
Urde_da '.8 8,rluaçao �e Tóquio e outras gran�es ci�a�es
LONDRES, 13\(:lJ., P.) _ .... 'O GOVÊRNO JAPONÊS ORDENOU A. EVACUAÇÃO DE TôDAS AS GRANDES CIDADES DO IMPÉ ..

RIO OU SEJA�;lºQUIO., COBE� YOKHOHAMA� NAGOYA E OSAKA. SEGUNDO A AGÊNCIA TRANSOCEAN� QUE DIVUL..

GOU A NOTÍCIX,�tODA A POPULAÇÃO CIVIL QUE NÃO SEJA NECESSÁRIA AO ESFÔRÇO DE GUERRA FOI CONVIDADA
,

'

A DEIXAR ESSAS CIDADES, MAS SE �ÃO .-'ôR ATENDIDO ÊSSE APÊLO PA�A EVACUAÇÃO VOLUNTÁRIA o GOVÊR"
NO TOMARÁ lVIEDIDAS PARA EVACUAÇÃO COMPULSóRIA.

Gigantesca ofensiva do gral.· Patch
Paris, 15 (U. P.) - As tro- cas de Patton estabeleceram

pas norte-americanas estão uma cabeça-de-ponte da mar

tentando atravessar o rio Re- gsm sul do Mosela, no interior
no, na zona de Duísburg. De do Sarre, com 14 kms. de ex

acôrdo com o que revelou a tensão por 5 de profundidade,
agência Transocean, foram re- localizada entre Alkan e Alcen,
pelidas todas as tentativas ao, sudoeste de Coblenza. En
norte-americanas. Faltam de- trementes as forças do 7°
talhes sôbre os meios que as Exército, sob o comando do ge
forças aliadas estavam empre- neral Patch, efetuaram um

gando para atravessar o Reno. grande ataque esta manhã,
Enquanto a IUJta do Reno pros- avançando 5 kms. pela estirada

'segue
favorável, as forças de de Saarbrucken a Forbach. O

re]eilada a proposta de Patton iniciaram um grande ataque iniciado por Patch, se
movimento envolvente destina- gundo 31S mais recentes íntor-

f
·

t H· tI do a desalojar definitrvamente mações, converteu-se numa gi-
paz eI a por 1 �r . _. .

os naz�Sb8J� d8: baci� do Sarr:. gantesca ofensiva numa frente

Estocolmo 15 (U. P.) - O tler, a príncíplo, relutou, mas, jdepOIS da capitulação íncondi- Na pr,ImeITa mvestIda as forl- de 80 kms.

jornal "Dagl'ebadt" publica um Iínalmente deixou-se. peTsua-j cíonal. Em. côr�s negras .0 P t h
·

d
' .

,artigo do seu antigo correspon- 'dír pelo ST. von �Ibe�'tropp, jagente nazista pmt�u o� pen- ena que ell am SI o SO qUinze.dente em Berlim afirmando durante uma conferência dra-: gos duma bolchevização da

que Hitler em princípios do mátíca no seu palácio, em I Alemanha, mas, apesar disso, ('HUNG KING, 15 (U. P.) -- Um membro do gabínete [a
corrente �ês fez uma oferta

I
Berschtgaden. Decidiu-se, en- os meios aliados não quizeram ponês e 14 membros da Dieta morreram ,1Ilistwnit:a.neam€,ni(:e em

de paz aos E'sltaxios Unidos e
I
tão, mandar um �1to f�CiO-1 saber ct;a conse�vação do .reg,i- consequências das queimaduras recebidas pela explosão duma

à Grã-Bretanha por íntermé- 'nário da chancelarra alema a me nazista. Assim, o fUlJ1JcIOna- bomba em Tóquio, segundo o orgão do exéroíto chínes, que ci
dia da Suécia. M�s a tentativa

I
Estocolmo onde, graças à me- irio voltou ao seu fuehrer com tau como fonJte da noticia, o jornal [apones "Yo.miuri" em. sua

não surtiu efeito, diz o [orna- diação suéca, êle conseguiu as mãos vasías. edição de terça-feira passada, O nome do ministro nipônico
ldsta sueco. I entrar em contac.to com �s . - - - -_ - não foi revelado, não tendo também sido €sclar,ecida a manei-

•
Imeios norte-americanos e brí-

R t 13 ra Gomo foi obtidJa a ímforuraçâo.
Estoco1mo, 15 (U. P.) - Pu- tãnícos. M8JS a �i�s�o .f'f3:ca�- es am apenas '" . ��;. ':'

blícam-se novos detalhes sôbre :sou porqu� o errnssario I"!lsIstIa Cardiff, 15 (U. P.) - Ape- C f. N ,o recente pedido de paz alemão, na necessidade de H:utler e, nas 13 homens restam, agol'�, Om quem Ica rao
noticiado pelo correspondente 'Hímmler pe:'maneoerem no po-

I
em liberdade, dentre os 70 pn- , '.,

•
_

do Svenska Dagebladet. Diz? !der para evitar um caos com-lsioneiros alemães qll;e tugiram
I POI,tO Alegre, 15 (A. N.) -= .vido .fazeI"se

. um! eX?ltaçao
correspondente sueco que Hí-Ípleto na Alemanha, mesmo ide seu campo em Bridgen Gía- �enJtI� em poucas h�ras �ode aos �Iber,tad()ifes _bauchos, no

,. • r • 'mmgan, no último domingo. Ira s�ber�s:, se � partIdo_ �lbe�- sentido ?e que na� aSlSu��m
As rela�oes entre o BraSil e a Rus.sla I Mais três. dos fugitivos foram jtadOl estala unído ou nao, .POlS qualquer compromisso �1.ItlCO

\I capturados, em busca de aãi- j tu.do, dep�ll'de do J?Od� com? coI? _

referência as proximas

WASHINGTON, 15 (U. P.) -- O chanceler i!Iliteíl'ino Leâo mentes. As primeiras horas da I fOI I:c.ebI.da �o se�o. d� ,refen- e�eIçoe? _PÜIf ente�derem .

seus

Veloso e sua espôsa, o embaixador norte-amerdcano no Rio de 'manhã de hoje, três outros da orgalllz<aç�o. partidária .�o signatários ser. mconvem.e�te
-J aneíro AdoLfo Berle e mrs. Be.rle seguir-am hoje, via aérea, I cansados da liberdade nas er-:E�!ado, a n�Ic� da re�iI1l�o ed eopntrt8:do habIlt10 das tmdIço€lS
para Rã'o João do Porto Rico em transtto para o Brasil. A em- mas montanhosas do país de °d.LJi�Sem tr�. IZdal a anbo gapI�bel.e ? ar 1 ?, qua quer pronun

l�a,ixada bras.ileira nesta cap�ta.1 i'nformou à imprensa que não Gales se rend.'eram à uma pa_I;O ec�e ano rs ��s. U. 1- c��mento lsolad? � porque can-

se espera, por ora, qualque:r eOlllun1caclo oficilal a respeito elo

,trulha
da polícia. vcaa��eer Jao.bI'nquoaSC.,�arFIoCnI.��oluarma SI_ e'J:1dam necessana a dCOlIlpVO?t�-. ,- '1 U·_ S

.

't" lJ� ., """ I� ,cao e um congresso o aI 1-
l'estabeleClmento das I,el,açoes do Brasl e ama0 OVIe lca.

Xo l,ar e DO lar Luiz Pacheco Prates, João Má- do, como único meio de S'€Irem

.

L
·

b
J( X O 'r xillllo dos Santos Sobrinho, Or- traçados TurnOS convenientes.

I lum e •. e rtas não (leye faItar la;ndo Serrano, Guilhel'me
CC mper »'. Ludvig, Luiz Mercio Tebceira, OS MISTÉRIOS DA VIDA

LONDRES, ln (11. P.) -:- .Falrul1ldo na Câmara �OIS C,?mulls I (�n!er�nCU"am O!� A;lrredo H�ic? e Camil? �er- é um �esafio � sua imagio�ção.
ChUl'('l1i<l1 destacou que a maXlima de lord BeacolIlsÍl€lld lmpe-· mlnlS�rOS gr.al. Outra cm

.. Auto�Izalam S.ubscleve:r a A partIr de �abado no Rlt.,:.
l'ium e libt'rta.s" continua sendo a razão de ser dos br.itântico,s, e Jose AmériCO ,dellberaçao que ._fosse tomada

M
•

t
-

d
poj,s sem liberdade não há fundamento para o Império e sem

. i�a refenda reumao, os S1'S. Ba- a�lte� 8(aO e

Império não existe salvaguarda para a liberdade. Destacou" RIO, 15 (�. �.) -. E� demO-ltIsta .

Luza'rdo e Alber:t:0 de sohd��ledade
,ai:nda, .o primeiro ministllo que os ingleses não têm :ni€nhuma I�da conferenCIa est:1v�l�m reu- Ar�uJo C�nha Ol'a no Rlo

.. _!\.. Cuntlba, 15 (A. �.) - O

iuclinacão para o totalitrurismo. O direito de opinião sempre �.IdOlS, on;rm, os ,mmI�t:�oS Eu- !nmte �e�llz�u ..se nova !l'eumao uliterventO'r l\1anoel RIbas re

foi ma'{1tido, mesmo nas horas de per.igo nacional. AfirmiOu,l11co J?utla e Jos� Am�llco ;Ie :na resl�er:lcIa do Sil'. Alberto cebe� expr'�iss'lva e e::,p0r:tanea
,[dnda, que apesar da confi.alllça que desfruta o govêrno, o mes_IAI�elda., N�da tlansplrou de?- ,Pasqualm.I, tendo a mesma mal1llfestaçao de. sal.Idanedade
.mo deve ser reIliovado mediante o contacto direto com os elei- se .Importa'Il!�e, encontr? MaIs, c�mpafo€�cido o sr." Anadeto por parrte de 14 S:mdICatO� que,
tores llitlravés de eleições gerails. t<a'ld�, ,0 :;mt1go Ca�dI?ftto �,FIrpo, que ?€'Clarou Ja se a�h8Jr represenIt8Jnldo. 5� assocIações
,
,. pres,j�encIa da Republ'Ica fOl,comprometdo com a oondida- de clas'se, na üa,plJtal e no inte-

"h h-II d -IX'.:I entrever o f,em da guerra receb�do p�10 GaL Angelo de tUfa Eduardo Gomes. ESlSa de- riar, trruduz'em ° pensamento
ti ure I e·�

.

MoraIS, drretor da� Armas,lclaração deixa entrever que de cerca de 70 mi1 associados,
Londres, 15 (U. P.) - Fa-

I
ta'llIte etapa do �osso cammho. com quem conferenclOu longa- durante a reulllIião ficaiJ.'a defi- entre os qua1ts os represeTIltan�

lando hoje na conferência do jEntão, a sttuaçao
.

da gu�rra mente. Inida a posição tomada pelo Di- tes de stndicrutos de emprega-
Pa�tido Conservador, o sr. 'n�o imped�r� maIS � reallz�-1 Iretório Central do Pa,rtido Li- doIS no comércio, represeTIltan-
Churchill deixou entrever que çao de e}eIçoes. ge�aIs. �a'IS ,23 a 20 IbeJ'itador, isto é, de combater a tes comerciais,. trabalhadoll.'es
talvez não esteja �ista;nte

.

o ,adiante Churchl11 �lsse, aInda, I Roma 15 (U. P.)
.

