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WASHINGTO��tU� p:Y"--- TALVEZ MONTGOMERY SEJA DESIGNADO PARA DIRIGIR A INVASÃO DA COSTA DO MAR
DO NORTE ALEM:{O.· ESTA NOTíCIA FO i PUBLICADA EXTRA-OFICIALMENTE P ELO JORNAL "ARMY AND NAVY'\ ACRES,·
CENTANDO ESSA INFORMAÇÃO QUE A MPLOS PlANOS DESSA OPERAÇÃO JÁ FORAM FORMULADOS PELOS ESTADOS
MAIORES ALIADOS EM YALTA E DESnE ENTÃO TÊM-SE ESTABELECIDO DETALHES E FEITO PREPARATIVOS PARA.

SUA EXECUÇÃO.

do Ma (lo Norte

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

íMENSftGEM SIGNIFICATIVA
§

I·
I
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PETE:ÓPOLIS, 10 (A. N,) - o General Mascarenhas de

Morais, endereçou ao Presidente Getúlio Vargas a seguinte
mensagem, que é da maior significação: - "Tenho a satísta
ção de comunicar a Vossência que as operações da tropa bra-

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CA'I'ARINA síleíra, sob meu comando, prosseguiram com intenso êxito nas

jornadas encetadas a 3, 4 e 5 do corrente, coroando todos 'os
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES objetivos que nos foram confiados pelo alto comando ameríca-

'no,
A jornada do dia 5 foi a mais dificil e de maior significa ....

• Ano XXX F1orial1ópolis- Segvnda.-feiTCl. 12 ce Março de 1945 ,N. 9331 ção para as nossas armas, encerrando-se com vitorioso avanço
• e assalto à cidade situada na montanha Castelo Nuovo, ocupa-

PRUJ--E-I"VAM'--N--OV- II M-R-R--C-HII-CS---O--O-R--E-'-ROM-a �i�J:�!:1��F����:�����n1:l�::Ei��:��;�;�!���t�
f.I J.I J.I J.I 1-1 1-11mandante, general Cordeiro de Farias, As tropas de todas as

, �
.

. .
• larmas e servicos atuaram destacadamente cabendo ainda sa-

Romav Tl (C P) - l pOII-Jacao,
corno aqueles que adll11-!Ylam duas homhas, que explo- r t lt

'

f"
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ía d E t d M" d t d
da militar alh�da· illf�n'mou, nistravam óleo de ricino aos dlndo depois, feriram mais de 'l18n ar_ a aAa e IClenctla � meu

t'
s a o .r aior na hcon u a as

•
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1 I operaçoes, nossa a uaçao con mua a merecer onrosas re ....

11OJ.e que o parttdo
.

lasclsta seus adversarlos pohhcos., nos

I
uma centena (e soldat os. Os

f
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I erenClas os c e es mI 1 ares a la os,
dantlp�tlllo recentemente IIps- prjurórd los 110 mussuflutsmo, tne rnhrns do partido esbn,lml ._

coberto e que diz contar com A sua utivldade também foi re-I realizando um programa para:U] t
v

d
A

dvinte mil membros, procurava, gistTuda no sul da Itália. Um adquírtr armas, com as

quaisl .. ,lma O O acor O
-sistematicamente, exercer in- dos maiores crhnes dos ínscís- tencíonavam empreender a

fluência predominante sôln'e! tas foi perpretado quando mu- marcha sôbre Roma, Entre os CHUNG KING, 12 (U, P,) - Uma nota autorizada de

ü govêrno italiano. O partido [Iheres italianas filialLas a es- 3;) lülere� detidos onte�, fig'u.1 fonte chinesa diz ,que d�ra�te a recentAe visita de lord
A

Mout

em questão projetava uma se-I sa corrente ofereceram ramos 1'11 Gug'helmo de ROSSI, que batten a esta capital fOI, ultimado ? acordo completo so�re to

gunda marcha sôhre Roma, de flores a soldados ítaltanos, pertenceu a. guarda pessoal de dos os problemas que dizem respeito a futura cooperaçao en

tendo orgunísado grupos de No ínteríor dos ramalhetes ha- JIusso]jni. Outras informações tr� a China e demais aliados, dentro da guerra, no suléste da
dão couta de flue em prlncí- Asia.

Stalin restituiu a lrall.silvania 1;:�':'·�:tI'�';: P��::��a�' :���:;,:o--m-in;-st-ro-Y-ell-os-o-e-m-W-a-sh-I·ng-ton":'IO"',"'OfT, 11 (Ir. 1).) _ ""','t,II·Il I titul ,iuslwcionadas por Carlu Bran-. I I
"' ,..,\.. ,.., u ('OH.COI'( ou cm res I mr a

11. t d lr] t I 'r·l· II nnar e ex- rruren e (a �,l r-
"I'ranxllvanla à Rumunía. Esta notícia foi dívulgnda pela emís- da !los camisas uegras que se- Washington, 12 (U, P,) - O I tados Unidos e a noite sua em
sorn de lIoscou, dizendo que essa medida foi adotada em res- �'und() algumas indicações te- Ministério do Exterior do Bra-] baixada, assistirá ao banquete.
posta a um pedido esertto que o primeiro miuistro rumeno di- r:ia Iltra�'essal1o de avião

, �s s�l foi hospéde, o�t�m, do aS-I�erça feira receb�rá os jorna
l'íg'iu ao chefe do govêrno soviético. Em seu pedído à Rússia, 111111�s alíadus, Illterr?g'atoJ'lO sístente do secretano do Esta- listas, pela manha, em entre

" chefe do o'ahinete rumeno, Peter Oroza, lembrou a Stalin flue
reullsado entre os detídos es· do e sr: Rockfe�ler, que ofe1'e-;vista coletiva e depois visitará

"

""

" . , ,.., .. ' . ". ... rh�re��"m que ()� JIl�mh�os .

ela cer��-n:-e u� Jantar em sua 10 Capitólio, inclusive os recín

; " u�la el� suas. notas IHo.rne�e�il IHote.ge� ,1S mmorras (:a rele�·lda orgamzaçao faSCIsta residência e a: noite ceou com tos da Câmara dos Represen-
1 ransllvaníu gníado IH)l' prmcrpros morais [ustos e democrá- realfznram reull�ões em vá- o embaixador do Brasil, em 'tantes e Senado,
tiros. Em resposta Stalin comunicou-lhe que havia haíxado das praças elo centro de Roma, Blair House, onde acha-se hos-
mil derreto trausterlndo à Rumanía o território trnusílvauo, nas ._l)roximillatles da hasllfca p�dado oficialmente pelo go- Re�berta a frontel·ra
que compreende grande parte (10 noroéste da Rumania que fora d� Sao PaUl? Em outras se�- -yerno dos Estados �m,dos, Ho,- U'
.' . '''- ,

soes eram eletua(las em Ilolm- Je o chanceler braSIleIro tera Guatemala 11 (U, P,)
(:�'dldo a HungTla })c�a Alemalllw, no ('om,eço da g'uerra. �oh· -cílios I)articulal'es. um dia atarefadissimo, pois Informam oficialmente que foi
{'UIS de nu('areste, dao {'outa de que a. atItude russa ('ausou

_ visitará, as onze horas da ma-Ireaberta hoje a fronteira com

g'raude jubilo, tendo os jornais flivulg'ado em sua primeira pá.- No hlll' e no lar Inhã, o tumulo do soldado des- a República do Salvador, sen....

g ina, com fotogTafias de Stalina e Hroza, na st'cção soyiéticn. K N O T ! c?nhecido, ao �eio dia almoça-I d? resta�eleci.�o o, �rá:fego en ..

};lltretanto () jornnl "lUall(']lCster Huardian", de I,outlres, ('l'i- n�o dey_�_!aItal� ra com o embalxador dos Es- ,tre os dOIS palses llmaos,

!:��t��!:I:::!O�i��I:�����h�l, :(!��'-�1�: Po(:lí:.�����:N:�:!:u:h�e�l�;;�� Gravemente Roatta não tem amigos!(>luteI' que com e�sa política não fazem mais do (fue fomentarJenfermo

ElSUSxPeiptasu'erdgeSCoonfnianoçnS'EXe' rc -110 Rumeno Illd�e;c�i:m�:e�Sn�t�oeos�a��g�.tld.�a:v�aedio�s�,�Js:e'�111�d:�O: riU��;l;��f�ir;'i:i:&;;;:t�i�������u�E
.. ilTad,iação procedente do norte da Itáli'a, n.a lIli8,sma ond'a utilri�

MOSCOU, 12 (U, P,) - A imprensa russa. anuncia que melindroso o seu estado, On-
sac1a ainda pe1la propaganda do ex-duce, 'amllllüiolU qUle Roatüt

estão iminentes grandes refórmas agrárias na Rumânia e que' tem, cêdo, segundo se soube, já cheg'ou ao Thorte da Itália, Outras versões ain.dla não C'onfiT�

O Exército rumeno vae ser remodelado e expurgado, Essas no- não fôra. alterada para me-
madas diúam que elle teniJal'lia cheg1ail' jUln(to a MlLlSSloH!ni. Ago ..

tícias são reproduzidas em telegramas do Bucarest e atribui- lhor, a gravidade do estado do ra, porém, a irracHação afÍlrma que essas v;e,l'sões não são ver�

das dirétamente ao Ministério da Guerra da Rumânia, Resca- aujor do Hino à Bandeira, que
dacLeiras e que "R03Jtta d'ifici1mentte encontrará hospitallidade

nau e Ministro da Agricultura, Zaroni. às primeiras horas recebeu a
I!O norte da Itália, pois é con.sideradlo tJr3Ji!Clor p.elo,s fascistas,

R
·

I COIOlnbl-a ��t��:a;������ e �g�f:�:�: Sob co:mplelo controleelna ca ma . na desenlace a qualquer momen-

Caracas, 12 (U, P,) - A Rádio Nacional 'de Bogotá, diri- to.._ •

. dos norle-am.ericanos
gida pelo J.\;Iin.�stéI'ic: da Edn�a�ão da Collo�bj,a, ammci�u hoje Rennlao espeCial MANILHA, 12 (U, P,) - Mac Al'thur anuncia que com a:
qUJe aquele paIs

A es� em. perfeQ!ba calm,a, nao te1nido h/aVIdo ne- \Vlashington, 11 (U, P,) _ A invasão de Mindanao, perto da localidade de Zamboang-a, os
nhuma COlliseqnenc1a da descoberta fe1ta 'Ontem pelos agentes U

,-

Pall Am
. norte-americanos assumiram contrôle completo de todo o

A' nlao - emcama anun-
�]o governo, de grande quantIdade ele bombas e gra'nadas de Cl'O qllA lla I) 'o'

,

O' I _
litoral ocidental das Filipinas, desde o extremo noroéste da!

_

U t t' d B t" 't 1
'

.

,U 'e,' I Xlma SehUlnCa

l11aofl" III n�a l� 1110 et ogo la, clJtal1c o a ,me�sI�la dem1ISS{)!a, feira, realizará uma r�ul]1ião ilha Luzon até a ponta do sudoéste de Mindanao, num total
pro 19OU energIcamen e os e emen os reaClOnanos o gover- .

