
lJONDRES, I (U. P.) - DUAS GRANDES FORÇAS DE BOMBARDEIROS NORTE ..AMERICANOS E BRITÂNICOS REALIZAKAM
GRANDE ATAQUE SINCRONIZADO A OBJETIVOS INDUSTRIAIS E FERROVIÁRIOS SITUADOS A NOROESTE DA ALEMA_

NHA SENDO ESTE O 16" DIA CONSE(;UI IVO DA OFENSIVA AÉREA CONTRA O REICH.
'

o o presidente da República assinou ontem o ansiosa
mente esperado ato, adicional da Constituinte de 1937,
que estabelece entre outras coisas: 90 dias antes de ter

minado o periodo presidencial, fixado em 6 anos, serão
realizadas eleiçoes; o Parlamento reuriir-se-é a 3 de maio
de cada ano, salvo caso extraordinário e sua legislatura
durará 4 anos; o número de deputados, por Estado. não

poderá ser superior a 35, nem inferior a 5; são condições
de elegibilidade ser brasileiro nato e maior de 35 anos;
são eleitores os maiores de 18 anos, de ambos os sexos;

não poderão votar as praças de pré; dentro de 90 dias, a

partir desta data (28 de fevel'eiro) será fixada a data das

o Inomento po lí t ico AOcipaçaõlillTéíôãiíha
CONFERENCIOU COM O EM- sociação Comercial de São Pau-

. �ashmgt�n, 28 (U,: P.) - Re� ICla de Ya�!a o prl?sSlduenn1tae
l'AIXADOR LUZARDO lo para fazer alí um discurso , íerlndo-se a ocupaçao da Ale Roosevelt, frízou, ,ma ,

RiO: 28 (A. N.) __ A chegada t ra cando um programa de acão I manha, J presidente Roosevelt vez, que amda sera preciso lu-
. . da": classes conservado ras so'b're lem sua entrevista disse que, tal' muito até, a vitória, Obser-do sr. João Neves constituiu um � � " I

acontecimento para os meios po- a atualidade po l íti ca. O discurso

I
I de acôrdo com o plano original vou, ademais, que o povo nos

líticos. Ontem mesmo à noite () será pronunciaelo sexta feira à \ das três
.

potências, a Rússia Estados Unidos, diante,. dos
,. devena ocupar o leste da Ale- sucessos na Europa, tinha

s r, Joüo Neves foi posto inteira- tarde, em uma reunião solene

Comer- lmanha. A' Grã-Bretanha ca- muitas vezes uma impressãomente ao par da situação políti- reafizada na Associação
ca uma 1011g'a conferência que eia l, com a presença dos lideres lberiam O oeste e noroeste do errônea quanto a guerra no

JI -

Reich. A zona norte-ameríca- Pacífico. Na realidade mesmo
teve com o embaixador Batista daquelas classes. Nesse mesmo

IO SI'. Joa-o Daudt na, finalmente, estender-se-ia depois de derrotada a Alema.-Luzardo. Além disso, comunicou- dia, à noite,
h E t d U id

.

dembarcará de regresso ao 1'1'0. ao sul da Alemanha. Mas, es- n a, os s a os 111 os am a
se d irótamc nte com seu irmão ' \,

• * • clareceu Roosevelt, este plano teriam que enfrentar uma
em Cachoeira, no Rio Grande do

não ficou definitivamente as- guerra longa e pesada no ex-
Sul, recebendo a agradável no- DA VISITA RESULTARÁ UM

l\lOVIlVlENTO DE ARTICULA. sentado, devido ao propósito tremo Oriente.
de convidar a França para

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

çÃO DAS CLASSES ECO:NôlVlI-

Venratb II·mpaparticipar na ocupação daCAS �

Alemanha. Sôbre a conf'erên-

de inimigos
Com o 210 Grupo de Exérci

tos, 28 (De Ronald Clark, cor
respendente de guerra da Uni
ted Press) - As fôrças norte
americanas estão empenhadas
na limpesa de Venrath, locali
dade distante 9 quilômetros ao

sul de Munchen Gladbach, de
pois de uma progressão de 8

quilômetros, realizada nestas
últimas horas,

o MAIS AN1'IGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

9ConstitucionalLei D.

Ano XXX 9332I Flo�ianópolis - üulnte-tetre J 1 de Março de 1945

CARECE.M DE FUNDAMENTO
São Paulo, 28 (A. N.) - O

"Estado de São Paulo" publicou
hoje longo telegrama de seu cor-los Estados UnI-dos

·

respon dente no .Rio a propósito se opOflaIIl
:: ;:::�;; ::d�,:::�:':::.:::� I declcrccõo de Chapultepec»:�o d�:et;:n:: �:r�:::il�eSJ'�â:;� cidade(!o México, 1 (U� P,) agu�rdar a chegada do seu io:'ganização mundial será p�.
ves de Santos Filho, para se de- - Os Estados Unidos se opo- presidente Tom Connaly, da IdIdO ao Congresso estaduní ..

dicar a política. O sr. Santos rão à "declaração de Chapulte-I Comissão de Relações Exterlo· dense que "I?ermita ? ernpre
desmentiu a notícia declarando: . pec, tal como foi redigida", Ires do Senado norte-amenca-I go de determll1a,d� numero �e
"O cargo que exerço, posto que lEsta notícia foi divulgada hO-1

no, hoje esperado alí. Ao que fôrças sem a pnevia al:>rOVa(;9.0
de importância e de confiança Ije por fonte autorizada junto se afirma, para o tratado de parlamentar".
direta do govêrno, é, no entre- 'à conferência do M é x i c o, ·�_-_-..&- ...,..._w,_ _

•

---:__""-_;_ -...-_-�":,.".'W__'W..- J'" -_

la.c�'escentand� q,ue um díspo-] Nlnguem poderá mais Impedir que o.sitivo constítucíonal norte-. '_

I�m�ric_ano nã,o �:rmite a de- Brasil se torne uma grande naçao
I clar açao

de guen a dos Esta-
.

trevista a um jornalista bras i-

Idos Unidos sem prévia aprova- RIO, 28 (E.) Ao .?eClar�r leiro que acompanhou a dele-
ção do Congresso". Afírmou, que "ninguem �o�ela m�ls gação do Brasil à conferência
'ainda o referido informante impedir que o Bla�ll" se torne: do México, tendo o sr. Adolfo
aue, entretanto, "os Estados uma grande naç�o, o sr, Berle se excusado de fazer
Únidos não se oporão a ideia Adolfo Berl�, embalx�d�r d.os apreciações 'sobre a situação
fundamental na referida de- Estados Unidos no, B,:asll, .aflr- interna brasileira.

me, assim, a confiança da na- claração _ de que o ataque à rr;ou que? seu pais te:n,�mt�- -------

cão prestando-lhe as devidas
. um Estado americano Dor I resse naclOn�1 na exístêncía Um total de 180contas das responsabilidades que 'qualquer outro país const.itue Ide um. Brasil fort� e:n tod(�s

me cumprem. As notícias ulti- :ataque a tôdas as Américas". �.s sentld<?s ;;- economico, poli- resolul'o-esmamente divulgadas sôbre meu ! Hoje foi adiada a reunião da,' LICO e s�c�a� e que poss,ue pla- \I
afastamento carecem inteiramcn- I comissão que estuda a decia> nos definitivos no ?entIdo de México,?8 (U. P.) - Um
te de fundamento". Iração de Chapultepec afim-de ac�ler:=tr o {o�'n�cln.:e�t,o .de total de 180 resoluções tinham

maqumas e assistência cecnica sido apresentadas 'a conierên-

hOSP' -IIa Ie -Iros r:J�st\��d���,s�� s�a�l;��;���� ��ad�eo����l�e���e::�sea ��i�
matérias primas e ampliar o outras moções dêm entrada
seu mercado interno. ainda, apesar do encerramen

.

Redfe, 28 (A. N.) - Entrevistado por um ve>spertino, o I
A declaração foi feita em en- to oficial do prazo.

. �i��J�����;��:en��:�J:Ese��:I;.��L����i:����it��;:.�� I abandona ram Neu-Slell·1nesforço de guerra do nordeste, declarou que toda a Naçao bra-I�i1eira, está de.rute do relevaThte papel de l'econhecimento pe- LONDRES, 28 (U. P.) - A DNB acaba de a)IlltlllcialI' <ae os
10 Bmsil, 11esta gueil'l'a, prLncipalmente a missão estratégica alemães evacuaram Neu-Sttetin, na Pomerâriía. Mas afiirma
servindo de bruse às fôrças norte-,americanas quando o eixo que foi 1mpedLda a continuação do avanço russo além de Du
domitnava no front ·africano. A respe.úto da Fôrça Expedicioná- b;.itz. O mesmo comentarist'a admite, também, que os n.o,l'te
Tia BralSlileira disse que hoje, na Itália, lava com sangue a ame1rÍcanos, empenhando todos os seus trunques em sua ofelllsi
afronta da�� fôrças da prepotênda. do eixo ao invicto pa,vi1hãJo". vai ('(J<useguir:wl/ oIl.1item, grande,s gamhoi'l de t�rrL!óriº

tícia de que sua progenitora es

tava passando melhor, tendo en-

nado em franca convalescença.
'" * l'

,..1

AVISTAR-SE-Á COM O PRE
SIDENTE

Rio, 28 (A. N.) - O sr. João
JIíeves pretende avistar-se com o

presidente da República no Rio

Negro, provavelmente ainda ho

je. Depois marcará o dia de sua

partida para o Rio Grande, que
deverá ser por tôda próxima
semana.