_ Nas jCandidaJtura da opos1Ç�9· na indústria e.rv�'eir�, traba�
fim da guerra .. !ndicou" �es- que o des'�nvolvImento da

o. era õ�s aéreas de ontem 22, .Salb;e�se que na re:umao do lh�dol'es na mdustna made ..

mo, que talvez Ja n?s proxImos guerra aut�nzava a esp�ra:(' 'a�iõesÇ inimigos foraIID dst'rui- DIretomo Central fIcou resol- re.u'a, constI'iUltores, etc.
meses a paz vai remar na Eu- de que o gIgantesco InImIgo, i

dtO l' d. , t· d os e um em erra. s a la os D d-
• -

I f
·

rapa, quando dIsse fi} textua�- ao qual d�ran e maIS e um
perderam 20 �!Y)arelhos Não oze IVIsoes anilaram-se a o enslvamente' "Se a O'uer,ra ha Euro- ano a Gl'a-Bl'etanha enofrenta-
1 h

�t'

lt
_. . \I

pa terlninarsse·�ntes do fim do 'ra soZÍJnha sem hesitar, fosse. :lOUy� nenduma a '�raç:;o �;3,� Lond'l"e's, 15 (U. P.) - 180 ce, o objetivo imediato das for-
verão ou mesmo mais cedo I

forçado a rendição incondicio-' pC:S'Içoes a vangua'l" a, o:::; mil soldados norte-americanos Iças atacal1ltes é corta,r a estra

ain.da' o que é mu�to posslÍvel, :llIal ou reduzida ao caos e à l�haQdO� �nt�m", q�elf na fI'.ente já se encdntmm em posição de da

de. rodagem. de. cOlJ1Jcreto do
terem'os cumprido uma impor- ·ruina. d'o a�tl1n o A);jerClJ. o _quer, �a combate na cabeça de ponte Ruhr. Outros despachos sa.
�

• _
0, 1 av�. s .oI?:raçoes aereas ide Remagen, na margem orien- lientam que aiS fo-rças do PJ:1i-

Preparam se para conter a Invasao
,porem _Plosse_gu'lllam no m�s·. i tal do Reno. Foi o que infor- meiro Exército norte-america-

,

-. .. I��st:��'l.,,,sao
de OfenslVa !m�u a em_r. d� Berlim .. Se

..

-

no. J,á
eSltão

. �oml?aJtendo nÜ's

LONDRES, 15 (U. P.) - Além disso, está sendo formado
_

gundo os �esmos m.formantes, ace�os mend�0r:.aIs. de Br�ns-
um corpo de ataque civil e,special destinadio a def,endel' o terri-, Em coordena�ao °mS<>�ldoatodo�SaldedeHoI2dgde.sv:,. CJ.,uee SnO-1 ber�.: A reslste�Cllad naZIsta

A '

l'
-

1'00 O d' t 't ......u I� 11 1 ISO S a conLilnua aumen�an o mas
tór:Í'Ü japones contra uma po.sswe lIlvrusao ala. ,IIS rl o . .

nJt 1 d Ii!' '.
'

dessa guarda territorial �á está me,smo, .em atividade, aguar- com os russos =����_:I�O '�aq:e n�%O� �:�a����e�e�'r�:p�����dando 'nervosament.e o.s de,sembarques abatias.
Roma, 15 (U. P.) _ O co- furiosa ofensiva. Ao que pare- a cabeça-de-ponte.

I
-

t' vo desembarque em Iwo J·lma municado' aliado de hoje cou

mlnen e no i firma que bombardeiros pe-
LONDRES, 15 (U. P.) _. Um despacho da agênda alemã sados daiS bases da Itália, ope

'l'ransocean, datado {:e. Tóquio, infiorma que unidade� da esqua-Irando coordenamente com os

dl�a britâ:niea do PaCIfICO, operajndo de bases aus,tralIalIlas, coo-, russos, aitaca,ram ontem nu

rer.aram n.as operações de de,s:emba,rqne na ilha de Mindanau, merosa;s linhas féneas alemãs
l".as FiliIpinas. A mesma a.gência. diz, ainda, que lllavios de giue:l'-I e duas refin8Jrias de petróleo
1'a transporte alia,c1o� foram avistados ao norte de Iwo Jima

pa-lao
noroeste de Budapeste e

tecelndo iminente um novo desembarque na r;e'b8Jgu8Jrda das adjacentes, a oe\Slte e s,uleSlte
�ôrç.a,s j-rupo.nes'as qU!e ainda l.utUim �l'l:liquela ilha. c;la Hun�l'ia,.

o
() MAIS ANTIGO DIÁRIO nE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I floriar.épclls- Sexta·feira, 16 ce Março de 1945Ano XXX 9335

Teria sido

Continuam os preparativos
LONDRES, 15 (U. P.) - Vin,te e cinco exérdtos russos

estão lutando pa'ra reduzir as fortific.açõe,s ai}.emâs ao longo da
fr6inte �e,st'e, em prep'al'ação ao assalto final CO!Il,um Be�'lim. A
in.:C01�mação é d'a,da pela própria rádio n3.zi,sta que informa,
tarrnbém, estarem dois exércitos r'UlSiSOS comba,telndo peI'a posse
ç1afl e1ev:ações a Q8S1te do Ode,r, �U\tre Fra:ncfort e KU!e:smu

.
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Acaba de chegar ao Aeroporto Pan-Amerlcano, em Miami,
� o primeiro dos dois aviões "éonstelléVtion", entregues ao Air

'I'ransport Comand dos Estados Unidos, para serem emprega
dos na Divisão África-Oriente da Pam American World Aír
ways. Embora não tivesse seguido o caminho mais curto, a

grande e rápida aeronave coeriu a travessia de Burbank, na

I Califórnia, à Miami, na Flórida, em 8 horas e 43 minutos, de-
senvolvendo uma velocidade superior a 480 quilômetros por
:hora. Seu peso é de 45 toneladas, tendo cada um dos seus qua- Preso um SO'CIOO dasi tro motores a fôrça de 2.200 H. P. e pode voar a mais de dez

[mil metros de altura, graças à pressão interna de que é dotada
larbrl·cas KruppI

a sua cabine, transportando ainda, em operações normais, 64

Rio, 14 (A. N.) _ Conforme 'pa;ssagei�os. Há poucas semanas, coube.a u� "Constellation" Com o Nono Exército na AJe-
foi noticiado o astrónomo chi- bat.er o Importante "record" da travessia ::-erea dos. ,Es�ado'� manha, 14 (U, P.) - Revela
leno Munhoz Ferrada, diretor Umd�s, cruza?do �m apen3;s. 6 horas eA m�Ia da Cal�forma a se que um dos sócios ãmdustrtal
do Con,st�rvéV,tório de Concep- WashI�.gton, ISto e, do PaCIfICO ao. Atlantlc?.:. Os dOl� poss��- I da Krupp, de 110me Ohen, pTO
cion, realizará sexta-feira, no

tes e g�gant�scO's aparelhos, os malOre� avioes de tra.nspor te prietario de numerosas f'ábrí

a�diJtário dia ABI, sua conte- I come�cIal existentes no mundo, .entrara.o, em breves dias, nu- cas na área de Krefeld, foi cap
rêncía acêrca de cometas e ter- ma lmha regular da Pan Amencan, ligando a América do turado uelos ncrte-ameríoanos
remotos com filmes explicatí-.�or�� ao ,�xtremoO <?ri�nte :. es�aJ� em n?,sts'Ü país, confoOrme.o I

durante 'a ofensiva do Reno. O

yos, � qual vem despertando lt(}�,e]!IO E:,.tad?s ymdos-BraSll-AfIrlca-ínJdl�-Chlna. Na .graym:a referido industrial naz lsta es-

ínterêsse .nos meios científicos o Constelletíon no Aeroporto Pan-Americano, em MIamI. Itá agora sob custodia do 60-
e culturais da cidade. O astro- vêrno militar aliado.
nomo chileno, nessa coníerên- I

-

cia, minudenciará suas análi- I
Novo embaixador

ses e seus calculos sôbre o \. O 'T() i: \ 'I) (.)S ' alemão junto
aparecimento de novo e gígan- L _'\ - '--J 1- -

' � - a Portugal'tesco cometa, explicando °que , Dr. OSV.4LDO BULCÃO VIANNA Lísboa.u-í (C P.) ._ Chegou
sua aproximação da terra se Dr. I- ]. DE .SOUSA CABRAL a esta capital o neva embaíxa-
faz de maneira crescente evio-, I dor alemão [unto a Portugallenta e, talvez, de terremotos ESCRITORIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina I' Gustav Adolf Von Halem, pro-
e extranhas manchas no slOl. Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. cedente de Madrid. Von Halem,

_ Prefira uma parte de seu 1 I que veio via aérea, foi recebi-
1R5"II:W9Wj.\�_ 1 t 1 f

.

trôeo em "Selos Pró Doente I
._-

-

{O, no aeropor o, pe os uncio-

PO,�re do Hospítal de Carida- \ Irmandade do Senhor Jesus dos Passos nários da delegação do Reich, Vendo se
o predio n, 35 ,

de • e estará contribuindo para
j endc SE' dirIgtdo, logo após a t:>

-

da rua Fernan-
.

que .êle tome mais um pouco
I e Hospital de Caridade sua c,he.gada, diretamente �ara do Machado, nesta capital.

de leite, tenha melhores medi-
a emo�lxad�, O IllIOVO ernbadxa- (e! á desocupado).

camentos, maís confôrto no FUNPADO EM 1765
dor fOI antigo conselheiro da Tratar à ru a João Pinto n 51

leito de sofrimento, etc. etc... embaixada alemã na Itálía e já I '. -

(Oampaha de Humanidade E D I T A· L
esteve em Portugal há

cereal Procura sedo Hospital de Caridade).
. de tres anos.

.

".

Emprego em esc! itório ou casa

Faleceu o maestro
-

PROCISSÃO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS Locomovei com�-cial. Moça, idônea. com
:

Francisco Braga I
De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Vende.se um de 24 H P.E,

prática de dat ilogr-afia. Dá óti

.

