
'.

"l.

o. x�r[j o !� lo II!U! flU O �m IDO
NOVA IORQUE, 3 (U. P.) •.. A RÁDIO tOCAL INFORMOU Q.UE TROPAS DO PRIMEIRO EXÉRCITO ESTÃO PENETRANDO
,NOS SUBURBIOS DE BONN. A RESISTENCIA É TENAZ' E OS ALEMÃES ESTÃO FAZENDO O POSSíVEL PARA CONTRO·

LAR A CIDADE ENQUANTO A EVACUAÇÃO SE FAZ, PARA A TRAVESSIA DO RENO.

fechado o porto de Sttetin
aos nazistas

Moscou, 8 (U. P.) - A ocu- viétíca está martelando Stte
pação de Cammín situada no tine espera-se a todo momen
extrerno ocidental do cabo da to que as fôrças de Zuhkov
Pomerania, deu aos russos o cheguem ao bairro de Altdamm,
domirio da desembocadura do situado na margem oriental do
rio Oder e fechou o porto de Oder, em frente ao grande
Sttetín aos nazistas. Um d'e�-I porto.pacho do "frorrt" ddz que OIS ------------

IH. 9338 r�rr:anescente,s dias quatro di- H.·potecaramvisoes blindadas e de ilnifall1Ja-
------------�--------- ri�a alemãs estão fugindo atra- solid.arJ·edade

·

t It
'

]
· ves das pontes que atravessam .

81' uacaO na a .la a bahia da Pomerânda, -rurno RIO,7 (A. N·2 - Uma nu-

y às ilhas de Usedorn-Wolbín. merosa delegação de represen-

Roma, 7 (U. P.) - Contí- lleceu
uma segunda vítima do Quase ao mesmo tempo uma Enquanto iSlSO, a artilharda so- ta�tes das �ederações traba

nua tensa a atmosfera
/ nesta incidente do Quirinal. Era um multidão de homens e mulhe- '. lhístas ,de Sao Paulo. esteve,

capital. A]ém do inc�d�nte ,oficial polonês, que por s�mples ,res esfarrapados e famintos as- «U� faSCista tardado» 011;te,m a tarde n? gabu:ete do

ocorrido diante do Qumnal, I acaso estava nas proximida- saltavam os muros externos da RIO, 7 (A ..N) - _Co�forme Mínístro da Justiça, afrm de

mais duas bombas explodiram 'des quando a bomba explodiu. pnsao, tentando libertar os o povo b.ras�leIro nao ignora, apresentar_ao sr. Agameno�
durante a noite, Uma delas foi I

• [prêsos comuns e apoderar-se que� prm�elro fundo� ,�Ui de Magalhaes, o� seus cum�n-
lançada contra um posto de Roma, 7 (U. P.) - Os guar-1dos prêsos políticos, trancados partido f8;sclsta no Brasil fOI o me�tos, por motivo da sua in-

carabineiros, na rua vittorío, das da prisão Regina Coeli, 1 em outra parte da prisão. A sr. Franc.Isco C�I?'Pos. .

vestidura naquela pas't�, e, ao

e a outra explodiu no largo I passaram uma noite agttadís-jpolícía, além de atirar para o O refe:'Ido político orgam.zou me�mo. tempo a sua Integral
Toniolo e parecia, também, vi- lsíma. Primeiro, irrompeu um

I

ar, pediu socorro aos bombeí- um desfile dos seus :'Camlsas solídaríedade,

sal' um posto de carabineiros'lmotim na parte do edifício [ros, que se dirigiram para o pardas", o q�al chefiou, pe- No-m-e-a-d-a--_-c-o-m--.s-.-a---o
Além disso, numerosos carabi- destinada aos ladrões, onde os local. las ruas da cidade, tendo a

neiros foram surrados duran-Ipresos deixaram seus cubículos • seu la;do o sr. Osvaldo Aranha, �ara proceder ao

te a noite. Enquanto isso, fa- e tentaram forçar as saidas. Roma, 7 (U. P.) - O gabí- �amb.em fard�d?. Recordand.o Inquérito
nete Bonomi reuniu-se as 8 ho- esse JOcoso episódio, o vespertí- Recife, 7 (A. N.) - O sr.

