
Aprovada· a�,'�Declaraoão de Cbapultepec"
CIDADE DO MÉXICO� �

.

.(u� P.) A TERCEIRA COMISSÃO DO SISTEMA INTER-AMERICANO DA CONFERÊNCIA DO

MÉXICO, EM SUA REUNIÃ1tJlESTA TARDE, APROVOU POR UNANIMIDADE DE VOTOS A "DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC".

Regeitada a renúncia do Gabinete

o SANTIAGO DO CHILE, 5 (U. P.) - O gabinete chileno,
afim de deixar ampla liberdade ao presidente Juan Antônio
Rios, apresentou a este magistrado sua demissão coletiva. O
chefe do Executivo do Chile, porém, recusou-se a aceitar a re

nuncia, mantendo em seus postos todos os ministros de Es
tado.o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

I
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NOVA IORQUE, ? (U. P.) - Tudo parcee indicar que ter

�l UaCa()' pO 1 ICa 11 () eCI e �maram os preparatlvos.para o assalto defin.it}vo contra Ber-

� .' .
lirn, numa frente de mais de trezentos quilômetros, cujos

'-

,. flancos estão assegurados no Báltico, no norte e do suleste ao

Rcclf'o, fi (A. �.) _ A propósito ,U1[; man if'estução de aplnusos ao da cidade conduzindo grandes sul. Despachos da frente oriental indicam que se espera, de

dos lumen tú veis acontecimentos de- 1'1'l·�identp l:rtúJi\' Vargas. Da re- retratos do Presidente Getúlio um momento para outro, a ligação das fôrças soviéticas de
fel1r()lado� nesta Capital, a Secre- daç'ao desse orgac da nnprcusu l?er- Vargas e aclamando o Chefe I

Zuhkov e Rokossovsky, numa extensão elevada que os alemães
tária dJ Segurança Pública, distri- !'Hl11bu":.l'l1,fI partiram alguns 1ml!;, . não terão ibllid d d f

.
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.

buiu :1 imprc'nsa a seguinte nou: rie arma de Iôgo, que p'an.cl:' auto- do Governo. O povo estaciona
.

pOSSI � 1 a_ es e u�'lr e an zig. o ensrva des-

__ '''0 P(I\'O pernambucano está niá l ica, provocando [1' confusão, sr em frente às redações dos jor- ��s dOIS marecha�s poe em pengo Sttetin, pois suas avançadas
suficienlel1Je1nlte inteirado da atitu- c:'Uitldo-s� I'úri:,�. oisparos Ec' !-esl1�- .naís, hipotecando a sua solida- ja ch�garam a vinte e cinco quilômetros desse porto. O avan
de que o "Diário de Pernambuco" tando san-em Ier idos uni J11ar�lJ1J?Ci- riedade ao Presidente Getúlio ço ate a costa do Báltico foi acelerado a razão de quarenta qui-
vem assumindo, da mais íu-anca agi- "U, !')11 soldado da ueronúut íca,

h lômetros por dia atra é d t id t d
tação subversiva, instigando por quatro populares e dois estmlantes"Vargas � ao sen ar Agamenon ,v s e um erreno aCI en a o, com nu-

iodos os meios a discórdia! social e um dos quais faleceu. ! Magalhaes. merosos lagos e bosques.
explor-ando pr i.icipalrucnte a classe Ocorreu esse Iato exntamcnlc no I A manifestação foi iniciada ------.----------------------

un!iyel'�itál'ia, na qual vem fomen- 1.110111l'nlo em qlle. chegarvam em pelos operários tendo ímedía- Mo·rre·u na roçata'l1ldo iucoerciveis paix.cs politi- I rente ao mesmo Jornal os cstudan- ,.'. .

caso tcs em passeata r que antes havium ,tamente O apoio e solídaríeda-

O "Dlúric de Pernambuco", é as- realizado um comício na Praça de de elementos de todas as Velho colono de S. Pedro de

sim, responsável pO'I' um período Adolfo Cirrie. I classes sociais.
pi-cparutór!o de agitaçâo que culrni- Dentro I].a Sl1a orientação serena, ""....-,.............-••-._.-....-_.-....-.--.

nou, recentemente, {,Ol!1 os fatos de- :l Secrr-torIa (1.1 Segl1rallça Pública

plorúveis devidos unica e exclusi- havia conservado áe prontidão, mI

varnonte ii maneira de como esse Central de Policia, todos os poli
órgão de imprensa vem i:nfilt,rando ciais, par a fazer f'ace ii possível
o ódio e a dissenção na sociedade pertubação da ordem pública, in

pcrn amhucanu, atr-avés de seus edi- Iormntlu que estuvn, dr- pretender
toriais, pregando idéias revoluciona- l;J'o\'oc,"i'-�e I1lll mcidena e pura a

r.ias e destruidoras com apêlos ]' arde de ontem.

constantes a pr-incípios e sentimen- Logo após os falos, chegou ao lo

tos da Hevoluçâo Francesa, que a cal Ulll caminhào conduzindo guar
cada passo invoca, afdrrnundo-se ca- das-civis, quando os l'e,ridos .iá es

da vez mais anárquica a sua ação lavam seudo transportados, sendo
Esse jor nal tomou a mais insólí- os policiais recebidos a tiros, que

ta atitude C()llItra () presidente Gctú- revidarum com três ou quatro dis
lio Var-gas, publie3ndo em sua edi- p�:'ros llarn () ar. '111:10 resnltando
çõ'o d'e ôntem Ullla "1l1Ianchétr", di- disso nenhuJlI ferime'n,to. Londres, 5 (U. P.) - Infor
zendo (jl1e o Chefe do Governo Na- 0. Comando da íO [lt·gião. �Iilitnl' ;ma-se oficialmente que tropas
cionfll devia srf imed,iata'l1lcnte de-· hl1vJa. l�ualll1l'ntr,. por lllcdlda de I

do Primeiro Exército norte-
pôslo, "manchete" eSSfI, aliá:>, qur' prerauçao. deh:rn:maci�) l[ll'e t�doo. , ,

A

[;ão condizia com o texto do tele- l,essüaJ do ExerCito ficasse ll1Jpe-, amencano entraram em Colo-

grnma qne encinwva, o fluie evid'en- f,ido ndS (iu:=Jrteis dura.nlte o comi- nia.
cia o r.1f1)'o adn1e e propósito de cio, proviMncia que LlIlibe11l tnil

'"

pl't'.pnrar o .ciesrr�peito à al!toridade iom::.da pela Fôr�':J Pol1cial do Es- Londres, 5 (U. P.) - A "Ex-
(' ar H<lHll'qma maIs gene,rahzada. tado. h . TI' h" ,

Aliús, nas suas colunas, prinri- ScilJre (JS lan;('nli{l\eis nconteci- C ange e eglap paI seu

palmen.tr rlesd'e qu,ando \) país vem! lllentos, de ôntem, füi ins.hmrado correspondente Edwar Connol-
sendo ngitad9 pelo I?l'o�lema da rigoroso inquérilo". Ily junto ao Primeiro Exército
(oll1pl�men1aça,) CO'I1JStJ.tllclonal, que '" norte-americano informou ho-

"!\� rst:i proce�sand? �o�) a inspir.a- Recife, 5 (A. N.) - No mo-: je que os estadunidenses já
çao da vocaçao .l.und]ca do paas, mento em que telegráfo enor- ,'t, . ,. .

� amplamente defendtda e assegurada' .'
_ 'I cap uralam os dlstntos de

1,,('10 PI'('sidcnle Getulio Vargas, ou- me multldao, percon:e_ �s ruas Junderborf e Kendorf, situa-
tra cnisfI não tem feito o

hDiáliO!S- :---I-.b·w_
..

-d-
.. ·�·--

"'IdOS a oéste e noroéste de Co
de Pernambuco" que não seja suib-I Ora0 I era os os lônia
,,('r,ler a ordrm geral e achilll1C3,lhar U

.

*

�i flutoridade. I b d ·t I·
. Hecl.".1t,en,l('n.te. como é do. conlle., ens OS I a laDOS .París, 5 (U. P.) - As tropas

00 r ,na outra lillla caixa de fós-

bl I t d 1 d h foros. Havia-o full11'Í'un,do uma

cil�lento pu ICO,�. guus ,?g�;a ,ores'.d B.I
a la as cegaram. ao centro

celxH11do a redaçao d.O DWlrlO de, resl entes no rasl de Colônia! Esta informação síncope c!llrdíaca.
Pet'nnmbl1co" penetraram no "bar" I

l '.
' A IllOrJ'le tlo veneraiJ1ldo colono

(,OlJl�i."ll() ,lO llH'SlllO e quebr'arwl1l Porto Alegre, 5 (A. N.) _ A, que nos parece um tan.to apre-
" , d b d d I d encheu de rnúgun a tüdos os ha-

l'�l I'cll',!,to do. PI'.e�idrnllc da Repu- colôniã italiana domiciliada ,sa a, a�a a e ser IVU ga a
bitantes de S. pf'dro de A1cânt.a

libra, ahfude 1I1so!Jta qll� () 0l,lera-I neste Estado recebeu com as' pela emIssora local nem sem-
rliHio IW!'llfllllbuc<lno rC"ldoll a aI·, .. . - pr'" muito exata nas suas di-
tura, rej}Gndo o retrato numa ex-lmaIs VIvas demonstraçoes de �

-

pressi:':\ e e[nquel?-te del11ol1s�ra�:iilJ aplausos a noticia de que o vu_l_g_a_ç_o_e_s. _

!.le .,.':wno
e 0.

e l�l)lflpho �{lO p.l'll1lelrO presidente Getúlio Vargas vai, V ·f-magistrado da iliaçao. Esse fato fie-I t
,.

d' b' ausou magnl Ical'I01.1, (le flL11? modo a atuação (j('. nes es proxI.m?S las, aIxar

"Di:íril) de Pemumbuco" está liga- em decreto-leI lIberando bens • ...

da ... :liúlaçfio. de cerlos gl'aúci?s .. Idos italianos residentes no Impressao
ónt('lll, ]),)I'e11l, os lam.entavelS Brasil. Com essa medida d') Rio 5 (A N) - No,t'cia' re-

('('onl('['inJl'I!los que I\e Ylt;.lÍlcarfllTl , 'd t t" V ,.
'."