' Hospital convido os senhores Irmãos e senhoras Irmãs para e rn perfeito estado de fun -

mas referências. Informações
RIO, 14 (A. N.) - Com o fa- as solenidades abaixo enumeradas: ctonoman to.

nesta Redação, a O. S.

lecim�nto, às primeiras horas I Dia 17 � Sábado às 7 horas - Missa rezada, pela primei- Informações nesta gel ên
10 v. 4

de hOJe,. d? maestro Francisco /a vez, por especial distinção para com esta Irmandade, pelo cio. (alt) P
Braga, insigne autor do Hino i Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano; Compra-sea Band�Ira, o Brasil perde um I Dia 17 - Sábado - às 19,3q horas - Trasladação da ve- As ele"JPo"es nados, maIore� artístas. Deixou o neranda Imagem do SENHOR JESUS DOS PASSOS da sua I \I . Uma propriedade, com I con-

e�tmto mais de cem composí-] Capéla para a Catedral Metropolitana; P.olombl"a dições de f)agamento de 500 a

902'8,. el1!tre as quais a opera I Dia 18 - Domingo - às 8 horas - Missa rezada no altar /lI 600 ccuzeiros, me:nsais. nos ar·

medIta "Anita Garibaldi". Nas- rronteiro a Veneranda Imagem do Senhc!" Jesus dos Passos, I Bogotá, 14 (D. P.) - O pl'e� ra�aldes dest� cidade ou no Es·
Cêl'a êle em 1868 nesta capitado na Catedral Metropolitana; sidente da CoLombia assinou os trelto, Tratar com o sr. Godo·,
Os funerais do maestro Fran-I Dia 18 - Domingo - às 16,30 horas - PrDcissão SoOlene' habitJuais decretos das épocas fredo Habith, na construção do
cisco Braga, cujo corpo foi Ida Veneranda Imagem do SENHOR JESUS DOS PASSOS; Ide eleiçõe.s, pro1b1ndo as Via-I do Ipase. 5v·4
transferido da l'Iesidência onde Dia 19 - Segunda - fieira - às 8 boras -- Missa

c8le-1
gens éVtI'lavés das cidades no

ocorreu a mOl�te para a Escola :brada no Altar de N. S. das Dores, na Igr'eja do Menino Deus, dia déVs eLeições para o congres-
Nacional de Música, s'erão cus- : em ação de graças por todos os fiéis que coOncorreram as festi- so a 18 de março, afim de im�
tl€lados pela Prefettura, sendo

I

vidades. I pedir a Yotaç�o �111 duplicata.
que os .despojos do grande 1 Previno aos senhores Irmãos que, domingo - dia 18 - das Também serão fechados no

maJestroO serão lS'epultados, hoje 9 às 12 horas estarei, com o Irmão Tesoureiro, na Sacristia da dia das eleições todos OiS cafés.
à tarde, 110 cemttério de Ca- Catedral, para o recebimento das anuidades. A única medida fOlra do comum

tumbi, onde tem seu tumulo Consistório, em Florianópolis, 12 de março de 1945. foi a proibição de "mee,Ungs"
Francisco Manoel, autO[' dI() Luiz Sanches Bezerra da Trindade políticos, paradas e discursos
Hino Nacional. Secretário até depois das eleições. -

• ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Intertor ;
Ano Cr$ 80,00
Semestr-e Cr$ 4.5,00
I'l"imestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto.

I ()s originais, mesmo não publí
caãos. não serão devolvidos.

,\ direção n50 se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Muohoz Ferrada
está no Rio

ORI__.ANI)O S(J é\·.l� PBJI_JLl
Rua Conselheiro Mafra, 36, - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpelli) __ a Florianópolis

o

do

,

maior

mundo .�\�t50llQ,9J' Laboratório� ��.t; � RUA JOÃO PINTO., 25 - Fone: 1448
== tg (em frente ao Tesouro do Estado

nnÁTOf1D PÃfOLOGICnS Florianópolis

Clínico

.I
I

Dr. H. G. S. Medina Farm. NarbaI Alves de Souza
Parm, L. da Costa Avlla

Exame de sangue, Exome paro verificação de concer,
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 1

Exame de secreções.
llutovoccinos e transfusão de sangue.

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

de sétimoMissa dia
Filhas, netos e genros de CLEMENTINA
RAMOS FERREIRA, falecida na cidade de
Joinvile, neste Estado, no dia 11 do corrente,
convidam aos seus parentes e pessoas amigas

para assistirem à missa que mand s rn celebrar ria Igreja de Santo .

Antônio. no dia 17, (sábado) deste mês. às 7 horas

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái. diversas, .

pequenas, com renda mensal de
420.00, por 37.000.00 cruzeiroll.
No Elltreito, por Cr$ 25.000.00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000.00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Uma na rua Campos Novos. num

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

Deodoro 35.

VENDE-SE ���uI�::ra���
vidarnente registrada no 1. N.
do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

VliNDE ...SE uma. proprieda-li de síta em Bar·
reiros , com casa, pasto. bôa
água e pequena chácara, 'rra
ter a Avenida Mauro Ramos, 50.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DKNTISTA

RIJa Vitor Meireles, 18

Sedas, Lãse

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE s __ Sexta-feira, dia 16, ás 19,30 horas,
exibição de fi'lmes .. Sessão para a mocidade.

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

VInA SOOIAL Li�r�E�IT�!���S"
I
II�����I
Prisioneiros em grande quantidade
Paris, 15 (U. P.) -- As tôr- rante aIS últimas horas os

ças do general Hodges que nonte-amerícanos avançaram
combatem na margem oríen- mais uns dois kms., ocupando
ltal do Reno dominam uma ex- Kaâemborn e Saint-Catherlne.

:to

I tensão de /terreno que possí-
Pnssoqeiros embarcardos pelo 0- bílíta a ação de importantes Os soldados de Hodges já se

vião da Cruzeiro do Sul:

I fôrças
bldndadas. A comunica- encontrem nas vizinhanças da

Para Rio de Janeiro: Rodolfo ção aliada em questão é con- importante estrada de correre-

Konder, Paz Calvo e Affonso Hen
siderada como o indício de um to que vai para Morscheid. Os

I ique Delambert Nettc. aliados continuam aprísíonan-Para Curitiba: Hei-ceio Felipe redobramento da intensidade
Appoloni. dos ataques norte-americanos do soldados alemães em gran-
Para Porto Alegre: Elizabeth Ro·

Nas páginas vibrantes, su- I dest.inados. a ampliar, com de escala, pode-se dizer mesmo
ling, e Carolina Lombertz, d ab A "cuantíd dDESEMBARCADOS: I per-emotivas do romance "o. maior �apI ez, a OClj eça-de- que em quan 11 a e surpreen-
Procedente de Porto Alegre. Fel' delito de todos", que nos apaí- ponte dlant'e de Remagen. Du- dente".

Acad. Teodocio Miguel Atlerin'o �ando Mendes de Souza Filho, I
�OIJ!a e nos penetra o coração

Deflúe, hoje, o aniverlário nota Sal.abergar Noron�a Mendes, Te· I e o cérebro Zamacois seu ílus-
Hcio do 111'. Teodocio Miguel Athe. rezmha Mendes, Lmcoln Mendes, I , ,

-

rino. do alto comercio local e eco- Willion Jackeson, John Kadow e' tre autor, pergunta: "Amar e

dêrnâco de Direito da nona Facul- Willian Preston Rambo. I deveras um pecado? E a mu

dada. Procedente de São Paulo: Ernes !lheI' que mULtO' amou e por
to Riggenback e Eri�o Couto, . Imuito amar tudo deu' é delin-
Procedente do RIO de Ione.iro : I, ., , .

'

Menina Zenaide F'lortndu Coutinho Galindo, Af. quente ou vítima? O drama
Assinala Q data que hoje trans- fons0 Coutinho Galindo e Ernest dessa mulher infeliz, a quem De ordem superior ficam convidados os associados da

corre moía um oniveraário natalí· Robert BoI!, farisaísmo aponta com o de. Cooperativa de Consumo dos Funcionários Públicos Civis de

do, considera-o Zamacoís "O Florianópolis, que se acham em atrazo com seu pagamento, a

delito de todos". E assim for- virem liquidar seu debito dentro do prazo de dez (10) dias.

FARMACIA ESPERANÇA mula sua tese: Findo o prazo acima as contas serão cobradas executiva,

Eu, quando leio nos jornais I mente de acôrdo com a lei.. , .A SUA FARMACIA
que alguém roubou, me sínto ,

e. e. F. P. e. de F'lo r ianópnlis, aos 15 março de 1945
I•• C....Ot.o Mafra. " • 5 - FONE 1.'42 !um pouco ladrão, e quando se BENTO AGUIDO VIEIRA - Pela Comissão Interventora.

E.lre,. I doJDlcil. Icomete um assassinato sinto- 5 v. alto 1

___________________________ Ime um pouco assassino, porque \- w". www. w w w w w W ,_-."..,:.,.:,'....... _ w •••• _ ••• w w •• w •••_. w.

·ltodo mundo, sem o saber, nos COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA"
d d" causa dano, e nós também,
O la por nossa vez inadvertida-

mente causamos dano a todo

B d l·
" mundo e por isso é que sinto

. Pe ro ieou, Martu necessidade de u'a moral no-
ALICE HIBEIHO dad inicio 11.1 '.

A primeir� metade do século 19
va. Vivemos mal: a opinião nos

próx iru» semana ii grande tournéc VIU, na Chma, tremendas perse I .

que certamente "ai irul lui r de modo gqlç3es movidas contra os intré I
escraviza, nos cobre de dores

decisivo, na sua carreira a: Iist icu. piios missionários como contra os convencionais, nos embrutece.
Essa excursão começara' no dia lei f�lhos ,d.o país qu� prof6saa�arn a Afogamo-nos .moralmente.
do l'OI'!'Pllje na Capital de São Pall- f� ca�ohca. Entre �stes h�rols dls- Em sua obra-prima "O deli�
lo, COJ1l Ulll concerto para a SOCil'- hngulu·se Pedro Lieou , Amda mo· ", . OIRETCrfI.ES: - Dr. PamtIJo d'Ultra rr.u-. d. CarTalho, Dr, J'ranc1.lOO

dade> de Cullul'a Artística. Alice Ri- ço, fez'se batizar, Em 1797, foi to �e todos escreveu R?� de S6 e An1B1o M.alllOITL

l;rit·o cantar;'l ('111 seguida para os encarecerado por causa da reli ImaIn Holland -- ZamaCOlS Agetlclaa a IfUbql!DC1U em todo o terr1t6rto naelonaJ. _ lJucunaJ Q<)

sócios da Sodedulde de Cultura Ar- gião. S?lto" d.urante c:1gum tem exalta a divina alegria de UruguAI.. Refru)ac1oru d. STartu DIlI! pr1.nclpa1a c1da<1a <la 1Un6r1ca, Ilurope
listiea de Pil'ucicab.a, pa,rtintlo fIe-I

po, d�vld.o a lnterce8�ao de urna

a.m3ir livre.m.e.nte -a quem. nos • Atrlca.

pois para Belo HOl'lzonle, on(Ie es- fn:_níha mfluente, fOI, novamen�e a raz e reabilita a mulher -I AGENTE EM FLORIANóPOLIS
treiará ,no dia 21, apareeendo como preso e desterrado para a Torta- P

, . . . - C AMP O S L O B O .. C I A. _ Ruà Felipe SchmltU, a. n
solisla de UIll concerto dirigido pelo ri�. Em 1S27, pô�� voltar para o etern� vItIma socml. EIS aq.�l Caixa Postala. 1. _ Telefone 1.08:1 _ End. Telegr. "ALIANÇA-
IllaE'stro Ar,lu�' ,Bosmans. :;1/0 ,di.a se- selO de s:-,-a famlha, Mas, poucos um lIvro. que devem l'er a9ue-, SUB.AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUM111-
gnintE' dara II�lt;JO a lIllla: SeIy� de an.os �als tarde, prendera� seus, les que querem, goze de todas NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
pudiçõ('s na HadJ�l 9llwrany, vJsl�aln- dd?llS .hlhos1· Receando :l:sladhrsmoeza as suas prerrog'ativas o exce}so I, .. . _. ... . _

do quando lernuna- a outras ClC a·, e es, reso veu o anClao e a· I .