Reata? ras da manhã em sessão ex-

',no
"A Noite" publica uma Etelvina Lins, interventor re-

• traordináría, para discutir a nota 8Gb o título" Um fascista deral neste Estado, designou o

Roma, 8 (U. P.) - O Vaticano negou hoje que O ge'l1'erallpresente crise. Enquanto isso, ��rdado" e estan;tpa a fotogra- desembargador Felisberto dos

Reata, que fugiu da prisão, tenha buscado reêugio em terrdtó-I a comissão executiva do parti-Iha do sr. FranCISCO Campo,:" Santos Pereira e o bacharel

rio da Santa Sé ou em edíffcio de sua propríedade. IdO Comunista, que também (que apare0� envergando o um- Dircêu Ferreira Borges, Sub-

Madri, 8 (U. P.) - As autoridades espamhobas negam otí- esteve reunida em sessão ex- forme caqUI. procurador geral do Estado,
eialmemte que o general Mál'to Roana tenha procurado refuglo 'traord�nária durante a n?i�e,A·· d.. I p�r� procederen;t.o inqu�rito
na embaixada espanho]Ja em Roma. anunciou que tO?�S os minis- pOJO IDCOU lCJOna sobre os fatos venf�;a�o� sába-

_
tros e su�-secretano� de Esta- Rio, 7 (A. N,) _ O ministro do, em. fl1en�e ao Dlar�9 de

Um mllbao de homens desembarcados d? comu�lstas deVera? renun: Agarnenon de Magalhães rece-: pern�:nbuc_? , p�r. ocasiao da

ciar, a menos �ue .0. SI. �onomI beu o seguinte telegrama, as- mamfestaçao_ pohtIca.
em um mês efetue 1!�vas. modificações na sinado pelos presidentes de to- N

- '.

Londres, 8 CG. P.) - Falando hoje na Câmara dos Co-
sua política Interna. das as federações trabalhistas . ao e exato

muns o mtnnsnro da Marmha, sr, Alexander, revelou que 1. mi- •__-_._, , ,- w de Pernambuco e dos Sindica- Rio, 7 (A. N.) - Não é exa-
Ihâo de homens foram desembal'cadlo,s na Franuça demtro de 1 Apresentarão breve

tos de Classe: "A hora histór�- to que? sr. <?t�vio Mangabei
mês de iinvasão. Só nos primeiros dez dias ,tinham sido postos t

. 'I
' C� que �travessa o povo b��sI-lr�, antigo Ministro das Rela-

em terra meio milhão de homens e 77 mH veículos. OS
_

an e-prOle os.. leíro exige a atuaçao decisiva çoes Exteriores e sua exma.

_---------------------:-----. Rl:o,6 (A. �.) - O ministro do eminente pernambucano, esposa, tenham tornado via-

A 20 kms de Instituto His!órlco

IMarcondes :r<:IlhO, em seteI?bEo como também, de os pernarn- gem em avião da Panair, para
e GeográfiCO de de 1944, oriou uma comIssao bucanos se conformarem em Miami e dali para o Brasil.

Uandalay Sla. Catarina er:c�rregada ,�e, ela�orar os t�-10 fóra do Estado. Cr�ia, po- O ex-chanceler permanece
1..... IPlOJetos de leI I�l�tIvos aos rem, que o seu nome VIve no em Nova Iorque, não tendo
Q. G. Aliado de Burma, 8·

F' I .t:t t H' ·tr
• !Conselhos de medIcIna, ao am- coração do povo principalmen- marcado ainda o seu regTesso

(U. P.) _ A Nona Divisão In- ez-11.O,S o . n8' 1 U o IS on-
paro à profissão de médico e t 1 d"

r' ,

00 e Geog,ráfico de Sanita Cata�' a' man.utell'ça-o pelo Estado de de nats cbaslshesdo gran elo adJ.?�go Ia Patria.
diana avançou -mais 19 kms. , .