AINDA �AO FIXOU A DATA DA
PARTIDA

Rio, 23 (A. N.) - O embaixa
dor Batista Luzar� que vem

desenvolvendo í:1Jraordinária
atividade política, embora ainda
não Lenha iixado o dia da par
tida para o Rio Grande do Sul,
espera poder seguir até meados
da semana próxima. Alí se de
mo rará uns dias prosseguindo
v iagern para retomar seu posto
em Montevidéu.

* * '"

, * •

PARTIRÁ HOJE PARA SÃO
PAULO O SNR. JOÃO DAUDT

DE OLIVEIRA

Rio, 28 (A. N.) Partirá
amanhã pelo Cruzeiro do Sul

para São Paulo o sr. João Daudt
de Oliveira, presidente da Asso·

cia�iio Comercial e da Federa,

çào das Associações Comerciais
do Brasil. -Essa viagem corre,,·

ponde à aceitação de um convite

que o senhor João Daudt rece

beu de parte da diretoria da As.

Rio. 23 (A. N.) - Da viagem
do sr. João Daudt de Oti« eira a

São Paulo ao que se espera, re

sultará um movimeuto geral de

articulação das e lasses econômi
cas que se reunirão nesta capital
num grande congresso talvez

ainda duraute o mês de março.
Então serão assentadas e defini

das as bases de um programa de

po lífica econômica nacional, í'ó
ra de partidos, e que seria sus

tentado em todo país pelo co

mércio da lavoura e indústria.
" * ..

tanto, de natureza exclusivamen
te técnica. Por isso me acho
afastado de qualquer atividade

política partidária. Poderia, é
certo, ter eu pensado em me

afastar do Banco do Brasil no

momento em que se abrem elei
ções para manifestação popular
mas juntamente com (J govêrno
do qual faço parte, ap+esentar-

SJJmos bons e

�-_._----

o motivo da prl.ião
de) sr- Whately
Rio, 28 (E.) - Segundo um

jornal desta capital, o verda
deíro motivo' da recente prisão,

I
do sr, Alberto Whately, ocor-

I
rida em São Paulo, foi o fato
de ter dirigido uma longa carta
e não um simples telegrama
lao sr, Stettinius, durante a re
I cente visita que fez ao Brasil.
Nessa missiva o snr. Whately
teria feito comentários desai
rosos quanto à situação políti
ca do Brasil.

VE::\TOH f'ARANAENSE

Rio, 28 (A. N.) - Está sendo

cspe rudn nesta capital, de um

momento para outro, li senhor

Manoel Ribas, interventor' no

Paraná.

Estabilizador e transformador
Vende·se um, de 1
edação do ESTADO,

kilowatt, nCl

,

a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO- Qulnta·felra, 1 di. Marco d. 1945

Belém, 26 (A. N.) - A Co
missão de ajuda à FEB, presi
dida aquí pelo ge,neral Zaca
rias Assnn(_'ão, vai cumprindo
�ua mis,'lão, 00!Jspguindo va- Ilioso apôio de todas as classes
sociais. Assim a Compalnhia

Ide Comédias Barreto Júnio[',
que ora se exibe mo Teatro,

às 15 horas ofereceu um espeltáculo cuja
ren da reverteu para a Fôrca �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;.;;;;;;;�;;;;;;;.:;;:;;;;;;�;;;;;;;;�;;��Expedicionária. Agora a Fed�- ;;

ração 'Plaraellse de Des'portos,
atendendo a um ,a,pêlo daquele
rnil1tar, vai promover unI tor
neio relâmpago entre os clu
bes fiJiados, incluindo o fute
ból, hasquetebol e vo,leibol,

1.- cujo result31do ficará para a

I Comissão de ajuda da Fôrça

ARMAZEM B O NF IM I'JXpediCíonãria Brasileira.

O proprietário deste acreditodo estabelecimento III MAQUINA DE ESCREVER Ipara, melhor atender sua grande freguesia e ao
V d tát'!. . en e·se uma por r marco

povo em geral, resolveu Inaugurar no dia I "CORONA», por Cr .$ 600,00.
l°. DE MARÇO a sua nova secção: II

TRATAR com o sr, Heitor

Deposito "e retalhos
Varela à Rua

:itlbanOa, J
Retalhos das melhores fozendas, diretamente das I

melhores fábricas. pelos menores preços. I Mais três
Aguardem o mês de MARÇO - E' assombroso

II
mercadinhos

Vai revolucionar o comércio de tecidos. R'1o, 27 (A. N.) - Mais três

ARMAZ·EM BONFIM·
mercadinhos vão ser instala-

'I·
dos brevemente nas zonas de
Vila Izabel, Tijuca e Campo

I Grande. O Serviço de Abaste-
cimento, sob a direção do sr,

E S T R E I T O Rodolfo Mota Lima, está ati·
_____________• 1 -.1 'vando os trabalhos de insta-

lacão de mais mercados afiríl
de' que os mesmos sejam en

tregues ao público dentro do
mais curto prazo possível. Ell-

{'u)'!'o Superior de Admillistl'nção e ]<'inanças tretanto os mercadinhos de
De ordem do senhor Dil'tlitor, convido todos os alunos des-IVila Izabel e Tijuca serão

se CURSO para, 11110 dia 10 de março, às 19 horas, nesta Acade-' inaug'urados, possivelmente,
mia de Coméroio, assistirem à abel'ltul'a dos trabalhos do ano I na primeira quinzena do pró
letivo de 1945, com a auLa tnaugnnal mi'nIÍISltl\3ida peJ,o senhor,ximo mês ficando, assim, 03

doutor JOÃO BONNASSIS, pl'ofesslQIr de SociollOgia. moradores daquelas zonas do'-
SecretaI1ila da Aüademia d.e Comérdo de Sallllta

cat.arÜ1a, Itados
de novos meios de abas-

em Flol"i'anópolis, 27 de fevereiro de 1945. tecimento d.e vários produtos
Flavio Ferrari, SecretáTio destinados à sua alimentação.

propósito das
Hio, '27 (A. X.) - Em seu nú

n;�'ro de oní cm o "Jurnul do
Comcrcio "

publica em sua pr i
iuci ra púgina uma longa nota
(111 tôrno da agitação que se vai
fc,zendo u propósito das pr óxi
mas e lr-içôt-s. Entre outras cou

�;as, depois de aconselhar calma
e pun dernçâo, que só beneficia
r:�o ao vais, diz: "A ponderação
voltundn a todos os raciocinios
farú compreender que não hú
nada de est ra nhú vcl naquilo que
() govêrI1o vai fazer, para ericon
í

rnr de novo () caminho da de
inocracla, afim de poder o Bra
sil, retornar a estrada larga das
'L!:as Iradições, da qual se dcs
viou ('111 meio de unia orientação
({U(, era uni versa I; e se pódc du
r.rr t unto esse desvio precipita
do, foi .por fatores externos, pr-
la supervcn ió nciu ela guerra, que
.'Íl agora chega ao seu tê rmn.
D(' outra parle, certamente, não
""ria possl vel manter o povo
IJl'<l'iileiro no longo regime da
minnr-idudc que lhe foi imposto,
Prosseguindo, diz o velho malu
I ino : O que é essencialmente ur

p,l'nlL' é restaurur os órgãos re

])J'('s,'IlI:11il'OS do pOI'O bras i lei-
1'0, pt-lo mandato legitimo que
sú ele i n veste os delegados do
pnvo no dirci!o de r-epresentar
�l Nação, de defr-ndcr os seus in
t c rêsxes e de incarnar a sua so
berunia. Para isso, num rc

gillW l'el'dadeirtlllC_lte democJ'a
tico, não hi! outro processo se
não o da consulta ús urnas. :\Ias
pa 1'<1 elwgar até lá de forrnu
tranquila e segura. forçoso é li
existência de lIll1a legislação, re-

ele.-�o"es I O gr8'. Benício e a
\I Siderurgia Nacional

gras honestas (LP principios ela- Rio, 27 (A. N.) - O general
!OS, capazes de assegurar a h- Benicio da Silva, comandante
ITe mu n ifestaçáo da vontade dI' da la R. M., deixou as seguiu
LJOI'O na escolha de seus dirigen- tes impressões no livro de vií

rs e mandatários. Para obter-se
essa lei eleitoral é imprescindi- sitas da Síderurgiea Nacional.'
ve l que se aceite c acate () poder "Dos ernpreendímeaitos que re- De ordem do sr, Preaídente, faço público, a quem ínteres
que, pelas circunstâncias, de fa- comendam O govênno do pre-

sal' possa, que, dentro de dez dias, a c,onJtrur desta data, serão re
to estú em condições de decretá- sídernte Vargas, Volta Redon- cebidas propostas paa-a arrendamento do Bar e Restaurante do
la, sobretudo quando êle próprio Clube, recem ímstalado.
! cconh ece que se desviou dus da' é, sem contestação o que
tradições nacionais e busca re- mais alto se impõe. Mas não Os interessados deverão apresentar suas propostas, devida-
tornar o caminho perdido dentro bastou ao govêrno a concep- mente assímadas, em envelope fechado, contendo:
da "�rlva selvacia ", em que -

d t di J a) - prova de idoneidade financeira,'ainda se debate. Nâo seria: COI11- çao es a gran rosa o rra, por
p rc e n s ivc l o esfôrço para ema- todos os títulos capaz de elevar b) - prazo'de arrendamento:
.unh.rr, quando o que se pede é o Brasil e América do Sul a c) condíções de funcionameruto e material a ser empre-
Q ajuda ela boa vo lta(!e, a C0111- posições que lhes competem gado;
prt-c.isao gel�erosa C" útil. para no consorcio

.

R". 1 FOI' d) tabela de prêços.
(:ue �e deslindem os meandros. ,

Il Il lV�lsa .

_

de uma situaçâo dificil e pcrdu-. preCISO tambem a colaboração Será exigido serviço de primeira ordem e material sutíclen-
rúve l. X'pga-sp, agura, a 311tori-1 dos Estados Unidos, e, acima te para atender quaisquer festas na séde social, inclusive ban
d:ldv do goY(}l'I1� para ��cret:J;" de tudo, a extraordinária

c1rupa-1
quetes .