,IoF. --- -_ •• -- .�_ •• - ar. non. _. - - _90 •__ ••--_ ar __

des de' :'\linas Gerais. como .Juiz d('lnos dirigir. se para a prisao. Logo 'I amor humano, _ _ _""E""-_

l'ora S. JI':lO del Hei {' Ouro Prelo. f(li prêsa. Ao juiz disse: {<Se é cri· "O delito de todos", que es· Curioso requerimento
IX�.l (ii,.l 2J de abril Alice .Hibciro me ser católico, _prenda me, cc:mo !tá alcançand.o sensacional êxi- Lisboa, 14 (U. P.) - Violen- AVISO":11110'1":'1 no"nmente �a CapJtal de �rend,:u z:neuli illhos; se, porem, I to de livraria foi e.smeralda- ta estiagem e s t á causando

Sfío Paulr:. a ('c,nvlte do nE'p�Fla- e.les soo Inocentes. ponha os em

I· t d �d ' f 'd
. .

1
lJlenlo de Cultura. Já no dia 2 de llberdade». Pedro foi a alma da mente ra UZl o pelos pro e�- gran es pl'ieJu�Z'Os a

.

avoura

,:laio. ,\UCE !ilBEIHO, dflf'fi Ul', resistência, confortanto os outros sores Modesto de Abreu e Dl-I portuguesa. D.uante dISSO, os

I ('cil:t! CJIl ClIritiba logc\ depois um católicos, Por isso, quando êstes 'na Brito. lavradores da aldeia dos Ria
(,ui ro Clll

..

[>onla (;I'o�sa: .Já est�o fi· �oram condenados ao der;têrr�, foi I Apresen.tadÜ' em e1.eo·.ante vo- chos recorreram à uma velha
-saL!os h-"l'lh':1ll rf't'lhllS c'm Sa:lh� eJe destInado à morte, depOIS de

1 d'
.

1 ',4-o, I t "d'
-

ntregando um r'e-
('. I' .',. (l;'llll'l'nnl'lT)oJis e princíp'IÍS muitas e horrendas torturas. Aos I un1e e copIosa elILu:ra, co[n

111«1 Iça0, e

c-í'�I::e�;'�)' �' 110 "mo GI:!tnde do Sul' 17 de março de 1S34, morreu às !artística sobrecapa em côres, querimento escrito a �ossa
: p()J'j() Alegl'(' (' cictndE's mais im- maos do c,�rrasco, deixand.o sua !obra do pintor 'Mel, foi recen-. Senhol1a da Soledade, na Igl'e
pOl'janl('�).

" .. �orte herC:l�ca p!'ofun�a lmpres temente publicado pela con� Ija de S. Pedro, em Torres No�
Do Hin (;I';lIIde I�r) ,)lll, ALI(.,l� I.H- soo em catohcos e pagaoa. Iceituada emprêsa "Edições ,vas para pedir chuvas. A au-

HEIH() alnl\'e;.sara pela pl'tllJeira , I. " '. I.' .

t. " ,

yez as I'ronleirws do Brasil, já es- OS MISTERIOS DA VIDA IM�ndo Latmo , do RIO de Ja-Itondade ecle�las Ica autollzOU
- __

•

_

�:mdo :lsscgurada a sua ,aprese�rl:1 é um desafio à 5ua imaginação Inell·O. jque O requen�ento fo�'se colo- O Releh perdeu o

;i�('s�'��. �tri�'I�(.�é��I!�or ������;��;� A partir de sábado no Ritz. A�·t-a-..:"q
.....

o·
...

e
........

a···
...

't-I·b·
..

·-a·
........· ..........-r..-

r��âo n!!ta��:g�l� �:��: último gran.de ..avio

�·;��It;�II;�ltll��g:��;I���(':��)()�;�1I1t�)lJlr�� Bombas sAb·re O k da �m prociçã� à igre.iª, de de passageiros
lJ::'íse�. de c()'1l�in.rnle, C011l0. Apgell- U sa a Formosa 1s-a:nt1ago, na VIla de Torres

E t 1 14 (Utina, Chill', i\[e'''lco e, eontll1uanrlo Novas.. .s oco mo, . P.)
pela AI1I('rica Central, possiyeJmein- \VaRhington, 14 CU. P.) Si3;o Fralllci.sco, 14 (U. P.) VIa]Elinte chegado recentemen-
[e> eill ')lItuhro ALICE HIBE!R() (']lC- AUllneia-se que poderüsa fôrça A rádio ele Toquio notioiou que O " -d d te da Alemanha informou que
�al'fÍ aos Estados Cnidos rE'a!izando ele super-fortalezas B-29 atacou aviões com base nas FiJipinas porIDO. a e o Reich p'eTdeu há poucos
�}O��l� hl�:;H'l���pa�fJ;S(;��\a;}���g:.:;;� com bomhas incendiárias es- ataca·)·am' as instalações llipô� Vendem-se um estabilizador, dias, o .último dos se�s gran-
Z'!(';IO Colulldlia. ,llle dE'ixoll de ser uategicHs os objetivos ínclus- nicas na Ilha fi'ormosa ontem, um piano em perfeito estado, des naVlOS de passageIros. Era
l'frln<le]a na Temporada de H).J4 de· triais de Osaka. Tal bombardeio acrescentando que "cerca de marca «Essenfelder», este por ele o "AlbeTt BaJlin" de 20

"Jdo i!s eireul1.st�neias do ,l�lomen�o. foi levado a efeito hoje. O co- RO aparelhos Ílllimigos" bom- 6.000 cruzeiros, e um guarda mil toneladas, o quai enCUl1-
�(}s Eslal10s 1 nl�l(ls. ALT�,� mBE[·, municado do comrundo da :J,00 bal'deal'am Fornl0sa pela. 111a- livros de imbuia. Tratar na rua trou uma mina quando era 1'(:'-
no j;'l tel11 COllJhmadas vanas alua-

.

<;ôc,.;. illelusi\'c parai a apresentaçã(J fôrça aérea sôbre este segm.do nhã e outros :.�5 aparelhos ele Esteves Junior n. 135, com o bocado para o porto de Wai'-
üe 1ll11siea hl·asileira. D�s�a fE'ita � <ltaque a Osaka deEcreve-o com bombardeio americanos e di- sr. Patrick Sullivan, Otima ne Muende. Pei:tencia o gl'an
eonsagl'a.o!a cantora patrIcIa se rara �dêntico aos golpes desfecha- versos caças se concentrara1'1 oportunidade, pois trata.se de de navio a companhia de Na�
ncompanhar de Arna1do. R�helo, lIm r1 d 'Ih d 6

- .

d
-

H, b � A
,.

dos mais conhecidos PHNljsta� da .0"1 na semajna pa�s,a 'a cO'ntra contra as 1 as le Taka'Ü e 'l'ai· D?g CIO urgente por motivo e �gaçao am urgo menca,

..tual gCl'(lçi\o, Na�oya e Toquio. na, <te tarde. vlegem, 7 v. 2 Lllle�
__ '

� �- ,,..,.

-- Eduardo Zamacois -c- Ro
mance - Edições Mundo
Latino -- Rio, 1945.I cio da galante menina Zenaide,

filhinha querida do distinto cosc l
sr, Wladrnir StchelknoH •• d, Ma
ria Gomes StchelknoH.

ANIVER8ARI08

Sra. Célia Fausto Gil
Transcorre, hoje, o aniversário

natalicio da exma. sra. Célia Faus
to Gil. mui digna espôso do sr.

José Gil. gerente da filial do Ban
co do Brasil nesta capital.

Ildefonso Linhares

Procedente de Bom Retiro. acha'
.e nesta capital o sr , dr. Oswaldo
Arêas Horn, recentemente norneci

do Juiz de Direi to da comarca de

Biguaçú.

Fazem 80011\ boje,
O sr, João Meirelea Junior, alto

funci onúrio do Banco do Brasil:
a exmo. sro . MalÍa C. de Arou.

jo Figuoredo. professora;
a sr ito Margarida Pires;
o sr, Valclemilo c, Silva.

•

Afltonio Ramos
DeUúe, hoje. o aniversário note

lícia do sr, Antônio Ramos, um

dos Diretores do Bo.nco INCO e

acatado industrial residente na

progre.sista cidade de Itajaí.
ViaJantes!

Dr, Oswaldo Arêas Horn
•

Rodolfo Rosa
Assina la a ef(lmét'ide que hoje

transcorr'e o aniversário natalício
do sr. Rodolfo Rcsc , Comissário
de Policio em exer c+cio na Del ..ga-

. cia. Regional de Policia da capital.
•

A data que hoje transcorre oa

sinala o anivenário natalício do
u. Ll de Ionao Lirrhuree , nosso dis
tinto conterrâneo e alto fundo'
Rário da D. R. d os Correios e 'I'e

legrafos,
..

•

Toornée Alice
Ribeiro

o santo

-

De Graça para Você!

«TRES VIDAS»! •••
A famosa novela de Amaral Gurgel

Acaba de ser editada pelo Laboratório Nusma a famosa
novela "Tres Vidas", de Amaral Gurgel, que será rerne

tida gratuitamente, a qualqúer dos leitores que anviar
o nome e endereço para o Representante oeste Estado
- Machado & Cia, - Rua João Pinto 5 - FLORIANO.
POLIS - Est. de Sta. Catarina. Esta novéla é um pre
sente de TONIFORÇA, o fortificante que abre o apetite,
levanta as forças. for tífica os musculos e revigora os nervos.

TONIFORCA
Tonico para os fracos, fôrça pa;a os débeis.

Cooperativa de Consumo dos Funcion�rios
Públicos Civis de Florianópolis

EDITAL

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Clfrruo do balanço de 1943:

Capital e reser"\"lU! .. , , .

Responsabilidades .....•....... , ............•.....

Receita , ....••............ " ,

Cr,
Cr$

74.617.035,�0
5.978.401.755,97

84.6Hi.216,9G
129.920.006,9G
86.629.898,90

76.786.40UIOO,.2o

Cr$
Cr$Ativo , " .

Sinistros pagos nos ültímoe 10 anQtl .. , ' .

Responsabilldooes ....•.................. , , .