111:
• -. , os ra a a ores, so 1 anos -------------

na direção sul em sua arreme- nJ:�:rase:l��s:ã�o:����:iaâ� médic�s nos. �unicípio� .em c�m suas atitudes cerrando fi- Biblioteca .MunlClp ai
tida sôbre Mandalay e se en�

D' t
.

l' ,que nao resldlssem medlcos leITas em torno do seu nome e de Biguacu
20 k Ire oma que se rea lzara

. J" t' l' E . , .

contra hoj,e a apenas ms.,
t f' 8 d .

it f
com C mIca par ICU aI. ssa do PresIdente GetulIO Vargas. Do sr AntÔnio de Padua

da referida dda:de. qUllli a- .81:�, d 'Ü corr,e,nIe, 0- comissão realizou sua ultima A qualquer hora e em qual- Pereira
.

preteito municipal de

Iram cdon VEl 'a. os oSD�rs� nsPde- reunião, devendo entregar den- quer momento que precise d.os Biguaç6 recebemos a c·omunl'
Alterado O Regulamento da tores B nSliIl'O e l'I'e'LOlres e t d ' d' t't 1 d

'. .
.

'I
.

I
ro e poucos Las ao 1 u ar a trabalhadores da sua terra cação de haver sido criada na.

Ordem dos Advogados f���,s p�r�� la�:s re1.;���oVl;���� .f��ta do T���alho,. 0t seud rela- i?rdende" .

e encontrará o apôio quele comuna, a Bibli�teca
do Brasil .TÓ ica convocada )el0 De ar-I

ano e os
_

e-prOle os e re-,lllc�n lcIOnal das ma'ssas 01'- Municipal -Cei. Teixeira de
Rio 7 (A N) - O chefe do t'"

g
t E t d II d U1dP, gularnentaçao elaborados. ganIzadoras de Pernambuco" Oliveira"

, '.' . anl€il1 O S 3J ua e.DI 'Uca- -

.
.

�'�:t�'�o assmou o.seguInte de-

j:o�s�:rf����-;;;:s!r:���c;i���llZhukov lerl·a lanl·c,-ado a ofensl·va f,-nalguf;;;:e�t-;d� �rt��� 3d�� ��= �e I;�����fi,a�e� g:��Vl;�Spa��� ""

. vogados do BraSIl, aprovado I çruo, tendo ainda os esfolI'çados I
. LOln!c1r�s, 8 CU; P.) - A ra- Im.vestIda contra Belrhll1. O al� Mosoou co/nfi,rmoll1 as- notícias

pelo decreto 22478, de 20 de
ecI.ucad,o,r,es a opo,rtunidade de I �I� �lema anunCIa que Zuhkov to comando nazista arrescen-I alemãs selgUindo as q'Uiais já

fevereiro de 1933_, com as mo-I ouvir uma comllil1licação que IlJlICll�U sua espe'Pada gI'la�de tau que os tanqrll'es soviéticos· começou a ofelllsiva contra a

dificações postenor.e.s,t1'pass� a!
sôbre as'sullIto geográflico, farálofenslya fr�)llt'al contra. Berlim. estruo rsendo repelidos na liinha capi.nal alemã. E em outros

v�gorar com a segumle dlre� I o nosso ,coeSltruduanlo sr. pro-I
A a:'tllh.a;na ��s.gla abnu . u;na d� Ode,r .mas on':lItras infoll'ma- despachos os russ'os dizem qllle

cao' "A ordem compreende 271 fe"'so . B 1 _,." OJ" banagem de ex,tr.ema vIÜ'len- çoe,s berhl1lenses e moscoviÍtas num ,;etor não ,idrell1tifI'cado os
. ._ D' t· �. I elleva \oue l'Velra, es- . _...