1 I de cêrca de oitocentas milhas "Esta-se intensificando diz
, , '

. _ ,espeCIa, "'111 lOIlPnag-elll 3.0 I '

,

1"lO, atnbumdo-lhes mOVIlllentos de co llsplracao, aos quaIS es- L
-

V 1 h 1
' Mac Arthur o bloqueio completo em conseqüente do isolamen-

, , .

• sr, eao e oso. c allce er 111- ,

tail'Ht lIgada a desooberta daqueles explosIVOS, Segundo a mes-
t oi do Br ,"I' t 1 t to de todas as conquistas japonesas para o sul. '

,

d'
_ A

1 b'
,

d 1"
,�el.no . ad, a .ua me11 e

l'na Irra .laça0, o govel\IlO co. Olll !ano esta proce enc o UlvestI- HT �l' O'r D
' -I -- ,

-

Ab
'

1 fj "h' t d
em vva::>1JllO"oll, epols cal f fgaçoes so 1'e a Origem (1)0 a.o e emItlu, oJe a ar e, um oomu-, -

'11' f 'd
-

t
· -
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'

ae'rea' '

I ta d 'bl' "1 H- �es,sao, 80,1- 1e-8, o e'recI o nlll n enSl lC8-se o enSlVameado especla eXOT n.o o pu ICG a manter-se Vlgl alll,e eIS 1 d B d-',

1
a moco na a a as an eIras,

('·a mo.
-

_

Bogotá, '12 (U, P,) - O Arcebilspo Ismael PerdOlno fOll'ne
ceu um comunicado no qual manifesta sua surpresa e indigna
ção pelo fato de terem f\.ido encontradas hombas e graniadas de
mão escon,lidas IlIO �Dterior ela catedral, acrescentando que
�plic:ará severas sallçõps oontra os responsáveis por esse ato,
que qualifica impatriótico e saélile�o, O ,,' rcebispo reitera

que ürreja desaprova qualquer movimento subserviso con-
e>

li
tra as autoridades, It ..

Ilha Gna:m, 12 (U, P,) Com TóquilO ad.ndia em chamas,
50b o efeito 'violeI1Jt,o do atJaq11'e aéreo das B-29 uma niova for-
1'1ação de cêrca de trezerutas super fortalezas despejou outras
duas mil tOlleladas de bombas incendiárias sôbre Nagoya, ter·
cetra cidade japo,ll'esa em tamanho e sécle de importantes fá..
lricas de material aeronáutico. O ataque foi levado a efeito na)
F1ádrugada de hoje, ai11da eSCUTO, em voo relativameaüe baixo_
cêrca 1400 metros do solo, sôbre objetivo situados 110 centr<).
da cidade.

8ttetinius regreSSOU
Washington, 11 (U, P.)

RegreSSou a e·sta capital, de
pois de seis selllwnas de ausê'l1-
('ia o srnhor Sttetinius, �eCl'e

tário de EstarIo, (['te partici
pou das conferências de Yalta
e elo México.
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MITE: gelado
chã
chimarrão

Bebida saudável

Os oradores de Hyde Park
(Por EUZKO) proclamam o direito de seu

.
.

. país à independência. Nin-I�opxnght B. ,�. S. Especial guém se mostra inquieto com t
para O Estado.

os violentos ataques dos ora-

Londres, Marble Arch dores contra a colonização
ocupa uma posição central em britânica. Não ha muitos dias,
Londres. No ângulo de Hyde infiltrei-me entre a massa hu
Park imediato à grande en- mana que perambulava por
cruzilhada, encontra-se, ao ar Hyde Park. Um orador, negro
livre, a tribuna pública em que não sei de que colônia, dís
oradores expontâneos manifes- cutia com um saxão, inglês au

tam suas idéias e travam díá- têntico, rosado, sanguíneo,
logos com o auditório. A guer- louro, a quem afirmava con

ra não conseguiu diminuir o victamente que Adão era ne

número nem a eloquência dos gro, e que seu interlocutor,
discursadores. Homens de to- podia estar certo de que em

das as idéias, raças e cores, dão seus antepassados havia fatal
livre curso ás suas tendências mente negros tão retintos co

e emoções, quando não entoam mo o próprio orador. O in
hinos sácros ou fazem preces glês, estomagado com essa

para a vitória, como antes fa- afirmação categórica e com os

ziam, para outros fins. Os de- risos que despertou, resolveu
socupados que se agrupam em abandonar a discussão, dei
torno dos oradores podem con- xando o negro na tribuna, a

tar-se por milhares. É muito fazer comentários sôbre a pro
raro que nesses concílios per- paganda que os missionários
cam a serenidade. Uma unica católicos fazem do Plano Be
vez assisti uma cena de pugí- veríge, nos sertões da Afríca.
lato. Não consegui saber a Para atrair os negros - dizia
causa da desavença entre os o discursador improvisado
lutadores, um dos quais, se- os missionários faíam-lhes sô
gundo me informaram era bre a segurança social, a cari
irlandês. Um guarda chamado dade cristã e a fraternidade.
a intervir achou que era me- Impressionados por esses as

lhor deixar que liquidassem a suntos, os selvagens prestam
contenda livremente, porque se a ouvir todas as prédicas
só assim não voltariam à car- evangélicas. A observação do

ga. A maior parte dos oradores orador não era de todo desti
tratam assuntos religiosos. Os tuida de fundamento, e o as

têmas socíaís tem também sunto merece maior explana
seus comentadores, Quando ção em próximo artigo. Feliz
falam sôbre assuntos políticos, mente não são só os oradores
é quasi sempre para atacar o expontãneos de Hyde Park os

govêrno, defender sua raça ou que falam, escrevem ou lêem
seu país de origem. Entre es- assuntos a informações alheias
ses defensores ha sempre ne- ao que se passa nas frentes de

gros, índios e irlandeses, que batalha ...
fila. �""W""""'''_'''''''''''_'''''.=. __-_=••• ==W ••• &''''U.''A''''.UW .................

COMPANIllA "AIJANÇA DA BAlA"
Fadada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

CUras do b&IaDl:O de 1943:

Ca'Pl1al e resel"VQ8 •••.••.•..•....•••.•••. •••••••••

Res:pon�bUidaÓEfi .•.......•................ _ ... :.
Receita ............•...........................•.

Atlvo ..........................•.................

smístros pagos D(lS ú1tlmcs 10 anos .

Responsa'bIDõades ••....••.....•..••••.•.......•..•

Cr1
Cr$
(..'T$
Cr$
Cr$
CTt

74.617.035,:10
11.978.401.755,97

84.616.216,90
129.92().OO6,90
86.629.898,90

76.736.4CUI06,20

DIRETOR:EIS: - Dr. Pam.t1lo 4'Ultrll r:un d. CIu'YaIllo, Dr.�
!1t! 56 � AnlBlo Ji(a.orrL

�klel&. e Alb-eg@DCIU em todo o taT1tb!1o _dooal. - 8u� 00

UruguAi. RecuI&dore. d. s....nu nu priD� cIdad_ da�J:urope
• .I.h1ca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O a C I A. - Rua Felipe 8cbm!dt.....
Caixa Posta] 1t1. li - Telefone 1.081 - End. Telegr. •ALIANÇA·
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU. BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

I

,
-,

_I

A RAF ATACA OS ALEMÃES EM RETIRADÁ. - Aspéto de urna estrada do
bc-lsiio de Falaise. pouco depois de um devastadcT ataque da RAF.

(Fóto de British New"l Servirp)

É o que lhe deseja o Leite

Hinds, protetor da sua

cútis e confidente dos seus segre
dos de beleza. ° Leite Hinds limpa
cuidadosamente a sua pele e

prepara-a de forma a evitar as

manchas, espinhas ou sardas,

Amacia-a, dando-lhe o aveludado
das pétalas de rosa. E quando o

retoque Ilnal da sua cútis pede
o "maquillage", é ainda o Leite
Hinds que oferece o seu concurso
como base para pó de arroz, Use-o

confiante, porque o Leite Hinds
dá a beleza desejada.

�LEITE/!�i. �Ji?
HIN
Prolege e embelezá á cútis

Porqu� O pú�.lico merece consider3vã�o sr; ?orlOlan_o �e GOl�. chefe

I
virtua o função p o ií c in l , dificulta

de Po líclo do DIstrIto Federal. 08' o esclarecimento dos f t d. ..
a os. es.

arrrou a sequ,�nte p.o,;tarla: . - Ten prestigio a autoridade e desmere-
do Posta C:heha venhca.do q�e car- c,: o próprio policia no conceito
tos cu to r idodes e fu ncíoncr-íos a.es publico; recomendo às autoridades'
te Departamento 00 terem de rn- detetivea, invelitigodores e d
tervi t: t

.

d ., gua r 011
ervrr em <a os ocorrI 08 na VIa CiVIS que na aludida em

.

'bl' 1 f ergE'nClO, .

pu rco ou,e� ugal'es reque�ta· mormente quando nQ& fatos este-
dos pelo publico. o. fazem precípt- jam envolvidos oficiai9 das nossas
toda e turnultu�1rl?mente, olgu- Eorc's armadas. procedam com a:.

�as v.ezeB. su�sbtulndo. p:,� um? nec e s ..aria prudencia sempre nos'

vIo.le�cla .

Irurt.i l e prejud ic io l a m )·ies da mais estrito urbanida
energIa Inerente 00 exerClClO da de ? com a energia serena e calma
aut.orid.a�e e dan�c margem a que �e quem procura cumprir sua ar
se lu�t1h�uem ate c,::to ponto de duo missão sem ou tr-c objetivo
s?bedIencIas. e reaçoes, q�e pode' que o de bem servir à JustIça e à
rIam ser ev)tadas; e ccnsíderondc soc'e :Iode».
que semelhante procedimente des

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
......."' "' .>7 ."..& & .....,. ,. ".."'"" "",

PrefIra orna parte de seu

trôco em "Selos Pró .Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc ....
(Campaha de Humanldad.

do Hosplt.d de Caridade).

Emprêsa «Auto-Viacão Itajaí Ltda.»)
Floriaoópolis-Itajaí

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

quintas-feira.
•

Horário dos Partidas:
Segundas - Terças _ .. Quartos e Sextas-feiro às 15 ho rcs.,

Aos sábados às 13 horas.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima &: Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35
Telegramas: LUAMA - Caixa

\

Fone: 1565
Postal 129

Sôbre quê se assentou Shaw
o «Amerícan Mercury» relata

como decorreu a visita que Bernad
Shaw efetuou. em 1937, ao more

chal Stalin. Durante a suo estado
na Russia. o famoso escritor bri'
t&nico percorreu as igrejas. embo·
ra isso não fizesse parte do pro

grama estipulado. Entrevistando·se
com Stalin, disse-lhe:
-. Senhor Stalin: corno rncrxíatn.

nada tenho a criticar; entretan

to. na qualidade de setuagenário,
npreaento-Ihe duas quesxcs : os

banquetes são excessivamente de'
morados e 08 bancos dos igrejas
muitos estreitos e incômoios.

o chefe do govêrno s')viética re

plicou:
- Não usamos bancos nas igre

j uas russas.
-- Em que me sentei, então ?

