 28 (U. P.) _ .. FONTES DE ORIGEM SUECAS E HELVETICAS INDICAM QUE A "GESTAPO" ESTÁ TOMANDO
MEDIDAS EXTREMAS AFIM DE EVITAR A PROPAGAÇÃO DAS DESORDENS VERIFICADAS NA C A PI T A L DO Rl�ICH.

IUID monumento perpetuará a
I

memorie dos que íombarcm
Rio, 27 (A. N.) - Os com-j esteve na séde do Instituto Atlântico para lutar contra o

ponentes da FAB e da FEB atendendo a convite do protes-jnazísmo, por um mundo me

que tombaram na frente íta- :sor Frederico Frotta, presiden-lllhor e para reviver as páginas

O N E' -t 9 k lliana terão na capital da Re-,te do Instituto. E aquele pro- [imortais que o Exército já es-

ono xerel O avançou ms pública um monumento per-jf'essor, que é ainda brilhantecreveu na história de nossa

lpetuador que representará a oficial do nosso exército, con- Pátria. Se o govêrno munici

PARíS, 28 (U. P.) - As fôrças do Nono Exército do gene- consagração dos comtemporã- ,tista e poeta, declarou o se- 'pal concordar, o monumento
ral Simpson avançaram, hoje, quasi quinze quilômetros sôbre neos e permitirá o vulto das guinte: O Instituto dos Pro- será erguido na Praça da Ban
a zona de Muenchen-Gladbach. Anuncia o comunicado que gerações vindouras. A idéia fessores Públicos e Particula- de ira, local de amplitude de

policiais e civís dessa zona batem-se nas linhas de combate ao do monumento parte do Insti- res lança a idéia do monumen- sejada e passagem obrigatória
lado dos nazistas. Ituto dos Professores Públicos to aos heróis da FAB e da FEB 'de quase metade da popula
---------------------------- ,e particulares que se tem co- para que dela participem tô-: ção carioca, bem como dos

Quellrada a resl·sleAllcl·a alerna- ilocado até agora na vanguar- das fôrcas vivas da nacionali- que por estrada de rodagem se

U
'

Ida de todos movimentos cíví- idade brasileira. É uma cam- dirigem a São Paulo. O Insti-

MOSCOU 28 (U P) _ O marechal Stalin m ordem-do-1C?S do país em geral. e em p�r- panha que resultará vitoriosa tuto conta, pois, com a im-

dia ao marechal F�okos�ovsky informou hOj� �ue os russos ItlCular de quanto diz re,spelto por se tratar de perpetuar n? iprensa para que divulgue tl!-
quebraram a resistência alemã a oést� de K�nitz e avança-

aos professores. A reportagem �b:onze aqueles bravos, patrí- Ido quanto se realizar em prol
ram setenta quilômetros no curso de quatro dias.

Declarações
ClOS que transpuzeram o do monumento.

Laboratório de AnáHses Clínicas �'�l!����i�����iáriO fI�tsouq..?�Farmacêutico CiERClNO SILVA de Notícias du Hio: Ainda não � �.
estamos proprinmcnte na quadra �

(Chefe do Serviço de Labora tório da Assistência) elas declarações, que virão a seu

I
t; g

Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer tempo, l'll1') ou outra, porém, = cn

outro necessário para esclarecimento de diagnóstico. mais desensofrida, desejosa de "nn'TO-nO pn-TO'-L�OGlrnsluz. já vem surgi n do ; no que, tt uH

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 noras. 'aliás, há certa habilidade, pois,
mais tarde, quando tais declara- Dr. H. G. S, Medina Farm. Narbal Alves áe Souza
çõcs fossem mui tas, talvez as Farm. L. da COSIa Avila
que presenu-meutc obtêm rele
vo passassem despercebidas.
'Cm telegr-ama do México traz

palavras do sr. Louri vaíl Fontes,
em entrevista. O ex-diretor do
DIP e atual embaixador brasilei
ro junto ao go vô ruo Avila Ca
macho, depois de aludir à boa
situação internacional do Bra
sil, acrcsccntu: "Agora, refor
çando essa posição, produziu-se
uma atmosfera de prestigio en

tre as nações americanas com a

notícia das próximas eleições,
como demonstração da f'idelida
de do Brasil aos princípios pe
los quais as Nações Unidas es

tão lutando". E, ainda, "O povo
brasileiro, depois dos sacrifícios
da luta comum, irá decidir. li
vremente, us destinos e as ins
títuíçõcs que deseja".
Essas af'irrnações se prendem.