1 S

}ipsll1 CapH111, demonstra'l'l"n ma·is p�esI en � �e uho
.
argas se- jcentes de. todos O'S recantos do

,f.'Jllqllel]t�II1(:�te, que o "Dl,ária de rao Abenefl�Iadas. mIlhares de 'país destacam a repercussão MOSCOU, 5 (U, P.) - Enquanto a ofensiva rumo ao Bál
)le1'1iull.hucr "O !'psponsaveJ pela pessoas, ll1CIUSIVe descenden-Imagnífica que causou no seio tico está limpando rápidamente o flanco setentrional dos rus

subvPl'são da. ordem, �? .1T1Oll1ento tes de italianos radicados a de todas as classes a longa e sos, para permitir o assalto sôbre Berlim, continua, também a

p!���:::;bt�(���)I'�:��e l��ad.�l:n�fel�e. muitos anos no Rio Grande do brilhante explanação feita pe- atividade nas margens. do rio Oder. As fôrças de Z�khov ocup�
p01' :.Ir·ande massa d" opcrárí()�, Sul. 110 Chefe do Govêrno perante ram �m tre.cho de n::alS de 16 k�s. da ,marg�m onenta} do no

os jornalistas, não só quanto de �lpperWIes.e a sue�t� de sttetm, ate PetzIg, a no�deste de

Aguarda mOlDento
ás origens e causas determi- Berllm. Com ISSO, pratIcan:ente t?da. a ma�'gem opental do

O nantes do golpe de Estado de Oder desde as suas cab�celras ate NIpper�l�se esta em poder
37 como pela próxima reinte- dos russos, com excepçao, talvez.. dum mmusculo trecho na

para ent.ar elll ação g�ação con:ple�a do país.no r�- grande curva a nordeste de Berllm.
.... gIme constItuclOnaL Os JornaIS

S
·

MELBOURNE, 5 (U, P.) � "A esquadra britânica do Pa- do interior dão grande desta- em disparar um'cífico está preparada aguardando o momento para entr�r em que a entrevisto do pres., as-

ação, declarou o comandante em chefe da mesma, alma'ante sinalando as declarações refe-
...

sir Bruce Fraser. Declarou ainda o almirante que grande par- rentes à liberdade de impren� PARíS, 5 (U. P.) - Parece que o Exército Popular Ale-
te da frota britânica do Pacífico cêrca de 50 por cento era 1 sa e do rádio. De modo geral, mão não cOlTesponde inteiramente às espectativas do seu che

constituida de porta-aviões. "Os norte-americanos � acentuou !as declarações do Chefe do Go- fe. É, pelo menos, o que dá a entender um teleg-rama do fronte.
_ provaram o tremendo valor dos aparelhos com base em P?�ta-Ivêrno suscitaram comentários Refere êsse despacho que ao chegarem a aldeia de Walbeck, a
ta-aviões. A guerra, tantono teatro eUtopeu como no PaCIfICO, I elogiosos de todos os círculos sudoéste de Melberg, os aliados encontraram toda a popula
alcançou seu climax simulteamente e são, agora, necessários de opinião. Também a declara- ção masculina em armas, no entanto não se disparou um SÓ

mais l1avios do que em qualquer época anterior do conflito". ção do Ministro Agamenon tiro. O mesmo despacho diz tarpbém, que o 13° Corpo Norte

li"inalmente disse o almirante britânico: "Estamos prontos pa- Magalhães sôbre o voto secreto americano capturou um depósito de munições e suprimentos
ra operações ofensivas e enquanto houver japoneses lutando foi recebida com toda con- alemão, que incluia material para a guerra química. No entan-
continuaremoS a lutar". �fiança. I to, não wcplic� se se tratava de gás ou outros materiais I

-�

Colônia
caiu 1

Alcântar-a, o sr. Augusto Des
champs coutava cêrca de 76
anos de idade. Fôra chefe de
nurnorosa faan i I ia.
Aos 20 a'11IOS, fundara ali, com

o sr, Manoel Uno Koerich, UI11f1

handu de música que tomou par
le em muitas festas nas povoa
ções vizinhas e, mais tarrl'e, se

dissolveu. Também foi, por vá
rios Insiras, escri\'ão daquele
distrito josefense.
Ulfimamente, morava êle apc

uns com sua velha espôsa. Ape
':�ar da iciade nvançarra, ti>nha
músculos rijos e não refugia o

lrabalho. \,ostava da lavoura, na
qual suarn grl1nde parte da vi
da. M�IS, hú vários anos, estava
a sofl'rr do coração.

Sem emhargo disso, ia quase
diúriumente à ,I'oça. Assim fez
f.lc "jllda 11 2,8 de feve,reiro p. p.
Ao meio·dia, devia estar em ca-

sa para () almôço. Não chegou.
Sua vplha cspôsa pediu fi fllguns
al1ligos que [) fossem procurar.
E CIlcO'1111raram-no ca.'Ído, de
bt'uços, l'lll llJt'Ío dn pJantaç[io,
lenelo numa das mãos o c,aehim-

I'n.

O ente'r!'o efetuou-se, no dia
�egujnle, ,110 cemitério daquela
fregueSia.

o gral. Dutra nada
deixou transpirar
Rio, 5 (A. N.) - O General

Eurico Gaspar Dutra, Minis
tro da Guerra, esteve na ma
nhã de hoje no gabinete do
Ministro da Justiça, com quem
permaneceu em demorada
conferência. Ao deixar o Mi
nistério o general Dutra rece
beu cumprimentos de jornalis
tas que aIí se encontravam a

espera de novidades. A repor
tagem nada conseguiu apu
rar a respeito da conferência
entre os dois Ministros.

Xo bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Mantêm boas
pOSições
Paris, 5 (U. P,) - Os norte

americanos estão de pôsse do
extremo ocidental da ponte
sôbre o Reno, em Homberg,
ponte sôbre o Remo, em Hom
berg, ponte essa que está in
tacta ao passo que a ponte
pensil de Deutz, em Colônia,
ficou completamente destrui
da. A ponte Honzelonen, per
manece de pé' mas si acha
b I o q li e ada. A ponte de
Homberg atravessa a conflu
ência do rio Ruhr com o Reno,
em DUisburg, o que equivale a

dizer, que conduz dirétamente
ao çorredor da zona do Ruhr.

Com exceção dum pequeno trecho

só· tiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I,

antes da guerru do parlamento, em
sinal de protesto contra o sistema

Londres, (SLP) ___: Tentatívas pa- e J e i t o r a I que foi introduzido
ra provocar a isolação política da por este governo de antes da guer
Polônia, estavam em progresso du- ra. Em 15 de Agôslo ele 1943, ap e
ranle muitos meses. Estas lentati- sal' das rnultinlas d if'iculdades estes
vas são feitas em dirérentes senti- partidos chegaram a um acôrdo
dos, conforme a situacão míldtar e relativo a acão politica, econômica
a estratégia diplornájica. O mais e social. lst�) tudo foi comunicado
extremo exemplo, era um cabcgra- ao povo americano e inglês. Este
ma de Moscou, que informava que entendimento não é lllll mero e
depois de entrarem os exércitos formal entendimento, mas é um
soviéticos nas fronteiras polorie- programa de reformas políticas so
sas, o Govêrn o Polonês de Londres 'ci ais e econômicas. E estes falos
não poderia voltar à sua Pátria, são também conhecidos nos cír
pois Moscou não confia nesse Go- culos oficiais soviéticos. Por quevêruo. Porém, Moscou conhece o querem eles cravar uma cunha
pensamento do ,pvo, e Moscou tam- nesta magnifica, t' un ân ime luta

MACHADO & CIAhém está ao 'par cios sentimentos conlra () povo alemão'! Por que •cios poloneses, de todo o globo ter- motivo são creadas orsan izacôes
i res�re ,e sabe que �jes reconhecern

I que
são contrárias a eSla'" esplêndi- Agência. e �epr••en�açõe. e� Geral

o Governo P.olones: em Londres, da ação? Certa vez lembraram-nos I MatrIz:
_ Fl�rlan6poh.

I b.)!uo \:erda,delro. Esta.s ameaç. as os membros conservatistas da Ca- Rua .Joao PInto, n. S
suo nao somente a de1l10nstraeão. , CaIxa Po.tal, 37
da Democracia. mas também

.

ela sa dos Comuns
.. que nos temos I Filial: Cresciúma

Illol.'mal decência humana para a H.ma ,longa Il1e11l0rH�. De fato a�- Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil
nação que sangrava e ainda sanar-a

sim e. Durante IllUlÍO tempo no�! Pr6prio).-' Telegrama.: "PRIMUS·
na luta contra os alemães. S�rá podemos nos lelJ�b['ar d? que fOI Agente. no. principais municipíot
que os políticos soviéticos não sa-

de bom. entr:e nos: �orell1 :01110 do Estado
hem que cada membro do Movi- pessoas Inteligen tes, (stall�o� aptos
�ll(,l1tO Subterr-âneo que trabalha a, !�var a :abo t'e.rl�� ,d,ecJSO'es po
junto COIII o Govêrno Polonês e hitcas,. que posslbll.I1àl am-n os o

com os p rincipais part idos p�liti- e�queelll:en.to de l�l�lltas cousas,
--=

eo� do pais, traz consigo veneno,
mas en lr etanto nos, d:ve�11�s �on.

pOJS sabem que os alemães barba- f'cssar que nem to(L�s <IS l!lJlIShç�s
rarncnte maltratam todo o polonês podem se!' esquecidas fao factl-

Preso pOl' Hctl'r COU11"1 os . I
- mente. Porem para () bell.l c01l1.um, t:> " a emaes, . I' . v, - P' Ipara obler dela ullla confissão,? no campo (,lS .,a<:oe5 l mc as, nos

EJes trazem consigo o veneno par� Pv�o�d�e�m�o�s�'�e�s�q�l1�e�e�er�(�)�I�)a�S�S�a�d�o�,;:;;;;;:;;;;;;:;�����:::::::=======:._f.'ncurLar .'luas trágicas vidas, vidas :;;; __

que consagram para a lula pela

IPolônia livre e independente. As
execu<:ões em massa feita pelos!
alemães nos ultimos teMpos nas'
ruas das cidades e especialmente
em Varsóvia, tem por fim aterrori
zaI' o povo polonês. A Polônia Sub
terrânea de acôrdo com o Gover
no Polonês de Londres, respondeu
aos assassínios alemães pejo au
mento da luta. As autoridades so-
"iétiras sabem isso muito bem.

