
Paris, 18 (U.P.) -- Os aliados entraram em Bremscheidl, no Reno, e
alcançaram a. margem léste do rio Weld. n localidade de Honningen

ficou virtualmente limpa do inimigo.

o
granel

Moscou, 18 (U. P.) - o jor- trados fora da área ocupada
nal "Pravda" publica uma en- pelas suas companhias fossem
trevista do seu colaborador mi- imediatamente enforcados. Le
lítar com um general alemão, varrtaram-se dezenas de forças

J aprisionado
no setor

d.
e Stte� nas ruas mais centrais de Stte

tín. Essa alta patent� a�ema f tin e de Francfort, onde os

mostrou-se altamente indigna- carrascos não têm mãos a me
da com o fato de Himmler, o dír.

I I i chefe da Gestapo, ter sido co-

'Ano XXX Florianõpolis- Segunàa-(e�ra, 19 de Março de 1945 H. 9331 [mandante da frente leste. O

Na f'!ls- e-" fl"naB a hata1ha de --S·tlet-·I·u·
� «CO�a8dO�» alemães :[:�:f�1aif�!�ii�E����� Repelido poderoso

u I, U ln .

_ Iten�or, �8: remant�e nas fíleíras con�ra-ataqlJe '.

" TI P) A b t 11 1 8tt t.i arece ter em a�ao ,do exército alemao e, em con- Parts, 18 (U. P.) - Os alia-
. MOSCOU, '11) ( . .

-- a a la .cle . e in p
,. I ,\'., I sequência disso provocou de-I dos capturaram a localidade

entrado na sua fase tmal. Uma colulna blindada do 1° exército Paris, (na aérea) - Anun-
-. 'p I W

.

kí h R. Ii
, ,.

'. . . " sercoes em massa. ara com- elI,s Irc €ln no eno e repe 1-
na RuStSIa Branca chegou aos arrab�ldes de Altedamm, o ba.ír-] cra-se oflcla1Jm�nte que co- bater estas Himmler ordenou ram poderoso contra-ataque
TO da ciid3Jde. �i:tUlado. 'na maa-gem orden.tal .do Oder. Tres kms., I �andos" �l�maes, que se acre-

que todos os soldados encon-l alemão neesa área,
antes os sovíétícos tmh am ocupado a aldeia de Rossemgarten, I dita procediam de alguma das

contando a grande auto estrada que ali passarva. E agora, se-. ilhas do canal da Mancha, rea- C d d
'

igundo os últimos despachos, a parte pnímoípal de Stroet'in está tllzaram uma "incursão de rus- on ena os a m.or e
eendo martelada pela artílharda russa. tigam,entiO" co[nt�'a o porto ESTOCOLMO 18 (U. P.) _ Notícías de Oslo informam

frances de Granville na costa. "
-

d N ,...l'
'

I que
foram condenados a morte pelos alemães 14 sabotadores

a Ol'ITlanu]a. .

" t ., ,,' ta . .

.

Os "comandos" alemães oca-
I '_'_e_,1_1O_I_l_S_a_S_l1_O_l_UJ_e_gl_L_e_s_es_. _

síonaram poucas danos e vítí-

Q b d P dMoscou, 18 (U. P.) - Con- gura. Dentro da cidade írrom-
mas, tendo, porém, levado vá-I uereln a Cô eça e e roza

tinua com a mesma íuría a peram novos íncendios e den-
rios prisioneiros.' I HAVANA, 18 (U. P.) _ Peramte milhares de pes-soas con-

batalha que se trava em Koe- 80 fumo recobre toda aquela
,

-- - centradas no palácio presidencial e arredores o presidente
rrígsberg. O J'ornal "Estre.la área. "A terra arrasada esta :x () bar e no lar

K �T () 'I'
Gll'au San Mamtín garantéu, oneern, que a ordem prevalece em

Vermelha" desta capital in- extremecendo sobre o troar dos l'
.

não deve faltar
todo país e que o Exérclto é absolutamente He,} ao govêrno e

formou que a área que resta nossos canhões" - anunciou

aos alemães Ia sudoeste da ci- o úLtimo despacho do comando que este tem o controle completo da vida e economia nacionais.

dade é, <ligam, de alguns kms. soviético instalado diante da Condecorações conferidas . (j povo, todavia, ímterrompeu IpO!' diversas vezes aos gritos o

d
.

�,..� 1 íd d pelo gove'roo breslletro discurso do pl"esidente exigi,ndlo "a cabeça de Pedraz·a".
apenas e compnmenao e ar- CI a 'e. "

Continua g lufa de c-a-s-a-e-m-c-a-s-a fe��"g�ê����ji conr:;fd�he� No comanrlo O famigerado Haus Felber
. li ' .

IOrdem do Cruzeiro Nacional Londres, 18 (U. P.) - Se- deus superiores do marechal
PARiS, 18 (U. P.) - As tropas aldadas de ínêantarta, avan-,nos seglUintes.gráus, às �eguin� gundo informações fidedignas von Rlundstedt, e comandava o

çando pela mrurgem leste do rio Saar, entraram ontem em Shar- tes personalidades chinesas: recebidas em Londres, o mare- grupo de exército alemão in

Iosabach, onde a luta de casa em musa ainda e,stá em progresso. Grã-Cruz, ao Ga�.. Lu-Chac, I chal Joharmes Blasckowítz cumbido de defender a parte
A a a

chefe d� casa Mll:h�a�, e aos. afastou-se, ou foi afastado do meridional da frente oeste. Há

Novo� eXltos dos pilotos da fRR 8PS. Weí-hua, secretário ge;ral'seu comando sendo atualmen- dias houve uma informacão de

di· J.I Ido g�v.êmlO nacio�al; dJe .gran-ite desconhecido seu palradeiro. que Blasckowitz seria transferi-
Q. G. Itá,liJa, 18 (U. P.) - Pilotos dia FAB destmiÍram. on- d�=ofl,clal? .

ao v,��e-almlrant� iB�asck�w�tzera �.(msidJeradO u.m Id? paDa o
..

setor setentrion_al da
tem um arco da ponte divi.s:ilcmária na elstradta de ferro C[Ha- \TI Ens.he.l, dia malll1ha ,.e ao .SI. . dos I?als capaz�s dentre O'S ge-! fI e��, a.flm-de coope,Dal na

della, a. noroeste de VeTLeza e sudestle do ceintro imdlllslt:ria,l del,LU-�h}l�h,
mestre ?e ce�rmotlllas !neratls que 'S'erVI3Jm sob as or- 'r�slsltenCla naquele setor eSI?e-

Berg'amo, 44 kms., a nordeste de Milã.o. Os aviado;r;es brasilei- do governo NacI�nal, de co- clalmeme ameaçadü, mas ele
.

,. f'b"
. .. mendador aosr. LlU-Man-Fan Conl,·nua em

nao- p""r·ece ter' 'cheg'ado �,4.e' la'
l'OS tanlbenl aval'l'aram unla a l'lca 1'J1Jlnllga.

'
�

,

J
at di I; •

chefe de �>eçao .do Departamen- O 7° ExéI'(�ito alemão, que en-

O f:llon ::lt..tl-�mo �ul-cida t� de Cenmoma do mesmo go- prO"r JS" €iO frel1Jta os norte-americanos na-
mesmo u u - v vemo. Promovendo ao grande M ÍJ :.lU que}e setor, está lutando sob

Moscou, 18 (U. P.) - Os a fOllte guarnição cercada comendador, o sr. Marce�o Lonrll"es,. 18 (U. P.) - O as ordens dum general que
novos assaLtos concentmdos contilllUa a l'esilstir encarniça- �onçalv�s �ullles Duar:t� Ma- avanço alIado para o lii)fl{�, goza a triste fama de não ser

lançados pelos ,russos contra a damente lançado mesmo, de tIaS, 'pnmeu'o secretano da entire SaJarhrlUcken, na Alsácia" u1t,rapasSlado em bliUrtalidade
área de Koonigsberg, reduzi- vez em qUaindo, pequenos COil1- EmbaIxada de Portugal no e Reno, corLtinll'a p.rog,·erhndo por nenhum outro comandan-
Tam a menos de 1.200 kms. tl�a-1ataques. É o mesmo f,�na- Brasil. COll1tra l'esisltênda esporadica' te nazista. É êle o genl€r3i1 Hans
quadrados o bolsão nazista na tLsmo suidda que se observa. . � inimiga. IFelber de 65 an�s de idade.
Prússia OrientaiI. Segundo os nas gu:arnições de Damtzig, ASSinado decreto-lei sobre a

despachos em Moscou, a luta como ,também de Breslau. emissão de obrigações
pela capital daquela provincia Quanto a e�ta última cidade, ao portador
alemã iIltel1lsifirou-s€ de novo. ruliás, informa-sle que mais de Rio, 17 (A. N.) - Dispondo
A maior parte de Koenigslberg metade já está ocupada pelos sobre a emissão de obrioacões

b I
b •

está reduzida a escom 1'015, mas· russos. ao portador, o presidente da
.