.

secçoes sendo uma no IS rI-
t d' '1 t d 1 b d Cla, aJO m8Sl1'lJO teu.lpO que a,s dao a ente.nder que Zukhov es- soviéricos cheg'Lram a UIn rl'o

. ,

d E t u I>OSO e I USI ,11a -o cO' a, 01'81 ar, 1 10 ,. ,

- <.
,

to Federal, uma em ca a
..

s .a� (lo Conselho Nacio;nal de Geo-! forças. (o. exerCIto UJCrn.J1da- tabeIeceu varias oabeças de pÜ'S1sivelmente o Oder, penletra�
do e uma ,em cada Terntono� gmfia, no Rio de Ja:neri.ro. I n� lançav�In.-se ao assalto coa::� ponlte dep.ois .de chegar ao mm profundamelnlte nas defe�
exceto no de Fenlando de N� '. I tI a as defesas nazlst,as na 1I� Oder. DepoIs dl,SSO ambos üs 8a.s nazistas e s,e apoderaram
ronl!a, com séde,nas. respectl- ,

A 9 do correJl1�e, �exta-feilra, llha do Oder_ a 'Uns �O. kt;ls. da setores em luta guardavam ab- de um gr:runde cell1tm de comu
vas capitais. Paragrafo segun- as 20 hor,as, no slaJao da Cruz

I capital
al,ema A llioüÜla e co,u- s01uto segredo. Taoirtamente nicaç(les.

do - Aos provisionados e soli- Vermelha, ii, rua Tenente Sil- firmada decerto modo poa' um

citadores que exerciam a advo-lV'e.ira, n, 69, r,e�liza:á o s,r.

prO-jdeSpaCho :)U�licado pel.o jornal Espetacular avanco de Pa ....o·ncacia nas areas dos Estados fessor dr. Heho VIanna, cate- russo Iswesüa que dIZ ," em .,
•

1.1

que passaram a const1tuir ter� dl'át.:ico de História do }3rrasil Iodas as estl"ad�s que condu- P�rIS, 7 (D. P.) - O e<spelt-acUllalr avanço de Patton atra-

ritórios é permitido prossegui- da Faculdade Nacioll'al de Fi-' zem a BerUm vem-se claros in- vês das mon,t'a,nhas Bscarpa.das do EifJ€1 IBm diJreçãJo .a Oobl€lnca
rem 11d exercício de advocacia los'ofia da Unive,l'isidade do I' dícios de que no's'sas tro,pa,s es- CO�1iSeguiu ,art:_é desviar a atençãJo da grandre vitóri,a ali1a4:a qU�
nestes. Parágrafo único - BDas'Íl, lllO Riio de Janeiro, uma tão neste momento empe,nha- fOI a oCl1'paçaJo de Colônja. Desde que imidal"rull1 sua investida,
Caberá ao presidente do Tri- conferência sôbre "O COlnde! das em furiosrus batalhas. os ,s.oldados de Baltif:.Üln já p:erCO,l'r�:r;am mai,s de 60 kms. em 48

bunal de Apelação do Distrito d'Eu e a colonização do sul de * hOIlas, 'e Inlada indica que o's naústas OOOlsl€iguirão detê-los antes