Cr$
cr,

A proprietária do "Salão
BraBil" comunica à sua dill�
tinta freguesia que mudou
aquele .eu estabelecimento
para a Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2, onde, contando
com a mesma já conhecida
competencÍa de lieu peBsoal.
espera continuar merecendo
a preferência de sempre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Renato de GuilJobel 1 medir esforçus ou sHlcrifícios. Aca-
(,í,íl·S1H) - As operações C0111-, da a grande distâncíe do litoral. ba ram-se os dias dos Iriunfos Iaccis ;

bill�das ljue, a quinta esquadra do Ç!nandu teve início o ataque a Iwo a História não voltará mais a regis
P:I('lflcJ esta realizando contra o

I'
Sh ima, era tarde demais para qual- trar CDIlJO vitór-ias estrondosas os

j('ITi.IÓf'io metropolitano do Japão e quer reação das fôrças aéro-navais sucessos dcrivaIos da f'rauuesu do
: i lha de Iwo Shima do arquípétago japonesas. Adiás, é duvidoso que os i.n irnigo e nunca do taleutu de ge
ri<lS Volcnno, são um modelo de con- nipônicos tr-ntussem qualquer r-evi- nerais e almiru ntes que nada mais
cepçâo estratégica que muito honra I de, pnrquan lo as duras perdas so- Unham a fazer senão colher louros
(l Almirunte Chestcr Nimitz e a bri-l fridas :10S encontros navais de Gua- que br-otavam espontaneamente em
filante pleiarle dr oficiais que cons- dalcanal e das Filipinas rcduziram seu caminho. Os cx itns que as fôr
I iluem o seu Estado Muior. Em V,1- de muito as possibilidades de sua ças de Nimítz estão conqu istanrlo
,';<iS oportunidades ternos procurado esquadr-a. A ihh a de 1"'0 Shima fiea nas dlstantcs úrr-as de batalha do
dC'lllOll.f,lrar a nosso leitores, a i111- situada a cerca de seiscentas milhas Pacif'ico são tumbcm uma alfirmação
l)("'lüaei�)' primacial que representa ele Tóquio. em posição intermediária da sUlpcriorídade mental sôbre os
li posiçà« g('ogrMica na conduta das entre as \farianas e aquela cidade, nipônicos, oide (' instinto toma o

()JHTilÇ'i)cs, especialmente quando se logo ao sul das Bo n in . que talvez I lugar do recioclnio, esperteza o da
tr.un de uma campanha de caráter venham , ser b rcvementc alvo das, intt-Iigón ciu. ., fanatismo o da bra-

IImarit imo. :'lIas a posse de deter-mi- in vestidas das fôrças combinadas de! vura. Em unia guerra couio a do
n: dus posi�'ôes gcogr-áf'icas de nada Nimitz. () êx ito das opcraçôes de i Oriente, a qualidade dos chefes não

I.uliautar iu, se elas n.ào pudessem desembarque e da constituição das II púde ser Il:l'ciida pelos éxitos túti
s.cr, ou não fossem, exploradas con- pr-imeir-as cabeças de praia, foi ab- cos que suas fôrças a.lcançam, mas
vt-nir-n lemcnle, n�l �entido de .des-' xulul o mas o avanço �lrayés um ter-I si.l1l pelo "alo!' dos plan,os .estratt�-Il ru ir as Fontes vitais que permltem!l'l'no muitanhnso. eriçado de obras i-(iCOS que e lahortuu. �1111l1z hem
no inimigo () prosscguiinento da J:u-I ele def csa guarnecidas pelos fa!llÚti-; merece a admiração e o respeito deitu. Assim, quando os americanos, cos dctensores da i lha, tem sido pe- lôda a huauan idude, porque foi de
tendu iniciado sua campainha ofen-i IiUSO c.ursando numerosas baixas en-.! seu céfebrOl)r('vilegi�,!d() que surgiulSiVH, se apossaram das Mariauas e Ire os bravos soldados <Ia Marinhai, i lodo este maruvilhoso plano de cam
rbs Fil ipíuus, tornou-se evidcn te

I
l'l'lenl"]us de Batnan, de Corregido!' punha, oom o qual o poderio nipô-lque esta ocupação não visava alle-' (' de T'arawa. Segundo os últimos IÜCO foi varr ido do Grande Oceano,

IWS a rp!laç'üo elas possibilidades dos
I

cnmunicarlos, cerca de <luas terças i do qual se apnrlerurn de surpresa, I""
--------

n ipô nicus IlDS mares da China e do parles da ilha, que conta apenas oito graças. ii inadvertência de seus í'u- •

PacHic;) oeidcntal. lllas sim a aqui-'Illil'has quadradas de úrea. jil estão I lures :ld\"ers{I1'ins.
',i,üo de bases adequadas para le-: em poder dos a1meriea,nos, não se! Ao registrar os ('pisódios da imen
var <1 gUl'iTa cada: yez mais para o

I
[rndo verificado nenhuma reac30' sa iragédia que lller/-,'1!1hou enl swn

nor[e, ass('·gurando as condições' na"al das fôrças (lo ;\[ikado, o que! gue todo () Oriente. desde a sinistra

I'!Jl'úprills pal:a a. reaIíZayã(.) de um.a! e'Juh'ale a uma verda.deira c.onfi�.: m�d�u;,;ada, de í de (Il'zc'mbro, da
1CilllIpanhu o!ensl va. C"!-mtu1Ua: e dec,t-! sao d� sua a!�solllta lJ1capacldad�, I Hlst�)na ha de. t'rguer �ste Grande
j

�J\'.H
conlra () ternto1'lO da

111('I1'u-1
() .Japall experImenta agora os prl-' t1h11!rnnt(' ao nlvel dos "('lsoll e dns I[J,l]e. 'l'lle é. também, o coraçüo do meiros transes de lima verdadeir'l Slllfra'n (' o eonstnnte marulhar das

I;ninügo. Até então os raieis das 1'01'- guerra, co.lJtI'a um inimigo podero-: úguas vagas há de cantar eter.na
takzas \'o::ldoras sôbre a capital ni-, I 50, sagaz e decidido a yencer sem mente a sua Glória,
P/·lll i C,l' lll'am episódios esporúdieos
cujos efeitos, embora duros. podiam
ser mais ou menos reparados no in-
Icl'\'aln decorrido entre um c outro
(i:ls :l taques. Orgia, então, estabele
cer aeródromos próximlls dos obje
tivos \·isados. (le "ez que a manu

tençãn no Oceano de uma grande
frota de porl,,:-aviões não é um pro-
blema de facil solUlção de"ido às
l'ondiçóes logísticas, sempre difíceis
d(' J'esoh'er no mar, e à imensa dis
tl'lllcia das bases das esquadras. A

I
o('upação de uma ilha das Voleano
ou das Banin esl<l:va desde logo in
dieacia, mas uma operação desta na
llll·e7.il requeria minuciosa e long1
J;J'(')I:Jl':lÇ:;ll, llorque somente uma
\ IlHos,1 dj,'j)onibilidade de lll('io.� ;.••__... .. _ljriO seria suficiente panl assegurar
(f snlee�so, contra um inimigo ope
J':1i1,do próximo de suas hases e dis
jJondo ainda de elementos aéro-na
\':!is apreciavcis. O almirante Ni
milz muito sabiamente resolveu
('ulltC<lIlplalr em �€ll lJ11:'gestoso pIa
JlO, dU:1S (lpcnlç(�('s perf:;itamente
d ist.intas, lima de' caráter puramen-
It' ,diversivo, destinada a desviar a

atenção dos amarelos do seu obj.eti.
\-;) pri;}cipuJ. e outral, de caráter
primacial, contra a posição geográ
iica que Q minucioso exame da si
[l;ação a (jm' procedeu, lhe indicou
('1l1l10 a mais adequada palra permi
tir-lhe 8!cançar os propósitos fui u-
1'1);' de seu plano de campanha, A
(:(linta esquadra, acrcscida ele podf'- com John
r"(lSa frota de poria-aviões e de con-
siderúycl número de navios tr.'l'tB-
porte de todos os tipos, conduúndo
os valo.rosos fuzileiros navalis que IeonstitlJ.Cl11 a fô.rça de ocupação, fOi,encarregada da execução de tôdas MUSICA
as 1arefas coutemrpJadas no plano de' Preço: Cr$ 2,40(lllC'rações e o modo pelo q:ual se de-
s.ohl'Ígou d;;!s ordens recehidas hem
l'('vela o aHo gráu de sua insuperá
\"'1 cri·ciência, Como é natural, o
C',mIandante dn quinta esqlla,dr a ceI'
(;Ou-se de tôdas as cautelas que os
riscos a COr!'pr i,ndicavaan como im-
prescindíveis, detel1minando o ese]{t
j'el'ÍllIento aéreo (' submarino da ál'eH
di' opeJ'ações a seI' investida e UJl1a
cohel'tnJ':.I adeq.nacla para seu corpo
de baltalha c para a grande frotfl de
poria-aviões ((ue representava UHl

papel de magna importância em tn
do o que dc\-ia suceder. O ataque a

l'{lC[uio foi provavelmente tOI1la,c)(,
jwlos nipónicos corno sendo o pro
pr'lsito principal da fôrça americ3nla
e Illesn,o depoi� de terem sidJ iden
lificadl)s os apan'lhos como part;·
dos d,' porta-aYJões, os amarelos
julgaram ([ue a frota amerieana,
concenlrava suns atividades contr;]
o telTitório da metrópole, Iocaliza-

,

---------íO Min. Leão Velloso
I visita o lumulo
Ido soldado
desconhecido
Washington, 14 (A. N.)

Hoje foi depositada uma coroa
só no. no tumulo do soldado desce-

I SERVIDORA I ilnhecido, pelo embaixador Leão
Veloso, Um batalhão prestou

Ihonras
militares de estilo ou-

ro maior organização no vindo-se, nessa ocasião, o Hino
gênero na.ta capital] lNacional do Brasil seguido
Rua João Pinto, 4. Ipelo Hino Americano .

........i.F.o.n�e.....7.71.s··......... 1

NOVOS e
USADOS

II
COMPRA e

j
VENDE

I ���a��,� ��!��� ! ��:�·i�:
I Romance, Poesia, Religião, Aviaçdo.,Matemática, Física. Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci
'Jil, militar e naval, CarpintariQ,
De.enho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade';' Rádio, Máquina., Mo·
tore., Hidráulica. Alvenaria, AQ'ri"
c:ulturo. Veterinária, Contabilidade1

Dicionário._ etc. etc.

Além das dõres agudas da
má digestão, ha ° incomodo social
do máu hálito e da azia. Com o uso

do saboroso < PÓ Digestivo De Witt»
desaparecem tais vexames e as

dôres, pois este remedia moderno
corrige o mal no seu inicio, graças
a sua formula moderna: Diastase
de malte para estimular a digestão,
KaoEn para proteger as mucosas

gastro-intestinais, Carb. de Caleio,
Carb. de Bismuto, Carb. de mono·
sodico para neutralisar a acidez ex
cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastticas,
Para livrar-se da indigestão, peça

I'
�EsrtVO- nA 116.1'......Crianças. Vc ..,� ,I.