I
Porque motivo permitem êles a
propaganda pelo .rádio e as ativi
dades das pessôas que lutam con
tra o povo Polonês? O que êles

aproveitariam da divisão da unâ
nime atitude Ipolíti.ca do povo Po-
lonês, na luta contra os alemães?
Porque razão o Govêrno Soviético
permite a formacão de várias or

ganizações que" combatem esta
unidade? Si o partid,o comunista
tcm influência na Polônia, terá
Ullla oportllnicl ade para demonstrá
la nas eleições dos corpos legisla
ti\'os e municipais, depois de esLar

L restaurada a indl'Pend(�llcia da 1'0'
J' l6nia. Antes da guerra o partido

------------- socialista Polonês opôs-se ii poliU·
. Prefira uma parte de seu ea de depois de maio de 1926. cujo

6 governo considerava o partido co-trôco em "Selos Pr Doente mU!lista como ilegal. �ós não te.Pobre do Hospital de Corlda- mÍamos então e não tememos ago
de". e estará contribuindo para r<l uma luta ideológica com o co

que êle' tome mais um pouco lllunismo à luz d{) dia. �a livre e

I di independente Polônia após a ter·de le te, tenha melhores me -

minação da ocupação militar dos
cnmentos, mais confôrto no territórios poloneses, todos os
leito de sofrimento, etc. etc ••• grupos políticos poderão propa-
(Campaha de Humanidade gar as idéias politicas e eOllquis·

d'" HospitAl dA Carldad"'). tar os corações dos cidadãos polo·v l1l.I ., .,
!leses. Isto é a verdadeira

democra-lcia e não a pseudo-democracia sôo
\bre a qual de vez em quando ouvi
mos alguma coisa nos inspirados
bons conselh.,os de alguns escrito
res. Aquele que tem fé nos princí
pios da democracia não ditará a
constituicào do govêrno na imita·

e ção. de lÍma nação estrangeira. O
Govcl'no Polones toma em consi
deração as necessidades poli,ticas,
econol1licas e sociais do país que
dirige. Conhece também os erros
dos grupos políticos que gõverna
vam na Polônia antes da guerra.
O Govêmo Polonês é uma amálga
ma governamental, baseando-se nos

(luatl'O prineipais partidos políti
cos na Polônia. Estes partidos
opõe-se â politica do gove1'llo de
:ll1tes da guerra. Eles sofreram
grandes perdas ao combater este
govêrno. Os partidos qlle reconhe
cem o atual Govêrno Polonês usur

param as duas Ultimas eleições de

10 ESTADO
Diário Vespertino

bôa vontade das
polono-soviéticas

PEAHL HAHBUOH., fevereiro -

(De Robert Trurnbull, para Intera
liado) - As forças do General Dou
glas Mac Arthur estão se uprox iman
do do fim da batalha das F'i lip im as,
depois da captura de Manilha, ca

pital do arquipélago. A posse de
;\II,anilha, com .o seu grande porto,
acrodromos circunvizinhos .e a ha
se naval de Cavite, significou qua
se a terminação da luta, pois Ioram
alcançados os malot-es objetivos [1('$

tai fase da guerra.
Os propósitos de l\'Iac Arthur na

ilha de Luzon devem ter sido apa
rentes para o inimigo. A medida que
as forças -nor te-amc ricauas preces
saiu ai limpeza de LUZOIl, tornn-se
cada vez mais evidente que a ca111-

panha tomará forma fcrn iliur, pois
a estratcgia de Moae Arthur mio c

essencialmente diferente da emnre

gada pelos japoneses, quando captu
rararn Luzon em 1942.
As posições norte-americanas se

achum estabelecidas em Leyte, Sn
mar, Mindorc, Marinduque e outras
ilhas, assegurando a completa su

premacia sobre as aguas internas
das Filipinas. Seria impossível para

, os j,aponesps transportar reforços

RAMOS I para qualquer das ilhas Filipinas. A
. Esquadra protege Luzom pelo norte

e oeste. Atualmente, o dorninio das
CIRURGIÃO-DENTISTA rotas marítimas pelas forças navais

norte-americanas é a chave para a

vitúri'a fi·nal no P,acífico . .A. Esqua
Ó!ra japan.esa, após as derrotas <,s

lll\agadoras sofridas nos primt'ir'os
cstagios da campanba, t,alv'Cz não
ollse mais a aventllira ele hostilizar
os norte<amel'ica'!lOs na itl'l'l1 do ar

quipeJ.ag-o.
Por outro J.ado, a força [l{'rea j:1-

ponesa nas Filipiln,<ls foi reduziela
il ,impotência pelos aviôes de caça
(' bonl'bardei'o l'0l11 hases ler:restres.
após nma longa serie dt, alaqups de
"D/brandame,;lto" de n{'fesas e lIero

clroJ11os 1Il11l11g.0S pelos aparelhos
dos porta-aviões do almiramle "'i]
liam F. Halse\'. Os aviadores do al
miranté' Halsry, em eOllljllução com

as "Super-FÜ'l'talczas", continua
ram a m)allter o inimigo atardado
em Formosa. a única ilha da qual
()S ,iaponeses j)nderi.mll mandar
aviões para 'ataques contra as Fili
piJ1ltas.
En([u,mlo a 3." EsqUla,rl'ra do Almi··

mnle Halsey o)JeJ',a no Mal' do Sul
(la China, par,a alaques contra a

Indo-China, a cosla cllÍln,esa c For·

j11l0S<I,
a 7." Esquadr'a sob o coman

do do \'ice-almirante Thomas lUn
kaid al',ha-se de prontidão para
golpear o inimigo, nas agllas de Lu
zeln. CillH vez que os aviõrs de
Mar, Al'l.hur já eO'lliam com po(l('ro
soas ba.s('5 nas ilhas, os pOI'la-aviões

I
do almirante Iünkaül podem seI' re·

se'n'adlls para elill1iil1oar a na\'eg,a
.ção inimiga.
Todas as operações no Padfjco

s'e cOlnduzem vis'H'nela o máximo
____________________ • .. , apoio à oampanha do general

Mae ArthuJ', COl1J pxccçôo dos "J'ai
,cls" de rotina ].lara neutralizaI' o

inimigo em ilhas ultrapassadas e

dos hombardeios sobre a ilha [\\,0, �

de onde os jap{)nesrs poderiam lan
çalr ataqu;es aereos eOII1!tra as nos
sas hases de "Super-Forlale7.ílIS" nas
Ma,riallas.
A captura ele ;\Lanillla era 11111 pas

so vital para os futuros planos de
gl1erra, pOI' varias razões, Embora
as Filipinas estejam 'tccnica1l1ente

às 15 horas. fúorn do tealro sob o comallldo (lo
almimn,te Chester Nil11li.tz, os obje
tivos .ali são de suprema ixnportan
cia pal'a a Esquadra do Padfi{'o.
Toda a futura es1rategia se baseia
no controle doas linhas i'l1,ternas de
abastecimento do inimigo c alO es

tabelecimento de várias atividades
de guerra em ilhas de glra.ncle hl
lllflJnho. com bons portos e ao alcan
ce da Asia e das Indias Orientais
Holandesas.

Pela relações DESPERTE I DlllS
DO SEU FIGIDa
f San.n .. c.. lIspste ...........
Seu fígado deTe produzir�

um litro de bílis, Se:a bilis não corre •
nemente, OI alimentos não são digericMI
e apodrecem. Os gases incham oestam.
go. �brevém a prisão de ventre. Vd
sente-se abatido e comoqueem-eaeaade.
Tudo é amargo e a vida é um�
Uma simples evacuação não tocari.a

causa. Neste caso, as Pílulas Q:artel' ..
extraordinariamenteeficazes.FazemCU'

rer esse litro de bílis e vcd sente-se ..
posto para tudo. São suaves e, contado.
especialmente indicadas para fazer a bi&
correr livremente. Peça as Pílulas Cartel'.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,M.

ALVARO
RUI VItor Meireles, 18

lac Artbur detem a
chave para a vitória

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TeI. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

An9 Crt 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Crt 20,00
Mês Cr' 7,00
Número avulso Cr, 0,30

No Interior:
Ano Cr' 80,00
Semestre Crt '5,00
Trimestre Cr' 25,00

Anúncios mediante contrito.

POI' JOú.o Kuiapinski

,

FILHA I MAE I AVO I
-

Todas devem usar a

w!J.'l·lSi; IJ!S i IâtJ
(OU REGULADOR

A MULHER
VIEIRA;

EVITARA DORES
Cólicas UterinasAlivia as

Emprega-se com vantlil!t'rnpa
ra comb'iter 88 irregularidade6
das funçõelil pe!'iódicas das se·
liberas. É calmante e regul8dor
dPSf'8R funçõe�.
FLUXO-�EDATINA. pela SUR

comprovaoH pficácia. é muito re

ceitada, Dpve ser u8sda com

confiançR,
FLUXO SEDATl�A encontra·st-

em toda pafttl.

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

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

quín tos-feira,
Horário das Partidas:

3egundas - Terços - Quartos e Sextos-feira
Aos sábados às 13 horas.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS
Agentes em Florian6polis

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

Fone: 1565
Postal 129

FARMACIA ESPERANÇA
Co Farmaeê.Ueo NILO LAU8
Bo� a aIIIlaabA ................

__ •.._... a .....-.elru - BomeopaáM - PWIaaI.....

.&rtIpa •• Nrraclla.
......... s ..'" .........eIa _� .eeoe.

I Is originais, mesmo não p�li
cados, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Leilão
j\o dia (j do corrente, terca-Ieíra,

às ir) horas, no prédio da Praca
15 n. ·10. andar terreo, será ven
dido em leilão o seguinte:
L mobilia de sala, Pentearleiras

com espeJ.ho, Porta chapéus com
C'spel'ho. :}fesa redonda, Cantonei
ras, armário envidraçado para li
\'I'OS, cadeira de balanço, Bidel,
escTivaninha, porta livros, 1 Sofá,
2 PollJ'())las, Mesas redondas e Me
sa tom gaveta. Guarda Cbmidas,
Hádio EJ'ison, EstablJizador, espe
lho grande, guarda-roupas, Camas
de solteiro, diversas miudezas,
mesa elástica, Cristaleira, balcão
t' cadeiras estufadas.