-- inquiriu Shaw.

.- O senhor enganou-se . tornou
lhe o outro, severamente. Tornou.
um russo, ajoelhado, por um ban
co. Não me agrada que suceda U·

ma coísa destas com o meu povq •.

tanto mais partindo dum e.tron

gairo. .

E com estas palavras despediu o·

�isitante'l

Sedas, Ccsemírus e Lãs

CASA S••"A a(OSA.
O.RLANDO- SOA RPB�LL]

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

II

I' .

,

,'�� �f
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o ESTADO Segunda.felra, 12 o.. Marco ele '945 3

A prisão de ventre é um

grande mal, perturba o fun

cionamento do organismo em

geral, mas si usardes FIDEI
NE BARGAMO, adquirireis
um grande bem, o fígado vol- Rio, 10 (A. N.) - Um tele

ta à sua funcão normal o es- grama procedente de Londres,
� .'.

'

divulgado nesta capital, infor-
tom_ago, os mt�stmos, todos.�s ma que o cientista irlandês
orgaos ganharao em equílí- Eroffon descobriu a cura da
brio salutar. Em sua farmá- febre-affosas que tanto tem

cia. ou C. Postal, 1861. São devastado os rebanhos de todo

Paulo. o mundo. Adianta o despacho
telegráfico, que o govêrno ar

gentino já fez experiências
com a vacina descoberta por
aquele ciêntista e está satisfei- ..,....- .....•••.....•.....-.·.....•.....·_·_·_-.·__.............·.·.-.,..-.....·.-c........· ....._......·__-_a-._ -.--

to com os resultados colhidos.
Diante de tal informação, um
vespertino local procurou a

Diretoria de Defesa Sanitária
Animal do Ministério da Agri
cutura no sentido de colher
esclarecimentos a respeito. O
diretor daquele serviço, sr.

1
João Cláudio Lima, declarou

que já tivera conhecimento do
aludido despacho e que estava

providenciando no sentido de Ender-e ço Telegráfico
colher os necessários informes

���������������������������.���.
a respeito. Por enquanto =

disse aquele diretor não Entrevista do inter_jlndústrias de f�rta-
possuimos elementos para in- mentas mannals
forrriar o que seja a vacina ventor Dorneles

\

descoberta pelo cíêntista irlan- Londres, (B. N. S.) - Um

dês. Entretanto, podemos adi- ,
movimento visando expandir

antar que, no Brasil, desde o Porto Alegre, 8 (A. N.) - O o mercado exportador de ter-

ano passado, vem sendo aplí- interventor Ernesto Dorneles ;:amentas manuais de alta qua

cada, com excelentes resulta- assim se manifestou: 'Iidade fabricadas ma Crã-Bre

dos colhidos até agora. Como "Como interventor só tenho lanha acaba de ser noticiado

sabe, a fébre-aftosa tem sido a dizer que sou um delegado pelo jornal técnãco "The En

um verdadeiro flagelo que vem da confiança do presidente 'gíneer ". 350 firmas manufatu

contribuir para a devastação Vargas e aqui estou para cum- ieiras dessas ferranwntas uni

da nossa pecuária. Felizmente prir as instruções dele recebi- ram-se no sentido de roemar

os sucessos observados com o das e que são as do conteúdo uma federação cujas rímalida

emprego da vacina preventiva ?e sua entrevista col�tiva � des consistem em "incremem

Silvio Torres, em quasi 90%, o rmprensa. Quero, por Isto, 11- tal' o comércio exportador por

Ique representa um grande pas- mitar-me � ,adm�istração por- meio de estudos a respeito dos

so na defesa sanitária. Já es- que a política ativa cabera as mercados e colaboração com os

tamos cogitando da aplicação fôrças que se organizarem pa- tabr-ícantes de outros países".
da aludida vacina em outros ra êsse fim. Como cidadão e '::':onsirlera-se que, mesmo nes

Estados. Posso afirmar que a como brasileiro, meu sincero ta era de máquímas, ainda per
vacina Silvio Torres constitue desejo é de que as eleições
um elemento de grande va- transcorram em calma e sere

lar na defesa dos nossos reba- nidade, sem paixões para que
nhos. o candidato saído do pronun-

cíamento das urnas possa go
vernar nas melhores condições
possiveis, no interêsse do pro
gresso do Brasil e felicidade do
seu povo".
---------------_

��"�PE.FElTOI
'!J �V�

Produto científico paro embelezar os seios
Hormo Vivos 0.° 1 para Cl8 !hl'ÍOS pequenos ou Ikrcídoe
Hormo Vh'os 0.° 2 para 0& seios grandes, volumosos
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança .

.. l'Iodcmopoüs n,1I5 FlIlrmll!ci•• Mo.t.r....
lIt.u1iv�ir. e da I"é - Em Blumenou: Farxnacia.
Sanita. e Odia - em Itcricrí: FlI.Taa8oi. Sant.a
r.z••,inha.

'\
y � '"1' / ID _A. SOCIAL i

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

F. "'" ,n... t'\ tl"jfl'
a eKma sra. Carolina Cabral

Ferr.,,,a. viuva do sou ioso Dr.
Joaquim Dovi Ferraira LIma;
o "1', João do S"cramento Alves

comerc\::.nte no E,treito;
.

a srita Maria Carolina Gallotti
Koerich, filha da exma. viuva O.
lindina Gailotti Koerich;
a srita Maria de Lourdes Ma.

�hado;
a menina Teresinha de Jeaús

Carvalho Couto, filhinha do n.

Decio Couto, alto funcionário as

·<tadual;
a menina Rose Maria, filhinha

do SI' Osvaldo Machado. Diretor
da Fazenda, da Prefeitura Muruci
paI desta capital;
a sra. Madalena Lacerda;
a sra. Julieta N. Gonçalves. es

_pôsa do sr , Lauro Gonçalves;
a exma. sra Maria Emilia de

Freitas Noronha, víuva do saudoso
conterrânea João de Fr·eitas Noro
nha;

a sra. Antonio do Lago A I ves,
espôsa do sr Compolinio Alves.
funcionário bancário aposentado;

o sr. João dos Passos.

flaJaD tf!u
Via terrestre, seguiu sábado últi

mo, para São Leopoldo, Rio Gr-ln
de do Sul. o ginacsiano Valter Fir
mo de Oliveira Cru>:
O jovem con te rr-oneo que vai es

tudar no Seminário daquela cida
de, veio nos apresentar os suas

despedidas, pedindo estende-las
aos seus âmigos. por não ter podi
do faze-las pessoalmente, em vir
tude de absoluta falta de tempo.

Nascimentos:
Foi enrequecido o lar do sr. Os

valdo Climaco, funcionário da D.
P. O. S_ e de sua exma. espôsa
d Leônor de Souza Climaco, com

o nascimento de uma robusta me

nina que tomou o nome de Eleo
nôra.

...........................,.....

Noivados:
Com a gentilissima e prendada

senhorita Maria de Lourdeg Costa
Leite. fino ornamento da socieda
-de florianopo!itana, ajustou nup
cios o sr. Paulo de Holanda, re

presentante especial para o Esta
·do de Santa Catarina de Paul J.
Christoph C, da Ria de Janeiro.

*

Gom a gentilis�ima senhorinha
Sonia Boabaid, da sociedade local
e dileta filha do casal Ar. Jacó
Boabaid -- Soraia Daux, Boabaid.
�ontratau casamento o sr. Enio
Calado Flores, nosso companheiro
de trabalho.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vá vu las e Discos -- Rua
C Mafra. 9

CARTAZES DO DI
HOJE 2i1-feira MOl"

Rugo del
A's 7 1/2 horas:

Carril, Liber t ad Lamarque, Amanda Ledesma e

Francisco Amor, em:

OLHE E ESCUTE
Pedro Lopes Lagar, o astro quo consagrou se

Paixão de aventureiro
em:

NO PROGRAMA
NOTICIAS DA SEMANA 45/6 DFB

FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)
Preços Cr$ 4,00. 3.00 � , 00. <Irnp. 14 anos».

• • •

CINE �(IMPE
A's 7 1/2 horas

SESSÕES PARA TODOS

.8) -

- Programa -

ATUALIDADES GAUCHAS N. 5 Nac. Coop.
2) - FOX AIRPLAN NEWS 27x12 (Jornal)

3) � pERITOS DA BOCHA Short Esportivo
4) - A VOZ DO MUNDO Noticias da Guerra

5) - OCUPAÇQES INUSITADAS Short Colorido
6) - LIÇAO DO VOLANTE Desenho

7) - FOX AIRPLAN NEWES 27x14 Atualidades
NÃO ME VEN:HAS COM HIPNOTISMO Des: Popeye
9) - Hugo deI Car r il e Lib er ta d Larnarqu e, em:

otHE E ESCUUE

1)

com Arna nda Ledesma e Francisco Amor

partes sensacionais sobre a guerra, sua

O mundo em
.n» - 8 causa,

chamas
Preço único. Cr$ Irnp, até 14 anos2,00

llEAlCE
a 9impatia de seuJ

$1J1'J'Í50 usandO

o CNE/f]f �ENTII! ,ItNTI9fJErICO.
Limpa mais... agrada mais ... rende mais...

A cura ela
.ebre-aftosa

etc.

Agências e Representações em Geral
Matriz: Flcrianópolill
Rua João Pinto, n. S
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, -In (Edif_
Próprio). -- Telegramas: "PRIMUS·
Agentes nos principai .. municípios

do E.tado

durará por largos anos o mer

«ado mundial de í'errarnentas,
manuais de alta qualidade. A

federação de que se traaa em

preende neste momento pes
quizas em larga escala visamdo

aperteícoar as fer-vamentas
111a,nuais e os seus métodos de

produção. Disso resultaa'á, He

gunclo se espera, a diminuição
do custo de produção sem o

sacrtfício dos tradicionais pa
drões britânicos de qualidade,

DEPf..OYÉ
pARA ESTUQUE

R. H. BOSCO ·LTDA.
ITA.lAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Transportes Maritimos; Ferra.
viários, Rodoviários, Aéreos.
Coscos, Fôqo, Acidentes do
Trabalho. Acidentas Pessoais,
Responsabilidade Civil e \Tida.