1:]�',dIfb5. " qU� ,"?O peJ:I11!tJr ao

cidade. da emgeriharta brasileí- Quai.squer outros detalhes serão fornecidos pela Secretaria,fil ,JS! 1 I ernteg: ar-se pelo .voto,.. " " diaríame t d 17' 20 h êd d Cl bna cnmunidatle dos povos livr-es, I a, n01 teada pelo desassombro, - n e, as - as oras, na se e o u e.

(- f::J�L'r obra de coníusão e pro- bonestidade e competência dês-.' Secretaria do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 20 de
vor-ar dificulda,des que hão f[�tal- se .moço que, honrando a Si', fevereiro de 1945.
mente de conrtuz rr a anarquia e

111eS1110 honra ao E r r" it �lanoel Ferreira de �[éloviolôu cia". Mais adiante, diz: "A' , X�'lCl O a
,

vvolucâo dos aconl ecimcntos que pertence e a Pátria de que

I
10 Secretário

concluz iu-nos às perspectivas' é diléto filho, O cel. Edmundo ••

l!rolll issorus que boje defron ta- de Macedo Soares".
mos com a alma aberta a todos

S NGT TEI1 ]os trausportes de um irradiante Camisas, Gravatas, Pijarnes AN-T ( )júb ilo cívico. Seria lamentável ._.
'

_ _)_J "-_, _

rmnprorueter essa v.Iór!a CC1:!
Meiasdas melhores, pelos me,

C·· Iexcessos injustificáveis com re- Dores preços s6 na CASA MIS' ontem OItO e emento, tônicos
talh"ç(irs in)portunas, -:0111 am- CILANEA - Ruo C. Mafra, 9 F' f C' 1hições dt'smedidas. As urnas que OS oro, a c o, Vanadato e
SP ,,<10 abrir terão o banho lus- Vai· cumprl·ndo Arsen ato deIra1 tia purificação das l1Jãos
j)l'01'('!1:':5 que :,5 PllÍregaram ao • _ Sódio. etc,
povo brasileiro". . sua ml8S80

próximas

Rua Conselheiro Mofra, 35
Telegramas: LUAMA - Caixa

Fone: 1565
Postal 129

«4uto-Viauão Itajaí Ltda.»
Floriauópolis-Itajaí

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

quintos·feira.
Horário da s Partidas:

Segundas - Terças - Qual'tcs e Sextas·feira
Aos sábados às 13 horas,

ACEITAM-SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima & Irmãos

Emprêsa

Rua Coronel Pedro Demoro 1531

Á('XJ)}�)nA DE COMÉRCIO OE SAXTA (,Arl'AIU�A

i !kSb lU

Clube 12 de Agosto
Edital de concorrência

Os Pálidos, Dep�uper&do8.
Eôgotndos. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Cridflyds RclqUÍllcllS rece·
berão ti tonificação geral

dI) orgnQJ�rno com

Crédito Mútuo Predial
Propr�etários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAJOR CR $ 6.250,00

Muitas bonif:caçõss e médico g atia

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
-----

... M _= = ••• w._ __ .. __ =l1li= __ .w.

COMPANlDA "AUANÇA DA BAlA�
Fllndada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Clfrall do balanço de 1943:

Capital e reservas , _ , .. , , , •

Responsabilidades ..........................•.....

Receita '.,' .

Ativo .. , ,., _"., ' .

Sinlstros pagos nos úiUrnos 10 anos .

Responsabllldades .............•..... ' ....•..••...•

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
CrI

74.617.035,30
5.978.401,755,97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.62.9,898,90

76.736.401.306,20

DIRE'I'GRES: - Dr. Pamfllo c1'Ultra rretre c1. ÜlU'Talho, Dr. J'rancaoo
d. SA • An1s10 MaBtlOITL

Agêncllle e lJUb-agêncla. em todo o terrttórto n.aclonal. - ItucuraJ DO

UruguAi. ReBUladol'ell de sn.rIM naa pr1.nClpaY clc1adet da Am6rlca, Iluro�
_ Atr1ca,

AGENTI!l EM FLORIAN"" )L18
C AMP O 8 L O B O .I: C I A. - Rua �<eUpe 8cbmtdt, 8. 8.
CaJxa P08taJ a. 19 - Telefone 1.083 - Enll. Telegr. "ALIANCA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, T1JBARÃO, lTAJAt, BLUME

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
tr..........._..... - .......-_",_._-_·........-.·_....- .......,....,..._·.-_-.-.-..._·.·.'.-...-.....·_'''''-_-l1l1'\I,'.'';' •

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA $A.". a(OSA
,

()RI-AÂ NT_)O SO l\ R PBJI_.fI�l
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «8carpelli» _e· Florianópolis
ii Ui\Ii 8. IS_ i., Illlila"IIlIll,'Jtf•••, $ 1.6 .. t ••• J • UI I I a. , A_ • nJ I

,

-

Iii 1
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EMPRESA UNIVERSAL Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 na

I A SERVIDORA I

r iii maior organização no

gênero nesta oapital)
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Ge ro l de Adulto. IDoençus dos crianças
Laboratório de Análise.

Iclírucus.
Consultório: rua Felipe Sch-

I rnidt, 21 [alto. da Casa Po
rctso], das 10 �O áa 12 e da.

I15 às 18 hs.
Residência: �ua Vilic. de Ouro

Preto, 64.

IFone: 769 [manual}

ta ..,_. _

IDr. Guerreiro da
Fonseca

Al'isa a seus clientes e

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

em Sto, Amaro.

Atenção!
Compra e venda seu imo
vel, mas faça-o com Van

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

CONSTRUTORA
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carla Palenle, D. 92
Matriz S. Paulo - Fone: 2-4550 -Caixa Postal 2999-End. Teleg, Reg. «Construtora
Rua' Libero Badaró 103-107 Fllíars em todos os Estados e Agências no interior

Result'ado do Sorteio realizado em 26 de Fevereiro de 1945
l: Número Sorteado 3.722 - 2.8 Número Sorteado 1.355

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial "B" _ ..

-

"C" -- "O" 53722 -- PJano Universal "H" 355722
f'.t1undial «8»

Os títulos com os

4 ílnae s 3722 Valor Cr$ 9.000,00

Munrlio 1 «C,) Mundial

I�

Precisa se alugar uma. no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mais quartos.
Dão-se referências.

Informações nesta redação.

3 V L

l' Premio 53722 Valor Cr$
2' Premi,' 63722 Valor o-s
3. Premio 73722 Valor Cr$
4' Premio 83722 Valor Cr$
5° Premiu 93722 Valor Cr$

30.000,00
30.00000
30.000,00
::lO.OOO,OO
3J.OOO,OC

I
53722 Valor o-s 25.000,00 11' Premio 53722 Valor Cr$ 20.000,00
63722 Valer c-s 24.000,00 12' Premio 63727 Valor Cr$ 10.000,00
73722 Valor Cr$ 8.000,00 I;)· Premio 73722 Valor Cr$ 5.0r:O,OO
83722 Valor Cr$ 5,000,00 14' Premio 83722 Valor Cr$ :-1.000,00
93722 Valor c-s 3.000,00 115' Premio 93722 Valor o-s 2.000,00
Os títulos com os Os títulos com os

• 4 Ilnaes 3722 Valor Cr$ 1.5CO,OO ,4 finlles 3722 Valor Cr$ 500.00
Os títulos com os Os titules com os

3 finais 722 Valor o-s :00,00 3 Ilnaes 722 Valor Cr$ 50,00
Os títulos com os Os titulos com os

2 Iinaes 22 Valor c-s 20,00 2 ítnaes 22 Vl:llor Cr$ 10,(0
Os títulos com o final do Os titulos com o final do

I' Premio 2 ficam isentos do paga- ,. Premio 2 ficam isentos do pagamen
mento da mensalidade seguinte to da mensalidade seguinte.

Os títulos com o final do Os títulos com o final do
2' Premio 5 ficam isentos do paga-

I 2' Premio 5 ficam isentos do paga-
mento da mensalidade seguinte.

I

mento da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H"

I: Pr emí«
2' Premiu
:1' Premio
4' Premio
5' Premio

Os titulos com os

3 ünaes 722 Valor Cr$ 200,00

Os titulos com os

rluaes 22 Valor Cr$ 40,002

Os titulos com o final do
r- premie 2 ficam isentos de pagamento
da primeira mensalidade seguinte.

r Premio 355722 Valor Cr$ 100.000,00
2' « 455722 c Cr$ 25.000,00
3' « 55572'2 c Cr$ 20.000,00
4' e: 655722 c Cr$ 15.000,00
5' • 755722 c Cr$ 10.000,00
Os titulos com os 4 Ilnaes 5722« Cr$ ::;00,00
Os títulos com os 3 ílnaes 722. Cr$ ijO,OO
Os títulos com os 2 finaes 22 c Crs 10,00

Os títulos com o final do t premio 2 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títutos com o final do 2' premio 5 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites, para lhes fazer a entrega imediata dos pre

míos a que fizeram jús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

A rino Meirelles
(Ftscal (lo Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 26 DE MARÇO DE 19'-5, às 15 horas, na sá:le social

Distribuição dos prêmios da Empresa Construtora Universal nos seus

insupe'ràvei! planos de sorteios men,ah
PLANO MUNDIAL .B. Mensalidade Cr$ 20,00 Distribue por mês 11.115 - prêmios no total de Cr$ 590.000,00 com o p-êmlo maior de Cr$ 30.000,00 I

"uC" u "10,00,- " .. 21.111)·-" ..lO 300.00000" u" .. 25.000,00
" "D" .. 500·· u 21.115··

.. 160.00000 " .. 20.000,00
Universal "li" .. 500·· .. zll.105 .•

.. 1.350.000,0) .. " 100.000,00
Subscreva um titulo garantido da Empresa Constl'uctora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por Inês
Na Empresa Construtora Universal não há preferência. ,

Todos têm os mesmos direitos e para
com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. Incontestável

Dr. Alfredo Alce - Diretor·Gerente

«

Absoluta lisura
AVISO: - Por ter sido determinada a interdição do predio, tra nsferimos nossas instalações para a Avenida

Rangel Pestana N,o 1538 - Loja L" e 2." S/Lojas.

z. S. Battisloltigelado
chã
chimarrão

saudável

Refrigeracão em geral

Sorveteiras - Refr igeradorea+ Ba lcõea-e-Fr ígor íflcos
(para pronta entrega). Máquinas de escrever e cal

cular+-Rádios-c-Moveis finos-Tapeçaria.