Í!:;I
C miaas, Gravatas, Pitamel!l
Meiaad81 melhores, pelos me·

nores preços s6 Oa CASA MIS'
CILANEA - Ruoe. Mafra, 9,

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Clínica de Adultos e

Crianças.
Doenças da péle. Moles

tias da cotação.
Consultas diárias em Palhoça
Horário .- das 10 às 4.30.
Relidência: Florian6polis

Alameda Adolfo Konder, 8

NOVOS e
USADOS

COMPRA
VENDE

•

IdiGlma. por
tuqu&., .Spelo
nl)ol, franc:êI,
ingli•• etc.

Romance, Poesia, Religião. Aviação,
Matemática, Fí.ica, Química, Geo
logia; Mineralogia, Engenharia ci

\Iii, militelr e naval, Carpintariel,
De.enho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade;- Rádio, Máquina.; Mo
torei, Hidráulica, Alvenaria, Agri
Il\ll tUfO, Veterinária, Contabilidada,

Dicionário•. etc. etc.

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA.T. a(OSA
O.RLANI)O SO A RPELL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «8carpelli» __ . Florianópolis

1'1 lUi ;u a iH IHAM a t .... e a. I MA J'JI" ii .a & Z40".'.' .tata. a J t eu Co a a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO-Terc.·felra� 6 de Marco ele '••5 3

o do diasanto
R. H. BOSCO LTDA."VÍDA SOCIAL SS. Perpétua e Felicidade,

Mártires
Durante a perseguição de Seve- COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

ro, foram presos, na Africa. Per' Representaçõell Transportes Maritimoll; Ferro-
pétua, Felicidade, Revocato. Sa-

I Consignações -- Conta Pr6pria viários, Rodoviários, Aéreos,
turnino, e Secúndulo, aos quais R'la Pedro Ferreira, 5 Ocsces, Fõgo, Acidentell do
se juntou, voluntâriamente;

Sáti·1
2' Pavimento Trabalho. Acidentell Pessoai.,

roo Foram Ioriçcdos para um cdr- CAIXA POSTAL, 117 Re.pon.abilidade Civil e Vida.

Icere imundo. As duas primeiras
eram, ainda. catecúmenos e rece- Endereço Telecráfíco (C B O S C O »

berom o batismo no calahouço. 'ó

Foram condenadüll a serem devo· 1 ..
rodas pelas feras no anfiteatro.

--

--

Felicidade estava para dar à. luz
Falecimentos:

F8T.f'm anoPl bOJtH e gemeu. Um dos vg�dugos pergun·

o sr . Aldo do Roso Luz. dedica' Antõnio Borges dos Santos tcu-Ihe ; «Que farás perante as

do funcionário do Departa:"nento Faleceu esta n"ite. repentina- Feros , se já agora te queixas ?».

de Saúde Pública; mente, o sr , Antônio Borges dos Ao que ela respondeu: "Agora eu

a src . Cecília Bélo Wandeley, Santos, conceituado comerciante eateu sof earrto : lá estará um ou

h d t ro dentro de" mim que lIoirerá
dignissimo espôsa do advogado dr, em Armação da Lagoin ai on e

Wanderley Júinior; era conhecido pela o.lcunha de por mim, porque. também, em hei

a 'Ira. Donatília Marques Nunes; Dica Borqes. de sofrer por Ele". No anfiteatro. I
o meninc Iran Manfredo Nuries ; I A' família enlufada. apre.enta Eor orn açoitadas perante todos os

I Ia sro . Lacinia Alvim Schmidt, mos pesurnes .

espectadores. Depois foram arras'

viuva do saudoso catarinense

oe-I
todas por umo voco braba, por

I F 1" S h ·dt fim, tiraram· lhes a vida com a

::'::'::'::'::'::'::'::'::-=_=.::::===================��=��rte�asrc:."/f:bit� Õ�nç;alveli, espôso
-----

X�-l�-;-;-�;';- )��--
.---

espada,

O dié dd," sr, João Go�ç!lltes, do comer·
\ K X O '1' - iario e UInC10 de�tQ praça, não deye faltar I

� :�:i:n����a�:C:l;:l;a; I San U ue' n o I f·
A

o ir�ta. Maria de Lourd�s Men- Madeira na rua1" O tcíol Japones
dei. filha do sr. Leavelgldo Men II Londres, (BNS) - "Sôbre o recursos materiais e suprema-des, ccrnercrcn+e : Pede-nos um morador em Co'

J C O N T E' M
a Ira. Noêmio A. Alves; q'.leir08 rec1amêmos providências

I !l
corpo de uma soldado japonês cia aérea". (O fato desse [apo-

a srita. Denir de Oliveira. extre urgentes contra o fato de estar

I OITO ELEMENTOS TONICOS: [morto na Birmânia, um ofí- nês escrever em seu diário o

rnoso filha do sr, Altino Oliveira, sendo empilhada em plena rua ICial britânico encontrou uma que ouve de prisioneiros brítâ-
Agente nesta capital da Empreza do sub·distrito do Estreito, nas I ARSENIATO VANADA caderneta de anotações que nicos, demonstra que ele come-
Auto-Viação Catarinense, proximidades do depósitos existen I '

-

I
-

• tas na estrada para Coqueiros.. TO. FOSF OR 05. CALelO seu possuidor, um oficial-mé- ça a ter as suas dúvidas). "Sá-

Menino José-Lúcio gr.andes quantidades de madeira. ! " ETC! dico, conservava como diário" bado - Depois de anos gastos
O transito de vaículos chega, às I i- notícia o "Sunday Pícto- da construção de uma auto-

Completa hoje 9 anos o galante vezes , a se interromper. quando I TONICO DO CEREBRO Irial". "Alguns trechos desse estrada sôbre montanhas ina-
menino Josê- Lucia B ..uno. aplica. �e dá o caso de ali descarregarem

I TONICO DOS MUSCULOS I dia'rr'o são bastante revelado-do aluno da Escola Jurema Caval- os caminhões. I
v_ cessiveis, surgem esses dernô-

la2'�i e {�lhinho do distinto ca,so.l Além disso, já se corre o risco O. Pálido.. D.PluP.,ldol, 11'es,
principalmente quando li- nios tentando impedir-nos de

Jose �urlno Bruno .- d, Laudehna 1 de uma passivei colisão naquele, E."'ot.clos, Anêmico.. Mã.. dos e comentados por um ofí- concluí-la. (Este japonês é
Correia Bruno"

. .
trecho. o que é mais grave,' cial do S I'· d I f

-

Cd d b qu. criam Magro.. Crl·.n.... e VIÇO e n ormacoes
om�moran o o auspICIOSO. a

\ As nossas autorida es ca e_:n exo- y "B itâní E· d
-

uma vítima das vitórias de
eorrtec irrrerrto o pequeno anlver·, minor «In loco» a reclamaçao que raquítica•• 'Ic.b.rão • toni- 'I

ri anico. IS o que iz o díá-
f' íd río : "Seg d fei C propaganda): "Segunda-feiralariante o erecera em sua reSI en- nos dirige esse morador dali Coque- fjceçio ger.1 do o,glnÍlmo

. un a- eIra - orno
cio uma mesa de finos doces ego' qu.iros. COIV O sempre a.parelhos britânicos

- Estavamos sendo atacados.
ZOZOIl aos seus mumercs colequs e ,

S I
i cobrem os céus. Todos estão Os brltânícos surgem em pe-

amiguinhos.
__ Sociedade "Recre;tivaT�lia�-- I a n U U 8 n o

com os nervos prestes a arre- quenos grupo�, mas lutam te-

Enfermos: bentar devido a este constante rozmente. Fmalmente, fomos

Acha,s8 enfermo. tendo sido re· d!.�op�:íe�::. n��!r:o:�:d:d:'":.1
"

bombardeio aéreo e terrestre. atacados pela retaguarda e

colhido ao Hospital São Sebastião creativa que terá por fim propOl-' Lle, D.N.S.P. o' 199, de 192] "Quarta-feira _ Já quase não obrigados a nos retirar. Fico
o cl.i6tinto conterrâneo ar, dr. cianar aos SOci05 divertimentos ar-

"''''Mi mnv t j temos alimento, e cheguei a a pensar quantas ve.zes tere-
Fulvio Aducci, provecto advogado . .

e eaerrtações
�_.

d f t t dtiStlCOSl, tens como: , pr .. -_ conclusão que alimento e mu- m_os e e e uar re Ira as, e
neste Comarca. teatrais, recitais de canto e rnuaí- Solenidade de formatura -

t 1'"
co . Alem de um qua:iro de soclos

. níção são fatores preponderan- nao encon �o pa a-:ras palra
Tem experimentado sinslvelS me· ,tistas terá o quadro de s6cios. -, tes na realizacão' de operacões" descrever o "canhonelO que o

a .'. A
. . . , d AfIm de nos conVidarem para

o o •• d·· co tr no's"lhoros rtO S8U estado de saúde, o contr1bumtes. o prImeIro Ja e·
.. l'd d d f (Este homem descobre alg"O InImIgo Inge na.

n08SO eatimodo conterraneo dr d '-0 muitos amadores de "S31shr a 510 enl a e e ormatura

I POUCOS dI'aS depOI'S d·esta u'ltiram a eôa
, . d e entrega de Diplomas às alunas que para Ulll. J. aponês consti-

-

José Boobaid; Inspector Escolar. teatro, canto e rnUSlca, sen o que
C d H b··

_ .-

__ d t' trando bom do urso e l.1 Ihtt:lçao de Edu. tue uma revelacao perturbado- ma anotação foi encontrado o
o segun o es a encon _ F·· h - , 17 h

�

Visitas: acolhimento nos meios sociais de coça0 1S1ca, a:;,unF ad, as_ C o'lra:
que seus soldados, ao con- cadaver daquele que a escre-

d
.

1 . d assim un"l rus. no campo a e eraçao ata-
t
,.

d E t
-,

dDeu 1\OS hoje o prazer e sua ca.p�ta.. pre·.en. o·sa. '

rinense da Desportos, esthleram rano O que prega a propa- veu. s e nao e um ocumen·
cativante visita. o nosso estimada

..

raPldo delienvo�vlm�nto_· .1 n_esta le�oção as distintas 8e�ho- ganda, não po�em ganhar ba- to sensacional, mas fornece
__ o -

I rl�has . d:plomandas Hú:,mellndo. talhas sem alln1ento e muni- unI significativo aspécto da
I B!nnchlnl e Aldo Moeller. Gratos, ção). "Sexta-feira _ Os pri- mentalidade do soldado jap_?-

\ 1·)VO t -.� / \ "D-
"

O'S lO PRECEITO DO DIA si,oneiros _

britânicos são decí- nês e a gradual compreensao
_ ..l�\... _

U � �": O exercício físico é indispensávelldldos e nao responde às per- de que a superioridade que a

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
à saude. Ativa a circulação do san- guntas que lhes fazem. Dizem propaganda lhe atribuiu não
gue e o r�novação do ar contido leles que os alia:dos ganharão vence o soldado aHado", -

Dr. J, J. DE SOUSA CABRAL ,nas p.ulm_oes. Faz. �um�rttar a a o·uena com seus enormes conclue o "Sunday Pictorial".