r RJepública aS\S�nou O seguill/te
Grande parte de Kobe esta em chamas decre�-lei: 1\:111;: 1 - 1\:s com-

) G ,.
. ,panhIas ou SOCIedades que ex-

GUAM, 18 (U. P. ..- mnde parte de Kobe, o maIor pOI- 1
.

d' st· d f'
,

to naval japonês, es't)á em chama;s lem cODJslequêncita do 'l"eide f Ofi� ahlll1 u: �al e� TlgO�I
incendiário fleito colnltra êle pOlr mails de 300 sUipeT fortalezas IC.O � en am m a aç�es_ap�
'voadoras - anuncia-se 'Oficialmente. O 'ataque se vel!'Hicou às Pl'la as Pd3Jra. adexpoI" açaof�,4. e

SI-Iene]-O. .
'" carnes e enva os manu éWU- queJ>T'lmelraS hQlr�s �e ontem � os pIlotos, quan�o Ja e?uavam a 300

l1ado ou não fic3Jm'autorizadas
nillhas dos obJetlvos na VIagem de volta, aJlillda VIam os eillor-

·t· ob�l"a -

t Londres, 16 (U. P.) - In- deixam entr:ever as infomna-
.

l' lt d tA'
- .

f
. a eml Ir ' g coes ao pür. a- t 'f' d

. -

JOOS ll1cenc lOS que se evan avam o por o. reaçao 01 gll'll/ll- dor (debentures) e t· enSl lca-se ca a vez malS a çoes da rádio de Berlim. Quan-
• de, u_1":s inutiL Calcula-se que os prejuizos causados foram mUl-

superior ao capital r::Sltf���� atividade 1118: fr�te ariemtal. t� aos próp:ios. russos, m�-
to :senos. nos seus estatutos, e a,té o va- Vagrus e m�ls. vagas d�e t·ropas tem um sIlencIO absoluto so-

101' dos belliS constitutivos do
de cheque I Ulssas eStta� �ndo bI1e os combaites na frente de

respectivo p3Jtrimônio; Alt. 2 lançadas con!ra as U,UlI��S' BerHm, como slempre aconte
_ O deereto-l>ei entrará em vi- defesas a)Jemas na. margem ce qUalndo está pI"€'stes a co

gOl' na data de sua publicação, �e:ste do �r, que amda b.ar- meçar uma nova ofensiva .

revogadas aiS disposições em
ram o cammho para BerlIm.

contrário. A9 que parece,. pelo moment?,
nao se trata amda da ofenSI
va fintaI contra a capi.tal do

Reich, e ,sim de reforçar as ca

beças-de-ponte na margem Londres, 18 (U. P.) Os

ocidental, donde essa ofensiva objeltivos de Berlim foram�
será lancada no momento mais uma vez, bombardeados

opoI1tuno. 'É, pelo menos, o que ontem pela aviação aliada.

Enforcamentos a

I) MAIS AN'l'IOO IHÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Com fúriaa mesma

Vhegam ao Rio vários berois da FEB
RIO, 17 (A. N.) - Procedente de N3J'tal reg:ressar31m, via

aérea, vários evacuados do front ital,iano. Ess'es hemil8 figuram
enItre os primeiro.s brasiLeiros que tomaram cOllltacto com o

inimigo em Monte C3JstJelo.
Na sua m3Jioria pertencem ao 6° Re�ilmenIto de InflaJntaria.

F'al'am eles 611canünhado,s para ° Hospiltal CenJtrnl dia Exérci
to. Muitas famílias aguardav:am ali a cheglada dos bravos, paTa
levar-lhes seus cumprime.ntos pelo glOTioSlo feito.

aterroriza

A população civil aderiu
París, 18 (U. P.) - A rádio slas" - diz o referido comuni

.({'esta ca:pital ciltou o comuní- cado. Nos distritos de Tonkin

cado do Estado Maíor Geral e Laos, ímparta1ntes áreas, são

francês slegundo o qual as for-
cas francesas estão. co.ntrolan- controltada·s pellas nossas tro-

M
r a a •

do importanrtes árerus na Indo- paJS. Na ba,?ia setentrional, a ais priSioneiros
china. "A resistência na Indo- guarruçao Japonesa de Han-

París, 18 (U. P.) _ As for-
china está prosseguindo de koi Está cercada. A população ças aliadas capturaram, ante
acôrdo C\'Jm os planos elaboTa- chil se uniu às forças france- ontem, mais 4.983 prisioneiros
dos pelas autoridades fl'ance-. sas em suas operações". alemães.·

Novamente
sôbre Berlim

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1. .' Sedas, Casemiras e Lãs.
.

CASA S••". a(OSA
ORL��N]_)O SOA RPBJLL]

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

Ha pratos que, embora definidamente difíceis de digerir',
são saborosos e tentadores. Se você não resistiu, comeu

os, e, em consequência, sua digestão se perturba, o melhor
a fazer é tomar Magnésia Bisurada. Antiácido poderoso e

eficaz, Magnésia Bisurada neutraliza rápidamente o ex

cesso de acidez estomacal, causa da indigestão. Para

digerir bem, tome Magnésia Bísurada após as reíeições,

BISURA
__________ DIGESTÃO NORMALlZADA_

Notícias re-um ida�
Formações aliadas, pancíndo de suas bases na Itália,

atacaram objetivos ferroviários no Passo de Bren er.

- No recente ataque realfzado contra os centros índus
tríaís do Ruhr, não perdeu-se nenhum aparelho, muirto embora I
as formaçôes fossem cerradas, e o fogo anti-aéreo muito bem
alimentado.

- Segumdo um comentarísta militar brítãníco, a linha
Siegfried, em sua totalidade, perdeu tôda sua valorização, como
tem demonstram os últimos progressos aliados na trente ocí
dental.

* * *

Notíoías procedentes de Londres, assfnalam que será
brevemente ínstalada 11Ia Grã-Bretanha, a maior centralízação
das pesquisas aeronáuttcas que jámais exístíu ruo mundo.

'"' *' >I{o

- Constróe-se na Grã-Bretanha, numa média de duzen
tas e cínooenta unidades por hora, vasos metâlicos paira trans

:porte Ide leite, afim de suprir as granjas da URSS, desfalcadas
�esse' material, pelos exércitos .alemães.

- A Grã-Bretanha prepara-se prura d<Elinrtro em breve, ror
necer à 'I'urquía um vasto volume de material íerrovtárío, 1'e

eentemente encomendado pelas autorídades desse país, às in
<l'uswirus britânicas.

- Os exércitos de Von Rundstedt oontínuam se retirando
:p8Jull8Jtinamen/te, a medida que as fôrças aliadas vão firmando
suas posições além do Rheno.

- As fôrças aliadas contínnam avançando, depois de ser

efetuada, a travessía, em vários lugares, do Rheno, um dos ba
luantes naturais das defesas naztstas, recentemente vencido pe
los aliados.

- O General De Gaule, em recente discurso na Assem
bléia Consultatíva Francesa, disse que a índústría de guerra
gaulesa, graças aJO auxílio das Nações Aldadas, volta ao rírtmo
de produção, afim de suprãr 3JS diversas frentes de combate.