VENEZIANAS AMERICANAS
1�2"""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''- ...

Instituto Brasil-Estados Unidos
Aulas de Inglês
EDITAL

PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR
R. Felipe Schrnidt, 34

Flprianópolis

Caixa Fostal, 173

Sra. Catarina

----_----

-
De ordem do sr- Jau Guedes da Fonseca, Diretor de Cur

SOS, torno público que se acha aberta, até 15 de março próxi
mo, a matrícula para o ClDRSO DE PRINCIPIANTE, a caro

go do prof Cascaes e para o CURSO ADIANTADO, dirigido
pelo prof, Hill.

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

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

crição. sob pena de perdê Ia.
Secretaria do Instittto Brasil Estodo s Unidos de F'lcr ia

nôpolis aos 16 de Fevereiro de 1945
"

ALTINO FLORES, (Secretário Geral).

l�sta é a verdadF)!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos. inclusive Sondo lias poro praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PRECOS SEM RIVAIS!

<:T�;�;C�U;i;JçOB�;��i;';�:jRUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
.. � ...

CASA

ALVARO HAMOS
CIRURG IÃO-Db:NTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

RAUL BICOCCHI e HILDA ,BICOCCHI
participam aos seus parentes
e amigol o nascimento de

Bua - filha

SÔNIA·MARIA
Fpo lâs., 23·2·945

Adalberto Augusto de
Ataide e espõsa

participam )los parentes e

pessaa. de-"" suaa relações o

nascimento de sua filhinha

REGINA.GLORIA
Florian6poli., 26.2-45.11�--------------------�

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
E Saltal1 III ca.. lIIspost. ,.... I11III

Seu fígado deve produzir diariamet*
um litro de bílis, Se ii bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeri_
e apodrecem. Os gases incham e es��
go, Sobrevém ii prisão de Tentre. Vd
sente-se abatido e comoqueennnenado.
Tudo é amargo e a Tida é um martírill.
Uma simples eracuaçãe não tocari a

causa. Neste caso, as Pílulas €arter .
extraordinariamente eficazes.Fazemcar
rer esse litro de bilis c Tocê sente-se dD.

posto para tudo. São sua"es e, c:ontu_
especialmente indicadas para fazer a bilil
correr livremente. Peça a, PílulasCarta.
Não aceite outro produto. Preço: o. $ 3,..
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LIRA T. CLUBE

Para Questões
militares'
México, 27 (D. P.) - A de

legação mexicana à Confe
rência Pan-amerícana, apre
sentou uma moção sugerindo
a criação dum "organismo mi
litar permanente", o qual se

encarregaria das questões mi

litares afetas ao hemisfério
ocidental. Propoz que o orga
nismo fôsse f o r m a d o por
membros dos Estados Maiores
de "cada país das Américas" e

que realizassem conferências
tão cedo quanto possível. para
fixar a sede do "Quartel Gene
ral do organismo e trocar ou

tros detalhes".

, GRATIS! peça este livro

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

,

O[.AlTA.(NIoG 'EOIVULO"Ao

�.,,..
(avie 2 cruzelrO$ em salos pi o palie poSla1
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS lTOA
C"O".'-" JAeOTICASAL ISf..l,PAULO

o santo do dia
10 de março

S. ROSENDO, BISPO,

. Assumiu a presidência
do govêrno �Ulpi"O
Manilha, 27 (U. P.) O

general Doulas Mc Arthur en

tregou o govêrno civil do Ar

quipélago das Filipinas ao pre
.sictt;nte Sérgio Osmena.

Sexta-feira -- Exibição de filmes por gentileza do Escritório de
Coordenação Inter-Americana, às 19,30 horas. --'�.&".'&"'."''''••_''''••'&'�''

--

VIDA SOCIAL
Rui Barbosa
João Alfredo Medeiros Y ieir«

�a dal a 'que hoje vemos pas
snr o Brasil COllJL'I1!Ora ,o faleci
mento de um dos seus maior-es.
sinâo o maior dos filhos, L' ()

qUL' mais o dignificou (' a quem
l'le muito deve: Hui Barbosa.
Pouco mais de quatro Iustros

faz que realmente, perdemos ()

grande Hui, () i n spi rndo, o i lu
minado, filho da luz e da i n t e

ligenria!
A respclto da sua preciosa

existência, a respeito das suas

atividades empreendidas na

campanha republicana, nacla
ma is é necessário que se diga,
pois o seu nOI1lL', a sua figura
e a sua vida de trabalhos pelo
engrandecimento da Pátria, es

tão esculpidos para loda a pe
renidade nas páginas fulguran
tes de nossa história.
Hui Barbosa foi o fac ho ar

dente, inapagável, que guiou o

Brasil em meio da treva mais
pavorosa que já houve, para a

rota da vitória interna de suas

orgauizações, L', logo, para a

culminancia gloriosa dos pr i n
cípi os democráticos! ...
A sua memória será eterna.

E reverenciemos o nome da
quele que foi o orgulho da Pá
tri a, e que esta mesma' Pátr-ia
querida, em sinal de agradeci
mento, colocou. altivo, hem no

cimo, do altar luminoso que le
vantou nos corações onde aga
salha aqueles que a souberam
defender e honrar.

Mary Tereza Wakefield, Dr,
Cid Rocha Amaral, Natival

Costa, Carolina de Azevedo
Coutinho, Palmira Madeira
Casemiro, Francisco Moura
Filho e Dr. Augusto Ferreira
de Paula. Procedente de São
Paulo, - Luiz Fiuza Lima ,e

Walter Novogrodsky. - Pro
cedente de Curitiba. - Nor
ma Mussi, Elias Zacarias, Eu
nice Nassar Zacarias e Zélia
Maria Zacarias.

o ESTADO Esportivo VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái. digerla.j

pequenos, com renda men.ol d.
420.00. por 37.000.00 cruzeiro•.
Na rua Felipe Bchm idt, por Cr$

120,000.00.
No Estreito, por Cr$ 25.000.00.
Em Coqueiros. por Cr$ 12.000.00.
Na Avenida Rio Bronco. por Cr$

48.000,00.
Nci Praça 15 de Novembro por

Cr$ 130.000.00.
Urna na rua Campos Novos, num

terrsno de 1.524m2; por 40.000,00
cruzeiros.
Tratar com A. L. Alves, na rUQ

Deodoro 35.

Condenada a pagar
saláraos relativoi éI

28 anos de servico
:3elém, 27 (A. N,) - A Jus

tiça do Trabalho da Oitava

Região condenou a firma Ber

rínges & Cia., com capitais ale
mães e atualmente liquidada
com a intervenção do govêr
no, a pagar, salarios relativos
a 28 anos de serviço ao operá
rio Petronilho Assunção Gui
marães que, há 33 anos exer

cia suas atividades na referida
firma. Tendo sido dispensado
sem justa causa aquele operá
rio reclamou, na Justiça do

Trabalho, a indenização de Domingo próximo, o "Velei
CrS 124.000.00 em virtude de ros da Ilha", continuando o

.ser contado o dobro de seus intenso movimento que se

salários. Entretanto o orgão vem registando, fará realizar
em apreço condenou em par- em sua raia oficial 3 vol-

A 'S'IVERSA-R-'-O!ôl te a firma Berringer & Cia., tas ao triâ.ngulo, duas regatas

DR ,JORGE EJ)(�ARD HITZMAN:\'
devendo o advogado do recla- especiais, de veteranos e no-

Transcorre, hoje, () anlvcrsárro mante interpor recurso. víssimos, em homenagem ao

í!:ste santo era o fruto das ratalicio do dr. Jorge Edgard Ritz- seu comodoro, sr. Manoel Gon-

insistentes orações de seus pie- mann, provecto advogado na pro- Comprar ne CASA MISCE çalves.
dosas pais, conde D. Gutierre 'n;essisla cidade JL' Brusque e pes- LANEA é saber economizar ,. Na categoria dos veteranos,

sôa geralmente estimada nos CÍr- -

Mendez de Arias, tio de D culos [ur id ico L' social do Estado. Em Erkeleoz
estão designadas as seguin-

Afonso IV., de D. Ilduara,vir-. tes guarnições: Barcos 2-1,
tuosos descendentes das mais ,')HA. CECi CA;\IPOS DE FALHAS Gualter e Almir Baixo; 2-2,
nobres famílias da Galiza Deflúe, hoje, o an ivcrsúrio nata- Julich, Ale�na�1ha, 27 (l!. P.) Viriato Leal e João Guima-

Pois, após longo matrimônio lido da exma. Ceci Campos de - O 90 Exército americano rães; 2-3, Orlando Filomeno e

nasceu-lhes afinal, no dia 26 Farias" m�li d ign a esposa do sr.!penetrou em Erkelenz. Osni Mendes; 2-4, Raulino

de novembro de 907, em vai- �f��1,1���.��lr1�tlr��e �lt��lIs;�r��lit�� E_.._m-
......