I
transplraçao e a ehm'naçao, pelo b

EESCRIMT����ep::::mI:��E:t PG:;A��.�'14D80.(esqAU::J�faJ.��;.;�ij:J��i�:��I�� 1-�·t······"·N.N·I4CDl'�"S··A
..
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••
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=-'-- Sob a direção cl1nica do

Precisa-se de uma que saiba casinhar bem. FRACOS •
DR. DJALMA MOELLMA.NN

OrdenadO 300 cruzeir:os. Rua Presidente AN�MJCOS
Coutinho. 23 TOMEM

Vinho Crelsltajl
"Sn.VEIRA"

ITAJAi - $- CATARINA

ANIVl!�RBARIOS

Fer:,:ando Pacheco diAvila
conterrâneo sr. Luíe Fiuza Lima,
sôcio da importante firma Fiuza
Lima & Irmãos desta praça,
atualmente dirigindo em S, Paulo
a filial dessa conceituada firma.
Somos gratos a honrosa visita,

desejando·lhe feliz estada entre

nôs .

Registra a efeméride de hoje o

aniversário nata lício do sr. Fer
nando Pacheco d'Avila. alto fun
cionário doa Correios e Telegrafas,
com exercicio na rD. R. desta Ca

pital.

A. LEBRE PINTO elA. LTDA.&
Rua Martins Fontes, 395 - São Paulo

Firma organizada na Capital de São Paulo, coo! quadro
de vendedores e propagandistas, com grandes conhecimen
tos. aceita representação ou distribuição por conta propria,
de Especialidades Farmaceuticas, Drogas e Acessorios para

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

I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COl1strução moderna e confortável, .situada em aprazível chãc.ara com

esplêndida vista para o m..r.

Excelente local para cura de repouso. Água fl'ia e quente

Al'AREJ,HAUENTO CO�lPLETO E lUODERNtsSllUO PARA TRATAMEN'l'O

:&1f:DICO, CIRúRGICO E GINECOLóGICO,

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtal
- Eletricidade médica - Exames endoscópicol.

,

Crédito Mútuo Predial Grand. Tónico

'Quem perdeu?
Acha-58 depositado nesta redação,

para ser entregue ao seu legitimo
dono. um rosário, encont:rado na

,: Praça IS, por um profissional da
volante.

I ----------------------.--

Perdêíi:se-·��I::;[� :��
tojo beije, no trajeto do Colé.
gio Coração de Jesús. ruas

Jerônimo Co!"lho, Nerêu Ra·
mos, Joinville, Esteves Júnior
e Bocaiuva. Quem entregar
nesta redação será gratificado.

3 v.i

Propr:etários - J. Moreira & Cia.

A mais preterida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

J,abol'atórios para os exames de elucidação de dlagnóstlc08.

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

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

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

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com perm�nência de 10 di,as em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

I Casa de Saúde Cr$ 400,00.
PRÊMIO M.aIOR CR $ 6.250,00

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

l) DOENTE PúDE TER �It.lnTCO PARTICUT,AR

FLORIA.NóPOLIS
Largo São Sebastião --0- Telefone: 1.153

----
-

��.""", C"
.

A/'·•.rI'"A/·t..tt.J. / "! / I "
"

I

'\
. '--c,,' .' :.' \.' .

melhores fábricaS, A Caso "A CAPITAL"
visito antes de efetuarem suas

chama o atençao dos

compras. MATRIZ em

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos, algodões, m01'1ns e aviamento.

para alfai':1tes, que recebe diretamente das

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

Florian6polis, r- FILIAIS em Blumenau e Lajes.

� ..---- -------------------------- i ' _ --..------------..
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6 o ISTADO Terca.felra, 6 de Marco à. '9.5

Instituto Brasil-Estados Unidos
Aulas de Inglês
EDITALIATE: gelado

chá
chimarrão

Bebida saudável

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

EDITAL
De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e

Hospital, levo ao conhecimento de qu�m interessar possa que,
dentro de trinta (30) dias, írrevogaveís, a contar da presente
data serão abertas as carneiras abaixo mencionadas e colo
cado� os despojos no ossário da referida Irmandade, em vir
tude de já haver terminado o prazo de ínhumação, sem ne

nhum direito a reclamação, decorrido o prazo acima.
N" da Data do Se-
carneira NOMES pultamento

6 '- Maria Fortunato de Souza 14-12-1921
8 - Leonor de Souza Freitas 17-4-1933
9 -- Luiz Carlos Saldanha 15-5-1898

11 - Ana Barbosa de Oliveira 14-11-1900
13 - Antônio Rocha Paiva 13-9-1912

Maria C. de Oliveira o o 23-9-1926
23 -- Rodolfo Raul da Costa Oliveira .. o .. o .. 21-11-1913
28 - Alfredo Fernando Coelho 11-3-1923
29 - José Gonzaga de Aguíar o o 5-9-19241

Alcebiades Campos do Livramento .. o . . 14-1-1920
30 __ o Martinho José êalado e Silva o o . 6-8-1914

Maria dos Santos Gusmão o o o. . .. . 5-1-1931
46 -'- Francisco Vieira Cordeiro o o o o o o o o o . o 19-6-1919
52 -- Dr. Joaquim Augusto do Livramento o 7-5-1883

,

Dulce G. Ao C. Livramento o o o 27-7-1878
I

65 -- Assulina de Oliveira o o o o o o o .. o . o o .. o o o o 30-3-1934 '

75 '--- Candida Adelaide Teles Cidade . o o . o o o . . 16-6-1933
93 - José Francisco - menor . o . o .... o o o o . o . 22-8-1932
102 - Maria Candida de Almeida . o .. o o .. o . o o . 18-4-1912
115 '_ João Mariano dos Santos o" o o . . . . 12-6-1929
67 - Jacinta Candida de Almeida 28-5-1880

Consistório, 16 de fevereiro de 1945.
Julio Pereira Vieira
Mordomo do Culto

I z. S. Ballislolli
Refriger acão em geral

Sorveteiras - Refr iger adores, - Ba lcões-«Frigoríficos
(para pronta entrega). Máquinas de escrever e cal

cular-s-Rádios-«Moveis finos-Tapeçaria.

VENEZIANAS AMERICANAS

PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR
R. Felipe Schmídt, �4

Florianópolis

Caixa Postal, 173

sta. Catarina

.. _ IiII ••
·

• .;-_:.a.. , � __�...... UM ••�

COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
,INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifrae do baJan\;o de 1943:
, Capital e reservas

'
'

, . " ' ' ,. , . , . .. . . Cr$
... Responsabilidades ',.', .. ' . . .. , .. ,'..... Cra

Cr$
o-s
Cr$
Cl'$

74.617 .oae.so
6,978.401.755.9';

84.616.216,90
129.920.006,9')
1'16.629.898,90

76.736.401.306,20

',ReceIta .. , .•....•... ,.. ,'..... ..'" .. , ... , .. '.'

Ativo ., ,."., ','., o' •• ' •••••• ' ,

, Sinistros pagos n06 úitlínoe 10 anos .. , , .

'ResponsabUldades o .. ' , ' , ' , , : . o o ' .

DIJ;tETCr.tldDS: - Dr. Pa.m.fllo O'Ultra J'relre � earTalllo. Dr f'nu1C1.1OO
'de 86 e An1lI1o l4all8Orr&.

, '

.&.genclal e ltUb-egeOOlaa em todo o terr!.tór1o nacional. - ltueurtlS.l 00

UruguAI. Re&'uladorw d. nlll'lH nu prLnc1pa.t,a c1dad.el da .A.Inê'1aa. Iluropa
, • �frlca.

AGENT.IIl !IM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O .. C I A; -'Rua FeUpe 8chmldt, a. II
Caixa P08tal a. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. •ALIANÇA"

:, SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

�
,

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
...-.-.- -vw • - ........"_- --_._._---.-..-... __ - _-----••••_.",,.. - - ...

Comprar, vender ou alugar
86 no O «Times» e a «BBC» símbolos de liber .. ,

A SERVID9RA
I

LOndl'eS����) e__ ��,��aR�!!�!os �Sadia!t agôsto.f Q n;aior orgamzaç?o CIO
mes

'

publicou esta carta da-,I passado, recebendo por seu in- ,

qenero ne.ta capital I o •

d' 'ti· t'
.

'

-

tada de 7 de revereíro, envia a, terme 10 no 1CIas que nao po-
por um francês: "Ontem, pela i diamos obter de outras fontes.
primeira vez desde 1940, con-I O Bíg-Ben que ouvíamos tôdas '

segui obter um exemplar do J as noites e que para nós era a
"Times" que fez seu apareci- voz da liberdade e da civiliza
mente nas nossas ruas. Duran- ção, fez os nossos corações pul,
te mais de quatro anos eu vi·, sal' mais depressa e fOl'talecl'r
nha aguardando a.nsioso êsse as nossas esperanças. O mundo
dia, pois estava certo de que inteiro ignora, e sinto não en
êle viria com a vitória, e ago- centrar palavras para desci-e
Ta que êle chegou não posso ver C0111 exatidão, tudo que a,
deixar de vos dizer da grande B. B. C. fez então por nós: tu
alegria que sinto. Ao meS1110 do que conseguiu realizar. l)u
tempo, ficaria satisfeitos se pu- rante aqueles dias tenebrosos
desseis transmitir os nossos prometí a mim próprio que os,

'

mais ('alo1'020S agradecimentos tornaria conhecedores disso"
à B. B. {<. e seus locutores, portanto, de que modo poderia
cujos nomes são hoje tão fa- fazer melhor do que por Inter
míliares para nós como suas dio no "Times?".
vozes pois ouvíamo-los regula-

I GRATIS!peça esfé livro
DOENt:AS DAS AVES E REMEDIOS

De ordem do sr- Jau Guedes da Fonseca, Diretor de Cur
sos, torno público que se acha aberta, até 15 de março pr óxi
mo, 8 matrícula para o CURSO DE PRINCIPIANTE, a car

go 10 prof Cascae s e par a o CURSO ADIANTADO, dirigido
pelo prof. Hill.