Federal nos casoS previstos na Santa Oata,rina", Esta CO,llife- Londres, 8 (U. P.) As de chegarem 13.10 Reno. Bem ao CoontráJrio, a v€rllocidade (110 a:van-
lei vigente, conhecer e renovar rência perü'llcP á série que o �gências de informações ale·1 ço nOI'te��mell'iCalliO parece 1ndJicar que o colapso allemão TIO

as provisõ,e� de sol�c�tados pa.- Institnto pror�ov€l� pail'a êste m�s �ivu]ga.l'a:n hoje q,ue � i nOl1tre obrig10� o aLto comando inimigo:: ordenar a il'e.tJiJradJa
ra O exerCIClO da atIVIdade pro- ano e que fOll bnlhantemente pnmeu(J ob]etlV'o dDS russos e g€il'al para tras do Reno, em toda ex,tenisao de Cobl'enlca até a

fissional nos territórios. im.augurada pelo Sir. professo,f Obtel' posi.ções brusltras para fronltelra hal'andesa, ou sejam uns 180 kms. Admi:te-se, coutu-
Arto 30 _ Esta lei entra .em Silveirq, B�l('no, da Universidla- op€lfiações em gr'ande escala, do, que lOIS na�istlas esperam ll1aInt€lr a cabeça de plonte em we

vigor na data da su� pU�ll�a�1
de ,de São Paulo

, N

ou s,ejam bases sóld�as do 0111- do, que üs nlazista� e.gpe'r�an1 manter a cabeça dle p'C)\nrte em We-

ção, revogadas as dlSpOSlçoes E fra.nca ,a entl�ada. a s,essao tro lado do Oder aflln-de uti ... seI, por uma qruestao de pI'€stígio, para afirmall' qu:e adrnda €,stão
em contrário. e à con.ferênda". li�arMse eOn1O ponlt:os p'ar� a a oéf'te do R�Il(Q.

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis - üuíute-Ielre J 8 de Março de 1945 "Ano XXX
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Onde estará
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Ecos da recente Exposição de Pintura
Brasileira em Londres

Londr-es, (B�S) - A propósito
da recente exposi çàu de moderna
Jlj Il t ura brasileira realizada nesta
CallJiütl, reproduzimos abaixo al
guns tópicos críticos � publicados
em datas diversas pelos principais
jornais da Grã Bretanha: Do "'101'
ksh irc Post" ue 23-11-1944: "Ob
servamos a clara influencia dos
i mp ressiorristas franceses na arte
hrasi le iru. Há algumas paisagens
que se destacam pela plenitude das
suas cores. Entre os retratos, sa
l icntu-se "Lucy com uma fIor " por
Luzar Segall, Este quadro é p in
lado com tonalidades sombrias e

despertou uma grande ateucáo",
Do "DaiJy Telegraph" de 22-11-44:
"L'ma ráp írla visão dos quadros
e�lp()stos em Burli ngto n House bas
p icul. Tais côres existem, decerto,
major destaque usam quasi total
ilj) SH�Sq.lU sop su.nli[E il Sil�UP.lIl!Jq
ll"lll tes que devcriamos esperar de
nUlJ1 quadro corno "Ciclistas" de
.i n tores criados em um país Íi'".
mais precisamente, de estilo cos-
serva é. a Iar il absorção do que se
porlerai chamar de idioma pictór í
Clonar a exposição em conjunto é
24-11-44: "O que de início se ob
processo é de discípulos de Picas
mente sombras quietas e macias
llrasilcil:O v i vo de maior I'epu�
co da Em-opa contemporânea, ou.
"Times" ele 28-11-44: "O pintor
a relativa ausência de córes hri
"l. Pnsr.in, Chagall e Utr illo. De
dorninância de azuis. Sorríbi as I'uli
ginesns marcam alguns detalhes
em numerosos exemplos. Mas o Quer receber ótima surpresa?
"}lanchester Guardian" de

• que o fará feliz! e lhe será
de idade e é filho de pais italianos. de valiosa utilidade! Escreva
hem como um est.ilo solto e meio a Soares, à Caixa Postal, 84,
mcpulita. Certamente os assun tos Niterói. -- Estado do Rio. Imente, ,porém, as côres são pouco; ;:;. ......, ...