·-v.,."I�S·
......

I:-t--·a
....- ....

"a..............- Vieira Ferro e Admir Araujo;
desalas, Rosendo que seria um Farmácia Santo Agostinho. 2-5, Eloi Mendes e Raimundo

ornamento da Igreja e uma
'"

B A'
Vieira; 2-6, Adernar Nunes Pi-

benção para seu povo. A
.

sua FAZEM ANOS HOJE: uenos Ires res e stavors Kotzias; 2-7, Er-

educação não custou muitos O sr. Haul Espindola, auxiliar Buenos Aires 27 (A N) _
nesto Riggemback Jor. e Luiz

ela firma Cia. Malburg, de Ilajaí;
.

, .

' "

..
trabalhos aos pais pois, seus

a exma. sra, Ena Pereira Thiemc, Esteve em vls�ta a esta capital Borba; 2-8, Osmar e Osvaldo

exemplos de todas as virtudes residente em ltajaí; I
uma delegação de professores Nunes; 2-9, Carlos e Dante

cristãs bastava para formal o menino Gi.lberto, fi.lhi!l�o do e alunos da Escola Superior Qujriguine.
um jovem que bem cedo goza- sr. ,o�car Pereira, 9?1111SSarlo .

de d eAgronomia de Viçosa, Mi- Na classe dos novíssimos,
va de fama de santo. Por êstr PolICIa, com ex_'e_r_clclU na capital.

nas Gerais. Essa delegação in- serão apresentados os seguin-
motivo não causa admiração V'laJanteu tegrada por 11 alunos e che- tes timoneiros: Dante Quiri-

que, vagando a sé episcopal de _ . fíada pelos professores Otavio guine, Benito Araujo, Edmir

Dume, clero e povo o escolhes- Relaçao dos passageiros que de Almeida Drumond e Paulo Araujo, Dorival Lino, Alzuír

t R d embarcaram na Capital dia I B' N 1 S ít
sem para seu pas 01'. osen o 26-2 . _ . Alvim, realiza uma viagem de aixo, e son pegam z, Os-

não quis aceitar a dignidade ,pelo aVla� da Cruzeiro estudos pela Argentina e pelo valdo Nunes, e Raimundo

alegando - e com razão do Sul. Para Sao Paulo' -

U
.

A ísít d 'G Vieira.
Mário Schaefer, João Ed�ardo rugua�.. VISl a esse rupo

que contava apenas 18 anos
Moritz, Maria Stela Amaral

de br�sllelros teve a �,elhor Nestas duas regatas, verda ..

Mas, havia vontades de maíoi
Moritz, Alice Emília Schultze.

acolhida
_

e alcançou grande deíra atração esportiva, serão

pêso que a dêle Aceitou afi c o disputadas medalhas ate' ," ter-
. ,- M a r 1 i s Schultze e Ursula reper ussa .

'"

nal, mostrando, desde o prín- ceiro colocado, só comandan-

cípio o quanto tinha aprendi- Schultze. �ara Rio de Janeiro. Meio milhão de teso

do de seus pais. Tornou-se o
- Mauríce Herbert Exell - Como se vê, o clube da Praí-

pai dos pobres, o pregador in- Gwendoline P h Y 11 i s Exell: I cruzeiros para a
nha, além de oferecer um

cancável da Palavra de Deus John Exell, Marian Margaret campanha contra o grande espetáculo aos aman

e o 'reformador dos costumes Exell, Hugo Ramos, Hugo La-lmocambo tes da vela, pois 9 serão os bar

por meio de sua vida de san- fa�ette Proença, Alfredo Pe- Recife, 27 (A. N.) - O go- cos em desfile, dará uma opor
to. Retirava-se, frequentemen- reira, João Fernandes Filho c vêrno do Estado fez novo do- tunidade para que se pOSSf

te, para um convento afim dê Manoel Joaquim Lopes. De- nativo de meio milhão de cru- auscultar as possibilidades dos

na oração e penitência, retem- sembarcados na mesma data. zeiros para a continuação da novos entusiastas da vela do

peral' sua alma. E bem precí- Procedente do I\:�o de Janeiro. campanha contra J mocambo, seu quadro de sócios ativos.

sava disto. Pois, esperavam-
- Kevin Stuart Wakefield, donativo êsse que foi recebido'

no tarefas espinhosas: tinha Carmol Nathy Stuart Wake- com grande entusiasmo, por

que afastar de sua sé de Com- field, Susan Jane Wakefield todos os populares.
postela um bispo indigno e

Idefender grandes partes da

Espanha e de Portugal contra
os normandos e os mouros,

Pelo fim da vida retirou-se

para seu querido convento de

Celanova, onde veiu a falecer
em 1 () de março de 977.

te, Aureliano Stuart; Vice·preli.
dente, Hipolito Pereira; l' lecre
tário, Osvaldo Silveira; 2' secretá
rio, João C. Cardoso; l' tesoureiro.
Domingos Joaquim Velozo; 2' te.

Do sr. Osvaldo Silvsira, l' secra· loureiro. Malaquia. J. do Silva;
tório da benemérita Liga Operária Orador, Ubaldo Brisighelli; Biblio
Beneficente. recsbemos um oficio tecário, Leopoldo' Pires (rse!eitOI);
comunicando ter sido empossada, Comissão Fiscal; Tomá. J. dOI

I dia l' de fevereiro último, a dire- Santos, João Anocleto de }'reitas,
_____..__---------------------..... toria daquela ogremia�ão. a qual Ciro Coata, Antônio Tonera. ree •

3 y·S I flcQU Cl"l1im con"tit\li�a: Preaiden. lo itos e Pod�9 M4:lnzQlli. eleito.

EMllIO ALLEI

participa oos parentes e peso
�ôas de suas relações o con

trato de casamento de seu

filho HERCULES com o se·

nhorita Anizilda Calandrini
Coelho.

LOURENÇO CAbANDRINI
COELHO e ESPÔSA

BRASIL, VICE·CAMPEÃO
Vencendo o Chile. ontem.

pela contagem mínima. por
intermédio de Heleno. o Bra
sil sagrou-se vice-campeão
do Sul-Americano Extra de
Futebol.

Festividade no

Veleiros da Ilha

VENDE SE uma Serraria
-

hidráulica, de
vidamente registrada no 1. N.
do Pinho e um "troly" 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
água e pequena chácara. �ra·
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

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

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

Informações com Emílio Dlouhy
Coqueiros-em frente a igreja.

3 v, ·5

participam aos parentes e

pessôcs de suas relações o con

trato de casamento de sua

filha ANIZILDA com o snr,

He,rcules Allet

União, 26.2·46 FpoU•.• 26·2- 45

QUARTOS
Alugam·se na Rua Vítor

Meireles 42. 5 v. - 5

Vendo se
o prédio n, 35

�
-

da rua Fernan
do Machado. nesta capital.

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

Venda de imóv,,1
Vende-se a casa n. 13 da
rua Irmão Joaquim. Tratar
na mesmo. 5 v.-3

CORRESPONDENTE
Precisa-se de um que tenha

prática de contabilidade. Lugar
de futuro para pessôa que te
nha habilidade. Exige-se Ido
neidade.
Cartas de próprio punho in.

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

Vendem-se

O comodoro mais querido da tsrra

2 caminhões
"Ford" tipo

1930. ótimo funcionamento.
carrocerias de madeira comple
tamente novas, preço de oca

sião. Tratar na rua Conselhei
ro Mafra, 93: 3 v. 1

Locomóvel
Vende se um de 24 H.P.E.

e�""l:,erfeitó estado de {un°
CIO, )Ilmento.
Informações nesta ger3n·

cio. (alt.) V. 1

Sem adri�a ...
- Então o Wanderley

tou» ?
- Pudéra! O Filomeno

meia «bolina» ...
,..

«protell-

só usou

fllXIR Df H�CU[lM-Lembras-te doqusla disputa
pra ver qusm virava o copo pri·
meiro? Vão realizar outro.
-Já lei quem irá ganhar ...
- Não póde ser. A coisa desta

feita será no «I�CO»!

DIRETORIA DA L. O. B.
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__

EXTINTO O SORTEIO MILITAR ��\.�tSOu�J'e Laboratório

b
..

I-
...

21 d' ·d d
= cr.a (em frente ao Tesouro do Estado

rasllelro, a fstado o� oao, com. a��s e I a e, RnÁronopnfoLOGICRS Florianópolispara presJaçao �o serviço mlht�r Dr. H. G. S.
Aprovando novas disposições sô- ter-ação no seu rJ_tmo de tra_balho. como Iigurru- como outorgado ou I

bre o serviço militar, o presidente DA INSPEÇAO DE SAuDE outorgante cm cscríturas de anti-
da Hepública assinou o seguinte de- Ant, 1)0 - As inspeções de saúde crcse, pcrrnu t., ou troca de bens
ereto-lei: dos convocados serão rcguludas por dessa n al ureza ; 1) - pleitear o

DO SORTEIO MILITAR instruções especiais cluburndns pe-] em�)regador ou. o empregado e r e-
. Art. I" - Fica extinto o sorteio Ia Diretoria de Saúde do Exército I conhecimento de qualquer direito,

�,- ··,{jlitall'.
_

e aprovadas pelo ministro da Guer-I favor ou perJ:ogaliva, com funda-
) -f DA CONVOCACAO GERAL ra. mento nas leis trabalhistas.,I:'