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

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

crição. sob pena de perdê la.
Secretaria do Instittto Brasil Estodo s Unidos de Floria

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

Envie 2 cruzeiros em seios pi O porte postal
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L TOA
C,ponAl.T" JA80TICASAl. EH.$.PAI.iLO

Móveis

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral doe Adultos
Doenças das crianças

Laborat6rio. de Análise.
clínicas.

Co.nsult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Casa Pc
rai.o J, das 10 30 á. 12 e das

15 à. 18 h •.
Rnidência: ruo. Vi.c. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual)

--------------....,---�-----

fARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• CaueDaelr. M.fra, ... 5 - FONE 1.642
!atr.,. • dolllldl.

Atenção!
Compra e venda seu imo
velo mas faça-o com van

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

CARTAZES DO DIA'

I POINI-A -JOORI Aceitam••• encomendo,

BAZAR DE MODAS
(onfe�ões -- Alta costura

Novidadas

Rua Felipe Schmldt, 34

, Quer receber 6timlil surpresa?
que o farei feliz! e lhe será
de valiosa utilidade I Escreva
a Soares, à. Caixa Postal, 84,
Niterói ••. Eltado do Rio. I

HOJE , 3a-feira HOJE

CIHE
A 's '7 1/2 horas:

A gigantesca realização do cinema nacional'!
Boa música e ótimo romance I

Deslumbrantes e luxuosas montagens I
Ricas toil Iet tes:

Romance proibido
com Lucia Lamur, Nílsa Magrassi , Milton Marinho, Grande

Othelo Jararaca e Eros Voluaia
NO PROGRAMA

NOTICIAS DA SEMANA 45x5 (Naco DFB.)
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

A ARMADA E A NAÇÃO (Marcha do Tempo)
Preços Cr$ 4,00, 3,00 e 1,00. Imposto incluido. • Imp. 14 anos»,

CIHE «(IMPERIAL)
A's 7 1/2 horas

Sessões Para Todos
Um filme forte. impressionante e misterioso!

Si é forte não perca t Si é fraco não assista!

A pena envenenada
com Robert Newton (O Dr o Broddie de «O Castelo do

Homem sem Alma») e �nna Todd
NO PROGRA�,A .

OPERARIOS DA ILUSÃO (Naco Coop.)
A ARMADA E A NAÇÃO (Marcha do Tempo)

Preço: 2,00 (único) «Rigorosamente proibido até 18 anos
. ... .

Amanhã no Odeon
SESSÕES FEMINIMAS

Madeleine Carrol! e Ster Iing Hayden em:

A ilha dos amores

----�

(Technicolor)

o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ci A. \VETZEL INDUS'l'RIAL-J()lNVILLE (Marco reglsl

••0, 41... '.'ta" í.. O... a'e••• t
��eÃ��;RCtAt
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- '.rC8.'.I,•• 6 d. Marco ele tl45 5

Indicador Médico Fartura

DR. SETTE GUSMAO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E DO

HOSPITAL "NERl1:U RAMiOS".
CUr�o de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S::Io Paulo - Ex·esta,
giárlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
ClitNJCA GERAI. - DIAGNóSTICO PRECOCE .I;; TRATAMEN'l'O ESPJiJClALIZADO

DAS DOEÕ�ÊRAÇÃÕ;:�JÃCOOO�Ú:ATÓRlQ.
CONSULTAS: Dtàrtamente, das 3 às (j horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18,

RE8IDl1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'l'eL 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CurltO ... Aperfelooamento e Longa PrAt1.ca no Rio de Jane1l'O
tJOtU!lllIJI'Ü - reia m&JlbA1 4Iar1am_.... 4u 10,30õ.12 h., à tarde eJ:cepto ao.
.....0.. , d.. 11.10" II! hor.. - CONSULTORIO: R.. "oAo .... to L 7. IIOC>rado -

IJ'U - lR.eeldflnola: R.. PrMI4n" eo.Uaho, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURG'-'\ GIilKAJ, - ALTA CmURGlA - MOL1l:STIAS DJiJ SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
As81sten'te por vários anos do Serviço Ckúrglco do Prof. Alipio COITela Neto,

Clru�·gi'll. do estômago e vias bílíares, intestinos delgado e grosso, t.lTóide, rins,
próSUita. bex�a. útero. ovários e trompas. varícoceíe. hídrocele, varizes e hérnia

CONSULTAS:
OU li li tl horas, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Pat-aíso) , Tel. 1.698.

RESIDltNCIA: RiUlIl Esteves Jüntor, 179; Tel. M'76t

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado �ia Faculdade Nac. de Ml!<1lc!na da Uni1'eraldad. do BraIl1l)

1ls-lDterno do S.enlOO d. CUJn1ca Médio. do Profe8llor Ü81'8ldo OU1'elra, m6d1co eo

Departamento d. Sallde
CLlJOI1U4 .IIDIC4 - .01Ntfaao Inte..... de adnltOl!l e crtanÇAL CONSULTORIO

e RCSlIJJ:NClA: Ru FeU]Ml 8chmldt D_ 18 - TeL 811. CONSULTAS - Daa 18 l. '1,

--------------------------------------------------'-----------

DR. SANTAELLAA.
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade 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 sánatório 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 Alvaro de Carvalho nO 18 -- Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do Pl·of. Sausoo, do Rio de JaAell'o

ESPECIALISTA
DoençS5 e operaçOes ("'OS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu
da bôea fendidos de nascença)

E8ófagoscopia, traqueoscopia, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS: dll.!i 10 às 12 e da.!! 15 à� 18 hora8
Roa Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
8.nlcol de Clínica Infa·ntll da Assistência Municipal •

de Caridade

CON8\J'�!t!1���u��!EAM2�ad���!i��loEs."2.��12�.
Conlulta. doa 2 aI 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, õ. Fone 783

UOllplta

lo... 1.,",,·

DR. BIASE FARACO
MI§d,loo - chefe do Serviço de SUllda do Centro ue Sall<1e

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENlTAIS DE
AMBOS OS SEXOS. - RAIOS INFRA·VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSUl.TAS: das S às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R, Joinvile, 47 - FONE 1648

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

.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. REMIGlp
CLlNICA JU:DICA

1Io1� Intern... de 8enhoru • 011·

1oD\'U em Geral. CON8ULTORlO: Rua

.ellpe 8ctlln1<l\ - Ild1t1cl0 .Am6l1a Neto

••• 111ft. fi .. 13 • H .1 17 bOru. RJ).

,mJIINCu,: , Largo Benjamin
Conatente. 3

Dr. LAURO BAURA
tlapeolall.ta em Doença de 8enho

rll8 - Vias UrLnM!.as.
CurItQ de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Profe�eor Moraes de Barros, da Fa·
culdade de Medicina de 8110 Paulo.
Tratamento MJ)eclallzado. m6eUco •

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital femlJlino (Utero, 01'11'1011,
trO!IIlpal. etc.).

CU!l'a radio.l dai !nfl.amlOÇÕel do.
a.neX08 (Ovârlóa, trompall), sem ope
raçâo). Tratamento de todoa OI dia·
tm-blo. da meaatraaçlo e da flIIterill-
4ade.

'

Tratamento moderno da bl�orra
arta acuda e crOnica. em ambOs 08

sexos. por processo. modeI'llOll sob
contrôle endoscóplco - Uretroecopla
- e de laborat6rlo.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

.

CONSULTAS: - Ou 10,30 li 13

boras e du 2 li II.
COnsultório _ Rua TlHdentfJII 14.

..one: 1.6611.
'

ReSldêneta Rua 'fir44entfJII 7,

Ulobre40),

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

oarwr.aa e Orto CItaI_ • caru.ta
.. tons. r _.... __ruo

CONSULTÓRIO: R. Joã.o Pinto 7 Did·
rtamente du 1. li 1'7 hona. RIlIIlDO·

• ffl .• : 4Irnl!I'aD.. .l� .. h'8.""

Dr. Newton d'Avlla
Operoça.. -- Vias Urinarias -- Doen

�s dos intutinos., réto e onu.

__ Hemorroida.. Trotamento do
colite amehiana,

Fieioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meirelel, 28.

Atends diariamente ãs H.30 hs. I.
� tGl'deJ."daa 16 N. em diante

.... R..Ia; Viela! ftomoel 86.
.

ro." IOQ7.

de petróleo por seculos
Nova York, - (N. T.) - Um fa-m{!ntc para mais sete anos. Em 1919,

1ll0S0 geólogo .americano, o SUl'. Eu- geólogos proeminentes demonstra
gene Holman, que atualmente rarn, ou pelo menos tiveram a COillVÍC
ocupa II cargo de presidente da ção de haver demonstrado, que as
S t a rl1 d a r fi Oi! Company of [azidas !pe.tro]'�l'eras por descobr-ir
New-Jcrsev, 'afirmou recentemente. nos BE. UU. continham apenas seis

DR AUDvUO ROTOLO "O receio que há nos EE. UU. de mil milhões -de barris. O contende
• I.W que venham a esgotar-se suas fon- das que for-am descober-tas até ago-

"'di C·'· r. 'tes de petróleo é inteiramente in- r-a chega a 'quarenta c 'oito mil mi-
ne ce - II'WfUlO - art • fundado". Dentre alguns trechos lhões". "Além disso, a própria! tec-I A (O S I. do discurso daquele cientista, desta- r.ologia já resolveu o problema e
Moderna e possante Instalação camos os segui ntes ; de perto fala está apta a proporcionar-nos petró-

. .

de 200 MA. ala progresso c ao padrão de vida Ieo por muito tempo. Os engenhei-
Díagnósttco precoce da .tuberculose de milhões de seres humanos, "Há ros quimicos demonstraram que
pulm.onar. úlceras gbtncllI e duo- quem diga que nos EE. UU. só te- podemos aproveitar os grandes de
,1�n81s, cãnc.er d? estômago, are- reinos petr-óleo durante os próxi- pósitos de gás natural e os de are
coes das VIU bílíarea, rins, etc. mos 14 ilHOS. Este cálculo se baseia mito betuminoso de hulha e de Ii
\plica o Pneumo-tórax artificial nos vinte mil milhões de barris que nhito dos Estad�s Unidos e do Ca
para o tratamento da Tuberculose contêm as fontes conhecidas e o nadá. Segundo cálculos modernos
Pulmonar :- Tratamentos m�er- consumo genal do povo amer-icano, o petróleo que se poderia obter des

.

nos e ehea.zes desta mol�s!1a que é de pouco mais ou menos mil sas fontes bastaria para satisfazer
Completo gabinete de Eletrtcídade e quinhentos milhões de barris por nosso consumo, na proporção do
uédtcli: Ondas curtas e ultra-e�- ano". "O CITO deste cálculo reside atual, por maís de um milhar de
'as, RalOS Infra-Vermelhos e Raíos no falo <Ire não terem sido tornados anos".
Ultra Violeta. Intrazon-Terapía
Consultórto: Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmidt
I).. , .. 12 hrs., e daa 14 .. 17'1lr.