Cooperativa de Consumo dos Funcionários
Públicos Uivis de Florianópolis

EDITAL
De ordem superior ficam convidados os associados da

Cooperativa de Consumo dos Funcionários Públicos Civis de
Florianópolis, que se acham em atrazo com seu pagamento, a

virem liquidar seu debito dentro do prazo de dez (lO) dias.
Findo o prazo acima as contas serão cobradas executiva

mente de acôrdo com a lei.
C. C. F. P. C. de Florianópolis, aos 15 março de 1945
BENTO AGUIDO VIEIRA - Pela Comissão Interventora

5 v. alt. 2

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlHeiA

I•• Co..eDaelro Mafr., 4 e 5 - FONE 1.i42
Eatre,. I lIIomldl.

Diplome-se guôrda ... iivros em sua casa
(12 mezes P;)I"' corr espondêncio)

Em qualquer part.e em que V. S. resida. poderó d
í

plomc r-ae guarda livros em

12 rneses , sem deixar seus ofrlzeres Me n s o l ido d e 20 cruzeiros Escreva o in d u

I
hoje. À Caixa Postal, 3717 - São Paulo Pre c is o rn o s de agentes. inspetores e '•.....:..,representantes. Bôa comissão. Angariar alunos e colocar livros

I:
��������������������--�.-

I
f

I
I
!

I
I'
Ivai-se o sol e o

Pelos ruas e avenidas, longos colores de
luzes se acendem - gastas imagens de
poesia antiga. Nos lares, escritórios e

fábricas, miriades de pontos luminosos
dizem em unissono: a cidade indo vi

bra, palpita, vive. Ante o espetáculo
que seus olhos assistem diariamente,
quantas vezes seu pensamento se

voltou para os degraus galgados
até a democratização da luz?
Entretanto, dos aventuras do pro

gresso, o capítulo iluminação elétrica
é dos mais significativos. E nele se

inscreve, com toda a [us+içc, a decisiva
contribuição da General Eledric por uma

vida mais radiosa, confortável e f e I i z.

uma promessa paro o futuro próximo
Poro a guerra, ;nyentos e- técnicas
re�o/ucionária, nascem nos labora ..

tórios da General Electric, nas mãos
dos dentistas que há tanto dqdicam
à humanidade o melhor de seu

ginio. Após a Vitória, êsse in/luxo

criador estará noyamente cr sery;fO
da saúde, da cultura, do progresso,
da ciyitização. Recorde-se c/est.
promessa e prefira G... E. semp,.
que adquirir lômpfJdal C outro.
prodlllos 9/étricos.

LÂMPADA EDISON. MAZDA

�
--------.--------------------------------------------------------------------------

P,.�,�!��Q�did?�� ,,��.r!i�t�,P��Q����!�l
cio, de Marinha Mercante e Especialistas de Aeronáutica. Aula.
para candidatos aos concursos do DASP. Caixa Econôrrrico, Banco
do Brasil e Institutos. Curso de dactilogratia. Fo"necemos infor
mações referentes às habilitações" (modêlos de documentos.

I
épocas de exames, chamadas. etc), Informações: ESCOLA URANIA

.- 7 de Setembro, 107 -- l ' andar -- Rio de Janeiro.
(Fundada em 1921. registrada sob o n. 559).

GENERAL. ELECTRIC
1038

.

GRANT

Contrabando'

Rua Martins Fontes. 395 - São Paulo
Firma organizada na Capital de São Paulo, com quadro
de vendedores e propagandiatas. com grandes conhecimen
tos, aceita representação ou distribuição por conta propr ia,
de ESpecialidades Farmaceuticas, Drogas e Acessorios para

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

Rio (via aérea) - As auto
ridades da Delegacia de Def'rau
dações e Falsifícações concluí
ram o inquérito instaurado pa
ra apurar as responsabilidades
das pessoas envolvidas num

contrabando de pneumáticos
para a Argentina. Figuram
como acusados no processo os

seguintes indivíduos: Osní Au
gusto Werner, Osvaldo de AI�
meida Pinto, João Osami Fer
nandes, Nei Galvão, Benedito
Ribeiro da Costa, Eugênio de
Sousa Lobo, Elmano José da
Cruz 'e Alvaro Gomes' de Oli
veira. O contrabando foi apre
endido na praia dos Bandeí
rantes, quando era conduzido
para um navio argentino, an

corado nas proximidades ..

PINTO s elA. LTDA.A. LEBRE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��lIJ!J!!!:P'. F., TOI.\.��) � V�
��' Produto científico poro embelezar os seios

Hormo Vivos n.· 1 para os ....íos pequenos ou !lacidos
Honno Vil'os n.· 2 para Oti seios grandes, volumosos
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
_. PIocIcmopolis na. "..rmaeia. ""oder_.
lfauliveira " da "'1> - EH! Blumenau: "'.rmlleia.
Sanita" • Odin - 11:.... ltajaí: FIIT"""eM Sant.
r.,••inh,.,.

�
.-----------------------------------------------

VID A SOCIAL I
f ,-\SIVf4JRISAR'O!'O

Dr José da luz Fontes
Regi�tra a efeméride que hoje

. transcorre o o niversário natalício

. de rt oas c distinto conterrâneo. dr.
José da Luz f antes acatado ccu

aidico com escritórios nesta capital.
Dado ao carater de que é dota- •

do. o ilustre aniversariante con- José Daux
seguiu granjear a estima de todos Defl úe , hoje. o aniversário nata'

. com quem teve oportunidade de lício do sr. José Doux , do alto co'

. ,privar. motivo por que inúmeros
mercio local. aocio do Emprezaserão os felicitações que receberá

por esse qrato motivo Cinematográfica Brasileira. e peso

... .... 11 sôo muito estimada nos circulas
sociai•. Inúmeras serão. por certo.
08 felicitações que receberá por
esse grato acontecimento.

�

Miguel Savas
Assinala a efeméride que hoje

transcorre o aniversário natalício
do sr. Miguel Sovas. alto funcio·
nário federal e pessoa grandemen
te relacionada .

Jorn. José de Diniz
Transcorre, hoje, o on ive rsd r io

natalício de nosso prezado confra
de. jornalista José de Dtrdz , mui

digno Diretor Regional do Institu
to Nacional do Mate. reaidervte
em Joinvile.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só no

I ft SERVIDORA I
•

Jorn. Valair Grisard
Decorre. hoje. o natalício de rios

BO distinto confrade. jornalista
Valdír Grisard. que atualmente

empresta sua colaboração à Im
prensa Oficial do Eatado; sendo •

.. ainda. membro da diretoria da
Associação Catarinense de lmpren-

ISo
e destacado elemento nas hos

tes esportistas da. nossa Terra.

Fazem a008 hoJel

I
Festejará hoje o seu 4 aniver-

I
sd r ío natalício. a galante menina
MirlOn Musai Luz. filha do ar.

I
Arnaldo Luz e a. Odette M. Luz.

I A exma. ara. A:élia Medeiros;
o 8r. José Batista da Rosa. te-

Isoureiro
da D RC.T.;

a exma. sra Edlte Luiz Rosa;
a srita. Maria Angélica Rila.

•

I Falecimentos:
----------.... Caries Pirath

I a maior organização no

gênero ne.ta capital J

Rua Joào Pinto. 4.
Fone 775.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d-s Adulto.
Doença. doa crianças

Laborat6rio de Análise.
clínicas.

Consult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Pa
raíso). das 1030 á. 12 e da.

15 à. 18 ha.
Residência: rua Visco de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 (manual]

._.,...._.,,_,_�uo._ 4 _...... _
Em Vinton. nos Estados Unidos

da America do Norte. faleceu dia 17
do mês transato. o nosso corrter
râneo sr. Carlos Pirath.

, O extinto era filho do sr. Ri
cardo Pirath e de sua exma. es

, pôao , d. Berta Pirath, a quem a

I presentamos con�olência9.

I Sra. Benta Gonçalves
Faleceu, na madruga de 17 do cor-

[rente.
a exrnci.aro , Benta Gonçalves.

f vitimada por um co loposo cardia
t co. A inditoso senhora era esposa

t do sr. Pedro Gonçalves. engenhei·

t
1'0 da Inspectoria de Terras e Co

I Ionização. em serviço na região
____________ de Bom Retiro, e genitara do dr.