naturalmente, à conhecida cor

respondência enviada ao "Ncw
York Times" e aqui publicada,
e devem ter causado grande im
pressão nos círculos políticos
mexicanos, dada a sua origem,
De fato, o sr. Louri val Fontes,
durante lungos anos, ii frente 0.0
Departamento de Imprensa e

Propaganda, não foi apenas o

controlador das atividades da
imprensa brasileira, função que
por lei lhe cabia e a que deu o
melhor de sua capacidade: foi,
também por fôrça' de lei, o in- Administrativo, do Quadro Único
térprete, O porta-voz do pensa-

do Estado.
rnento do govêrrio, em mater ia
de publicidade c divulgação of'i
'cial, O exercício dessas missões
havia de ter-lhe dado um senso
exato das realidades políticas;
de modo que suas exterioriza
ções, como diplomata, revestem-
se da maior autoridade.

'

O govêrno mexicano, que ama
e cull i va a democracia. terá
exultado. pois, com as alviçarei
ras asseverações do antigo díre
lar do DIP".

--

H 4 f às Nova York, 27 (U, P.) - Se-

ROXY oje, B_ eira
gundo uma irradiação de Tó-19,30 horas.

Ultimas exibições kio captada pela Comissão Fe-
l' Complemento nacional deral de Comunicações, o pri-
2' Llorio Massye fi Alan Curtis em:

I
melro ministro japonês, Koiso,

SERENATA DO AMOR desculpou-se formalmente pe-A vida de Schubert na harmonia
1 d

,.

de um filme evocativo doa seus
os anos causados a pl'opne-

amores e de sua vida amargurada dade imperial no ataque aé-
na romantica Vienna de 1828! 1'eo norte-americano de do-

Sublime! Encantador! mingo contra Tókio Koiso
3' William Tracy e Ioe Sawyer em: ,

.'

O '3ABICHÃO prometeu. ao lmper�dor to-

o recruta qU"l sabia de mais... mar medldas para evItar que
Dava lições ao instrutor e passava OS aviões inimigos tornem a

quinuu no General se aproximar do palácio im-
Impróprio até 14 anos perial e manifestou seu ódio
Preço único Cr$ 2,00
.,� posto incluso) pela audacia e arrogancia dos

Cnol. ·J.'one, Elh -- aviões norte-americanos.

O�;;:;,��:�;.;�;;;::: fJIJI--i�-:�-<-,-:::::-'I-r-":':'-I--cI=�-í-'i�mJ 1'1IIIC. Menna Barreto. Secretário da

f��{;��ti��:����?t� IIINR,til fi': [[cr!III

Florianõpolis 28 de Fevereiro de 1945

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco
----------------------------------------------------------

Agamenon Magalbães
a pasta da Justiça

Rio, 27 (A, N.) - "O novo lhido. O sr. Agamenou Maga
ministro" é o título do artigo Ihães é um dos mais destaca
de fundo do "Correio da Ma- dos proceres do situacionismo
nhâ", em sua edição de hoje. e pela sua remota atuação po
"Já se pode dar como detínití- Iítíca, tem êle um passado brí
va a nomeação do sr. Agame- lhante. O "Correio da Manhã"
non Magalhães para a pasta faz restrições a carreira polití
da Justiça. Ao que sabemos, o ca do sr. Agamenou Maga
ato respectivo foi assinado, de-llhães nos ultimas sete anos,
pendendo de publicação no mas reconhece e proclama
órgão oficial - diz o jornal, suas qualidades e cultura.
iniciando suas considerações Após recordar passagens po
p a r a prosseguir adiante: líticas do Brasil no império e