'f""ou. 1.'7'

em consideração vários fatores irn
por+an

í

es. Em primeiro lugar, tomou
se COJllO certo que não serão desco
bertas novas fontes, quando na rea

lidade estamos descobrindo .ainda
consideráveis quantidades de pe
tróleo c aos geólogos parece que
ainda há enormes quantidades por
descobrir ,no nosso sub-solo". "r';
verdade que atualmente não esta
mos d'escdbrindo o petróleo na mes
ma proporção de antes da guerra.
mas isso se deve pr-incipalmente à
redução sofrida pelas nossas ativi
dades de perfuração, em consequen
cia da escassez de materiais e de
braços, devido ii guerr-a". "Os que
dizem que os subterraneos de pe
tróleo são suficientes ,apelnas para
1<1 anos, se esquecem que raras ve

zes na história dos Estados t'nidos,
a capaeidade d-as fontes ,naturais de
riCJl1czr[l foi mais de 14 vezes o seu
consumo anual". "Em 1926, um co

mité ministedal aprescn�ou ao en

tão Pr<!sident-e Coolidge um relató
rio. llO qual .se afirnun'a que o pe
tróleo estadll'uidense chcgaria so-

Perca�'a Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias. '

Um médico da Californla que atende
as Estrêlas de Cinema de Hollywood
descobriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antiestética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira semana e multas
quilos ao mês. Basta t0ma!' 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - lio

'NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"ormado pela Unt1'erlldad. d. a.n.bra
Com prAtica nOl' bospltaa europ8lW

:mmo. m6l11o. em «era!. ped1a.trla. doen
lU do lIfatema ner1'OIKI. aparelho «enJto

url!llAr1o do homem • da mulher
,.....te. TkBJco: DR. PAULO TAVAB_
Oureo d. Rad101otrla Clln1ea com o dr,

lfanoel de Abreu C&mpanarto (No Pau
'�. E8pec1alllllado em m..tene e iaM.
Pdbl!ca, �l. UninI'l1l1ade do Rio d4I J.
!leITo. - Gabtnete di Rslo X - l!lIectrt>
)lJ'C(fog;n1la clIn!o. - Metabolllmo ba·
Ial - Sondagem Duodenal - Gabinete
!!AI t:!II1oter&pla - LaboratórIo d. micro.
lOpla • anAl18t! clIn!c&. - Rua renumc10
"achado. 8. rone 1.1N. - J'lorlanó1)011a,

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortização de Fevereiro de 1946.
No sorteio de amortizaçã.o realizado no dia 28 de Fevereiro .ie 1946 !oram a.mor·

tizadas as seguintes combinações: (:

QQO DGA IMZ VKI 10M KXA
Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,

poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.
Sede Social: • - RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: -- CURITIBA
Rua Barão do Rio Branco nr. 39

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

NegóciO de ocasião
Por motivo de mudança, ven·

de-se a casa da rua Joinville

ln.
48. Negócio sem interme-

510 Paulo diários. Tratar com Adriano
___..___.. ,-...""".,---...-_........- ._.._ Schaefer, nl melma. 5 v. �

�_- -iiiii--·---··_-._••
-

...
-

...-. --=:

Esta é a verdade 1
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus calçados sem visitar a I
«Tamancaria Barreiros':_jRUA. CONSELHEIRO MAFRA, 41

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

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

TAMPA SANITÁRIA

DUPLIX
__

PATENTE N.O 29.424
__

I
\

TAMBÉM PARA
CRIANCAS

ACEITAMOS PRO,
POSTAS PARA RE
PRESENTACAo EM
CONTA PROPBIA

BERNARDES Ic BERNARDES, LTDA.
Ellcritórlo I

RUA AUGUSTA. 61-TEL. 4·0986
Fábrica:

RUA ANHAIA. 45t

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái. diger.a.;

pequenas, com renda meneal d.
420,00, por 37.000,00 cruzeirol.
Na ruo Felipe Schmidt, por Cr$

120.000,00.
No Estreito, por Cr$ 25.000.00.
Em Coqueiro•• por Cr$ 12.000,00.
Na Avenida Rio Branco. por Cr$

48.000,00.
Na' Praça 15 de Novembro por

Cr$ 130.000,00.

I
Uma na rua Campos NOVOI, num

terreno de l.S24m2; por 40.000,00
oruzeiro•.
TrataI' com A. L. Alv.s, na rua

Deodoro 35.

VENDt' SE uma Serraria
n- hidrâulica, de�

vidamente registrada no I. N.
do Pinho e um Utroly" com
cavalo. e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 • Estreito

VENDE-SE �:n:it�r��i���:
reiros, com casa, pasto. bôa
águl:I e pequena chácara, Tra
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

U. J••

-

Vende-se o predio D. 35
da rua Fernan

do Machado, nesta capital.
(e! â desocupado).

Tratar à rua João Pinto n 51

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As eleições no Chile O ESTADO_Esportivo O E. M.
Santiago do Chile, 5 (U. P.) com vinte e três cadeiras e os Bagé X Escola Industrial

-- Quasi todos os jornais chile- esquerdistas com vinte e duas.

ll_?S se ocupam hoje das eleí- Os comunistas afirmam que
coes para presidente realiza- conseguiram eleger quatro se

das. ontem em todo o Chile. O nadares e vinte deputados, ob
pleito decorreu sob a mais ri- tendo, nas regiões mineiras,
f.�·orosa ordem, dentro das ga- expressiva maioria. Entre os

l'�ntias oferecida� pelo go-!senadores eleitos, figura o sr.

vemo. Alguns orgaos da ím- . Gabriel Gonzalez Videla que
prensa, chilena destacaram, I foi embaixador do Chile no

m�smo, que "eleições 'consti-'Brasil e na França. Em Valpa
tuiram uma verdadeira lição raiso, foi reeleito senador o sr.
de democracia, digna de ser Silva, diretor de "La Union".
seguida e imitada". Extra-ofí- Entre os derrotados encontra
cialmente divulga-se que' os se Jorge Gonzalez von Mares
direitistas do Senado ficarão Líder nazista.

'

alemao confessa

-

NOVA IORQUE, 5 (U. P.) - O Estado Maior alemão

a�uncio�, hoje, a perda de Stargard, o que posteriormente
foi confirmado por uma ordem-da-dia do marechal Stalin di
rigida ao marechal Zuhkov. Stargard erao ponto sôbre o qual
se havia concentrado o ataque soviético destinado a Sttetin e

o Oder. Outras informações alemães indicam que a noroeste
de Stargard os soviéticos prosseguiram em seu avanço rumo a

Naugard,. cuja queda também foi noticiada hoje pelo mare
chal Stalm, que na mesma ordem-do-dia deu conta da captu
ra de Polnzi.

Na partida amist6sa, realizada
domingo último, no campo do Gi·
nasio Catarinenile, entre as equi
pes infantís do Bagá e Eilcola In.
dustrial, saíu vencedora o primei.
ra pela apertada contagem de
2 a L
Formou assim constituida o e

quipe do Bagé: Vilmar. Bento e

Damiani, Silo. Pamplona, e Edío,
José, Medeiros, Valmir, Elví e

Valmor.

OLTIMA HORA

PROGRAMA
Missa em ação de graças, na

Catedral Metropolitana - às
7 horas. Entrega de diplomas,
no Estádio da Federação -- às
17 horas. '

• conferência versou
sôbre o novo

Código êleitoral
Rio, 5 (A. N.) - o Ministro

O "Omlr"1·0 de out'em Agamenon Magalhães novo ti-

Clínicas tJ tJ tular da pasta da Justiça, in i-
Conforme tivemos oportunidade cíou, hoje cedo, suas ativida- comercial dos dois poises.

de informar em nosso edição em- des recebendo em seu gabine-, . . .* .

terior, realizou· se. ontem à noite, te de trabalho o Ministro José .Em no)ento.ldnorlCl!, o «Pra�da»
o comício promovido por um grupo L' h

. .

d t d I
ahrma que Httler nao podera ser

de partidários da candidatura do
m ares, vI�e-presl en e o

I isolado numa ilho como Napoledo,
brigadeiro Eduardo Gomes. Supremo Tnbunal Federal, posto que deve ser enforçado!
O «meeting», que foi realizado com quem permaneceu em lon-

•

em local diferente do que faro ga conferência. O Ministro Li- A Sociedade Amigos da Amé.,.j·

anunciada. transcorreu no melhor nhares foi membro destacado
co, que tem à suo frente a figu·

ordem possivel. tendo comparecido d
. -

. d
ra ilustre do general Manoel Ro-

Esperado fi emprego de nova bomba regular número de pessôos. a co!:ms.sao ela�Ola ora d..o belo, telegrafou 00 brigadeiro E

" Solvo alguns pequenos ({senõel» I conferência de hoje com o ti- duardo Gomes hipotecando solida·

París, 5 (U. P.) - Ante a cance permitiria seu lançamen- 08 discur.sos. proferidos _prima.ra.m último Código Eleitoral, e sua rie:iade e protestando contra 011

d d d t I d � derocã d
acontecimentos do Recife.

erroca a e suas rapas no to da própria Alemanha. As p.e o ecericm e mo eraçao, 1ns':"ltular a Justiça prende-se a '"

oeste a ofensiva cada vez rópri
.

1
- bndo os oradores na manuten.çao I elaboração do novo Co'digov,

I P ° nas emissoras a emaes do odem paro que melhor fosse '
..