Art. lO, - Todo brasileiro alista- � 1° - De acôrdo com essas i ns- Art. 13 - Nenhum brasi lei ro po-
do ou não, é obrigado a apr�'sentar. t��sões os inspecionados serão elas- der? fazer-se reservista de 2." cate
se, denlro do ano civil em que C0111- sif'icados, conforme seu estado fí-, gorra fora das un irlarlcs das Fôrças
pletar 21 anos de idade, nos lugares SICO, em cinco grupos distintos: I Armadas Ativas, antes do inicio do
e datas fixados pelo ministro da grupp "A", grupo "B", grupo "C", licenciamento ria classe a que per- :�������������������������������Guerra, afim de atender à convoca- grupo "lJ" e grupo "E", cujas ca- tencer.
ção gúul da classe para a presta- raclcr is licas se!.:ão fixadas nas re-I DAS DISPOSIÇõES
ção inicial do serviço militar. j end�� II1stl:uçoes..... . I TRANSITóRIAS

_

S 1°. - Os convocados procura- � 2 - �o ce�tJflcado de a lista- Art. 14 -:- Da COl1Y�.çaçao .geralrão, iudcpendentcmcntr- de quais- me!lto do mspccion ado regrstrur- da respectiva classe, Ficam dispen
quer pr-evios .avlsos. conhecer o dcs- xc-a, em Iugar bem. visi vel , o grupo sado� os_brn:s,ileiros que, na data da
tino, pon lo de concentração e uni- em que Iicou classií icado n:1' inspe-II PQblte�çao dêst e decreto-l.e. i forem
dade onde devam apresentar-se e çao de saúde. reservistas de 2.a categoria ou esti
receber instrução militar. Ar�. ;)0 - Os inspecionados julga- verem matriculados em centros de
A esse respeito serão informados dos Incapazes ser-ão illlediatamente ,formação de reservistas dessa ca

pelas repartições elo serviço de re- dC�('llIbança'fos, fornecendo-lhes os t��oria e COllCl!WJ1l com aproveita
crutamento, repart içôcs alistadoras recursos (transporte e diárias, para monto o respectivo curso.

delegados do Serviço de HecJ'lIta� o regresso a seus lares.

I
Art. 13 - Ressalvado o disposto

mento, coletores e outros funcioná- DA INCORPORAÇÃO uo art. Hi1. do deorcto-le] n. 1.187,
rios federais, para isto instruidos .

Art. �Uo - A incorporução ini- de � de _abril ele 1939, a quitação
pelas chefjas das Circunscrições de crar-sc-a pelos convocados do grupo. ou isençao do serviço militar exi-

� Recrutamento. "A", recorrendo-se aos grupos ituc- girla pelas disposições anteriores àII;� � 2° - A falta de editais ou avi- diatos "B" e "C", sucessivamente, vigência do presente dl'creto-lei
P''-sos jamais j-ustificará a não apre- desde que haja claros a preencher. deve ser cnteudirln como sendo o

sentação de qualquer convocado. � 1° - Os elementos dos grupos estar em dia Com as obr igaçõcs
� 3° - Ficam isentos da' COI1\'O- "A", "B" ou "C" que não forem in- concernentes ao serviço militar,

cação geral de sua classe os reser- corporados por jú terem sido prc- DAS DISPOSIÇõES FINAIS
vistas de 1" categoria que serviram �'l1011ld�s os claros. das unidades c ,Art. 16 - .Fica '0 ministro da
no Exército voluntariamente, de lorlllaçoes de servrço são conside- Guerr-a autorfzado 'a baixar as ins
acôrdo eOI11 o disposto no capítulo raclo� excedentes, Ilyções n('c('SSÚ�'I<IS às ('XeCllç,\ I

XI da Lei do Serviço Militar. � 2° - Os excedentes que rcsi- deste decreto-Ie'i.
Art. 3° - O convocado que ainda darn ell! lugar onde haja Centro de �rt. 17 -_ .. En tram elll vigor os

não lenha sido alistado, o será no fOI'l�naçao_ de re�ervisLas ele 2." cate- artigos 10: 15, 28, 30, 167 e 191, do
alo da apresentação (art. 34 da Lei gona sao obngarIos a frequentar decreto-leI n. 1.187, de ti de abril de
do Sen'iço "\Illitar), recebendo, nes· e�se cenlr? e a concluir o curso 1939 (Lei do Serviço MililHll'),
sa o('l<ls�ão,. () cel:tificado de alista- (:�JI11 al��'o\'eltamento,. d.eJ�tT? .do tW-1 .'

ArL 1}. -:- nste decr�to-lei e�tI'a-
lllento, Jndlspensavel para que pos- llOdo fixado pelo ..\11111sterJO da· I a em H1:l01 .�essenta diaS depOIS de
sa sei' encaminhado à inspeção de Gucrra. 1 s�la_ publlcaç;ao. revogadas as dispo-
saúde. Art. 110 - �o caso de () conlin- �lçoes em conlrr.rio,
Art. �o - O con,voca'do LJue ailldn gen_te do grup_o Cha!l:ado para pres.l

não ttilha sido I'egistraelo eivilmen- laça0 �lo servlçD 1111htar ex.ceder às r MACIlADO & CIA.te, ou cu.io assent,o de nascimento nC'.c,esslcLades Pl'l'\'ISÜ1IS, tenlO pre-
nàd ·haja sido suprido na eonSOllan, [('ren(:'la para a dispensa de incol'- Agência. e Repr.sentaçõe. em Gereici:. 'Tio decreto-lei n. 4,782, de 5 de poraçao;

. Matriz: Florian6politl
,

."

outuhro ?l' 1942, ser�, ao apresen-
. ,1 � --:: os casa.dos, d<l_ndo-se, �llldn, Rua João Pinto, n. 5h�·'". tar-se alIstado de acordo com as ,pr efercncJa aos que ttverem j lIltos' C· P t I 37JiI'� ., .

.

')0 I .

Ao

. � Q1Xa OI a •;1' �-aeela�'aç.ões que j izcr (nome, filia,
.'

-
- os. qUe, ell)' )olt'� J1ao tenham Filial: Cresciúma;;. r

ção, dah\1 e llJ!gar de nascil1lento, re- �.t(lo l'onsH!:rados arril1lO cI" fa/mi- Rua Floriano Peixoto '/n (Edifsidência), 1
.." na oc,sla� regulament,ar. eviden- Pr6prio). Telegramas:' .PRIMUS�§ 1° - Essas declarações sel'ào c�elll, poste.l'IoI'mente. ess� l'ondi- Agente. nos principais municipiOtlaverbadas em ]ivl'O espedal t' ser· Ç'HO, nao dispondo de llH'lOS nem �d::.o�E�.�t�a�d�o:_ _!_���������������virão, exclusivamente e em cadltel' dl' reC:irsos para comprová-lo e

provisório, para fins do serviço mi- uma. vez CIu� se trate de profissf)cs
jitar. hum dell-s, tais como pequenos la-

� 2° - O convocado nas condi- �Tadores e agricultores, ,fe cujo tra
ções dêste artigo, quando incorpo- !)all�o, hmçal dependa () smtento da
rado, fica�·{J obrigr;'do, dentro ele fan�lha; . , .

prazo da Jtlcorporação, a registrar- 3. - os pequenos _t)roprtetal'lOS
se civilmenh', devendo a autoridade agn('ol'ls:
a que estiver diretamente subordi. �o - os alistados espontâneos.
nadn. providenciar nes!>e sentido. DAS DISPOSIÇõES GERAIS
Ar.: 5" - Quando o convocado, �rt. 12 - NenhulI1. brasileiro de

ao apresentar-se ignorar se foi ou malS de �9 anos de l�adl' podem,
,não registrulclo civilmente, LJual o sem prevHl; apres�ntaçao da prova A 's 5 e 7 1/2 horas:
lugar em que o foi, 011 alegar não de gue esta em dIa COlll suas obri- Atençãol Abram alas! � Marinheiros em terra, tudo pôde Ipossuir pl'ova de seu assento, pro- g.açoes cOl?cernenles ao Scn'iço :'Ih· acontecer:
cedel'-se-:'t na conformidade do dis- lltar. pratIcar qualquer dos seguin-

O D Juan daposto no artigo anterior, devendo- les atos:

se, no caso da incorporação, apurar a� - obter pa�saporje ou pt'OI'l'O- •

os fatos c circunstâncias alegados gaçao de sua v�hd�d.e; b) - ingres
e promovei' ai regularização defini- sal' com? fUnCI01!an�), . �mpregad" Ativa de sua situação em faee do re- ou assocrad<? e:_tl ll1st�t�llçao, empre
gistro civiL s.a ou assocIaça_o nf1clal ou oficia-
Art. 6° - Todo aquele que, ao I iJ,za�a, subvenc!ollada ou cuja exis

alist'ar-se na forma! do disposto nos tencJa Ol� fU?ClOnamento depe�lda
artigos 4° e 5° deste decreto-lei, I ela au t;)l'lzaç'ao ou reconhecimento
agir de má fé, ou fizer falsas decIa- I? �ovel'l1o federa}, estadual ou li1U-1rações, ficará su.ieito às penas esta' llc1pa!; c) - assmar CO'ltrato com

beleeidas no :1rtigo 189, combinado ). g.oyerllO federal, estadual ou I1HI'

com o artigo 208 do decreto-lei n 'Iclpal; d) - prestar exame 011

1.187, de 4 de abril de 192.9 (Lei do l!all'lc.ular.se e�n qualqueQ' estabele
Serviço �lili�ar). e, caso tenha sido ,'1:llento ?e e�slllO; e) - obter CHJ'-

incorporado, ierá excluido se jil ,eIra de l�ell.tJdade; f) -:- obter carr'

houvel' prestanll l) serviço militar. el.r� profISSIOnal, ll�la�tl'l('ula ou ins·
ou, na hipótese contraria, continua- :rlça_o par�1 o exercl�lO ,de �{ualqu;er
rá servindo a!é o Iíç-cllciamento ela .Iln�ao e lIcenç;a ,de lIldllstna e pro- Um filme decJas�e a q ue declarou pertencer, Issao; �g) - lI1scJ:ever-se em con-

A]'t. 7" - Por motivo de in tere' '1�I'S? para pro,vllllt'uto de cargo
público ou do próprio serviço mi', 'uhllCo, ou exeree-Io; h) - ser elei-
t::tr o ministro da Guerra, median- '01' ou ('xercer cargos eletivos; i)
te llr('via autorização do presidente '_xel::er, a qUalql�er titulo, selll dis
da JIlepúbliea. poderá resolver que mçao ue calegol'la ?ll f9J'llw' de pa
a con\'ocação a realizar-se abranja -:;�l1I�llto, qualquer funçao ou cargo I&ómen!c deterllJinados distritos de' ,lIhltco O�I:. "O arroz
recrutamento,

.. � - �stJpe�(ltado pelo.s cofres pu:'
Pa,I'ilgmfo único - Pelos mesllIos )!lC(�S redenus, estadUaiS ou m!lnl-I .

lllO!i\'OS, poderá ainda dispensarr da ClpalS;
. Dommgo, SIMULTANEAMENTE, - A gigantesca

convocação os habitantes de distri·
.