Doenças da pé/e_ Moles- ! ........._��-,��o.,...,,_._ .....

tias do coração. II A agricuJiura ser. a
Consultas diárias em Palhoça f, I,,_nica fonte deHorário -- das 10 às 4,30.
Residência: Florianópolis

I
riquezas

Jomeda Adolfo Konder, 8 I Londres .. C··:IB) -- Segul.ldo
A

.
informam de Eindhoveu,

-

o sr.
.T. Stteenbergen, direto�' geral
ela agricultura. para a Holanda
libertada, declarou aiOS jonfa
listas que durante alguns anos
as exportac;ões agrícolas deve
rão S,6r a base prin.cipal dais
renelas holandesas, pois a vida
industrial do país só poderá.
ser completamente restaurada
depois de muitos anos.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínico. Geral d·e Adulto.
Doenças das crianças

[.,aboratório de Análise.
clírrícos.

Conaul+êr-lc : rua Felipe Sch
midt, 21 [altes da Casa Pa
raíso], das 1030 á. 12 e da.

15 às 18 hs.
Reaidílncio: rua Visco de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual I

e

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

I
I
I
I

R. H. BOSCO LTDA.
ITAJAi - �. CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Representaçõe.

Consignações • - Conta Própria
Rua Pedro Ferreira, 5

2- Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Endereço Telegráfico

SEGUROS DE:
Transporte. Maritimos; Ferra.
viários. Rodoviários, Aéreos,
Cascos, Fôgo, Acidentes do
Trabalho. Acidenter; Pessoais,
Responsabilidade Civil e Vida.

ClÍn.ica de Adultos

CASA MISCELANEA dist. i
buidcra dos Rádios R. C. A.

Victor, Válvulas e Discos,
Rua Cunselheiro Mafra, \O,

OS MISTÉRIOS DA VIDA
é um desafio à sua imaginação.

------------------------------l����;!��:�.�!����_?_,��-.-�z�� GRAT IS 1 Ne:grín conseguiu o

I r apOlO dos comunis-
1 Quer receber ótima surpresa?

! tas republicanos
I que o fará feliz! e lhe será

I
de valiosa utilidade! Escreva Londres, 15 (U. P.) - O di-
a Soares, à Caixa Postal, 84,

I rigente l'epubhcano espanhol.
Niterói, .- Estado do Rio. I sr. NeÉ'ül1., que r'egl'essou de

--------------:: I sU!a vtagem à França tendo
conseguido o apôio doIS comu--

I I
nlistas republicanos, é um dos

MAQUINA DE ESCREVER. setores do socialismo paTa sua

Vende.se uma portátil marca política de união do bloco 1"e-

'CORONA», por Cr �$ 600,00. publicano. As maiOl'es diver-
TRATAR com o

sr':::.JHeítor
g'ências nesse terreno são ob-

I Varela à Ruo Curitibanos. Iservadas nas fileiras socialis-

_ itas,

Atenção!
Compra e venda seu imo
vel. mas faça-o com van·

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

«BOSCO»

BAZAR DE MODAS
(onfeçóes -- Alta costura

CARTAZES DO DIA

Novidades

Rua Felipe Schmídt, 34

HOJE

o Sabão

,I'VIRCiEM ESPECIALIDADE"

-

s�aÃ��:ROfAt
Esp EC,IAtI DADE

,.� ,

6a-feira

CINE

CL-\ _ \tvETZEL INDus�r-RIAL-J()INVILLE (Mln(o ftgl:i/ •

A's 7 1/2 horas;
Um encantador romance de amor. e dóces n elodias:

Rapsodia da Ribalta
Payne. Bette GrabJe. Victor Mature e Jane Wyma I

NO PROGRAMA
VIDA BAHIANA N. 10 (Nac. Coop.)

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Extra! Extra!

MAESTRO (A marcha do tempo)
(selo a cargo do publico). Imp. 14 aIlos

• II •

CINE «I·MPERIAL')
A's 7 1/2 horas

ULTIMA EXIBIÇÃO

Sepultura vazia
com Lloyd Nolan
NO PROGRAMA

DEIP JORNAL 4x18 (Nac, Coop.)
AZES DA ACROBACIA (Short)

Cr$ 2,40 (Selo a cargo do publico). Imp,
• • •

14 anosPreço:

Domingo, simultâneamente no Odeon e Imperial
George Sanders, Brenda Marshall e Philip Dom em:

Paris nas trevas

I

UONSERVA E J)ESJN}�EUTA A SUA ROUPA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO-Sexta.leCra, 16 d. Marco ela '••S s

Notícias resumidas Indicador Médico
� A cidade de Colonia, que I não �e conformarem com a si

esta agora ocupada pelas tro- I tuaçao
de denrota, a que ante

pas alíadas, depois de uma vi- ríormente já estavam destina-

to�'ios� arremetída, foi u!ll.dos Ida" ,�ntes .dials primeiras pene- DR A SANTAELlAprlmewos grandes obJetIVOS trações aliadas. • •
.

,

dentro da A}J�manha,. a ser 8!ta-1 - A cidade. �:l.e M�'I1dalay, (Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
ca�o por mais de mil bOI?�aI�'-luJ? gra�de objetivo aliado na

I
Universidade do Brasil), Médico por concurso do Servico Na

delros. da RAF, logo no_ 111lCI.o iBJ1'mama,. encontra-se SO? cíonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

�Ias gigantescas oper��o�s ae-
I a:n�aça direta ?,as tropas brí- sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

le�s contra o terrjtórío do Itam�as, .que lllv�stem para te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
Reich. 5'eu írrterior, depois de se[em . .

_ Fotografias obtidas por 'estabeLecidas as primeiras lan- CLINICA MED�C.A. - �?�NÇAS, .NERVOSAS
aparelhos de reconhecimento Iças de penetração, por tanks .

- Cons:ultono. Editícío Amella, Neto
da,RAlf, atestam que as fábri- [ingteses.

- .R�a ��lIpe Sc?mldt. Cons�ltas: D�s 15 as 18 I:0r�s .

cas. de petróleo sintético da I - Espera-se que no após- ReSldencla. Rua Alvaro de Carvalho n 18 - Flonanopolls.
Alemanha, foram séríamente guerra, a indústria brjtârrica
avariadas, depois dos recentes' de "films", encontre um gran
ataques da RAF contra àque-

I

de mercado consumidor na

Ies objetivos militares. INova Zelandía, escreve um dos
- Debate-se nos Estados jornais dia capital britânica.

Unidos, a questão de que a I - Discutiu-se recentemente
chamada política de "Emprés- no Parlamento Britânico, a

timo e Arrendamento" não 'abertura de um projeto que
será aplicada no após-guerra, 'visa aumentar o bem estar das
para reconstruções. \ Colonias, assim como incre-
� A cidade industrial de mental' o progresso das mes

Chemiltz, foi recentemente ata-
I

mais.

cada vigorosamente por uma I - Comentaristas londrinos,
grande formação aliada, par- opinam que a sítuação interna
tida de bases da Grã-Breta·1do Reich agrava-se de hora
nha. I para hora, esperando-se mes-
- As tropas australianas Imo, de um momento para ou

continuam avançando em seu tro, uma completa debacle na

setor, no teatro da guerra do I frente irrterna germânica.
Pacifico. I - As tropas russas situam-
- As ttropas alemãs que de- se presentemente, a pouco me

fendiam Colonia, sofreram. ter- 'nos de 42 quilômetros da capi
ríveís baixas, em virtude de tal germânica.

,

FILHA I MAE' AVO I
-

Todas devem usar a
!

(OU REGULADOR
A MULHER

Alivie lU

VIEIRA;
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

OR. ARAUJO
Assist.enle do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGAN'I'A

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPOR1NO (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

�Jsôfagoscopia. traquêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos,
CONSUL'l'AS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas

Rua Vitor ]}1eJre)es. 24 - Fone: 1.447
,-_------------_

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
boa Serviços de Clínica Infantíl da Assistência Municipal _ (:Joflpltal

de Caridade

CONsuS��J�1u�re!�AM2�ad���A���iOEs.�'!!2�. lo... 1.«4
Consultai das 2 à. 6 hora.

RESID:eNCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de S1f!l� do Centro de Saüde

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

CONSU,LTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RE.'ii.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

OR. SAVAS LACERO.A
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmídt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESIDENCTA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. SETTE GUSMÃO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TrSIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E IJO

HOSPITAL "l\'ER�U RA...'\ofOS".
urso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de sào Paulo - Ex-esta
iário no Tnstituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
"lNICA GlCRAT, - nU.GNÓSTICO PRECOCE..,. l'RATAl\IENTO ESPECIAUZADO

DAS DOENÇAS DO_ APARj;)LHO RESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

ONSULTAS: Diàriamente. das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 18
RESID�NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'l'el, 742.

Emprega-se com vantazempa
ra comb ... ter as trregulartaades
das Iunções pertódicas das "'6,

uhcras. E calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO·:--EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Dev e ser usada com

confiançR.

IFLUXO SEDATINA encontra-se

!==========e�m=t�o�d8�r�'8�rt�e�.==���==�

">De, 1.481 -

Remd��;.R����O�.���;ONI
Intensa perseguição
religiosa na Espanha

LONDRES, l5 CU. P.) - Na Espanha esta-se deselllvolven-I
do uma imensa perseguição religi1osa. O trabalhista John ·Bh-I
ljnd, falando na Câmara dos OOmllI1S, afirmou que o govêrTho
de F.I1unc.o está per.mitindo_que gTande número de espa1nlhois seja
yerseguido por motivos de cOlnvieções reUgi.osa,s. O deputado
illt,eriperlou o mhListro do Exterior Eden e sülidtou que o go
}'ôrlLO fizesse enérgico p.rotesto jUlnto a;o gOVêDIlJO de Madrí. O
H. Anlt.h:ony Ede:n pediu tempo para preparar fi, resposta, em

viSita de que a pergunta atinj'üi a Ü'ut1'as pess·o'as que não el"am

cidadãos bri.tâJnicos.

FARMACIA ESPERANÇA
'0 Farm.�ê.tl�o :N ILO LAUS
110'" o amaJl)I4 _.. • na ...-rmca

...... ....... o�.. - Homeopatau - hrI:uurtM -

� .. lIilorraeII&.

........... • eu" o"-'Ybala .0 ............ _.a...

-

IATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida> saudável
as a 3Muca.

MADEIRADR. NEVES

etc.

tNSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
curso ,.., Aperfelcoamento e Longa Prétlea DO Rio de Janeiro

,'l"!UI,TAS - Pela mutIlA: dIariamente d.. 1O,30à.12 h., à tarde ezceptQaOD
.."." .... d.. 111.30 .. 18 bar.. - CON8lJLT6RIO: R.. J..ao Plato L T. IIObr.40 -

ronna<1o pela Uwyersldad. 4e Genebra

Com prAtica noo hospltata europeua
CUn1ca �ca em ceral, ped1atr1a. doen

,_. do ütema DeM'Oao. aparelho Cen1\Oo
urmArl0 do homem e da mulher

......te. TMatClO: DR. PAUW TAVABIl8
Ouno d. Radiologia Cl1n1ca com o dr.

llaDoel de Abreu camprmario (!!I1o pau

kY�. �Iallsado em HJc1ene e Sa110 ..