' Segundo inEormou uma emissa,a
mais violenta das fôrças aéreas também falam vagamente, no apreciado o gráu de civismo a que conforme declarou o Ministro dos "associado"'. foi fechado o

al�adas, O alto co�ando ale-II assunto. A_ rádio de Oslo refe- o povo barriga· verde atingiu. Usa· Agamenon em seu discurso de "Diário de Pernambuco e préso
mao esboça, maiS uma vez, re-se ao discurso dum indus ..

ram do palavra os srs. dr. Afonso posse.
seu diretor n. Anlbal Fernandes.

d b'l
.

têncí A'" trí I
- Wanderley Junior. dr. Teixeira de -

uma. e 1 reS1S encia. VJO.es I' na alemao, o qual afirmou F dê J' M d •

reitas. oco ern ico ose e elros A Odilon Ribeiro, preaiden te do
nazistas voltaram, esta noite, que os nazistas tinham Inicia- Vieira, dr. Osvaldo Bulcão e snr. fRACOS li entidade estudantil de Peenornbu-
a bombardear e canhonear a' do a produção de armas ainda Bonnavides. AN�MICOS co, o brigadeiro Eduardo Gomes

Inglaterra. E a imprensa brí- mais eficientes e modernas, C CASA MISCE TOMEM transmitiu extenso teleqrama enul-

tânica de hoje faz conjecturas mas que nada podia dizer a LANomEAPraér °b8 ,

tecendo o sacrificio do eatudante

ôb d .
. .. 88 er eeonormsar . �nho Crelsutadl Democrito Sousa Filho e frizando

80 re O emprego e uma nova respeito. Admite-se, aSSIm, a
"Sn.'n:'T"O." que a jornada política ora inicia-

bomba voadora, cujo maior al- p.ossibilidade duma nova ofel'-I Datl-Io'grafo
.� do cerd de dar, sacrifícios e ação.

Slva das bombas voadoras e Grande Tónico mcs permitirá o restabeleciment)
Autorizada a consti· pelo segundo dia sucessivo, o I Estudante da Escola de Co duma éra de liberdade e justiça.

tulcão do aãlnco da comunicado britânico anuncia mê-cio, datilógrafo, oferece-se Um posto central .� .. *-- - ...-------

Prefeitura do hoje atividade aérea inimiga para trabalhar em escritório
para a indúslria :No bar e 110 lar

Distrito Federal n�o só contra o sul, mas, tam- uU casa c. mereia!. K X O rr
Rio, 5 (A. N.) _ O sr. pre_1bem, contra o norte da 111'1 Cartas para «Estudante» nes britânica de tee:idos

1 t L] (B N S) p não deve faltar
sjdente da República assinou:ga erra. ta redaçâo. 5 v. 1 oneres" ... - um

tI" I grande centro téxtil londrino
decre 0- e1 autonzando ao S1'. mostrará ao mundo os tecidos
prefeito do Distrito Federal a I

r-;.'-
-

que a. Grã-Bl:etanha produzirá Fome na Holandaconstituir o Banco da prefei-j 50 L b t'· CI'·tura do Distrito Federal, sob a �\�t IJllb� a ora .orlo IDICO depois da guerra. O centro em

��

�IY�
foco eonsistirá de uma sala de o"upadaforma de sociedade anônima � � exposição que ocupará uma tJ

de economia mixta, nos ter- f;:;: �. RUA JOÃO PINTOI 25 _ Fone: 1448 área de cinco acres e que será Londres, Março (Interalia-
mos da legislação vigente. O

I
t; g instalada no coração de 1.on- d?) - Segundo notícias L'ece-

capital social será de cem mi- =
, .

_ _

cn (em frente ao Tesouro do Estado
dres, representando quasi tô- bIdas. em Londres proC'edentes

lhóes �e cruzeiro�, d2vididos RMRTOnO PRTOLDGICnS Florianópolis das as firmas de tecidos por r
de Emdhoven, os hahitantes

em qumhentas mIl açoes de
. atacado do país. A Associação de certas _zonas. ocupadas da

duzentos cruzeiros cada uma e Dr, H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza de Tecidos por Atacado, a que {Holanda sao obngados a co-

a duração de 50 anos. Farm. L. aa Costa Avlla se deve a iniciativa do projeto, mel' bulbos de tulipas para não

C O N V I T E Exame de sangue, Exame para verificaçã.o de cancer, anuncia que a sala de eXPosi_lmorrerem
de fome. De acôrdo

.

E:Kame de urina, Exame para verificação da gravi ção de que se trata permitirá �?"m out�as i.nformaçóes o.,s n!-
A dil'eção, corpo docente, di- dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I que os compradores ultramari-

.,l",Ül)S an eaça,m de mort� .<lquv
plomandas da "Escola de Edu- doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes, nos possam ver e analizar tôda les q:l� se atrevam a utIlIzar a

Exame de secreço-es, a série de tecidos fabricados e!et:'lcldade para qualquer
cação Física do Estado" e do fm(
"Curso de Habilitação de Pro- Jlutovaccinas e transfusão de sangue. pelas firmas especializadas da :J

fessoI' de Educação Física",
Grã-Bretanha, num espaço de ------.--------

têm a satisfação- de convidar
Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc. poucas horas, ao invés de gas- RITl Hoje 3q.feira As

as autoridades e amigos para _
tarenl dias ou semanas visi- 17 e 19.30 horas

a solenidade de formatura, a
tando diversas emprêsas, ma- Georg:ei::ee:t,d�ecle°bberon e

��!�zar-se no dia 7 do corrente Encontram obstinada resistência ��!������r�� p��:;�o X:;:eOCi�� o úrTiMgbr��C��TRO
todos os mais recentes pro- Elo tinha tudo que uma mulher
gressos introduzidos na indús- pode ambicionar ... E erCl tudo que

tria téxtil do Reino�Unido, um hom&m pqde desejar... ,

No programa:imediatamente após a sua en· Cinédia Jornal _ Nacional
trega aO público. Livre de ceneura

Preços Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40

Dividida a Pomerânia em três partes
MOSCOU, 5 (U. P.) - A Pomerânia foi dividida em três

partes, pela dupla irrupção dos exércitos russos até ao mar

Báltico. Com efeito, ao mesmo tempo que o Primeiro Exército
da Rússia Branca alcançou um ponto situado 20 kms. a sues
te de Sttetin, também o Segundo Exército da Rússia Branca
chegou a costa, cincoenta kms. para léste. Quer dizer que a

Pomerânia foi cortada numa parte adjacente a Dantzig, nou
tra compreendida entre os dois Exércitos russos, e numa ter
ceira que se estende a oéste de Kolberg.

Informam do México que a Frcm
ça exigiu que as grandes potencias
dêm resolvas aos planos de Dum
barton Oaka a ser apreilentados
na conferência de São Francisco,
China, estados Unidos. Rúsilia e

InglatJH'ra, repelilom o pedido da
França.

Florianópoli� 6 Mar(o de 1945

Resolução da f. (. D.
A F. C. D, por resolução de 2

do corrente, escolheu cs ar. Wal
dir Grisard, Nazareno Simas e

Moacyr Iguatemy da Sí! ...aira para
constituirem a comissão de Remo
e Notação.
A escolha do nossa Entidade re

caiu em desportistail de reconhe
cido valor, razão por que, podemos
confiar, teremos regatail mui
to cedo. rnarcando, assim, o reini·
cio das c tivídc.des náuticas em

nossa terra.
A novo comissã!'. que terá corno

Presidente o sr. Waldir Griilard,
iierá empossada ainda esta serna

Nova fábrica
de papel
Curitiba, 5 (A. N.) - Den

tro em breve estará funcionan
do em Antonina, uma nova

fábrica de papel, que se pro
põe fornecer produto de todas
as qualidades a preços como

dos e em abundância. Trata
se da Companhia Antoninense
de Papel Ltda., que f'uncíona
nesta cidade.

'"

O Chile foi convidado a parti
cipar na conferência de S. Frun-
cisco.

O presidente Rios não aceitou a

renuncia coletivo do gabinete chi
leno.

Sem auriça ...
-Bonito! Todo alinhado, fazen·

do uma bruta pose. Vieste almo
çar?

- Não! Represento a imprenia ...
OI:

Ind. Vítor Faria
A serviço da conceituado firma

Malharia I tajaí S. A, da cidade
que lhe dá o nome, e da qual é
seu diretor-gerente, acha'se entre
n6s o acatado industrial sr. Vítor
Faria.

e

na.

Farmacêutico (jERCIHO SilVA

Mario Roato, que dirigiu o lIer

viço de espionagem do «dúce»,
{ugiu do hospital em que elltava
internado Para sua captura, foi
instituido o prêmio de um milhão
de Iire s,

- Então o Orlando ganhou urna

medalha sem correr?
- Coisa do Benito. Também.

quem não admira um campeão?

•

A prop6sito do proibição da
exportação de gado do Uruguoy
para o Brasil, urna comissão da
Associação Rural do Uruguai pro
testou, afirmando que tal medida
muito prejudicaria o intercambioLaboratório de Análises

(Chefe do Serviço de Laboratório do Assistência)
Exames de sangue, urina, fezes, escorro, 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

SUPREMO Q. G. ALIADO, 5 (U. P.) - O comunicado
aliado de hoje informa que fôrças aliadas estão encontrando
obstinada resistência na área Xanter, mas noutros setores fi
zemos boa progressão. A "bolsa" Weeze-Geldern-Venlo, está
sendo varrida, a leste, as cidades de Kappellen, Issun e Rghe
rudt foram limpas de inimigos.

ROXY Hoje, 3a·feira à.
19,30 horos.

Gary ,

Gront e John Garfield em:

RUMO À TÓQUIO
Ai vem eles ... vivendo um romance

de heroismo em que a. camera8,,,
No programa:

Cine Jornal Brasileiro - Coop.
NQticias do Dia - Jornal
Improprio até 14 anol

Preço único Cr$ 2,40

NUNCFI EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,

A Gestapo efetua
prisões em massa
Londres, Março (InteraUa�

do) - Informa a Agência Te�
legráfica Norueguesa que a

Gestapo efetuou mais de lOO
)Jl'i8Õ(,� nos lllTedOl'es de Voldeu
na província de Sunmo�re. DH
furia nazista não escapam nem

velhos, nem mulheres, nem

Icl'iança�,
Amanha, no Ritz: • O TUMULO

DA MUMIA
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