__----------- Ayres Gonçalves. Promotor Públi-
co da comarca de Orleães.
O sepultamento da extinta ve

rificou-se no mesmo dia. às 16 ho
ras, saindo o feretro da Av. Her
cílio Luz n , 172 para o cerní têe io
do Itacorobi, com grande ccornpc

:

nhamento.
A' família enlutada. apresenta·

mos nossas condolencias.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Cliaice de Adultos e

Crianças.
Doenças da pé/e. Moles

tias da coração.
Consultas diárias em Palhoça
Horário .- das 10 às 4.30.
Residência: Florianópolis

Alameda Adolfo Konder. 8

Atenção 1
Compra e venda seu imo
ve l, mas faça-o cornâvan
tagem, por intermédio da

firma A. L. ALVES
Rua Deodoro. 3S. No bar e no 18.1'

K � O '1'
não deve faltar

I ��!!l,���!m�!� I
BAZAR DE MODAS f
(Onfeçõe���i::t:eS

costura

IIRua Felipe 5chmidt, 34
•

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

mais ordenado mensal.
Cartas para HEGODOR
Caixa Postal, 1025. Belo

Horizonte, Minas Gerais.
com Cr$ 1,20 de selos I

para resposta.
Queira citar este jornal. I

....,....,..lm'""'5'I1'RJR77P'. •

� f� e�s um FUTURO CAMPEAO!
� .;,:.- • E e rnurto natural que o venho

� -.....e:-

I
a ser, pois seus alimentos, desde

.

as sopas de creme, verduras e deli
ciosos pudins, são cuidadosamente
preparados com

a insuperável

A Fábrica de

MÓVEIS BRISll
agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes, apre
senta. em suas

lojas, os novos
modelos para

1945
•

DESPACHftMnS E ENGR4D4MOS
GRArufTAMEHTE pm O INTERIOR

•

S. BECDK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANllACno

Av. Celso Garcia. 174
Fone 2-8635 - S. Paulo

U.J.B.

� �IIIln
VII.I�au

fi

IIu

-8' desodoriza!
DEPOIS DE UM DIA de trabalho... e calor ...
;€ agitacão ... faça esta experiência: tome um

banho com Salus! Verá que sensação de le

veza, de bem-estar, de euforia. De ação ultra-
ativa, Salus limpa rigo- ---IiIIIÍIIIIIIIll-IISII------
rosamente a epiderme,
remove o pó, os detritos
€ as impurezas que se

depositam sôbre a péle,
facultando aos poros res

piração livre, repousante.
Use Salus - Saius refresca!

J. W. T. - 74247

r
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I Compositor Ilaos 14 anos
I Há poucos anos procedente I
! da Itália, chegava um menino
1 à Palestina, acompanhado de

II seus pa:is. Como demonstrasse

1 grande pendor para o estudo
I
de piano, foi matriculado no

'1: Conservatório local. Aí, causou,
assombro aos seus professores,

I pois
concluiu em doze meses

um curso de três anos. Albert

I Stank1ar --- é êsse o seu nome I

,- conta, agora, 14 anos, e não
só já se tornou um pianista
inotável. como também um

'compositor de sucesso. E' autor I
I das seguintes peças: "Marcha
de Montgomery", "Bosque de
Heizl" "Sta:lingrado" e "Fran

.

ça Liberta:da", reveledoras de

I' uma técnica surpreendente em

sua idade.
! -----

birmanesas
I

As balanças que trazem o garanti0
no propria marca, tradição do parque

industrial brasileiro.

Outros afamados produfos C05Mu;-Gl!':A;

"'PARELHOS SAN/TARJaS EM FERRO ESMAL TADO
FOGÕES - AQUECEDORES VALVULAS AUT()_
MATICAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA

Blumenau - Arlindo Soutinho & Cí . .l

Rua 15 de Novembro, 1425
)oinvile - Fernandes Ke

í

rer t & Cio.
Rua Cruzeiro, 55

vHasRestaurando as

Londres, (BNS) - Primeira- i ornamentos da igreja e obriga
mente vieram os "japs" (japo-] ram dois sacerdotes e três Irei

neses) e agora surgem os ras a acompanhá-los. Não obs-I"Jeeps" - escreve Anthur Hol- tarrte, 'O'S habitantes da vila
liwell, correspondente do "Daí-] sentem-se agora alegres e sa- i

ly Herald" na Birmânia. "Pe- I tisfeitos com a chegada das

quenos porcos pretos passa-Itropas Iíbertadoras aliadas que
vam correndo e gritando por vinham sendo ancícsamente
entre as rodas do no8'SO "jeep", I esperadas.e algumas dezenas de crianças

I
A organi.zaçã,o dos negócios

parecidas com bonecas de cho- civis já está em pleno runcío-
colate surgiram por detrás das namento nesta vila, tornecen- Os nort'l-��,Ji.. o-alf.l.sebes co:m os olhos bem aber- do suprimentos médicos e rou- J' IJ .111 Gil

tos e írrterrogadores enquanto pas à população e tornando me- O "Daily Herald", de Lon-

íamos penetrando na pequena didas para o tratamento dos dres, revela que, segundo pla-
e asseíada vila que pela prí-

I
enfermos. Contudo, 00 principal nos das altas autoridades na

meira vez via um "jeep". Os' problema é o dos refugiados vais brítãndcas, .todos OIS porta
Japoneses haviam se retirado .que perderam seus lares e fu- aviões ingleses, de construção
ameaçando, como costumam i giram do sul da Bírmanía à recente, vão ser convertidos

fazer, regressar logo que tives-'medida que os japoneses avan- em super-transatlânticos, mal

sem "cercado o exército britâ- çavam, tudo abandonando na termíne a guerra. Tal trans
nico". Aqui vim com o propó- fuga precípítada ficando só- formação se processará com

sito de ver por mim próprio mente com a roupa de pano grande facilidade, por isso que
como está se processando na grosseiro que usavam. O cui- a construção dos mesmos na

Birmânia a organização alia-' dado e atenção que a organí- víos já obedeceu ao propósito
da dos assuntos de caráter ci- zação dos negócios civis está dêsse aproveitamento. Além de
vil. Chandtha, uma vila cristã prestando à solução dDS urgen-] suas 23 mil toneladas, essas

I'.habitada por católicos roma- tes problemas da população I futuras unidades da frota mer

DOIS, foi mais lmpíedosamente local estão causando excelente I cante brítâníca terão velocí
tratada pelos invasores nipô- impressão sobre os birmaneses I dade superior à do "Queen
nícos do que as cercanias dos e não há dúvida de que eles IMary" e do "Queen Elisabeth",
centros budistas. Ao serem I estão sa1isfeitíssirnos pelo nos-I que, como se sabe, são atual- �

forçados a abandoná-la, os [a-, so regresso" - conclue o cor- mente os dOÍJs maiores e mais Il

poneses apropriaram-se dos respondence. velozes paquetes ingleses,

------------1

MAO "VEJO" NADA Alf6QEn
j

EU SOU DO QCONTRA.l

Não seja do "Contra"!
Faça o regime ENO -

"$01 de Fructa" ENO
laxante e antiácido
ao d1"itar e ao levan
tar para garantir o

seu bom humor diário! 115 A l D E F R U C TAlI

... e na admiração de todos!

• De aplicação facílima e secagem rápida,
CUTEX lhe pede apenas alguns minutos para
lhe dar satisfação permanente! ...
Escolha entre as lindas e originais
criações CUTEX o colorido que melhor condiz
com a graça e a fidalguia de suas mãos.

E depois ... domine com CUTEX!

ESMALTE

o Esmalte Mais Popular em Todo o Mundo!

__ :c_ IM ILUEIl

Esta é a
Sapatos de todos os modelos e

rnodernos , inclusive Son do l io s pera
das SENHORAS e SENHORITAS,

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

«Tamancai"ia Barreiros»)

dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

RUF. CONSELHEIRO MAFRA, 41

,/

�

MOT
DE EFICIÊNCIA
COMPROVADA

.}'
o;;

t:',* �.
� �.

EMPRtSIlS REUNIDas DE INDÚSTRID E COMERCIO r
I '\::'�'

, ARNO S. A ..
;,

DEPTO. CEM8RA éONSTRUÇÓES ELETRO-MECÂNICAS ,L
sÃO PAULO - RUA JOSE BONIFÁCIO, 209 - TEl. 3.5111 - c. POSTAL 217·B

* �,

PARANÁ - SANTA CATARINA i

C. O. MualER, CURITIBA· Caixa Postal, 138. Tel. 980

. PUBRAS!L

I "".",••,.. "•••rDu O

"1 C, mi... _ G<.v.t." Piiameo

I classes armAdas, - O. 8Ci'Jr'tlo M tias de II melhores, pelos me-

I
nm "'Quinta. eohlld6ta", (L j

no' es p' eços só na CASA MIS-
1), N.). C1LAf'EA -RuaC. Mafra, 9,.