:.vlil�()n, d� C(�sta, que se caracterI-I!!!Il I "! ••__�tação e LandJ(Jo Portinari que pos-

'� I
soue qua.llmb ap P.3J;};) P..1Oli'P. ons I

Acha-se ele representado por dois I MAQUINA DE ESCREVER
sombrias! .porém quentes, C0111 pre-

I

sul-amer-icanos são identif'icavois Vende·se uma portátil marca
quadros caracterizados por cõres "CORONA», por Cr C$ 600,00.
teressantcs e decorativas. Geral,

1
TRATAR com o sr, Heitor

IO .<Iu.e. chóca O visitante ao inspe- Varela à Rua Curitibanos

.....pr
í

nn
í

í

vo de desenhar as figuras.
za por formas alongadas muito in- -----1---.:_-1----
ta para fazer ressaltar a moderni-
dade dos artistas brasileiros. O
lugar de honra entre as télas a
óleo pertence a duas obras de
Port lnar i. por vezes chamado o
Picasso hrasileiro. Nâo há dúvida
que possuem furtes caracterlsti
caso Embora Port i n a ri goze de
uma granrio reputação nas duas
Américas e tenha alguns murais
11:) Edifício do Congresso de Was
hington, era quasi desconhecido
entre nós. As télas de Por tiriar i
são ;.JS mais caras da expos lcâo,
estando ussin aladas pela quantia
ele 250 libras". no "Brazif ian Oh
scrver

' de 2()-11-44: "O efeito "e

r�[ não. é o que todos esperav��Il,
lao arhitrarlas sâo as idéias que
das coisas mais atraentes da cxpo
cada um de nós é capaz de formal'
a cerca de temperamentos nacio
nais. A maioria dos quadros apre
senta tonalidades neutras. Além
disso, a influência predominante
.pareee ser a da Europa Central
ao invés da francesa. Os desenhos.
em conjunto, despertam mais do
que as télas uma atencão imediata.
Assinala-se particularmente o de
senho de uma praça por Burle
Marx, onde os detalhes arquitetô
nicos são observados com agudo c

firme se 11 s o topográfico". no
HTI'Il � SBl uazup a s,quB1SrP SHUn0;)
OPUB;)Sllq 'SOP![Vd-SOlIlilllUJ,\ SO P
- EIHilf il.lq9s BaJ\lB B.\lj3JdSJild p,�
-.mI B[n:J EAl!S BP ou�.l[i]o Ula no P.]
-S!�RSfl)d opE.)qap um UW[<lAJ'( SEI
-�� O.(jBllD SRfllJ saAIE-JuO;) 0IOqil}j
TUa 'oldmaxJ Jod 'll;)[JP,H JS o�<;l
B anIJ UT\lQmHl JS-illllU;)3V 'Op,;)IS
jn�iração de vórios quadros clri
gilla-se mais claramente nos "Stll
dios" de p'aris do que nos do Bra
sil. Como crítica. poderiamos di
zer que a escola brasileira nào nos

ponla muila coisa de seu país <ie
origem ou dos seu hábitos de v:·
da. A galeria de fotografias de ar

quitetura brasileira. tanto anliga
rOl1lO moderna, que também .fazem
parle da exposição, revela-Ilos
muito mais coisa sôbre o Brasil do
que os seus pintores, não apenas
superficialmente. mas no que diz
respeito ao próprio espírito da
tel'ra e do povo". Do "Sund,ay Ti
mes" de 26-11-44: Num artigo
})l'cfário Sarh,everell SitwelJ diz
que em 1913 () expressionL�ta rus-

I S llf
..