PI1bllca, pela Un1yerll1dado do Rio da Ja·

ne1ro. - Gabinete de Ralo X - lIllectro

�ognfla cIJn1ca - Metabolismo ba·

tal - Sondagem Duodenal - Gabinete

U tW1oterap1a - Laboratório d. micro.

copia e tilállse cIJn1ca. - Rua I'ernando

"achado. 8. I'on. 1.HIII. - 1'10rJ.anópoU.,
,

.

lRURGIA GI!�RAL - AJ,TA CIRURGIA - MOL1l:STIAS DE SENHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi

Issisteme por vârios anos do Serviço CLrúrgico do Prof. AUpio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias biliares, intesti.nos <!elgado e grO&SO. t.iróide. rms

.róstata, bex�a, útero. ovArios e trompas. Varicocele. hidlrocele, varizes e hérnia
,

CONSULTAS:
'IU! 2 li 5 horas, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Paraiso). Tel. 1.1198.

RES!D:lIlNCIA: Rua Esteves Jún1or. 179; Tel. M:764

DR. AURÉUO ROTOLO
Médic. - C_rião - Parteiro

IA 10 S X
Moderna e possante iostaJaçAo

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gistricas e duo
denais, câncer do estômago, ale
çõea dai viu biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificieJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

esquina Felipe Sehmídt
Da•• la 12 hrs., e das 1-4 •• 17 brl

T""on� 1 ,''''

A8 anedotas e pIadas aparen
temente Ingênuas 8io graude.
armas de de8agre�açio man.·

Jadas ,ela "qufnt.·�ol.n.".

MACHADO & (lA.
Agências e Repreaentaç6es em Geral

Matriz: Florian6poUa
Rua João Pinto, n. 6
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, a/n (Edil.
Pr6prio). - Telegramas: ·PRIMUS·
Agentea no. principal. municipioa

do Eatado

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Chegaram, via aérea,
dOis milh6es de
cruzeiros
Rio, 14 (A. N.) - A Caixa

de Amortização volJtou para
sua primitiV'a sede que foi

ocupada dur-anlte algum tempo
pela Oaixa de Conversão e ul
timamente pelo Ministério da
Fazenda. O edifício construido
-em 1905 parsisou, a:gora, par no
vas reformas de modo a permi·
tir a instalação, no andar tér
rreo, de todas aiS secções que
tem contacto com o público.
Na entrada do edifício foi co

locada uma placa alusiva a
vollta da repartição à sua an

tiga: sede. Convem, aqui, res

sa1tar que, entre a's r,epartições
do Minisltério da Fazenda, a

Caixa de Amor,tização é das
que realizam função de �ran
de re1evancia. Agarra mesmo,
em relação a falta de troco, a

direção da Oaixa tomou todas
as providênci:as no sentido de
que as provisões de mO'edas di
visiooáriars possam atendelJ: às
necessidades do público. A
Caixa de Amortização recebeu
'da Casa da Moeda mais um

suprimento de 100 mil cruzei
ros., em ffiôlenas divisioná:rias, e
está providenciando remessas
de certas quantidades' para os

Estados. É opol'ltuno informa!r
q.ue chegou dos Estados Uni
dos, pür via aéIiea, mais uma
remeslsa de mais de dois mi
lhões tl!e cruzeiros em cedulas
de um e dois cruzeiros, parte
da grande encomenda feita
pelo govêrno bra!sHeiro e que a

circulação de papel, mo�da no

Brasil, aJllé janeiro último, era

d� 14l4��:�6�9.26 centaYQs.� _�

,

\

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de MeIllclrul da Un.lyeraldade do BruIl)

HDterno do SerTlCO d. CUilll.ca Médica do Professor OcYaIdo OUy"lra. mMico do

Departamento de Sal1d.
I�I.JNIC" 1I.8D1eA -. MO)Mttu tnterllas de adulto. e crtauou. CONSUl80RIO

lUCHIUIlNl'lA: Rua FeUpe Scbmldt Il. 18 - TeL 8U. CONSULTAS -- Du 1 .... III.

DR. REMIGIO
CL1NICA J!:eDICA

&(01&,;10 InternAJl. de Senhora. e CM

.nçaa em Geral. CONSULTORIO: Ru. I"el1pe ScJunidt - Ed1flclo Amélla Neto,
'one 11192, II .. 111 eH'" 17 horu, 81:,

.ln�CIA: , Largo Benjamin
Conatante. 3

Dr. LAURO DAURA
, 1il8peclaU.ta em Doençu d. 8ellho
..... - Vi... Urlmár1aa.
Curso de espec1allzaç&o de Gineco

logia (doenças de Senhorall) com o

Professor Moraes de Barros. da Fa
ç'�ldade de MedIcina de sao Paulo .

Tratamento eapecdallsa<1o, médico •

clrúrglco, das afecções do aparelho
genital feminIno (Utero, ol'Arloa.
t,rompas. ete.)
Cura radical <1a. lnl'llln1açOet dOI

anexos (OVar108, trompas). 'eem ope
ração). Tratamento de todos o. d11-
t11rbi08 da meJlslruaçlo e da eoterUJ
dade.

Tratamento. moderno da bJeuorra

ria ."nda e crOnica, em ambos OI

!leXOS, por procesl!lO. modern08 IOb
contrOle endoscópioo - Untroacopl.
- e de laborat6rlo.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA·VERMELHO

CONSULTAS: -- Pu 10.30 ... 13
noras e du 2 l. II.
Conrru1tórlo - Rua T1rllA1enttl 1"

Fone: 1.663.
Residência - Rua T1rilA1e1l_ '1

(801)>"1410) •

ANTONIO MONIZ

I � ?!w!��!��
lo toral'_ Partoe e C_'" c........or...

CONSULTÓRIO: R. Joõo Pinto 7 Diá
'lsmento da. 1... 17 horu. RIlI!IIDO·
f .. A. lm11""Stft-t. .. I"m.. .. .-o.. ?:-

3R.

Dr. Newton d'.vlla
Operaçõe. -- Vias Urinaria. -- Doen
ça. dós intestinos, réto e anuI
_. Hemorroidaa. Tratamento do

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra.vermelho.
COIUlult: Vitor Meirol., 38.

�tende diariarnente àl 11.30 h•.• ,

o tarde, das 16 h•. em dianto
Reaid: Vida! Ramo., S8.

ron. toe'r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!ria II! i O Brmi� í[i� IIlrB a !man· a
oficiais alemães na frente ocí- lacrediltamdo-se que seja porta-
dental pelas tropas de assalto. de paz e a próxima visita de, dora de uma oferta de paz. De
Nos circulas díplomátícos de madame Kollontay a Moscou. ive-se destacar, entretanto, que
Estocolmo, por outra parte, A representante diplomática I tais despachos suecos não dei
acredita-se que' existe certa re-1russ1a pensa partir esta sema- Ixam de ser evidentemente sim-
lação de paz entre os rumores na para a. capital soviética :ples conjecturas. .

Londres, 15 (U. P.) - Von
Pundstedt pediu armístícío tudo, fornecer a 'Origem do
para a Alemanha, para as for- despacho. Ainda, segundo o

ças do general Eisenhower. Foi mesmo informante, o pedido
o .que inf?r�?u o jornal sueco J de . arm�stíc�o r�presento�. o

"Afíton 'I'ídíníngen" sem, con -

\ fuzilamento írnedíato de varios

Para os nazis já iniciou-se a batalha de Berlim
Londres, 15 (U. P.) - Os ponrtões a mesma não seria su- Kuestrín e Francfort. A ínsís

exércitos do marechal Zhukov ficientemente forte para resis-jl tência alemã em situar o peso
conseguiram estabelecer uma til' a explosão de 8 projetis de da luta das forças de Zhukov
ponte sobre o Oder num ponto artilharia. Outros despachos na margem ocidental do Oder
situado a 53 kms. de Berlim.' acrescentam que Ü'S russos es- deixa entrever que, para os
De acôrdo com informações tão atacando ínínterruptamen- nazistas, já começou a batalha
alemãs as forças soviéticas es- te as posições nazistas entre para a posse de Berlim.
tão atravessando o rio em

LO '"DRES 1� (U P) '" f
A •

1 P tíd C grande escala. Admitem, aín-
c: \ "

.

1�, '.;)....
- ."a con e�eILCI:a c o ar .1, o on-

.da, os nazistas que compactas
::f,l�adOl, Churchlllleaflrmou que a Gra-Br.etalnlha terá de pa- formações soviéticas de ataque
,;,aI na mesma moeda os

.

danos �llle lhe fOI am causados pelos já se encontram na margem
.lap(Yll�s:s,. as crueldades mfe.lHlals perpetrada� .contra os_ SUdI- .ocídentaí do Oder, diretamente
t�)S bnt�l1lcos. Promet�u um lll�en�o esforço bélico d�.Grâ-Bre- a leste de Berlim. A agênciatanha contra ?S amar :l,o.s, assll1�l�nldo que a enver gadura da

I
Transocean informou que os

guerra ��) Japao era Iimdtada, nao pela falta de homens, mas canhões alemães acercaram
relas dIficuldades de trarusporte. )

oíto granadas na ponte sovié
tica mas que apesar disso, a

Clínicas mesma continuava intacta.
Embora faLtem dados sobre a

Farmacêutico GERCIHO SilVA natureza da p{)l�te ac�edita-:.se
., , . . ,.. que a mesma seja maCIça, pOS'-(Chefe do Ser-viço ae Laboratorlo da Asaiat ên.cí o ) sivelmente ocupada pelos rus-

Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer .sos mediante UI11a audaciosa
outro necessário para esclarecimento de diagnõstico.!operação semelhante a que

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas. culminou com a ocupação da
Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco 'ponte de Luddendorf', na fren-

ive ocidental. Salienta-se que se A regata de domingo prõxlme

RESENHlL_FORENSE lS€_!r8Jtasse
de_u��_��_�e

Julgamentoll realizadoll pela Câ

fmara Civil. na lua sessão de en
Conforme haviamos noti tem, 15 do corrente. �

ciado, tomou posse do eleva- I
do cargo de Preieit:o Muni Ape laçâu cível n. 2.52í. da comar-

ca de . .J naçaba, apelantes Emília Zo-Icipal �de Florianópolis, on Icti :VLlcagmlll e outros e apelados.
tem, às 15 horas, no Pelé- \'irgllio Gra.n do e outros. Relator o:
cio do Govern I o Sr. CeI sr. <leso Edgar Pedreira e revisor o I

SI'. eles. Alfredo Trornpowskv. IPedro Lopes Vieira, oficial A C:\111:o.1'<'. deu provimento em'
reformado da Fôrça Policial par le, à apelação, para que eruen-:

__������������_do Estado e Diretor gerente "lida li partilha sejam atendidas as: _. _

do Banco Agricola. Ao ato pretensões dos apelantes Atilio, AI- Inlc,ado O ano letiVO
compareceram altas «utori- J:erto e Norberto Ferreti e de Ati- na Escola Téc:nUà"O Fontana. _.

dedes, tendo usado da pa
.