Representações
Consignações •• Conta Própria

Ruo Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

«BOSCO»

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lomdres, (George Cretton. - [animado/Ta de que o poderio
Exclusiy() para "0 Estàão "

)-- da est
á

sendo submetida à Ale-] aliado no EXluTemo Or-iente e-s

Ouando o Japão desfechou o manha e que tão fecundos l'e- tá em condições de liquidar 06

ataque contra Pearl Harbour, sultados teve. Qrt.l1wndlO os alia- agresso-res ndpôndcos muito an- I ft SERVIDORA Ios totalítáríos acreditavam ter I dos, mesmo em face da terrí- tes de que se esperava.
Imposto aos aliados duas guer- vel agressividade nipônica, c1e- A situação atual no Extremo I .

ras difere.ntes. O grosso do po-I clicaram a maior parte de seus Or ient.e ressalta a uruídade de
derio anglo-americano - pen- esfôrços para ldquddar, o mais ação dos aliados e seus ben éfí
savam elr-s -. seria empregado �epreBsa 'Possiv'el, a guerra no cos resultados. Um exemplo
para a defesa dos ínterêsses da l'Oci,dente, os observadores fi- ser ia sutír-iente paira especiti
Crã-Bretariha e dos Estados

I ca.rarn ímclímados a acreditar cal' essa afirmação. Qufctll1do se
Unidos no Extremo Oriente. A, que .a tarefa de esmagamento I deram os desernbaa-ques alia
Rússia serta entregue à sua do Japão seria muito mais di-j dos na Af'r ica, pouca gente
prcprta sorte e, privada dos va- ficil e mais dernon..ada do que pensou na repercussão que os

D Mp.Ji0'30S abastecimentos e de um se 1WS afigurava atualmente. I mesmos teriam sôbre a campa- r. ártnr erelra s. Gregório Magno, Papa
apoio concreto, rcpresentarjo �Não que essa tarefa deixe de. nha do Pacífico. No entanto,

010.
Nascido pelo ano de 540. em Ro'

vela ínteusirícação L10s bom-I'ser das niads árduas, ou que a! não mudtos meses depois. es- e IVeJr� rrro , dedicou-se aos eatudr s e fi-
U

I cou Prefeito da cidade. Recor.he'nan-deios aéreos contra a Ale- derrota do Japão deve S8'I' espe- 'I sas repercussões se tazdam sen- Clínica Geral de Adulto. cerido , porém, que o turou l to damanha e da abertura futura de rada para breve. Mas a verda- ti.r, de manobra Inptável. Em Doenças das crianças vida administrativa afastava-o de
uma segunda trente na Euro- de é que, quando o Japão se prtmeíro Iuga,r, a reabertura da Laboratório de Análise.

I
Deus, renunciou a essa dignidade

pa, acabar-la vencida p e 1 a '�POISISOU das abundantes rentes rota do Mediterrâneo tacihtou clínicas. tão cubiçada eternou s, monja.
'. -, Consultório: rua Felipe Sch- Mas, o silêncio do c l ouet i o nãoWehrmacht. Em úbtímo caso, de maténías '_:prüna:s da 1ns'11- enormemente fLS comunicações I midt, 21 [altos da Casa Po- deveria retê-lo por rnu ito t rnpo,0'3 japoneses ajudar-Iam O os- Iíndía, ficou na'posiçãJo de for- com a Indda, de tão vítal im- rai.o], das 1030 ás 12 e das

I
Os Popas utilizaram se dê'e para

magamento da Rússia, depois talecer COI1JsirléraV'e Imente o portancia pan-a a expulsão dos 15 às 18 hs. missões dificilimas que Gregório
. Residência: rua Visco de Ouro 1 f' t t thfodp estabelecerem solidas posi- seu podenío bélico. Dada a ur- japoneses da Birmarula e a re- evou ao rm com an a Ia -

I
Preto, 64.

I ção geral que foi e e t J IU� s�c' d�cões 1110 Pacíríco, A soliidarie-I gêncía de derrotar a Alema-t messa de aLastecímentos à Fone: 769 [manual j Pelágio II.' Foi em condçõel b srn(lade das Nações Unidas - fru-I nha, era de orer que OIS japo-] ('hina, rela ostraria de Burrna -= clíticas que êle subiu à Cátedr:l
to mão de uma concepção iàea-I neses pu�'e�sem consolddar as! rea?erta. _Em segundo l:ug�J:', ai de S. Pedro: em Rema, gralsava
Iística sem base na realidade;' suas posnçoes antes que os I capitnlação da frota ítalíana uma epidemia vitimanco centenas

-

! de pessoas. ajudada por enchentes'mas de uma compreensao rea- aliados Iossem capazes de em-i permitiu que a Grã-Bretanha

O 8
-

d e a falta de víveres; no impé·rio;Iísta de interdependencia de

I
pregar f0rças sutíclenres pa- enviasse para o Oriente uma r. uerrelro a houve lutas pela posse <10 trono

Interêsses - fez fracassar e18- ra desalojá-los. Tal porém não poderosa frota, que vem coope-

F
de Oonato rrtínoplr ; a Itália; ainda

se plano dos agressores. As vi- "e deu, felizmente. Os desern- ranclo valiosamente com as! 'OnSe1l8 era teatro das atrocidade .. dos po-
. li vos invasores; na p ópria Igreja.tórías iniciais dos japoneses barques nas F'llípínas e em Iwo "ôn:-as navais norte-ame'I'ÍC'a- i MÉDICO t

faltava a poz por cau"a das he-llão impediram que o.s aliados Jima CO'Dsti.tuil'am uma IJrova ],as.
e

!

resia!! provocadas. principalmente.Clínica de Adultoscontinuassem a COllsid�rar a pelas ambições de certos bispos.------------------------------ Crianças, M d j b'Alemanha C0n10 o i.n,imigo 08, a pesar e tu o lstO, fiOU e

I Doenças da pé/e. Moles- Gregório marcar para sempre a.:principal ,e aquele que e'l'a pre-
tias da coração. sua época pelas obras grandiosa.ciso de.rr.otar 81U prrimei!I'o lu-

que .0 colocam entre 08 maiores

C
'

d· t M' t P d· 1 Consultas diárias em Palhoçagar. Foram, então, os

totalitá-j re 1 O U UO le la Horário -- das 10 às 4,30. chefes da Igreja de todos os tem-
rios que ti vetam de uavar poso Além de pacificar e reformar,

Relidência: Florianópolis pllde pensar nas missões entre o»<lnas guerras diferentes. A Alf'- I

p' J Me' Alameda Adolfo Kondar, 8 pagãos mandando os primeirosmanha e (1 JapâJo, de'Pods de: rOP'!etários -. oreira & Ia.
missionários para a Inglaterra.------------_._81:ialilngrado e 'PJl AlameiiD, não Reorganizou a liturgia e a mÚlilica

:1)lldel�am mais eongrega,l' seus 4 mal's preferi-da, é I"negável. I
sacra e achou ainda tempo para
escrever livros e poesias religiosas,€sfrirçüs. Amuos Liveram de

A
- I d, ..'I f A '"

- I iençao I
Tudo isto ganha em gran eza.passar a we ensiva ......s haçoes

I quando ouvimos que, tendo sido
Unidas, por seu lado, passaram 2 sfirtel'OS mensal's 4 e 18

•
gempre de uma constituição físi

a gozar de absoluta vamtagem U Compra e venda seu imo- co muito debilitada, teve que

I vel, mas faça-o com van- guardar o leito durante os últi·.estratégica, com a possilJilirla-
mos 5 anos d .. sua vi::la laboriosa.d dI-'

.•

d PRE- ..... 10 M· !C')n eR $ 6 25000 '.1 tagem, por intermédio da fe c e a,acar O 11111ll1.lg0 0::1 e e -

iV' u. r'\ "

I
Aos 12 de março de 604 veiu a

quando julgavam mais conve- firma A. L. ALVES morte livrá lo de sua doençae doa
TIliente. E J1!em O fato de te,r si- r Rua Deodoro, 3S. muitos cuidados
do reconhecida a necessidade Muitas bond caçÕ�8 e mÉdICO gra l8

_

�le nerrflttar a Alemanha em Tudo isto por apenas Cr$ 1.00
���n;�;��,�g;�'.;. I�����iUt����)� ---.....-------------------------1 rUINT II JOOft��;;�!���oH:�r{�� �;!���i ro: lostituto Brasil-Estados UDidos I

- JI-
Na verdade. o desenrolar da Aceitam-se encomendas

��uerra no Extremo Oriente Alllas de Inglêssurpreende mesmo os mais óti-

EDITAL BAZAR DE MODAS,mistas. Os desembarques nas

Filipinas, possivelmente segui
dos de um desembarque aIdado De ordem do sr.· Jau Guedes da Fonseca, Diretor de Cur
em Formosa, conSltituem uma I sos,

torno público que se achR aberta, até 15 de março próxi
ameaça diréta e imediata às mo, a matIÍculH para o CURSO DE PRINCIPIANTE, a car

Hnhas de comunicações 0S6en- go do prof. Cascaes e para o CURSO ADIANTADO, dirigido
dais para o tr,ruu,sporte de mar pelo prof. Hill.
téria pr;iu1Ja à metrópo].e japo- Os interessado�. SÓClOS ou não, devem procurar a Secreta
nesa. Exe.rcendo o do,mínJo ria do Instituto na hora do expedientt', isto é, das 9 às 12 e

aéeo-naval sôbre o mar da das 15 às 18 horas
China e, po.ster�olrllle'lltte, sôbre Os alunos do ano passado precisam de renovar sua ms-

O canal de Formosa, os aUado.s crição. sob pena de perdê Ia ..

tOl:n�..rão pr�tj('ameil1.te j,núteis Secretarip. do Instittto Brasil Estodo:! Unidos de Floria-
pa.ra, o J.apão a po.slse das ri- nópo}is, aos 16 de Fevereiro de 1945
quis�imas femtes d!e maté- ALTINO FLORES, (Secretário Gef81).
rias 11 r i mas das 1 n d 'ia s

Orieill.tais Holandesa/s. Com o

estabel!ecimento de bases aé�
reaiS tão próximas do Japão co

mo a de Iwo J.i/ma, a runJtensifi
cação dos ataques à indústria
nipôlüea acabará por aca,rretar
Trata-se Ide um processo de
sérias dificuldades ao in.imigo.
"amolecimen.to" , bem seme
lhante àque],e a que fOIÍ e ain-

A unidade guerraestratégica e a

Extremo Oriente Móveis
.

no
Comprar, vender ou alugar

só no

I a maior organização no

gêI1ero nesta capital I

Rua Joào Pinto, 4

Fone 775.

.�------------------------�

(onfeçôes -- ..�lta costura

Novidades

Rua Felipe Schmidt, 34

ALVARO HAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
-

I

I AJ_)V(JGAJ_)()S
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

II �'!!�i!.!,�,!. Ique o fará feliz! e lhe será

I de valiosa utilidade! Escreva
a Soares, à Caixa Postal, 84, II Niterói, .- Estado do Rio. �

I

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

o santo do dia

V��?����aD!or:����!�ca I·CORONA», por Cr .$ 600,00.
TRATAR com o sr, Heitor
Varela à Rua Curitibanos, I

-
-----�

o Sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
J�Ii\. WI��['ZEI.J INDUt;rrRIA,L-J()INVILLE (MJttll r�gi8
i

CONSEltVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

-

III

s.st>-S�� t�RCtAt
ESPECIALIDADE

•
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Diplome-se
(12

guarda-livros em sua
mez e s P;:H correspondência)

casa

Em qualquer parte ern que V. S. resida. poderá diplomcr-se guarda livros em

12 meses, sem deixar seus afllzeres. Men so l idod e 20 cruzeiros Escr-evo cinda

I
hoje. À Caixa Postal, 3717 - São Paulo Precisamos de agentes, inspetores e

IIrepresentantes_ Bôa comissão. Angariar alunos e colocar livros

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

A RAF ataca os alemães em retirada. Tanques alemães destruidos no bolsão

de Falaise (Fóto de British News Service .