"Agora não será mais assim. na República, o "Correio da
Agora, tão importante setor Manhã" diz que prefere con
da administração nacional, fiar em que o dirigente a ser

vai ter um dirigente, que SÓ-, empossado em nossa principal
mente dêle cuidará, e é preci-' pasta política, seguirá a linha
so não esquecer o quanto se traçada pelo êxito das armas

apresenta delicada neste mo-' democráticas nos campos en

mento, a responsabilidade que sanguentados do nosso plane
recai sôbre os ombros do

esco-I'
ta. Êsse editorial do Correio

. ., da Manhã causou forte ím-

RITl HOJe 4Q.felra as pressão sabido que o referido
19.30 horas matutino foi o primeiro jornalLon Chaney, Patricia Moriesqn e

que tomou posição na ímprenJ. Carrol Naish em:

CHAMANDO A MORTE sa brasileira favorável a can-

Hipnotismo... Mistério.,.' Terror ... didatura do brigadeiro Eduar-
Uma mente doentia tramando a do Gomes. ..

morte e a destruição ...
No programa: - Complemento Nac.

Todos Marinheiros • Short
Improprio oté 18 anos

Preços Cr$ 3,00 e 2,00
[Imposto incluso]

o sr,

e

Coisas do Koiso!

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTOr 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis

Exame de sangue, Exame para verificação de concer,
Exame de u rmo , Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele. boca e c obe loa, Exame de fézes,

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

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

v
{

,--�
--- �
Manifestavão ao major Jurací Magalhã0��

-

A mocidade ceterinen ee irá convides cs est u
dan tes e povo em geral para prestar uma demonstração
de apreço ao maior Jurací Magalhães pelo seu apeio à
candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes.

•

O major Jurací Magalhães dever
é

retornar à nossa

capital na próxima sexta feira, em hora a ser previamente

I:=�c�ada�
I·
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obras.
*

Também pela Prefeitura de Join-
ville, foi aberto crédito de l2 mil
cruzeiro. para atender à despesa
com o combate ao surto de rno l d
ria que se declarou em diversas
zonas do município.

O embaixadcn
clarou que o \J
namente a Il

ricana sobre
prensa.

A Valmor Wendhausen, foi con

cedida exoneração do cargo do
closse "J" da carreira de Oficial

•

Foi removido da Delegacia Re
gional desta capital para a de Ita
jaí, o ar . dr. Paulo Malta Ferraz,
Delegado Regional padrão "P".

�

A Delegacia Regional de Polícia
de Ioinville acaba de permitir
novamente, a realização de bailes
públicos. que, durante muitos me

ses, estiveram proibidos.
•

OLTIMA HORA
Falando em Washington, um

porta-voz brasileiro declarou que o

Brasil deve reconhecer o mail cedo
possível o g07�rno russo, sern o que
seria criado sério problema na

mesa da paz .

A Prefeitura Municipal de Join-
Informa um jornal parisiense

a- 09 alemães estão treinando
t ias para o emprego dum gas
que provoca morte horrível depois
de 30 horas da inhalação.

*

Na França, estão-se realizando
comícios e é grande a propaganda
dos diversos Partidos, para o pró
xi'l'9 chamado às urnas eleitorais.

•

Leão Veloso de·
osil apoiará pIe
)sta norte·ame-
liberdade de im-

VIDAS»(TRES • R •

A famosa novela de Amaral Gurgel
Acaba de lier editada pelo Laborat6rio Nusma a novela

«Tr�s Vidas» que lierá remetida, gro:ltuitamente, o quaJquer
dos leitores, bastando juntar ao nome e endereço, uma bula
da TONIFORÇA. Não só receberão a novela «Tr�1I Vidas», co

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

Laboratorio Nuama: • Rua Iurupari, 44 .- Rio.
Representante pera S. Catarina: Machado & Cia,·Fpolis
Toniforça: tônico para os fracos, força pa�--º..s_�ebeis !
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ção da «sexto)' c:\t
nha, com sede RJ

inplantar a sob'"
rismo depois d,

Ião restabelecerá
ússia, nem dec1o
lemanha. pois o

,empr1. foi niti.d�=
nunista - cteclarcu
oficial. Enquanto

,:Ieron advoga aquele
,to, poie já não se

, valor ruello na 'lutÇl

'1.uncia a forma.
na» na Alemo
Munique, para

1gem e aterro.
:upação aliada.

A Argentina r.

relações com a R
rará gllerl'a à A
povo argentino f

m,ente anti·cor
um porta'voz
isto, o coror�n
restabelecime l
pode negar ('

gnte·fa,.çiet,

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS
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