Apelação cível n. 2.559. da comar- do Exército
ievra o Sr. Interventor Fe eH de Itairsi, a'pela�l,te _Vital' Kle in e Rio, 15 (A. N.) - Em sole-
deral Dr. Nerêu Ramos c �p�lada a ela. Fáhrica

..

de ,Papel'nidade que se realizou na ma-
A

'

ditiâi p!
í

ajaí. Relator o sr. d(·s. SllvCJra de_
1

-

d h
.

•

POS Ir1õ1U s� ,0.novo re' I !)ollsa e l'e\'isor o sr. dcs. Edgar Pe- n la '8 oJe cam a presença do
fedo para o EddlCIO da Pre (Ii'eira. Idiretor do Ensino do Exército
feitura Municipal, onde foi Decidiu a Càrnara:, negar proyi- general Gmtavo Corde!Ílro d�
recebido por todos os fundo· mento a�)s agravos !lo auto _do pro- FariÍas foram iniciados os. tra-
nários autoridades e amitios ,'esso e Igualmente a apelaçao, para b Ih

'

1''':'
.

1 t', 6 '('onfirmar a s'�1I1enç�a i,pelada 'lU" a os re avIVaS ao ano ·Ie IVO
sendo saudado pelo Sr Ma- \Ulgull improcedente os embargos de 1945 na Escola Técnica· do
noel Melo, Prefeito Munici interpostos pelo alpclan\e à execução Exército.
paI interino. <j(o sentença de despejo que lhe foi. .--

_

1!Iuvid,( pela Cm'panhia. I No bar e no lar
A.pelação cível n. 2.562, da comar-· K NO T

('a de Itajaí, apehw tes e apeJados,
Paulo Teonoro Laux e Egidio �ar- i não (leve faltar O Vasco em Porto Alegre
ciso. Rela:tor () sr. d·es. Silveira de I ----·--H--.---. Porto Alegre, 15 -E,- O Vasco da
�1)[1.sa C reYÍsor O sr. nes. Edgar Pe-I•RITZ oJe 6'.felra, às

� Gamo comunicou, oficialmente,
dren'u. ! 19.30 horas

que estará nesta capital a parti!·Foi dado provimento ii apelaçãD Edward G. Robinson. Ida Lupino e da pr6xima quarta· feira, quandointerposta pelo alUtor, para decretar
I' John Garfield em: chegarão os primeiros jogadorea,

O despejo e quanto à apelação do O LOBO DO MAR
qLle virão para aqui em quatro le.

réu, negar provinl!e.nto para con- Como um demonio que guiasse vos.firmar :l' sentença 3Jpelada, uma nave internal... o «lobo do Ficou convencionado. que o Gre
--------------------.-----.---- mar» lIulcavam as águail tempes· mio será o primeiro adversário dos

Rokossovsky ataca com Intensidade �u���:, d:e���:Et�lae;;�e�:�:ae ���a��s�lt1��&d:���n:o� âi!og�a�eaõ

. LONDRES, 15 CU. P.) - Koenigsbe,rg e Dantzig estão! Gin�sti�; �:�f�:�: - Coop; . 14 procissão da
sendo intens1amen,te atacadas pelas fôrças de Rokoss'Q.vsky. In� 3 detebves desml?ladoll comedla

d-

f···· d'
,

it
. c/3 patetas mu an�afo,l'maçoes O lCIaIS ln Icam que os exere o.S russos cOlnlsegm- Noticiaria Universal _ Jornal V

mm quebrar impo.l1tantes defeslas alemãs da ca,piU,al da PrúsS'ia Improprio até 14 anos Entre as tr,adições que o
Oriellltal. Além dÍs'slo, os russos já estão luta'11do nos slUburbios Preço único Cr$ 2,40 pOVO de Florianópolis conserva
de Dantzig,

noxy Hoje, 6a-feira às é, a que ele mesmo chamou, a

K 19,30 horas. procissão da mudança. Ama-

To�almante ocupada Atendendo a diversos pedidos nhã, sábado da Pascoa, às 7

1Iií; Sessões das moças horas os carregadores e servi-
Charles Boyer e Bette Davis em: cais da cidade assist'em- a Mis-
TUDO ISTO E O CÉU TAMBEM sa na Capela do Menino Deus

No programa: e, em seguida, cada qual, car-Cinédia Jornal. Cooperativa
rega pa.ra a Catedral os oibJ'e-Impr6prio até 14 anos

Preços Cr$ 1.20. 1 .ao e 2,40 tos (genefl'1.lxorios, tocharios,
cas,uçais, etc.) usados na Festa

Amanhã, às 19.30 horas. no RITZ de Passos. Daí a denominaçãoCharle. Boyer e Barbara Stanwyck "Pl"l()'cissão da Mudança". Nes-
em: OS MISTER lOS DA VIDA

t
'

1 d'___.� ------------------- e ano, por uma espec�a IS-

Unção pa11a a Irmandade do
Senhor Jesus dos Pa'ss'Üs e Hos

pital de Caridade, S, Excia.
Revma. o Snr. Arcebispo Me

tropoHtano rezará a Missa e

falará aos bons carregadores e

serviçais da nossa cidade. O
Snr. "Interventor Fedeml, con

vidado para as solenidades da

IFesta de Passos, assiSltirá, tam-

!bém, neste ano a Missa de sá
,I, I, ,J,lado.

f-Iorfanópolb 16 Marco de 1945
I

Na mesma moeda

Laboratório de Análises

A posse do
novo Prefeito

Fixada em I quilo
São Paulo, 15 (A. N.) - O

superintendente da comissão
de abastecimento do ESltado de
São Paulo fixou em 1 quilo a

quota de açúcar no município
de São Paulo, no próximo pe
ríodo de racionamento.

GUAM, 15 (U. P.) - Enquanto se reduz.em os úI,timos boI
sõeH japoneses, a ilha de lwo .rima fa.i ofidalmente declarada
ccupada. Depois de 24 dias de }luta içou a bandeira norte-ame
ricana sôbre a pequena mas eSitmtég.ka ilho:t:a. O almirante Nl
mitz publicou uma proclamação dedaJ'l�nldo-se go,vernador mi
liDar de Iwo Jima e outras ilhas ocupadas no arquipelago do
'Vulcão.

yo.NI(<)· (AP.ll.AR
•• t.' i

POR Extfl.ÊN<:lA

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Recentes informações da fronteira «uiço-Ltaliene indi
cam que a declaração de Mussolini aos novos oficiais
fascistas, na qual justificava o ernprêgo por parte dos ale
mães de todas as arm81S disponíveis para sobreviver, criou
profunda impressão na Itália ocupada, onde os guerri
lheiros foram informados de que os alemães preparam a

guerra química em grande escala, especialmente com gases
mortíferos.

Em geral, diz·se que Hitler e seus estado-maior es

tão certos de que a utilização dêsses gase� não modificará
a situação. e, antes, pode-ria provocar represálias; porém
têm o propósito de tornar a vitória aliada o mais custosa
possível

,...

o E:,TADO Esportivo
CrLlzeiro jogará na noite de quinta
feira, dia 22, e o In terciona I, na
tarde de 25Bem animadores são os aprestos

.para as pvóxi rno s corridas à vela,
o que faz prever um grande espe
tacula ridu tlc e. Desta feita. a re

gata será na raia oficial do Iate

I Rio, 15 (E). - t:ncerraramoae,
Clube de Florianópolis e contará. ante-onbm. a. inlcrições para a

possivelmente com o ooncu rac de I primeira reg:lta do temporada,
guarnições :lo interior de Estado. marcada para 25 do corrente. ria

o que torna a competição mais en_eada de Santa Luzia.
renhida e atraente O número de inscrições foi mui·
Portanto.. domingo próximo, não to animador, de"endo participa.r

só ao. 'curiosos como também COII dc . regata 107 barcos com 327 re

dirigentes ·da vela em nosso Esta- mndores, defênsores de todo. o.
do, será oferecida. urna 6tima o- clubes filiad·).· a-F. M. R., com

portunidade para aquilitar o de- exoeção do Esporte' Clube, de Ni •. ;.
senvolvimento des se esporte de e- t.erói.
Ii ta, varifica�o .f!.�. ,no _

inhri�H, Em., "irttide do gra'nde inteull88
corno vem acontecer elo na 1;\081>0 que desper-tcü essa 'Tegatá 'que será
c:lpital. está ele correspondendo à patrocinada pelo Natação e Rega-
8'ipectativa ·gera 1. toe, o Conselho Técnico votou uma

moção de aplausos 009 clubes
Va.lico, Bota fogo e Flamengo, que
{oram os que maior número de
inscrições apresentaram.
Servirá de árbitro geral o IIr.

Afonso Segreto Sobrinho.

GRANDE REGArA

o São Paulo enfrentará o

fluminense

Motor Uhevrolet

Domingo pr6ximo, t!ia 18, o São
Paulo enfrentorá o Fluminense F.
C. na Capita I Federal.

A partida entre 08 dois tricolo·
res, esta sendo aguardada pelo
públiro esportivo carioca, com vi

vo interesae. ES8a partida {oi an

tecipada, pois a mesm<l estava

marcada para 21 do corrente.

Sem adriça ...
- Qua ba!·haridQda, O.mar. Es,

tás maia sujo que carvoeiro! Com.
praste um gasogênio?

- Oh não. Estive limpam', O
f'�ndo do meu barco.. preci.a
ascorregar bastante na próxima
rEgata!

Pela primeira vez, 011 japone.es
estão empregando minaI e16tridQIi
na Uh� do,. l.!�Jliln (ri1ip'n�.l ,.,:

Vende-se um motor completo
Chevrolet 1939 em perfeito es

tado. Trc; tar com Filipe Jorge
Ediflcio Laporta. V-I

No bar e no lar
KNOT

não (leye faltar

OLTIMA HORA
O Ir. Sttetinius declarou ontem

que. de junho de 44 a março, 08
nr -rte-omericano••ofreram 480 mil
baixas no frente ocidental.

*.

Submarinos britélnicos afunda.
ram ultimamente no Pacífico 74
navioll inimigo•.

•

O almilante ft.ancês Pierre Es
teva, acusado como colaboracio
nista, foi ontem condenado a pri
.ão perpétua e degradação militar.

•

O govêrno polonê. pxilado em
Londrea emitiu uma nota de pro
teeto pelo fato de não ter lido
convidado para a pr6xima Con
ferência de San-Franciaco.

'"

O general Malinowiki 8itd reais.
tindo bem à contra·ofenaiva alemã
na região do lago Balaton (Hun.
gria).

•

Onhm pela 24". noite con'l'
cutiva, Oi ov'ões «Mosquito.» dg
RAF atocaram Berlim.

•

J
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