•

I
I

!
1
,

_I

,--/
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Aos sofredores Emprega-se com vantagempa-
Dra. L. GALHARDO--Ex ra combater as trregulartdades

médica do Centro Espirita das fUOÇÔf:>R pertódtcas das se-

Luz, Caridade e Amor, co

.�
nhuras. É calmante e regulador

znu n ic a a mudança do seu AVÓ': �', dt'!o1":8� Iun ções.
con su l tôr io para a Rua Bue COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

FLUXO- ....EDATINA. pela sua M it i F o

nos Aires, 22Q _ 10 andar, Representações 'I'ro rrspor-tea crrtrrnos ; err-

�-
. com nrovlHl'1 -Iicácia, é muito re-

I
Consignações -- Conta Própria Vlar10S. Rodoviários, Aéreos,

R!o de Janeiro, onde passa à

I:'
��\��

,

.� l't'itHda. flpvf' ser usad�l com Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidentes do

:oferecer os seus préstimos. ��\\f(
� contianca.

'2'
Pavimento Trabalho. Acidentes Pessoais.

Escreva detalhadamente -

�,.� r FLUXO-SEDATINA elHl()[itra-Rt-I
CAIXA POSTAL. 117 Responsabilidade Civil e Vida.

Inome. idade, endereço e en 'FILH'$:' {MÃE t'n! [!loa part--. I Ender e co Telegráfico' « B O S C O»
velope selado para a res v

posta. � �s::::zm�""tb... EMt &4

,'1) tráfego telegráfico
�om a t'rança
Rio, 16 (A. N.) - Aproxí

mando-se <O fim da guerra e

achando-se j á vários países li
bertadores do nazi-fascismo €

. a caminho da normalidade as

comunicações telegráficas 'es
tão em vias de ser restabeleci
das para alguns pontos da Eu
Topa. Entre esses países que se
encontram nessa sítuacão eS-1tá a França, para onde 'as em

presas estrangeiras pretendem, I
dentro em breves dias resrta
belecer seu trafego teleg'niJic<o.
Adianta-se que a direção geral
dos Correios e Telégrafos já to
mou as necessárias provídên
elas com aJS aludidas empre
sas e, dentro de dois ou três
dias, possivelmente, será aber
to o tráfego telegrárico para a

'Frrunça .

. CONSELHOS DE BELEZA

PARA PROTEGER E AMACIAR A

cuns
Experimente o Leite Hinds,
preparado de fama mundial,

· nascido em Nova York.

· PARA EUMINAR CRAVOS, MAN

CHAS E [SPINHAS
· Adote o Leite Hinds que

agindo sôbre os tecidos e

tonificando-os, remove, gra-
· dualmente, todas as imper
feições neles existentes.

PARA REFRESCAR E PiRFUMAR
A PElE

Espalhe Leite Hinds que tem

um perfume muito delicado,
no rosto, colo e braços.
PARA FIXAR O pQ DE ARROZ

O Leite Hinds fixa ° pó de

arroz; e faz permanecer por
maior número de horas a

beleza do "rnaquillage" .

. Use-o

diàl'iamen/�.LEjfTE..r',�
I'H

�iI" �\.�!ltl fi :" <;' "
ii'- -;: �l��' "

�

J d·�
Prole_r;e e em/JeleZ,/t a cútis

,Ampliada a

cabeça-da-ponte
Paris, 16 (U. P.) - A cabe

ça-de-ponte a leste do Reno,
em Remagen, atingiu, agora,
a uma profundidade de 10

kms, com uma extensão de

I18. Segundo anuncia o comuni
cado oficial aliado de hoje, na
parte norte da cabeça-de-ponte

I.as força:s de Rodges ocuparam
Rhondorf', as margens do Re-

no, ao norte de Ronnef. r= I'leste, unidades nonte-amérlca-
nas penetraram em Aegíden
berg, situando-se, assim, a me

nos de um quilômetro da gran
de auto estrada que constituí
seu principal objetivo nesse

setor.

Este suprimento de tombares é
absorvido em poucos dias de
consumo. Daí a insistencia da

campanha pela devolução ime
diata dos tambores vazios.

Apesar do racionamento, estão em circulação no país cerca

de 150.000 carros de aluguel e caminhões movidos a gaso
lina. Essa enorme frota ajuda a movimentar a vida comercial,
industrial e agrícola do país. Poro suprí-Ia de gasolina, em

qualquer ponto da vastidão do Brasil, é necessario por em

acão um vasto e complexo sistema circulatorio, por onde
corre o sangue do petroleo. Dentro desse sistema, onde

podemos seriar oleodutos, caminhões e vagões-tanques, des
tacam-se, pela importancia e pela extensão de suo função,
os tambores,

Poro se ter uma idéia do importancia dos tcrnborec, bosta
• dizer que, quando se iniciou o movimento dos bases do

Norte e Nordeste, tivemos que proceder a uma verdadeira

mobilização poro poder reunir milhares e milhares deles,
afim de reforçar o já então grande sistema circulatorio do

suprimento local de combustiveis.

Temos, portanto, que dispor, permanentemente, de deze

nas de milhares de tambores, um equipamento custoso e de

manutenção dificil, mas que nos ajuda imenso em nossa ta

refa de melhor servir o público consumidor do Brasil.

>

É APENAS FRACÃO DO QUE
,

O BRASIL CONSOME!

Ouço o Reportei' Esso, diariamente, pelas estações Nacional do

Rio (ondas longas e curtas); Record de São PClu/a; Inconfidencia
de M. Gera;s, Belo Horizonte; Farroupilha, de P. Alegre e Radio

Clube de Pernambuco, de Recife (ondas longas e curtas)

@
STANDARD ou COMPANY OF BRAZIL

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

o novo vice-comandante em chefe- ,

FILH J\ I "1' E I AVO I
Todas deveRl usar a

rod, assumiu o posto de vice
comandante em chefe das for

ças aéreas aliadas do Medíter
raneo. Por ocasião da passa-

gem do comando, 600 oficiais
da Usaf e Raf desfilaram em

homenagem ao marechal do

Ar, sír John Shevsoor, antigo
ocupante do cargo e que foi

designado para outro posto de
relevancia.

Q. G. Aliado na Itália, 16

(U. P.) - O Q. G. Aliado do
Medíterraneo adianta que en

quanto bombardeiros pesados
americanos da 15a. forca aérea
atacavam 5 reünaráas de pe
tróleo na Alemanha, outros

aparelhos atiravam grandes
quantidades de abastecimentos
sôbre a Jugoeslavia. Informa,
ainda, o comunicado que o

marechal do Ar, sir Guy Gar-
REGULADOR VIEIRA;

EVITARA DORES
(OU

A MULHER
AliVia as Cólicas Uterinas - .

R. H. BOSCO LTDA.
tTAJAi - 5- CATARINA
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Ir
POR que esperar que chegue sua

vez, se, a qualquer hora, Gíllette
está em condições de bem servir?
Não perca tempo! Faça a barba em

casa, diàriamente, para estar sempre
em boa ferma. Nunca terá sustos
com o relógio, e cumprirá, com pon
tualidade, deveres de trabalho e com

promissos SOClalS. Quando se usa

Gillette, fazer a barba é tão fácil
que constitui um verdadeiro prazer.
Adquira, hoje mesmo, um aparelho
Gillette e zele pelo esmêro de sua

ar arência, poupando tempo e fazen
do economia real com as legítimas
lâminas Gillette Azul.

_ Por que não fazes como eu? Uso o Gillette, poro não - Bravos! Que pontualidade! Agora sim, podemos co-

perder tempo. Economizo e chego sempre /!to hora. meçar vida nova.. Parabens o você... e à GliIJette" .•

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar sa

tisfeito, devolva as oito e será reembolsado.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

I
I
I

I·

1
I
!

* Ouça, na Radio Nacional,
às 20$, feiras, às 2J,35, o

"Radio Almanaque Kolynos".