2 - e!e f'llhdades Jl.l1l'ae�lataJsl i do cinema nacional!
tos de I'l'CI'utal1lento. )('111 _as:·wn das sl1b\'enylOlIadas nu

'I R b d'
- de deficientes meios (Ie comu- ·11(.�'nlldas pelo porle]' publiCO, ,. omance proi i OnicaçllO; .

.1) - recebe,r Clna!,qUer pl'ellllO ou

- onde as ali\'icladés aél'O-pec.uá- 'avo1' do govm'i10 fef.lcral. l,studnal L' Lamur, NUs':! Magrassi, Milton Marinho,rias (' a il1rlústria extrativa cle :il- 'lU municipal; k) --:- �dq�lirir, aqe- com UCla

tl'reSSe militar não de\'alll sofrer al- :':.11' ou hipotecaI' JIt10VelS, aSSlIlI Othelo e Eros Volusia,

Clínico

Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L, da CosIa Avila

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

Exame de secreçÕes.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

s. B. Caixa dos EmpregadOS DO Comércio
Assembléia GerdI Ordinária

FARMACIA ESPERANÇA
.0 Farmaeê.tlco NILO LA tIS
HoJe • ama.bA _i • na pnIert..

...... ..esoaau • a.traqelr.. - HomeopaUU - PerIwaarIu

ArtIaGe' Ce a.orraclla.
.ar.._ _ na'" olHerT..da •• ..-........ •...a..

Convido os srs. associados desta Caixa para a Sessão de
Assembléia Geral, a realizar-se no dia 4 de março do corrent'e,
às 9 horas da manhã, em sua sêde sociat, na rua Felipe
Schmidt, esq. Alvaro de Carvalho, a-fim-de se proceder a el e i
ção da nova diretoria. para o perfcdo de ,25 de março de 1945
a 25 de março de 1946,

Elor ianópol ie, 28 de feve reiro de 1945,
ANTENOR BORGES, Secretário.

3 v. 1

CARTAZES

I ���a��.��:!m���
BAZAR DE MODAS

HOJE 5a.feira

CINE

com William Lundigan e Shirley Ross
comédia mais romantica e mais gozada que Hollywood já

mandou. 90 MlNUTOS DELICIOSOS!
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO 3x98 (Nac.)
: ORGULHO ABATIDO - Desenho

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Pref;os: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00. Livre de Censura.

(INE «IMPERIAL))
AJs 7 1/2 horas

aventuras eletrizante�, desenrolado
selvas:

Aventura tropical
com Dennis O'Keefe e Steffi Dunna.

NO PROGRAMA
e a sua cultura no Vale do Paraiba . Nac. Coop,

Iii' * >Ii'

• • •

(onfe�ões -- Alta costura

Novo
Tratamento
Para Eczema
Si V. sentir que a sua pele está se

tornando áspera, com tumescências es·

branquiçadas, si sentir ardôr constante,
cocéira�, dôr ele eczema, si V. não puder
dormir bem e se sentir nervoso e irri
tado, V. deve procurar imediatamente
um alívio segur'o e eficaz: o novo
e moderno tratamento cientí!ico com
BELZlli\IA, umll nova forma de pomada,
que penetra instantaneamente na pele
para combater as erupções.
BELZE"lA já tem aliviado alguns ca

sos das mais obstinadas erupções da
eczema em pouco tempo, mesmo quando
o Illal já era muito antigo. I:lELZEMA 101
aplicada e as coceiras cessaram imedia
tamente, fica'ndo rlm poucos dias a pele
outra vez nova e limpa.
BELZE}[A nâo é visivel quando apli

cada, não mancha a roupa e nâo' requer
ataduras.
Use BELZE�IA hoje e sentirá alívio.

Continue a usar BELZEMA até sua pele
tornar-se macia e limpa,' .

Novidades

Rua Felipe Schmidt, 34

BELlEMA
GRATISl
Quer receber 6tima surpresa?
que o fará feliz! e lhe a.rã
de valiosa utilidade! Escreva
a Soares, à Caixa Postal, 84,
Niter6i, -- Estado do Rio. I

..

por-

Romance. Poeaia, Religião, Aviação,
realização Matemática, Fásica. Química; Geo

logia; Mineralogia, Engenh�ria 71-
vil militar e naval, CarpIntarIa,
D�senho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade;- Rádio; Máquinas; Mo
torei, Hidráulica, Alvenaria, Agri'

Grande
I t:ultura.

Veterinária. Contabilidade,
. Dicionáriol. etc. etc.

Quem lIonegar Informaç6es 1 B..

I tatí",tiea Militar, trabalha em ,ró)
de país Inimigo. E. nesse eno,
ser' julgado. militarmente, co••

11l1.ko 40 Bra.n (D. B. II.).

NOVOS e
USADOS

COMPRA 6

VENDE

IdiGmal
tuguÉlI, espa
nhol ô franci.,
inglÉllI, etc,

DO DIA

-

HOJE

Armada

em plenas

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento do casemiras. riscados. brins
bons e baratos, algodões, marina e aviamentos

para alfai'l.tes. que recebe diretamente das
Snrs. Comercialltel do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhore. fábrica.. A Casa "A CAPITAL"

visita antes de efetuarem sua.

chamo a atenção dos
compras, MATRIZ em

L. ... .----------...--------------...------------------�
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Inícios

Que dirão a'gora �
"0 comando americano está

oferecendo, no desenvolvimento
da guerra com o Japão, surpre
sas sôbre surpresas. Surpresas
agradáveis para a causa aliada,
desagradáveis para os nipônicos,
em grau que, certamente, não es

pe ravam, pelo m enos tão cêdo.
O ataque aéreo naval destes

últimos dias contra Tókio e ado
ja cê ncias, ao mesmo tempo que
se concretiza a invasão da ilha
de Iwo Jima, que apenas dista
L,,()O quilômetros da capital ja
ponesa, representa façanha de
que os norte-amedcanos podem
orgulha r-se, porque constitue,
sem favor, algo de notável no

ra mpu das proezas m ilitaros
desta guerra.

Que formidável li cão es'tá
dando a democracia alnericana!
Temos recordado aquí, por di
v e rsas vezes, a linguagem dos
fascistas e fascistizantes quando
diziam que li "mistica" japonesa
exp rim ia uma superioridade tão Londres, 28 (U. P.) - A de hoje repelindo a moção dos
grande sô bre o prazer de viver Câmara dos Comuns repeliu 25 deputados conservadoores e'.dos americanos que êstes jamais 3

'

CI' - poderiam competir com os sul- por 96 votos contra 25 a considerada, em Londres, com

lDICaS dados do .i\'Tikado, sobretudo em e:n�nda que _la�entava. as de: um voto de confiança prévio
regiões inh óspitas, sob duras cIso,es. da CnmeI� rel',ülvas, a para a votação de amanhã,condições de luta. A democra- Polónia A t f 1'

,

vo açao '01 rea Iza-
I quando a Câmara votará ,) peda americana amolecera no con- dforto, na vida fácil. a depOIS de, que Eden decla- i dído ontem feito nesse sentido

Era esta uma das maneiras l'<;)l:_ nao �?r:-sIderar que
"
a de- pelo primeiro ministro Chur-

pela qual os fascistas justifica- CIsao soviética de estabelecer a chill.
vam suas preferências políticas fronteira polonesa sôbre a "li-I

'

e doutrinárias. Como não pre- nha Curzon" fôsse uma injus-
-----------::..._--

ferir o regime fascista ao regi-

Iltiça
contra a Polônia". O ma- OLT IMA HORAme democrático, se aquele pre-

parava bons soldados para de- jor Eden resolveu falar hoje .

.f'ender a pátria, e êste gastava .« ao invés de amanhã paI"a queI 'o Brasil apresentou a' conferên ,tempo discutindo? Ch nín d.• t I urc 1, pu esse en.cerrar o cio do México a proposta '<Dou .
• '\. respos a tem-na agora. A "

'

Itália 'jaz derrutada, a Alemanha 1 d�bate sobre a referida ques- trina de Solidariedade Cot.Irvn to l»,
está em plena agonia, o Japã» I tao polonesa. E revelou que o estabelecendo que o ataqu� �c:. qual
se encontra ao inteiro alcance govêrno britânico 'havia exor- quer, país qmericano deverá

sfido poderio americano. Os pai- I t d
ccnstderodo ato de agressão ....

ses d€mocráticos estão derrotan- , a o os poloneses a não esten- continente,
j

do eabalm eute, insofismavel- I ?�r suas fronteiras ao léste da
mente, os países fascistas. O f'as- 'linha Curzon", depois da Informam de Moscou que as troo ,

cismo não deixará de si senão o i guerra mundial anterior. Em po s do general Rokossowsky já es

testemunho de tremendas des- I seguida ponderou: "Creio que
tão lutando ncs subúrbios de Don t-

graças nacionais que provocou, 1
zig.