.----------------------------------------------------------

Datilógrafo
Estudante da Escola de Co

mêrcio, datilógrafo. oferece-se
para trabalhar em escritório
ou casa comercial.
Cartas para «Estudante» nes

ta redação. 5 v. 5

PINTO LTDA.
reiros , com casa, pasto, bôa
água e pequena chácara. 'I'ra
tar a Avenida Mauro Ramos. 50.

s crx.A. LEBRE
Rua Martins Fontes. 395 - São Paulo

Firma organizada na Capital de São Paulo, corn quadro
de vendedores e propagandist as, com grandes conhecimen

tos. aceita representação ou distribuição por conta propr ia ,

de Especialidades Farmaceuticas, Drogas e Acessorios para

Farmacias, Hospitaes, etc, bem corno quaisquer artigos
do ramo.

Vend�-se o prédio n, 35
� da rua Fernan

do Machado, nesta capital.
Ce; á desocupado)

Tratar à ru a João Pinto n 51

o resultado da ocupação uermanica
Mont.evideo, (NIB) -- Intor- tro lado, a ma.íoría das crdan

mam de NOVia York, que o dr.1 ças judias dia Holanda Iiberta

Joseph Schwartz, diretor para
I
da assim como da Belgica e

a Europa da Corrrissâo Conhml., França, são órgãos que não
'ta Amerioana-Judla de Dístri- podem 8'e1' auxiliados por par

buíção declarou em Parfs, no: Oculares, em consequência da I

sábado passado, que somente careetaa de vida decorrente da
10% ela população Israeldta de: guerra. Vivem ajuda essa.s

arutes dia guerra conseguiu 80-! crianças conrinadas em peque
breviver aos horrores e ás per-I nos quartos. onde se alojam em

seguíçõcs do nazismo. Por ou- grupo.s de 6 ou 7.

Procura-se
Emprego em escritório ou casa

comercial. Moça, idônea. com
prática de dat ilografia. Dá óti
mas referências. Informações
nesta Redação, a O. S

10 v. 2;ta é â vel-dad8!
atos de todos os modelos e dos tipos mais

modernos, inclusive Sonda lias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVA1S!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros))
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Locomovei
Vende-se um de 24 H P.E.

em perfeito estado de fun
cionamento.

I Informações nesta gerên
cio. (a 1 t) P.

I No bar e no lar
}{ N () 'I'

lião deve faltar

r=+=
A Fábrica de

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

lojas. os novos
modelos para

1945

U.J.9.

-

A
. slluaça� das pequenas nações cAY�n�,���:��...

Wash lugton, (;\lIB) - Se- �31c1o estabelecido que d� ne-
pequenas, com renda mensal de 8f�!.o BdUeenaOSnaAlfairbeeStohsá menos de Lamentavel aCI-dentegundo despacho de Londres, nhum modo se tPJ.'ocedeil'a ao

1420.00, por 37.000.00 cr-uzeí ros , 71

Alastair F.orbes, redator de sistema de defesa da.s. peque- Na rua Felipe Schmidt, por Cr$ Em 1869, as estatísticas ar-
Lajes - Pelo correio - No dia t:

_

1 'tO d
.

1
_

1 .' d
. 12000000. do corrente. na relilidência do Ten.

questões 11'0 li acas O Jorn_a l\aS .naçoes, pe ,a.s gram ::'S Pd.o- No Estreito. por Cr$ 35.Coo,OJ. gentinas acusavam urna propor- Gerson de Sá Tavares. deu-se um

"Dailly MaU", em sua secçao têucías, conãra a agressao e Em Coqueiros. por Cr$ 12.000.00. ção de 77,6% de analfab-etos na lamentavel e doloroso acidente em

ts:emana.l, "O Mundo visto de gramdes potências, que aliás é No Avenida Rio Branco, por Cr$ população da idade superior a que perdeu a vida a filhinha da-

Whstehall ". diz que os Três a única classe de agressões 48.000,00. 14 anos. Em 1895, baixou essa
quale oficial, de nome Elisabeth.

Na P ça lp d Nov b com 3 anos de Idade. Procurando
Orandes

_

não teem nenhuma que presenciamos nessa idade
Cr$ 130�ó'00.OO. e em 1'0 por, taxa a 53,3%, em 1941, a brincar com urna vela. a infeliz

. contestação a fazer contra a re- de luzes. Forrbes acrescenta : Uma na rua Campos Novos, num 135.1%. e em 1943. a 16.6%_ menor ateou fogo às ve.tes. rece

cente nota do Govêrruo holan- ainda que se a Conferência de I terreno de 1.524m2; pon 40.000,00 Buenos Aires, nesse último cen- bando graves queimaduras. sendo

dês relativamente ao sistema São F'ramcísoo debater com I cruzeiros. ,

so, a parece apenas com 7.7010 os socorro. I'Ilédicos impotent88
d

- Tratar com A L Alves na ruo I
/c poro deter a mão inaxoravel do

de voto na Organizaçã-o de Se- .ampla Iíberda e, as questões D d 35
."

de analfabeto, entre indivíduos destl·no.
.

1 1 d'
. . - , eo oro .

guramça Iurennaciona , que eva las a mesma opmiao pu- compreendidos naquele limite O fato causou geral consterna-
atualmente está em processo blica chegará a conhecer me-

VENDE-SE urna Serraria de idade. No grupo de idades ção na população lajeana.
-de formação. Passando em re-I Ihor a posição das pequenas hidráulica, de- superiores a 50 anos o analfa-
vista os resultados da Conf'e-] potênoías. Até agora, porém, vidamen te registr a da no 1. N betismo, em toda a 'Argentina.
rênoía da Crimea Forbes diz: lo vigoroso memorandum ho- do Pinho e um "tr o iy

"

com mantinha- se na taxa de 30%.
"O úíndoo indicio que temos de Ilandês coantinua sem contesta- cavalo, e cor rearne novo.

se ha ver r-hegado a um acôr- i ção, e anmda na opíníão de For- Informações nesta redação
-do quanto ao processo de vota- bes, não poderá haver contes- uo na rua Deodor-o 93 . Estreito
ção na Organização de Begu- tação para o mesmo, por parte
rança Internacional é o de ter dos T'l'ês Grandes. VENDE-SE uma. proprieda-

de sít a em Bar

Sociedade Anonyma
Comercial MmllmanD
Acham-se à disposição dos

Srs. Acionistas os documen
tos de que trata o c rt 99.
do Decreto-Lei n. 2.627, de
26 de Setembro de 1940.

HUGO MOELLMANN
Diretor Geren te

3 v. 2

•

DESPACHAMOS E E.GRADaMOS
GRAWlTlIUUTE PARI O IITERIOR

•

S. BEÇIK
NOVO PROFRIUARIO - NOva ORGftNllACIO
Av. Celso Garcia. 174
Fone 2-8635 - S. Paulo

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran·
de s'ortimen to de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, rn oe-írrs e aviamentos
para alfai'J.tes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem urna

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes_
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

visito antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vâvulas e Discos - Rue
C . Mafra. 9

Nulo O interdito prOibitório
contra o (irande Oriente
do Brasil
Rio, (Pelo correio) - - Em despe

cho proferido' o juiz da Io, Vara
Cível julgou, "abinitio". o inter
dito proibitorio requerido por José
Dias Alves de Oliveira. na pseudo
qualidade de Veneravel da Bene
mérita Loja Capitular Prudencia
e Amor, obediente ao Grande O
dente do Brasil. sob a suprema
direção. do dr. Joaquim Rodrigues
Neves. 'O dr. Vicente Faria Coe
lho, juiz de Direito daquela Vara,
atendendo às alegações dos drs.
Nestor Masaena e Luiz Maria de
Alvarenga Viana. advogados do
Grande Oriente do Brasil. reconhe
ceu a legalidade do ato do grão.
mestre. intervindo na Loja, no

meado delegado. suspendendo dos
direitos maçônicos o referido José
Dias Alves de Oliveira. e bem as

.im a sua falta de qualidode para
ingressar em nome da dita Loja.
pois que a mesma é subordinada
ao Grande Oriente do Brasil.

Pagou e não
teve funeral!

Em Niterói taleceu, subita
mente, em sua residencia, o

guarda municipal de n. 82.
Raul Rocha. morador no mor

ro do Serrão, sem numero. A

polícia fez remover o corpo pa
ra o necrotério e a Prefeitura.
da qual era o guarda servidor
há 16 anos, recusou-se a pagar
o auxílio funeral, apesar do
desconta regular, em tolha. to
dos os meses.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURA8
Na Capital:

Cr, 7U,UII
Cr$ 40,ÜIl
Cr$ 20,()(J

AnlO

Semestre
Tr irnestre
Mês Cr$

Cr$
7.110

0.31)Número IIVUllHJ

No Interior:

Cr' !SO,UO
Cr' 4.5,00
Cr' 25.00

'\00
I vemestre

I lrirnestra

A nuncros mediante contrato.

')S originais, mesmo não pubh
ca.J"s. não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

�Dra de casos
de paralisia
Londres, (B. N. s.) - Um

:novo tratamento inaugurado
1>elo hospital Stoke Mendevil
Ie, na Inglaterra, já resultou
ma cura de 70 por cento de ca-

180S até agora considerados ir
.remedíáveís de ,f'erimen'tOs de
guerra, rcstítuindo os enfermos
.à sua capacidade normal de

Itrabalho. O hospital Stoke
.Mendeville, desempenhou um

grande papel n otocamte à CUTa

<dos feridos de guerra, mas o

18e11 maior triunfo foi registra
do no campo da paralisia. Até
agora, as vjtírnas da paraple-Í
gta, -- paralísta dos membros
nnteriores, como' resultado de
lesões na espinha dorsal,
.eram tidas como incapazes de
qualquer espécie de cura. Uma
"equipe" de especialistas hri
-tãnícos, auxiliada por um no-

� t,ável neurologísta judeu refu-Igtado da Alemanha nazlsra, to
rnou a peito a solução do pro
'blema Os êxitos assmaíad os
constituem hoje um fruto indis
cutivel e o tratrume:nto do 11os
])ital Stoke Men.cleville já está
sendo adotado em outros 11os
]litwi.s. O tratamento em fóco
·,lfiliza as últimas descobertas
t'retu[1ch's ,,o C1'11P:' na eiruTgia
o() da prática ela meelki,na, fa-
2enclo igl1afmente apêlo a me

dicamentos ll; oélernis3imos tais
como a penid1i.na. A psieolo
gia e a fisio-terapia desempe
nham também uma pante mui
to import.ante. O método ele
,que s,e trata con.sis!te em tres

'estágios prinC'ipais' tratrrmen
to ativo, readaptação e cura

])ermanellte eapacitando ao

oenfeiTl110 à re.'integração na sua

·virla normal ou profissional.
li'onlJl1l tão grandes os progTes-
180� obtidos que um grande nú
:mero l!e paraplegicos tratados
110 hospital aoima mencionado
já está sendo empregadlo numa

fábrica ]oc3Jl, emboTa cO'llti
�]'uem a habitar a casa de saú
de. Cogita-se de e"tabelece,r.
1111111 fllturo próximo, hospeela�
Tias destilJacl::!s a abriç;ar os

doentes durante o período de
i_reinam�nt.o, 8; em seguida,
lares l1ennaJJ1entes.