Limpa mais ... agrada mais ..• rende mais ...

VENDEIV1-SE
_______________________

lnter-Americdfl� 1 C
Procura-se

G. JA�

Emprego em e scr it ór io o i casa

come cia+. Moça, idônea. com

prática de dat ilogr a
í ia . Dá óti

mas r ef'er ê leias, Informações
nesta Redação, a O. S

10 v. 5

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

Compre-se
Uma propriedade, corn I con

dições de pagamento de 500 a

600 ccuzeiro s, mensais, nos ar

rabaldes desta cidade ou no Es
treito, Tratar com o sr. Godo
fredo Habith, na construção do
do Ipase , 5v·5

Lactífero. Tônico estimulan
te do leite. O benefício que o

Lactífero tem prestado ás sras.

mães, quer no período de alei
tamento quer no de gravidez
é incalculável. O Lactífero é
um poderoso galactagogo e re

generador orgânico de maior
eficácia até hoje conhecido.
Em sua farmácia, ou C. Pos

tal 1861 São Paulo

•

IdiGlmall por
tuguêll. espa
nhol, francêll,
inglêli, etc. I

ZES DIA

I

CASAS: na rua Uruguái. diversa.,
pequenas, com renda mensal de
420.00. por 37.000,00 cruzeiros.
No Estreito, 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 rua

Deodoro 35.

VENDE SI] urna Serraria
.- li hidráulica, de.

vidsmente registrada no L 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, Tra
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

'Vendta-se o predio n, 35
t; da rua Fernan-

do Machado. nesta capital.
(e! á desocupado).

'fratar à rua João Pinto n 51

Romance, Poesia. Religião, Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo

logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval. Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
li:letricidade; Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
.:ultura, Veterinária. Contabilidade,

Dícíondeíoe. etc. etc.

No bar e 110 lar
x x o r

não deve faltar

AVISO

2a�feira HOJE

(I
(",'s 7 1/2 horas.

George Sanders, Brenda Marshall e Philip Dorn em:

Paris nas trevas
NO PROGRAMA

l'TOTICIAS DA SEMANA (Nac. DFB)
FOX AIRPLAN NEWES (Atualidades)

A IRMÃS BRONTE (A marcha do tempo)
Cr$ 4,40, 3,30 e 2,00. Imposto Incluso. Irnp.Preços

• • •

CINE «IMPERIAL))
AJs 7 li2 horas

14 anoa.

Carência de moedas miudss
A proprietária do "Salão PORTO ALEGRE, 17 (E.) - Como vem acontecendo em

I Brasil" comunica à sua dís- outros Estados, a falta de moedas dívísíonárías tem causado sé-
tinta freguesia que mudou '

Ac�de�micos aquele seu estabelecimento rios embaraços a vida comercial da cidade. Segundo as auto-
tU 'U' I para a Rua Visconde de Ouro ridades estão convencidas, a crise do dinheiro miúdo é devida,

João Pessoa, (via aérea) - Preto n, 2, onde. contando principalmente, à retenção dessa moeda, por indivíduos de
A Academia Paraibana de Le- com a mesma já conhecida propósitos inconfessáveis. Por essa razão, a exemplo do que
t 1 competencia de seu pessoal. S-

o •

ras e egeu seus membros o
espera continuar merecendo já ooorre em ao Paulo, a polícia vai tomar provídêncías no

padre Manuel Otaviano e o Srf., a preferência de sempre. sentido de serem íderrtificados os responsáveis, sendo contra
Epaminondas Câmara. , ..;;...os mesmos instaurado o competente inquérito.

Os Anjos os gangsterscontra
Comédia e Torcidas

A SERICULTURA NO ESFORÇO DE GUERRA EM
SÃO PAULO (Nac. Conp.)

O CANADA' DE HOJE (A Mar cha do Tempo)
Preço: (único) 2.40. Imposto in cl urdo lmp até 14 .... nos

Motor Cbevrolet
Vende-se um motor completo

Chevrolet 1939 em perfeito es

tado. Tratar com Filipe Jcrge
Edificio Laporta. V.3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eST•.DO-Segun da .. 'etra, 8r(0 o. '945
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Crédito Mútuo Predial
Proor-etancs - J. MoreIra & .Cra

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

PRÊM!O MIlIOR CR s 6.25000

Muitas bonificocôes e médico qrQ'Í8
Tudo is to por apenas Cr$ 1.00

......._. ...�.... • .u-.....etr.. - BOIDeop,eu.. - r.,..,......... _

� e.....

....r........ .. ..a... o�",eta ,.............. _....f"...

o barbeiro não era assinante! Logo ...

Porto Alegre, 16 (E.) - Na I banbearía não era assinante

madru?>,ad� de �'llJtem, segun�o I da Gyarda Noturna.

comunIc�çao f.elta ao delegaao I O inspetor .Nun_o Guimarães,
de plantão, dOIS gatunos pene- . por determinação superior,
traram 110 Salão Cristal, à rua I acompanhou os guardas até o

G:?er� Vstoríno,
.

on�le sua

I
local e. alí .'0>8l1ifiCOU

que se tra

açao foi notada por d�IS guar- tava, efetivamente, de larápios,das noturnos
.

de se�'vIço na-
que subtraíram do Salão a ím

quela zo.na. Viram eles �1S ho- pontância de Cr$ 740,00, além

me�s sm�em ,pou,co de'P�'ls do de um aparelho elétrico para
esta:beleclment? sobraçando um massagem.volume. suspeítando que po-
deriam ser gatunos, os Vigilan-I FOliam tomadas as devidas
tes est�veram na R. C. P. e

alílpro�i�.en�ia:s J2ela Deleg<:-c�a
ocmumcaram o caso ao dele- Auxílía« Junto li Guarda Civil,
gado, a quem disseram que que controla, também, a atrví
não tomaram providencias Idade dos guardas noturnos
imediatas porque o dono da particulares.

SERViÇO DO INTeRIOR, CAIXA POS/AL, 2D6·A - S PAULO

FARMACIA ESPERANÇA
'0 Farmacêatleo NILO LAW'I
Hoje. amaaIlA .e.... a .....retert....

I

Beba, agora,
com todo o Brasil

(

II

o privilégio. que era apenas do Rio e

de São Paulo, é agora também seu: a

cerveja, que lá era a de maior venda no

Brasil, a Brahma Chopp, está ao seu

alcance. Prove-a! Compreenderá a razão
dêsse sucesso: o sabor incomparável, a
extrema pureza, resultantes da superior
qualidade do malte, da excelência do
lúpulo e do fermento empregados no seu

fabrico, tornam a Brahma Chopp uma

ceryla particularmente delícíosa, capaz
de satisfazer aos paladares mais exigen
tes. Peça, no seu bar ou no seu fornece
dor, Brahma Chopp. Verá que maravilha!
Cada garrafa equivale a momentos de «,w':x,::.·;-::-::··
verdadeira festa! ....� '.

/_/,. _.,-,.:,

/J" r: II!"

)��

),C]i:I��I�

BRADMA CHOP:F"

Só faz bem!

�,RODUTO DA (IA. CERVEJARIA BRAHMA SOCIEDAOE ANONIMA BRASILElltA - RIO DE JANEIRO _ SÃO PAULO _ CuRITIBA

10 santo do dia
s. José, EsptsO de Maria

Santíssima
s. José, descendente da ca.so real

de Daví. fôra escolhido por Deu.

para ser o protetor da Mãe de Ie·
sús e Pai nutrício do Salvador do
Mundo. Por isto coscu-se com a

Virgem de Nazaré, em matrimônio
legal, coriservcndo êles, entretanto
para sempre a virgindade. O Filho
de Deus como a sua Mãe tiveram

assim salvo o bom nome Ao rnes -

mo tempo, cuidou S. José do sus

tento das pessoas maia santas que

jamais passaram pela terra. E' ôb
vio que Deus' escolheu para tão

I
sublime cargo a um homem de
exímia santidade. Há escritores

1abalisados que nos mostram que
S. José sabia co ido r do bem·estar
da Família de Nazaré; dentro dos
limi tes da modéstia, E, de fato. é

pouco provável que um operário
hábil e diligente e temente a Deus
não tenha conseguido arranjar 06

meios de l:anir a indigência da co-

Iso
de Nazaré. Conta se que S José;

várias vezes por ano, distribuia
entre os pobres do lugar o q'ue lhe
sobrava do sustento da casa, O
Pai adotivo de Jesús morreu, pro'

vavelmente, antes que êste ence'

tosse sua vida pública, Até 011 nos'

90S dias, éS. José o pod eroso pro'
tetor dos seus devotos'

Um testemunho.
sôbre à nova arqui
tetura brasileira
Londres, (B. N. S.) E.