Onde estão os que cantavam ,ao se c negar a um acôrdo fi-

DepOis de 2 dias de tremendas batalhas =U�U�1�;�?:!�a1��t�Z �:�C�t�'at�� 'I�:'l,o� P��i�i�i�eJ:, t�� ���ero�
Kandy, 28 (U, P.) - Fôrças aliadas limparam a aldeia de ralmente remoendo-se por den- l Polônia que existia em 39", O

'I'almgon, na cabeça-de-ponte de Myinmu, sôbre a margem
tro, mas por fora já com outrás /ministro do Exterior brítâní-
roupagens. E o melhor castigooposta do Irrawady, a oeste de Mandalay. Esta limpeza fOi! sera este mesmo: verem-se obri- co disse que "seria um pecado

completada depois de 2 dias ele tremendas batalhas, O comuni- gados a bater palmas ao triunfu perpetuar os problemas do

C,'adO oficial informa que mais de 500 japoneses mortos foram

I
da causa democrática, que tanto corredor polonês pois tal coí-

t d d I d d b d t Muít fizeram por perder" - afirma '

com a os em errer 01' a zona essa cai eça- e-pon e. 1: UI· os sa equivaleria a alternativa(I Diário de Xoticias, do Rio.<Ides foram abatidos no lillifrutifel'o contra-ataque tentado do- de privar a Polônia de uma
minao a noite saída para o mar ou de fazer

F��uldad� de Direito de Santa üatarína Independente ���asieU�ea s��'ú:f!�ã,�ri��f\�� RIT" HOJ·e 'ROXYde taxas mau Eden ter aconselhado a IJ -- -

Ho ie , às 18 horas, na {arma regulamentar, serão
R' 28 ,. segunda solução.rtsto é, a de- SIMULTANEAMENTE

abertas as aulas da Faculdade de Direito de Santa Ca reslidênC!a(� N) - �o�'\. a
I terminação da Prússia Orien-I Às 17 e 19,30 hrs, Às 20 horas

tarina. f L'
1

t
o SI. �od�lfo xro- [tal. Estamos em correspondên- Franch;>t Tone. Ena Raines, Allan

Na sessão inaugural, será entregue ao sr. dr. Nilsori a lI�a es ev� Ieumda. �a 'cías com os nossos aliados rus-
CurtIss e a s�nsacionali8Bima

Vl'el'ra Bot âes aluno diplo tnedo em 1944 o prêrnio que a manha de hoje na CO·11'r1é'S:l0 I '. ,.
Aurora l'vhranda em:

6 ,

'ConsultI'va dos
'

bl ,'�'''' d" sos, objetivou Eden - afim-de A DAMA FANTASM"
Sociedade Cultural e Beneficente Cônsul Cer lo« Renaux ,pro emas ,e ,

" '

d 'A h
n,.

transportes d .'

.

d !consegulI ac.or os que permI- mul er fantallma,.. arrancada
instituiu para o estudante mais distinto na cadeira de

,"

os ,generos e jtam a gente do nosso país ir as paginas de uma famasa novela
Direito Industrial e Legislação do Trabalho. pIlm�l�a nec�ssIda<!e. DepoIs a Polônia para ver o que alí !antastica. original, emocionan.trl'

.

de v,,!-nas conslderaçoes, o sr. I "

", " , a'pr�sentando personagens inesq1'1

F" d R k k ,Custódio Martins sugeriu à est� "o�or�endo ...
E acrescen- C IvelS ... Franchot Tone, enamora.:1o

orcas e o OSSOVS Y Comissão seJ'a feit 'J Ito_u. Nao posso pretender que d!1 beleza e das mul�-:..res .. arre',

, 'd t
O um, a�e.o nao tenhamos as mesmas re- botado por suas paIxoell... como

H 't·
ao pIesI en e da Rep11l'\1'r-a - . . u f Ih b d t

ocupam rrflmmers eln
"

- �.J.� 'Ilacoes cordIaIs com o atual ma o .0 ao se: ar "a ormenta ..

-

Vi I no sentIdo de ser concedIda a I "
,

,

Ella Rames. too heI no amor,

•

.' A • prioridade para os 'trans')ort"s I governo polones. de Londl es como inplacavel no odio". Allan
LONDRES, 28 (U, P.) - Na fre.nte onelnltal, as forças de

de 'êneros ali t" �

: incl�- do que as mantmham com o Curtis, acusado de homicídio .• , sem

Rok�ssobsky ocuparam Halllll1eI:SDein, 16 km�. ao lés.t;e �e! enâente de ,

me,n lCI�::., g�,:�r.?_on�.?��Ei.9E�' ,� v_otaç�� prov,a em
. c�ntrario, exceto um

8bte�11l em plena avançRlda a sudoeste de DamtzIo'. A propna·
p

. ,
quaIsquel taxas ,.,_••• L. _.�..,.. IOF•• _'_ .........._--1 ser ImaterIal. a Dama Fantasma ..

,,' , ;',
o preferenCIaIS, 7' o MISTERIO MAIS EMPOLGANTE:

l'ac1lO de Be·r11111 anunCia que uma coluna russa alcançou Py- E INTENSO DO ANO'
l'itz, :17 kms. abaixo de Sttetin. E, em Bresl1au, mais doze qua- FRACOS • RITZ: • Complemento Nac,
dras na parte msridional ela cidade fomm limpas pelo tiJnimigo, Sôbre Leipzin ANE.MICOS Noticiorio Universal

� TO�EM Preços Cr$ 4 00 e 3,00

e Halle �nho Crelsotadl Reportage: :r �o��a Carioca

"SILVEIRA" ROXY '- Noticiario Universal
Preço único Cr$ 3,00
(Imposto incluso)

Impróprio até 14 anOIl

ftlorianõpolb '1 Marco de '1945

Dizem circulos diplomáticos ueu

guaios que o Brasil declarard guer
ra ao Japão, simultaneamente
com o reconhecimento do Q'ovêrno
russo, possivelmente antes de en

cerrada a conterência do México.

•

ftguardemos a última palavra
Rio, 28 (A. N.) - O vespertino "A Noite", em sua secção

s , Política e Polrticos
'

informa em sua edicão ele ontem, que
as Câmaras Legislativas a serem eleitas, ou melhor, o futuro
Parlamento Nacional, terá poderes cOllllstituintes. As informa

ções que colhemos na melhor fonte - diz o jornal - nos au

tortzam a fazer essa asserção, Na carta que escreveu ao gene
ral Dai11JLas, o interventor do Rio Grande do NOIte, sr. José
A ugusto, diz o contrár-io, isto é, que aquele Parlamento não te-
1 i tais funções, Enltretanrto, ao que sabemos, ° sr. José Augus
to, na entrevista que entreteve com o sr. Agamenon Magalhães,
há POllC,OS dias, foi cientificado ela verdadeira intenção do go
vêruo. O ato adicional à Constituição de 1937, a sei}" promulga
(10 nestas próximas horas, durá a última palavra.

Laboratório de Análises
Farma(êuti(o GERCINO 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

ORDEM-DO-DIA DE STALIN
Moscou, 28 (U, P.) - O chefe SUprBll10 dos exércitos rus

SOiS dirtgtu, hoje, uma: ordem-do-dia ao general Zakarov dan
elo conta da captura, 'pelrus fôrças da segunda frente da Rús
sia Branca, das cidades de N8Iu Sttetdm e Prechlau, 25 kms. a

ncroéste de Kouítz. Trata-se, segundo manifestou Stalin, de

importantes centros de comunícações e poderosos baluartes
das defesas alemãs na Pomerânia.

......

Informam de Buenos }V�e9 que
centenas de personalidad\.!. as�ina.
rorn manifesto pedindo a volta da
Argentina ao regime damocrático,

Londres, 28 (United) O
NOVA IORQUE, 28 (U, P.) - A rád!ilo de Tóquio aquí O'll- general Doolittle enviou, hoje,

víc1a, admite que os nonte-Rlmel'iCa,llo.s "estão, finalmente, ven- quasi 2,000 aviões de sua for
do indícios de virtória em Iwo Jima", enqua,ndo despachos de ça aérea, com base na Grã
('uam dizem qoue os fuzileiros nOl"te-1america,u,os estão re[o,r- Bretanha, contra os grandes
ça,lido suas linhas no plalnlalto ce,rutral da ilha, preparando o páteos ferroviários de Leipzig
Rls's'alto geral às montanbas da costa seümüional. e Halle, na Alemanha Central.

de vitória em Iwo-Jima
Gr.nd. Tónico

Domingo, simultaneamente �,.RITZ e ROXY, Gary Grant � Jo, ", '

Garfield em: RUMO A TÓQUIBombardeada a
ilha de Hachiljo

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

Estabeler.imento (onceituado
Está comemorando hoje seu 13'

Washington, 28 (United) aniversário ,de abertura, a alfa'
A emissora de Tóquio infor- iatada «o Unico» di! propriedade
mau que 150 aparelhos, com do sr. Florisbelo Silva.

base em porta-aviões, bombar- Centro A(adêm:co XI de Fevereirodearam a ilha d� ,Hachijo, si- O Diretório do Centro AcadêmicJ
tuada a 12_0 qmloI?etros ao XI de Fevereiro, tem o grato pro'
sul do Japao. AcredIta-se que zer de convidar todoll os alunos do
essa operacão esteve a cargo I

Faculdade para a a ':>ertura doi

da 580 FÔrça Aérea Tática aulas, que se !ea!iz::Irá hoje à. .. IB

N 1
horas, no lalao nobre da FaçVf�'

ava , .da�1iI de D�fIl�to, .l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