Aos sofredores
Dra, L. GALHARDO-Ex-

:médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co·

:rnunica o mudança do seu

-consultório poro o Ruo Bue·
nos Aires, 220 - 10 andor,
Rio de Janeiro, onde posso a

<oferecer os seus préstimos.
Escrevo detalhodomen te '

nome, idade, endereço e en

velope selado poro o rés·

posta,

�� �amBB""""EM""""""'�.USZ""�

I
I Dr. H. G. S

laboratório Clínico
IWA JOÃO PINTO, 25..., Fone: 14.48
(em frente dO Tesouro do Estsco

Florianópolis
Medina Parm, Narbal Alves de Souza

filtro. L, ne Custe Avila

Exame de sangue. Exame poro verificoção de cancer,
Exame de urmo , Exame poro verificaçôo da gravi
dez, Exame de escorro, Exame poro verificaçôo de I

doenças do pele. boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

ft u tovoccinas e transfusão de sangue,

o magneto é um elemento vital
para o bom funcronumentc de um

::")Olo,! WICO - magneto de con

fiança - oferece as mais notá ..

veis ,aracterí�jicas.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

I•• COlUellaelro Mafra, " t 5 - fONE 1 U2

E.tre.. • dOIO.dll.

.. -�,*,.,...._,------

o que todas as dQnas de casa devem saberj
Como Iímpar UI' vldrnças - A lnmpesa das vidraças póde :

sei!' feH,a, roduz índo a pó um pedaço ele a.níl e com um pano ������������������������������
iuolhado, estregas os vidros e também os espelhos. Depoãs la

va-se com água limpa.
Processos para limpar as garrafas - As garr-afas que ti

verem contido gordura ou conservado OdOTe.S de essetroias de
vem ser limpas pelo seguinte processo: introduz-se 11Iel131s ser

ragern OIU restos de café moído com água bem quente. Agita-se
Lem durante alguns minutos e depoás enxágua-se. Si neeessá-
rlo repetir a operação.

HComo tirar as manchas (lueim,a(las (los tecidos - Ao pas- erço dosal' a ferro sua roupa, acontece as vezes que o f'elI"ro muito

ouerute deixa uma mancha ele queimadura no tecido. Para Te-

movê-la, passa-se Imediatamente um pouco de água na qual -

d· II!�:Ir�.aja dissolvido um pouco de bonax, e a mancha desapare-]SIn ICa ISmo
() cuidado com as vasilhas 110 leite - Antes de lavar as

vaeííhas que se US3Jm para f'erver o leite é con.veniente emxa

guá-las em água f.ria. Isso evitará que a gordura do leite fdque
aderente ao fundo e ás paredes da vasilha, dífioultando a ter
vura 'e privrunldo 10 l,elite de vi tanllinas.

Por certo que não é uma casua

lidade que a Conferência Sindica
.ista ::\Iunrlhl se celebre em Lon
dres. A Grâ-Br-ctantra é o berço do
m ovi nu-n lo sindicul. Nada ilustr-a
melhor o g(�nji) nacional hritàn.ico
IW f()1'I1UIÇão de nssori açôes volun
i árias, que a história desse agru
pamento de oucrúr ios, na primeira
.uetarlc do século XIX.
A (,rã-Bretanha era o país líder

da Hcvolução ludustrial. Durante
1,ItlÍS de nma geração, após o iní
cio do sistõiua fabril, as leis bri
tânicas ainda pruibiam as associa
cues de oper.u-ios ar-reditantlo que
o melhor sistema era () representa
do ]>l'1a cont rutac.âo livre da ruào
dl' ,JlJr:1. O roconhechucn to do di
reito siudicul foi lento, pois o Par
lamcu lo daqucla época estava for-

Imad')
Jlor r"[Jl'l'scnta-1tes de lima sú

elus�e cconomi ca. Nr. entanto, prc
valeccu (l IHlI,l1 S,l'll�O, como frf'ql!�'P

I i.�1li(-nt(· Ur0J11L'(_C nCl;te :r:ai:�l c, 111_t'-
1 ,p.r" te u mn leglslac;an d irct a, 11:-'\\)

mrnos que pela aparição dos sin d i
(";li". (1<; uu.l cs da Hevoluçào Tn
dust riul Ior.uu puulatinnmcntc r.'

III lYid(;s. ()S suulicutos iurp l ir-a:u
1I111,1 s(,ciedw!c' livre. Sâo associa
('ões de' 'l]Jel'{ll'lOS que contralJa(];m
{',Ul] as orgi>nizações de empregado,
n's, SCIll ql1e >1enhul11a delas forme
parle da organização do Estado, E
o)s sindil':ltus I,ril.l.nictls stlo ]JHl'L
\'nlarl1H'nl(' uma prova rh: f{ll'r'a
(Il�si l' p:lÍ� .. cll.ia grar,.de parcela rir
:diyidades. Ilão �()frc a iufJnen{'l.a

I ,lo g(,II'rll() ;lelll da m;l(!uin:\ do
Estado. Os sindicatos modernos n,;1)

i :�I.' pnrt'('l'J11 nll;!!\) �l)111 QS �"ntiga�)
I C()r]l(lI"l"'ÚC� da fti'H!C :\!óclia. qUé'

! ('I'11}l1
a,;s()ci<tçôl's c!t; emprC'gadol'es'

m::lJS do que de empregados. �o
,'nl:1I1to, ('ss::s l'stavam imbuidas do

j Jl11'Sl1l<l prin('Ípio, is!" é: que a ::Ii-

1 \'i(h\dl' ('l'OnÔmiCél devia S(']' orga
pizada afim de quC' as idéias fos
":111 ('ol1sideról<!:ls e aplicadas. Es
�:l� :ls:,;,)('i:i(,''-}('S Sr-lllprt' f"r::lll P:I-
l!'()('in:tdas peb prr'ipria igre,ja, n

maior de todas as associações \'c

lun[<·i;·i:l'o. ()u:lndo () arcebisjJo de
\\'p,t1l1inskr r,'('L'I)('lI os clp!eg:H]n'i
�i!1dicc,is elll LO!1clrl's. ralou dos
lr:lh:lllws do c:lrdeal :\Llnning ,'111

i',lvor dos (',dil'adore'; c dos OIlC":',

I ri()s ngrícolas. ('111 sCllS esfôrçtls
j 1)01' 111:1 �ll!111('I:\O 'Ío saJilrio e d�{s

I
; dei:ls ([lo Lc'ijo XII1 1'111 ddesa df's
�indiC':lIos. lIum.! época cln Cjllf'

I
l'ralll ill'g:'is ('m llluitos paises do

t 1'lllllinl'Jlle ('Ur<lptll. U arcchisp')
! l'alou, cS(l('ci,tlln,';il(', ,'()S delC"gaths
i l'<ltúliC'ols. que l'r;lI11 numerosos. ih'-

I' (,orr]oll-Ilil' SPUS ('spec,iais .de\'eres
na ,leres:.! (I;:s gC'i111inas idéias d,l

l.lllSliça (' da Verdade c challlou-lhe,'
:l n!l'nçuo Jl:lra os ensin:Jll1enlos d,l

11grl'.i:I, no senlido til' li II l' as :Jth'i,·
� d:\:Ie� cC' lll(Jlllic:IS e politirt's, c,,·

111w lo(las a� outras que pl'rfazcIll :1

I· "ida lJ,"ll1dl::1. IlU(I llodl'!11 ,('r con

sideradas ('OP10 leis Cll1 s', SPll:t')
.

� 1('01110 devel1l estar su.ieitos às lei�

1 �:\
da rl'ligi:io :l:dl1ral. 0" sin(!inl!(I,

,', ! ..'xelllPlifiC:lll, os nrincípios dos e]1-

A ','

'>" ,inanl('l'los SI)C'iilis eató1i('.os. t:lnlo
.v',, ,

, III c's!rutur'l. a qll,d é a de lll'l,l
,.

.

� -

�mLHER
I as<oC'iaçfw ((Ul' realiza funções sul,-

Á S! ii lD�V ii) A I
c idiarias. ,'OlllO ('1lJ suas 1l1tençiies,

J-\..U " L V� ;l:�eq�;�:n;:I;J�t�,I�l�'r�l�,�ie�e�;��l pt:lllf�>r��lt:��
___-----------------'-.--------- I conlr: t'lr Os sin.Ji('a:ns pstiio :10.0-

PrMtlgla O 60�êrJlo It ••

,
As anedota8 e pIadas aparen-I

ra int�"·e�sad.Ds J1l'la bôa marcha 'de
ela8ses armadas _ 011 !lerá. t.emente InJrênnBs são grande. "1,1S II:rlll';!1'I:1�, a�pect() ,esse que

, dC'I'l' le\'ar elll conta a boa vontade
mm "q.lnta - eola.l,ta". (L. 13rma!l! de de8slO'ega�i9 man:- i dI) ('()!1sul1ddol', em definitivo n

D. 11.). Jadss ,ela "qulnta-eolllua. i l'JJlpregad')[' de louos nós. (U. J. B.)

o PRECEITO DO DIA
z. S. Dallistolli

A pele tem muita importdncia
na defesa do corpo. Protege-o con

tra o frio, o calor e os choques a

que se acha exposto. Pelo suor.
elimina resíduos ou impurezas for
madas no organismo. assim ouxí
liando o trabalho dos rins e dos
intestinos .

Lembre-se sempre de que a peje
é um órgão importante do corpo.
Tal como os outros, precisa de
cuidados higiênicos para bem de
sempenhar suo.s funções. SNES.

�() bar e no lar
KNO'['

não deve faltar

S a ng DBnol
CONTEM

Re,frigerêcão em geral

Sorveteiras - Refrigeradores - 8a leões-i- Frigoríficos
(para pr orvt a entrega). Máquinas de escrever e cal

cular-RáJios-Moveis fino s-s-T's peç a r ia.

VENEZIANAS AMERICANAS

OITO ELEME�TOS TJNIC(]S:

ARSENIATO. V"NADA
ro, FOSFOR)') CALClO

ETC!
TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido... D ..paupet.dol,
E,qot.do" Anêmico., Mã••
Que cri.m Magrol, Cri�nç..
raquític.. , I.c.beriio a toni-
ficaçÍlo g.,.' do org.ni.mo

co.., O

hnguenol
LJc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

(Co. K.J)

PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR

Caixa F'osta l , 173R. Felipe Schmidt, 34

Floria nópolis Sta. Catarina

Não ha necessidade, mi
nha Senhora, de cada mês

ter séte dias de sua vida sub·
traídos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Senho
ra sólre, deve-o á sua impre
vidência, Use A Saude da

Mulher. Regulador, tônico,
anti-doloroso, A Saude da
Mulher lhe fará recuperar.'; ..._' .\�
anos de vida.