posição de pintura moderna no

Brasil. Nào é de arlm i rar que a

presente montra contenha algo de
pouco familiar eslilisticamente aos

olhos europeus. O expressionismo
de Segall não poderia ter tido uma
influencia muito forje. () Expres
sionismo nào parece ter deitado
raizes sólidas no sólo latino, e, cru

todo o caso, a uu ica pintura de
Segall na exposição é tudo menos

expression ista. Abundam, porém,
outras i nf'luências européias, em

bora possamos sempre observar os
assunots não eur-opeus enfr-entadns
pelos artistas. Esses idiomas tami-
1 lares são inevita ve is. Alé () rompi
mento da guerra, as Amór icas
eram dependênc ins ar tisüc as de
PaI'Ís. A arte se tinha tornado qua
si internacional: novas tradlcões
nacionais - com exceção l aivcz
da escola mexicana - não ti
nham ainda começado a surgir. O

que mais importa. porém, nesta

exposição brasileira é que () idio
ma parisiense nào foi p i-opr l amr n
te imitado, mas digerido. Mu itos
pinlores o empregam harmoniosa
mente com a linguagem nacionul.
Este processo inicial, digamos este
estágio "Mavf'lower " da arte b ra
xi lcir a já se encontra bem ad i an
lado na pintura de Cândido Por
tínarí.

I GRATISl

Para Rbeinberg
Rheurdt, Alemanha, 6 (U.

P.) - A 8a divisão blindada
americana abriu caminho, esta
noite, para Rheinberg, onde os

alemães têm um dos últimos
sistemas de barcas que restam
no Reno.

-----------

BELlEMA
para Eczematwde Infantil

• Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

...

I Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. dali crianças

Laboratório de Análises
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
mídt, 21 [altos àa Casa Po
rai.oJ, das 1030 ás 12 e doa

IS àll 18 h•.
Residência: rua Vise. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 169 [manual)

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

MATE: gelado
chã
chimarrão

Bebida saudável
,.
"

«4uto-Viação Itajaí
Floriauópolis-Itajaí

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

quintos-feiro.
Horário das Partidas:

Segundas - Terços - Quartos e Sextas-feiro às 15 horas.
Aos sábados às 13 horas.

ACEITAM·SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima & Irmãos

Emprêsa
-------------_.�.

GRATIS! peça este livro

Rua Conselheiro Mafra, 35
Telegramas: LUAMA - Caixa

Fone: 1565
Postal 129

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

ALVARO RAMOS

--

I
I
I

Dr. H. G. S,

Laboratório Clínico

(cvie 2 cruzeiros em setas PI o pon. '�"3:
UZlNAS CHIMICAS BRASILEIRAS L Tt!A
C.P()STAl..... JABOTICA9AL. E$r..J�'luLo

CIRURG lÃ0-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

RUA JOÃO PINTOI 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis

r-Dr. G�erreiro da!

I Fonseca
MÉDICO

Clínica de Adultos e

Crianças.
Doenças da pé Ie, Moles

tias do coração.
Consultas diárias em Palhoça
Horário -- das 10 às 4,30.
Residência: Florianópolis

Alameda Adolfo Konder, 8

________________________J

Medina Parm, Marba) Alves de Souza
Farm. L. 'da COSle Avlla

Atenção 1
Compra e venda seu imo
vel, mas faça-o com van

tagem, por intermédio da
firma A. L. ALVES
Rua Deodoro, 3S.

I ���!�s:�:!m�!�
BA�AR DE MODAS

Exame de sangue, E.xame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
doenças da pele, boca e cabelos, Exc',.me de fézes,

Exame de secreções.
}l.utovaccinas e transfusão de sangue.

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

Confe�ões -- Aita (ostura

FARMACIA ESPERANÇA
'0 Farmaeê.tlco NILO LA \18
Ko", • lIJIlllIIb4 _A • ... .rllflll1..

__.....�.. - Bomeopallu - PwtllaartM

� •• MrrIlCllla.

-

S1\NG1JEN()J__

Contêm oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

ArsenlQto d�
Sódio, etc.

Novidades

Rua Felipe S(hmidt, 34

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

I

!I

Os Pálidos, De p.i uperados,
EsgotadotL Anêmicos,

Magro8, Mães Que Criam,
CriançaS Raquíticas rece·
berão li tonificação geral

do organismo com o

50 ,azar ega ez a pnmelra ex- _.