Knowles, um jovem marinhei-
1'0 britânico de Sunderland,
que recentemente visitou pela.
primeira vez o Rio de Janeiro
tornou-se um dOIS maiores pro
pagandístas da nova arquíte
tura brasüeíra entre os seus

amigos e companheiros .. 0 seu

testemunho é dos mais ínte
ressantes, pOO se trata de um

! jovem sem nenhuma especia
lização técníca ou artístíca,
mas que talvez porísso mesmo

demonstre como as novas ten
dências urbanístícas e arqurte
tônicas estão sendo nacional
mente sentidas por todas as

camadas populares, principal
mente entre os jovens. 'Trata
se, sobretudo, de uma home

nagem desínteressada e alta
mente expressiva a obra que

Ivem
sendo realizada pelos no

vos arquitetos brasileiros e

cujas repercussões já alcança
Iram os meios miais autorizados
dos Estados Unidos e da Grã
Bretanha.
De acôrdo com as palavras

do jovem marinheiro de que
se trata ele manifesta o dese
[o de que alguns arquitetos
brasileiros viessem a este país
fornecer ddéías e sugestões a

respeito dia reconstrução e mo

derndzação das cidades íngle
sas, ou então que alguns dos
mais brílhantes e jovens estu
diosos de arquitetura na Grã
Bretanha fossem ao Brasil
afim de estudar localmente,
em particular no Rio de Janei
ro, as novas arrojadas realiza

ções que ..��tão transformando
a arquitetura brasileira numa

das mais avançadas e mais be
las de tOldo o mundo,

. !
I

I
I

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
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Atacaram co� pleno êxito l���:�c:.':,s c��':e�o IUi�ixo da ameaça do �ontra-golpe
.

ROMA, 18 cu: P.). - AVJOes ,al'ladürs �ta:ca,ram ontem, �om cio iul I
. Moscou, 1� (U. P.) _ Con- estende a nordeste do íagc .

pleno êxito, ,a� re�maI'1�s de petróleo e objetivos das

co.mUI1Iea- .0 presidente da .República centri':!:.iÇõe.s .. penzers alemãs ba-Ipali�ton, onde nos últimos dias.çoes da Au�t:rJ.a, 111cluSIVe V1ena,. e os oa.ças de escclta metra- assinou decretos conferindo a tidas até chegarem ao estado os alemães perderam centenas
Iharam 3JS [íuhas ferreas entre VIena e Límz, na �],ema�ha, as- Ordem Nacional do Cruzeiro de paralização após 12 dias de de tanques.
sim como noutros po,nt?s da Aleman�� e .A:IS�r1a. MUlto ma- do Sul, no gráu de Grã-Cruz, violentos contra-ataques, numa
te!l'i�al rodante foi deseruído. Quatro ':;,vlOes manngos for-am des-

aJO sr. Gonzalo Laldumbide, tentativa desesperada para
truídos no sollO e um em combate aereo. embaixador do Equador no salvar os acessos orientais para Matérias primas excluldss

Brasil; no gráu de Grande Ofi- a Austría e para a Alemanha do regime de quotas
cíal ao sr. John Assett Moore, meridional, estão, agora, de- Rio, 17 (A. N.) - Foram ex

jurisconsulto americano: no baixo da ameaça do contra cluídas .do regim� .

de q,?-otas:,
gráu de Comendador, ao sr. golpe soviético a ser desfecha- as seguintes matérias pnma�.
Warren Lee Pierson, presíden- do pelo marechal Tolbukhin.

I
acido salicilico, fenacetma, �ll-·

te do "Export-Import of Was- No momento está em suspenso cose anidra, gomadracente, 1'�
hington"; no gráu de Oficial a situação através do campo deto em geral, lodo e sulfam

ao sr. Philip Lipphcott Good- de batalha de tanques que se .Iamida.
win, diretor do Museu de Arte I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiliiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiliii!ii!i;iiiiiii;;iiiDiiiiii;;;':;_;;;;;;_;;;-iiP....._

P
,..., Moderna de Nova York; e no

Irossagua a expansao gráu de Cavaleiro ao sr. Geor-
... �

ge Evelald Kidder Smith, ar-
-

quiteto americano, e ao sr. Ar-
PARiS, 18 (U. P.) - A cabeça de ponte de Remagen con- nold Tschudy, representante e

tímia a expal1,di.r-se eern cessar. O

COnlUIlJi.c.ado ,aliad.'o
de hoje coordenador de assuntos

inter-Imddca, para a área ocupada na margem ordental do Reno, urna americanos, em S. Paulo.
extensão de 20 uma profundidade de 12. E, como se sabe, as

ínrormações do comunicado otícãal são sempre atrasadas. No bar e no lar
I{NO T

Resistem em Kalendorn e Wettelschoss não (leve faltar I
Dr. H. 6. s.

Firmas brasileiras Exame de sangue, Exame para ve r i Iico çd o de c c n c e r ,

tóra da «lista negra" Exame de urma, Exome poro verificação do grovi

Washington, 17 (U. P.) dez Exame de escarro, Exame poro verificação de I

O Departamento de Estado doe�ças da pele, boca e cabelos, Exame de fé:zes,

C f I t Exame de secnções.
línicas orneceu um novo sup ernen

0jà lista negra. Na América Lati- ftutovaccinas e transfusão de sangue

na foram incluídas 17 novas
Ifirmas e excluídas 333. Quan-

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistêncio) to ao Brasil, foram eliminadas ����_�....�..�����������������������
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer dia lista negra as seguintes or-

S ···d I' bOraCI·On·lsta Larr�l1beleoutro necessário para esclarecimento de diagnóstico. ganízações: E��ermann. & Cia. UICI ou-se o co (l U UlI
Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas. L�da. Rua T�ofilo Otoní, .1�4, Paris, 18 (U. P.) - Mais um jjOrnaiS fr�0es'�s. Ha pOIUCOS

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco RlO de Janeiro, Foto otíca colabOlracionista francês acaba dia:s a polícía tivera ordem de

Adr?.R�a 15.
de Novem!Jro 357, I

de ju.stiçar-'se. pelas próprias 'jdetê-lO.
Diante disso Lanroche-

E
r

rt d DescoDerta uma Curdtíba; Gottman & Cía., Car- mãos. Era Píeore Larrochele, .,

idm VISl a e los J. Rua João Adolfo 2-A
ue mesmo antes da guerra,

le preferiu suici ar-se em seu

ac r.op_ol� �os tempos (Caixa POS11Jal 2376), São Pau- �Ta�j'eOu fama como pacifista apartamento, tomando uma

cumprimentos pre-hlstorlcos 10; Rom�o, Adolfo. Praça co-Ie que durante toda a ocupa- ·dose. excessiva d�m cordial .e
.

.

.

_

ronel Enéís 38 e !,?-a 15 de No- I

ção alemã escreveu artigos co- abrindo ,em seguida as tornei- .

RIO, 17 (A. N.) - Esteve no LIsboa, 1� (U. P.) - Infor vembro 357, Curitíba: Sch€iU- laboracionistas em diversos Tas de gas.
Mínístro da Guerra, em vísi- roam de Cormb�a que no Coo: Ter, Ha1ns Peter (dr.). Rua
ta ao gal. Ga;s:par Du�ra, S. selho, de condleIxa, Nova fOI Teófilo Ot?ni 17, Rio de Janei- O ESTADO Esportl·voExcia. Revma. D. JaIme de descoberta u�3; .

acropole de
1'0; Graphlcor Concentra Hart- .