NOVOS e
USADOS

COMPRA 6

VENDE
•

Idi.'ma. por
tuguêll, espa
nhol, francê••
inglês, etc,

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

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia.
!õ:letricidade', Rádio, Máquinalli Mo
tores, Hidráulica. Alvenaria, Agri
r:ultura, Veteril'lária. Contabilidad.,

Dicionário., etc, etc.
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Indicador Médico
DR. SAVAS LACERD.A

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CO;\;SULT6HIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
HESlDf:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital ..Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHEr'E DOS senvioos DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE Il: DO

HOSPITAL "NERftU RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<>nzaga, de São Paulo - Ex-esta
giário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sana té rio de santos, em Caiiípos do Jordão.
CLtNICA GER.<\!, - DIi\GNóSTICO PRECOCE .Il; '1'RATAl\IEl\"TO ESPECIALIZADO

DAS DOENÇAS DO APAR1H,HO RESPIRATóRIO

OPERACÃO DE JACOBOEUS
.

CONSULTAS: Díàr íarnente, das 3 às b horas. CONSULTóRIO: Hua Vitor Meireles, 18.
RI<JSIDÉNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'l'el. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

curso ... Aper,felcoamento e Longa Prãt1ca no Rio d.., Jane1ro
'tl01H4U L'1'A.I!J - p.,la q..nha: dtartam........ � IO,30à.12 h., à tarde excepto ao.
..b."os, da. ' ••10 .. III bor.. - CONSULTORIO: Rua .101.0 .... to .. T. eobra40 -

4'oDe: I .•• ' - ResIdência: R•• ...--14_ .... Co.t1abo, ,..

DR. HOLOÃO CONSONI
CIRURGIA GIGRAI, • ALTA CIRURGIA - MOLf!:STIAS DE SENHORAS - PARTOS

F'ormado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. ond.. foi
Asslsten<t.e por vár íos anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias biliares, intestinos delgado e grasso, tiróide, rtns,

próstata, bexiga, útero, ovários e trompas. Var-ícoceíe, hídr-ocele, varizes e hérnia
CONSULTAS:

das 2 li 5 horas, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Paratso
í

• Te!. 1.598.
RESID�NCIA: Rua Esteves Júnior. 179: Te!. 14764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DIplomado �Ia Faculdade Nac. de Mec1lclna da Un1yeraldad. do BraIJIl)

.ft-tnterno do SerYiço de CUnlca Méd.II.'1 do Proressor OnaIdo O]iye!ra.. médico do

Departamento de Satlde
ULINIUA lIIeDlCA - lIIol68tlat1 lnteno de adultOll e crtalleaa. CONSULTÓRIO

!• KIilMHI'I:,NCIA: Roa FeUpe 8cbmJdt IL 38 - TeL 811. CONSULTAS _- DIU! 18 .. 18.

I(DiPlo�a�' pe��aC�d�"!!c�a��eL�icina da IUniversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas

Residência: Rua Álvaro de Carvalho nv 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do P,·.. f. Sanson, do Rio de JaJlelro

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

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORlNO (Iáblo e céu
da bôca tendidos de nascença)

Esôfagoscopia, n-aqueoscopía, broncoscopia para ret.irada de corpos estranhos, etc,

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor IUeil'eles. 24 - fone: 1.447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
00. �ervh:o. dI' Clíniea Infanti! da Assistência Municipal • Hospital

de Caridade
CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado. 7 (Ed!ffclo S. Franc1aco), to.. 1.""
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDf:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE rARACO
MécHoo - chefe do ServIço de SlflldB 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. REMIGIO
CLlNICA "DICA.

lI.oJ.Wdu InternlU, de Senhoras • Crt·

� em Geral. CONSULTORIO: Rua

':Y'ellpe 8cbmldt - Ed1f1c10 � Neto.

roa. 1692, II .. 12 • H .. 17 hOl'r). RI).
5WmNCIA: , Largo Benjamin

Constante, 3

Dr. LAURO DAURA
Ii)spec!all.lt.a em Doençae de Senho

ru - Vias UrlmArlas.
Curso de especlallzaçllo de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de Silo Paulo.
Tratamento especialiZado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, oTArlol,
trompas. etc.).
Cura radical dM intlamaçóell doe

anexos (Ovários, trompas), sem ope·
ração). Tratamento de todos os dis
tCrblos da menstruaçlo e da eeter1U
dade.
Tratamento moderno da blellórr.

lI1a ·.pda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos IIOb
contrOle endosc6plco - Uretroecopla
- e de ,laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSlJLTAS: - Das 10,80 li 12
horas e das 2 1,8 II.
Consult6r!c - Rua T1ra4entN 1"

Fone: 1.663,
Residência _ Ru. TIradentN 7

(·SObrado),
1<L

DR. ANTôNIO �IONIZ
DE ARAGAO

� • OrtGped1L 0Ital.,. • VIrUWIII
.0 tol'llL partoe • eoeat» e......01'...

CONSULTÓRIO: R. Joõo Pinto 7 Diá
riaInflnte du 111 U 17 horu. RlIlSlDaN·

••m1 ...... n1'� "I..-tm.......5 ,.,.

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinaria. -- Doen
ça. dos intestinos, réto e anus

-- Hemorroidas. Trotamento da
colite amebiana.

Fisioterapia _. Infra-vermelho,
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 h•.• ,

à tarde, deu 16 hs. em diant,.
R..id: Vidal RemOI, 66. ...._'i

Fon.' 1067.

Indústria de acessó
rios ferroviários
Londres, (B. N. s.) - A co

nlieoida firma britânica "Wes
tinghouse" fabricante de freios
c sinais, bem corno de outros
acessórios essenciais às feno
vias, com filiais na India e na

Australia, está levando a ter
mo um interessante plano de
recomstrução destinado a en

frentar as encomendas de após
guerra. Êste fato acaba de se!'

revelado pelo presidente da re

ferida firma, capitão A. R. S.
Nutting, por acasião da assem

bléia geral realrzada nesta ci
dade. Antes da guerra, - de
clarou o caprtâo Nuttíng - n

companhia Westdnghousa de
senvolveu um programa índus
táal em larga-esoala e que te
ye como f,ruto a insta1ação de
uma llJova fábrica. DThraill/t,e a

guerra. esta mordel'nissima fá-I
hI'.ic'a. trabalhou iIlItensamente

Idia e noite, passando a lle<:es

sitar de algumas novas

ada,pta-Ições. O engenheiro-chefe da
meSl1l.a, major L. H. Peter,!
acha-se agora encarregado de IIfazer uma !"evisão completa
não só da parte técnka como I

do es,tado de negóGiós da 00m-1panhia em fóco. Esperamos
C0112tru,ir, di,sse ainda o cani-I
tão Nutting, um grande labo-Iratório destinado a estudar, en-I
tre outras coisas, os tipo3 de'
materias plástjcas maris apro-I
priadas às nossas especialida-I
des bem como um plano de m,a-!
"nutelllção dos melhores pa- :
I drõ�s de ensino {te engenharia _-•••• ...._•••••••••••••••••••••••••

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"armado pela UnJyeralda.d.. de Gen.bnI

Com práttca COI hospttats europeu.

Cl1n1ca médica em lI'en1. pedl.atr!3., doen

:LI do &8tema nervoso, aparelho genrto
ur-ínárfo do homem e da mulher

.........te. Tlic.. tco: DR. PAULO TAVA!lUIlI!

Curso Ci .. Radiologls CllnlCll com o dr .•
lIanoel de Abr..,u Campanar ío (Silo PIlU 1
10'). Especializado em HI,glene � Sallll.

f'tlbllca. 1lel11 Unl't'er8ldade do Rio de Ia·

aetr'o. - Gnb1n..,u de R".1o X - EJectTo

,.,.'�Iograf!a cl1n1ca - J4etabollamo ba·

w - Sondagem Duodenal - (}s[)meu

1. fl.tlo�rapla - Laboratório de micro.

XIpia e anãlíse cltníca. - R \JS rel"ll&tldo

!,{achado, 8. Fon.e 1.1911. - Flor'a.nOpolh

DR. AUREliO ROTOLO
Médico - Cirarriio - Parteiro

IA 10 S X
Moderna e possante i nstal ..ç81l

de 200 MA .

Diagnóstico precoce da tuberculos
pulmonar, úlceras gastr-ícas e duo
denais, câncer do estômago, afe

ções das viu biliares. rtns, etc

�plica o Pneumo-tórax artificial
para o tratamento da Tubercuios.
Pulmonar - Tratam€ntos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gahiuete de Eletr-icidau ..

médica: Ondas curtas e ultra ....mr

tas. Halos Infra-Vermelhos t' Raio.
Ultra Violeta. Iutrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro. I

esquina Felipe Schmidt
O... b 12 hrs .• e da. H '" 17 hr-·

Telalon. 1 n.

•

I
I,

Representantes
Precisa se nomear repre
sentantes em todas as ci
dades do Brasil. Artigos
de consumo obrigatório.
Comissão de 10 a 20%, e

mais ordenado mensal.
Cartas para HEGODOR
Ca ix a Postal, 1025. Belo
Horizonte, Minas Gerais,
com Cr$ 1, 20 de selos

para resposta.
Queira citar este jornal.

MOTORBS\
DE EFICIÊNCI'A
COMPROVADA

*

EMPRESAS REUNIDIIS DE INDÚSTRIII E COMÉRCIO
ARNO 5.,1..

CEMBRA CONSTRUÇÕES ElETRO"MECÂNICAS

SÃo PAULO - RUA JOSE BONIFÁCIO, 209 • TEL. J 5111 • C. POSTAL 217-8

*

PARANÁ - SANTA CATARINA

PUBRA$IL

DE PESSOAS TÊM

USADO COM'BOM RE··

SULTAOO O POPU·

LAR DEPURATIVo

DO SANGUE

I

A 5
() Hgtido, o Baço, O coração

PUlmões ti Péle. Produz Dôres de
DOS OFl!.lOR, Reumatismo, Cegueira,
belo, Anemia, e -cbortos
Inofensivo 80 organismo. Agradável como Iicôr,
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxtliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91lt», dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
lamento da Sífilis principalmen
te DOS casos em que a via bo
cal é d úmca possível.

(a) Dr. Benedito Talos'a.

o Estômago, OI!

Cabeça. Dôres
Queda do Ca-

Atesl1l que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «914» obtendo
sempre os melhores resultados
no trctamente da Sífilis.

(a) Dr. Rafael BartolelÜ

FARMACIA ESPERA"NÇA
'o Farlllaeê.tieo NILO LAUS
HoJe _.. .............

....... _.Is - a-...-. - ..........
ArCIpJB .. 110m...

......- .....&11 ......... _ .................

....................................................

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Soh a direção cüníca do

DR. DJALMA llOELLMANN

Construção moderna e (,OJlfortável, situada em aprazível chãcara com

esplêndida vista pa:ra o mail'.