Barws Câmara, areebispo me- tempos prehl'stoncos, ten�o-se mann Irmãos S. A. Rua Bon

tropolitano, que foi levarr cum- encontraldo numerosos obJ�tos fim 250, Rio de Janeiro; In- Os jogc.s de ontem
primenltos po,r motirvo do 1an- de gm:nde valor a:�·queologlCo. dustrtas Químicas Geromazzo
çamenlto de candidatura do Os pentos encarre.&ados ct:e. es- Dtda. Rua Catalrina Saida 9,
ilustre miliitar à presidencia tuda,;r � 'achado, Ja clruss'lÍlca- São Paulo. ES'tais três últimas
da República. ra� ate agora 5 bmcell€tes, 2 firmas foram nacionaliz,actas

anelS e 2 largolas, tu�o como pelo govêrno brasileiro. Coroados 6 x Imprensa

RITZ Hoje 2a-feira, às dlatando da segunda epoca do ..-.-.- .h _ _ cial 6.
19.30 horas bron:í'ie. 'Dambém foram encon- O «CortlCOB, no

trados diversos machados de cinema nacional
pedra prehrstórfcos, que os ha- Vamos ter êste mês O' lan
blitanrtes do lugar �evaram pa- ça:mento do fUme "O Co�iiço",
ra casa, como tallsma contra uma produção da Cinedia. A Em Porto Alegre
os mios. película é barseada na obra de

C t G Id h
AluÍ'sio Azevedo e já repres'€'l1-

ap uraram O C ta apreciável esfôrço do cinre- Em São Paulo
ma brasileiro, pa:m apreS'enta- Palmeiras 1 x Corinthians 1.'

París, 18 (U. P.) - As fOT- cão d:e trabalhos de maior irn-
43 ças aliadas, após atravessarem PoJ.1tânreira. Manuel Viei:ra dá

o MareIa a sudoeste de Coblen- nos, nesse filme, uma int€irpl�
za, captur,aJram a loe.alidade tação de "João Romão" e Mi-
de Goldch. guel Orico faz o "Jerônimo".

Florianópolb 19 Marco de 1945

PARiS, 18 (U. P.) - Os americanos estão encomtrando 1'e

síetêncía alemã em Kalendorn 'e Wettelschcss, centro dia. cabe

ça de ponte de Remagen, sôbre o Remo.

Laboratório de Análises
Farmacêutico (jERCINO SILVA

o

Continua o sucesso

Charles Boyer, Barbara Stanwyck
Edward Robinson, Betty Fields.

Robert Cummings- e Thomas
Mitchell em:

.

OS MISTERIOS DA VIDA
Há muita causa no céu Il na

terra ... Muito mais do que jamais
sonhaste com toda a tua filosofia ...
Um filme tão diferente que della-

fia comparação ...

No programo:
Reportagens do Folha Carioca

Noticias do Dia - Jornal
Impróprio até 14 anos

Preço. Cr$ 5.00 e 4,00

ROXY Hoje, 2a·feira às
19,30 hrs.

I' A cidade e a serra - Cooperativa
2' Merle Oberon e Brian Aherne

em: CREPUSCULO SANGRENTO
A mais estranha história de amor

jamais contada
3' Edward Robinson. John Garfield

e Ida Lupino em:

O LOBO DO MAR
Impróprio até 14 ano.

Preço único Cr$ 3.00

-

Restabelecimento do serviço
cabografico com a França

A Western Telegraph Company comunica aos

seus distintos clientes o restabelecimento do ser

viço cabografico com a FRANÇA (com exceção
de alguns distritos).

Para melhores informações procure o escritório à
RUA JOÃO PINTO 26.

Idênticas atividades
Q. G. Aliado na Italia, 18

(U. P.) - Patliulhas america
nas e bra:S'ill€ilfa's do Quinto
Exército coTIJtinlUa:ram, ontem,
suaIS atividades rotineiras, son
dando as posições germanicas.
Derarrn-se vários choques com

patrulhas nazistras. Nos setores
do Oitavo Exército a ativida
..iI.e foi idêntioa.

.-----

Ocupada a famosa cidade de Myotska
Q. G. Aliado Asia, 18 (U. P.) - A coluna blindraila da d'i

vi,são indiana n. 20 OCUPo.u ]mrte de MyO!tsha, famosa cidade
dos mosteiros budi,SitaJs, 30 milhas a sudoeste de MandaJay. Os
japoneses ocupantes 'não fiz'eram oposição.

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS L
, ,

A FE C C O E S D,e
COURO CABELUÓO.

-�_._--

CUnico�\')tSouq,?� Laboratório
���g . �- RUA JO,�O PiNTO, 25,.,. Fone: 1448
�

.

� (em frente ao Iescuro 00 Isteco

nnÁmf1D pnTfiLDGIC�5 fiOr jünóp � i � i§
Medina Parm, Narbal Alves r1e Souza

Farm. L. Oõ Custe Avila

Exame químico de farinhas, bebidas, co fê águes, etc.

·

Pela 270. noite conllecutiva, os a- .

viõeil «Mosquitos» da RAF bombar
dearam Berlim.

Por iniciativa
da A.8.1f
Baía, 17 (A. N.) - Por ini

dativa da Associação Baiana
de Imprrensa será ins-tralada
uma esoola pública na casa

dos 'em que nasceu Rui BaJrbos'a. A
I casa de Rui Barbosa fai recen

Ofi· temente restaurada, tam>tém

por iniciativa daquela associa-'-
ção de c1asse.

Em Florianópolis
Inco 4 x Fiscalização

Pertos 4.

No Rio
S. Paulo 1.Fluminense 2 x

FRACOS.
AN�MICOS

Vasco 6 x Grêmio 1. TOMEM

Vinho Crels8ta••
"SILVEIRA"

Grande Tónico
Ontem, no I. (. de Florianópolis
Tão só a ausência de vento fa

vorável empanou o brilhantismo de

que prometia rellestir-se o espe

táculo náutico de ontem no Iate
Clube de Florianópolis. Tanto que
a regata por equipes foi anulada,

II por ter excedido o tempo regula
i mentar, enquanto que a inter·
I clubes sofria o corte de sua última
volta a:> triângulo. Esta apontou
como vencedora a guarnição Fer
rari-Schaeffer. A desclassificação
de Osmar Nunes, colocou Juca, do

Itajaí. no segundo lugar e Raul

Dutra, do Tubarão. em terceiro.

OLTIMA HORA,

*

Os norte·americanos têm em seu; c

podeI 9 kms. da famolla auto-etlt-ra

da de Colônia a Francforte.

•

Os russos conquistaram o im-

portante porto alemão de Kolberg, .

sôbre o Báltico.
· .

A cidade de Dantzig está em '.

chamas. Milhares de veículos, chei
os de civís, em fuga, dirigem-se
para o porto de Gdynia.

*

Ml.is de mil aviões bombardeiros
e caças atacaram o passo de Bren
ner. que liga a Austria à Itália.

*

Toneladas de bombas incendiá-
rias foram lançadas sobre a gran'
de cidade japonesà. de Nagoya por

-

300 Super-Fortalezas Voadoras.

•

Doill destr6ieres britânicos apro-

ximaram-se muito de Gênova, bom
bardeando êsse grande porto ita

liano ainda Erm poder dos ·nazista••

•

A rádio de Tóquio informou que .

aparelhos norte americanos esta-,

vam atacando a ilha de Kyushu,
a mais meridional das grandes
ilhas metropolitanas do Japão.

*

Até hoje, caíram sôhre Berlim
65 milhões de quilos de bombas,
dos quais A5 milhões lançados pe';
la RAF.

Sem adriça ...
_. Então, SchaeHer. você e o

Fsrrari cortaram uma volta para

ganhar? _

- Não senhor. Quem a cortou

foi o Cúneo e ademais•..
- Quer dizer que a corrida não

foi apertada?
-Bem ... (O Schaeffer embatu

cou).
*

- Então? Gostaste da irradiação
de ontem?

- Néio estava má, Ferrari (Mar
ti). Mas aquele anúncio Cl.>mo se

entende? I

-?
_.� VejQ. lá: «Balas para crianças

embrulhadas na Soberana do Mo
ritz bem finas»!

Baixou o preco
do leite
Uruguaiana (vila aérea)

O Conselho Municipal de Pre

çns, em reunião realizada, com
a presença de várias auto;rida

des, resolveu baixar O' preço
dia leite em 20 centavos.
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