Excelente locál para (lU�'6 de rerp<luso. Agua fria e quente

AP,lRELHAJ.'l{ENTO COMPLETO E MODERNíSSiMO PARA TRATAMEN1'O
MÉDICO, CIRúRGICO E GiN.ECOLóGlCO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Labol'atól'ios paI'a (H! exa�es de elucidação de dial.\"n6stic(J8.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la cla.sse Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe � . . . .. Cr$ 20,00 "

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

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



res

tal i! nles
de um

Estocolmo, 12 (U.Po)-Hitler
de Berlim, no sentido de

germanica, que será arrasada

segundo declarações
-----------------------------

Reina o pânico no govêrnu j�ponês
São Francisco, 12 (U. P.) -- do-se à atuação japonesa na aliada da Indo China. Disse

O Primeiro Ministro do Japão Indo China, desde a semana ainda Koiso que os avanços
falando na Dieta imperial dís- passada, Koiso disse que a si- do inimigo nas Filipinas, ou

se "que o povo japonês deve tuação militar "tornou-se tão Iwo Jima, estão sendo "muito

preparar-se para o momento intensa que é de esperar a cada temerários" e reconheceu que
em que o sólo sagrado pátrio momento uma invasão em os ataques aéreos da super
transformar-se-á em campo de grande escala". Não ficou bem fortalezas em território metro

batalha" acrescentando "a claro, entretanto, si ele se re- polítano do Japão estão assu

atual situação da guerra é feriu a invasão japonesa ou mindo "serras proporções".
muito séria". O Primeiro mi-
nistro fez um apêlo ao povo
japonês para que redobre a

confianca na vitória certa e

prepare-se para defender "a
estrutura sagrada da pátria,
sejam quais forem os revezes

que nos aguardem". Referin-

acaba de instalar o seu Quartel-General
dirigir, com engenheiros militares, a defesa

de cair em poder das forças
viajante chegado a esta cidade.

Florianõpolb 12 Marco de 1945

Laboratório de Análises

Sábado último, às 15 horas, na

séde da F.C D. os srs, Valdir Gri
sard, Nazareno Simas e Moocyr

Formado um novo Parti-do o jana-o lInterventor Dr. !;U;!:n��d:� s��r�ra�:�e:r�:me�on _ fi ..... Departamento de Remo e Nataçao

San Francisco 12 (U. P.) -- A rádio emissora de Tóquio Nereu Ramos da Entidade Mcxírno, tomaram
, .

1
posse de seus cargos_

anunciou ter sido formado no Japão uma nova facção polítí- -- Hoje, à tarde, no mesmo local,

ca, formada por 23 dissidentes do Diéta japonesa. O novo par- De regresso da Capital o referido Departamento se reuni-

tido desligou-se da sociedade política da assistência ao govêr- Federal, chegará ho ie à rá, afim de tcrnc.rern as primeiras
. .

Le.é
-

.' providencias e elaborarem o pro
no lmpena e e organização parlamentar do partido totalítá- tarde, via aérea, o Snr.

grama de uma regata de Danima-
rio japonês. Dr. Nereu Ramos, Interven- ção", que marcará o reinicio das

tor Federal no Estado. atividades do mais salutar espor

Clínicas
Uma Companhia de Guer- te, em nossa capjtal.

ra da Fôrça Policial do Es-
tado prestará a S. Excia. às FUTEBOL
continencias de estilo. Em FlorianópolisFarmacêutico CiERCINO SILVA

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico.

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.
Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

Gigantescos incêndios em Tóquio
Guam, 12 (U. P.) - Voos de reccnhecimenro mostraram

que pelo menos sete gigantescos ínoendíos a�n�a lavraram em

rróquÍ!o, bem no coração da cidade, dia 11-3, domingo, hora de
Tóquio, em coasequencía dos ataques aéreos da B-29, levados
l-l efetitto 48 horas antes.

JACOB BOABAlO
e

SORAIA DAUX BOABAID
participam a seus pa
ren tes e pessóas de suas

relações o contrato de
casamento de sua filha
SONIA com o sr, Enio

Calado Flores

ALTINO FLORES
e

ZILDA CALADO FLORES
participam a seus pa·
rentes e pessóas de suas

relações o contrato de
casamento de seu filho
ElvIO com a srita. Sonia

Daux Boabaid.

i� ENIO e SO�·IA I
I noivos I�.---------------------------

10-3 45 Fpolis., 103-45

Rejeitada a Montgomery falou
renuncia coletiva Bruxelas, 11 (U,- P.) -- O
Quito, 12 (U. P.) -- Todos marechal Montgomery presí

os membros do gabinete apre- diu uma cerimônia outorgan
sentaram sua renuncia coleti- do condecorações a íntegran
va, a qual foi rejeitada pelo tes da brigada belga que com

presidente Velasco, que -pediu bate sob seu comando. Afir
a todos ministros que conti- mau, em breve discurso, que
nuem a acompanhá-lo, man- os alemães jámais tornarão a

tendo-se em suas pastas. pisar no sólo da Bélgica.

60, aniversário da
de S. Santidade o

Papa Pio XII

coroação

Ha seis anos, na data
de ho [e ,após ter sido elei
to em memoravel conclave,
éra coroado chefe da crie
tandade católica S. San
tidade o Papa Pio XII.
Em meio à terrivel guer

ra que devasta todos os

contingentes, milhões e

milhões de fiéis de todas
as raças e nações, voItam
se ho ie à figura do suces

sor de Pedro em nossos

dias, rendendo- lhe, pela
oração, pela solidariedade.
os protestos de estima e

de gratidão a que faz jús
o insigne pontitice. E,
hoje, no Erasil, muito par
ticularmen te partirão os

votos com que almejamos
continuem o Criador a

favorecer com a melhor de
suas luzes, de sua benção,
o Pontifice que representa
no agitado mundo moder
no a eterna vigencia do
Evangelho de jesús Cristo-

COWTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓN!CO �APILAR
POR' EJééhÊNClA

�
til'

nos arredo
da capi
aliadas,

---------- -------

-----_._---------_._---_.- ..�------ _._--

II

A famosa novela de Amaral GllJItrg�1
Acaba de ser editada pelo Laboratório Nusma a novela

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

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

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

RepfeS�nian!e pera S. CatarIna: MachadO 8, fld -fpalis.
Ionllorçe: tônico para os fracos, força para os debe.s t

o ESTADO Esnortivo I O �O\f;J �ofu.elho
li Ida Ordem dOS

AdvogadosDepiil tamento de Remo
Da Ordem dos Advogados,

(Secçã-o do Estado de Santa
Catarina) recebemos um ofi
do comunicando haver sido
empossado o novo Conselho,
que ficou ass'm constituído:
Presidente, Dr. Aderbal Ramos
da Silva: Vice-presidente, Dr.
Vasco He:nrique d'Avila; la
Secretári-o, Dr. José Rocha Fer
reira Basros ; 2° Secretárto,
Dr. Aldo Avíla da Luz; Tesou

reíro, Dr. Osvaldo Bulcão Via
na. Completam 10 Conselho 08

srs.: Dr. AfoI1s0 Wanderley
Júnior, Dr. Fúlvio Coriolano
Aducci, Dr. Heitor Blum, Dr.
João Daví Ferreira Liínta, Dr.
IJOã.O José de Sousa Cabral, Dr.
Lcoberto Leal. Dr. Mílton Lei
te da Costa, Dr. Othon dia Ga
ma Lobo d'Eça, Dr. Pedro de
Moura Ferro, Dr. Sérgio Au

gus.o Boisson. Comissão de
Sindicancia: Dr. Afonso W3111- -

derley Júnior, n-. Fúlvio co
riolamo Aduccí, Dr. Heitor

Blum, Dr. Leoberto Le8.l, r»,
Pedro de Moura Ferro. Comis
são de Disciplin:a: Dr. João
Daví Ferreira Línna, Dr João'
José de Sousa Cabral, Dr. Mil
ton Leite da Gosta, Dr. Orhon
da Gama Lobo d'Eça e Dr. Sér-'
gio Augusto Boisson.

No encontro entre Ip;ranga x

Ritz, ver íficou-ae um empate de 5
tentos, tendo sido marcado pelo
JUIZ, ameaçado pela assistência,
nada rnerios de 3 penalidades rno

ximas contra o Ritz.
O local desse prélio foi o gra

mado do Saco dos Limões.
*

Em São Paulo
o São Paulo F.C. venceu o PaI

meiras pela contagem de 1 a O.
•

No Rio
Na partida realizada no Rio, no

Estadia de São Januário, entre o

Ipiranga tde S. Paulo) e o Vasco
da Gama, venceu o quadro local

pela apertadada contagem de 3x2.

Resultado da regata de ontem
Foi o seguinte o resultado da

regata ontem realizada na raia
oficial do «Veleiros da Ilha»:
l ' logar'- Viriato Leal, p. Nelson

Szpoganicz; 2' logar - Orlando Fi·

lomeno, p. Osni Nunes; 3' logar
- Gualter Baixo, p. Almir Baixo;
4' logar - Osmar Nunes, p. Osvaldo
Nunes; 5' Jogar - Rafael Línhores.

P. João Santos e 6' Jogar - Ademar
Nunes Pires, p. S. Kotzias.

Medalhas aos primeiro e segun
do colocado, foram entregues.

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

�nho Creasotadl
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

RITZ Hoje 2'·feira às
19.30 horas . �

.

Humphrey Bogart em: ��SAHARA �(A dramatica história que homem.
de aço escreveram com sangue nae

areias do deserto.
No programa:

Reportagem da Folha Carioca
Noticias do Dia - Jornal
Improprio até 14 anos

� Preços Cr$ 5,00 e 4,00
t [Imposto incluso]

Sem adriça, •.
- Dizem que o galpão do Co

queiros Praia Clube será exclusi
vamente para os barcos perten
centes ao belo sexo, ..

- Ótima idéia. Mas... e nós os

bcrbcdoa?
-0ra bolas! Faremos «footing»

na frente do clube!

.,..._- ....-,
• 1"1 """'.... "",-,,-_ - •• _. - - ..........."""

:NO bar e no lar
K:NOT

não deve faltar ROXY Hoje, 2a-feira àe
19,30 horas.

Programa alegre
l' Cine Jornal Brasileiro - Coop.
2' Patéta o marujo - desenho
3' RKO Pathé Atualidades - Jornal
4 A Raposa Boateira • desenho
5' Noivo de encomenda - Comédia.
6' O GRANDE HOMEM - com Do·

nald O'Connor, Susana Foster e
J

Borrah Minevitch e sua orques- -��
tra de gaitas. Muitall musicaL�i-if
Muita alegria!

Impr6prio até 14 anos

Preços Cr$ 2,40,.

Osvaldo Climaco e Leonor
de Souza (Iimaco

participam aos seus parentes
e amigos, o nascimento� �e
sua primogenita ELEONORA,
ocorrido hoje, na Materni-

dade desta capital.
Fpo lía., 12-3-945

3 v.v l
5R.-Feira. no Ritz e Roxy • Merle

Oberon e Brian Aherne em:

CREPUSCULO SANGRENTO
Rornorice fascinante floreacendo:
em um mundo tragico hanhaClc

em sangue, suor e lagrimas.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA ""C' Rue C. Mafra, 9.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