-

-

-

"A- o••,.,..I.��
Fabricante e distribuidol'es das afamadas con-

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mot'Íns e o\o'iamentos

para alfai-:ltes, que recebe diretamente das

melhore. fábricas, A Coso "A CAPITAL" chomo a atenção dos Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem auoa compra•. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

-

I
I
I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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9-Sexta-feira, às 19,30
Departamento

S. João de Deus, (onlessor
Na época. em que Portugal 8e

preparava para a conquista de
novos mundos. em 1495, nosceu,
em Montem6r Novo, no Alemtejo,
um menino que deveria ser um

conquiatador de almas e uma dai
maiores glórias da nação lusitana,
O. seus paupérrimos pais deram
lhe uma excelente educação reli
giosa. Iato não impediu que êle.
com 8 anos de idade, fugisae da

. casa paterna. Durante muitos c

PasicÍgeiros embarcardos pelo I nos guardava os rebonholl em Ore-

avião da Cruzeiro do Sul. pata. Tomou, depois, parte numa

Para Porto Alegre: Willian Pres- guerra contra a França. Uma qua
ton Rombo, Jacona Juana Muniz da do cavalo enfraqueceu suo.

Barreto, Emilio 4>lio Muniz Bar- saude, Caluniado comó se Iosse

reta, Diego Muni2'
.

Barreto, Anta-I elipião ou traidor, ficou tão triste

nio Zacarias Muniz Barreto,

JaCO-I
que até a.band�nou os bana ceatw

ba Delia Bunge de Barreto, Va rnes . A vida dissoluta, entre,tanto

lentin Carballa e Rigmar Marllre- da •.oldadesca anchau-o de nojo.
the Hornech. Desembarcdos: Pro- Resolveu recomeçar auo v:da fa·

cedente do Rio de Janeiro: Galdi- zendo penitência. Já então prati'
e

no Mendes Filho, Dimas Werner cava a caridade cristã. Mail, o

sr. Rodrigues, Antonio de Freitas que produzia a mudança radical

Quin téla, Wanda Rahn, Manoél de sua vida, foi a pregação do B.

Carlos Fernande8; Estela C'lutinho João de Avila. Depois de ter so

Fernandes, Hilda Coutinho Fer- frido muitos máus tratos, conse

Completa hoje seu 3' aniver.á.·, nandes, Naide Coutinho Fet'nandell guiu fundar um pequeno hospi·
ria o interessante menino Fernan-, e Edgold Coutinho Ferruandes. tal, em Granada. Aí distinguiu-sa

'tanto por sua caridade que lha
foram prcporcíonodcs 0& msicH pa
ra construir uma casa maior. Um
incendio destruiu êste hospital.
Mais de meia hora permanceu
João por entre as chamas, salvan
do os doentes, sem que êle ou seus

protegidos sofrel.em dano algum.
Isto ganhou-lhe a confiança de
rnuitos, e, em breve, estava pron

:

to um novo hospital. E"te hOllpitat
foi o berço da ordem dos "Hospi
taleiros". João morreu em conse

quência de uma doença que con

traira no serviço dali doentes. nG!

dia 8 de março de 1550.

LIRA T. CLUBE-Dia
_.. w ..........-.- .---- (em parte para

R. H. BOSCO LTDA.
ITAJA·i - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Repreaentações

Consignações •• Conta Própria
R'la Pedro Ferreira, 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Endereço

SEGUROS DE:
Transportes Marítimos; FerrO.
viárioli. Rodoviários, Aéreos,
Cascos, Fôqo, Acidentes do
Trabalho, Acidentes Pessoais,
Responsabilidade Civil e Vida.

ITelegráfico « B O S C O »)

-�.

I
I

Jones-o general misterioso dos balcans
Londres, Iovr ruiro (Por Wi ll iam i n Ie i rarn ent e de si mesmo. Ali suh

D. Bavlcs, p aru ln tcr-al iado ) (l cnmurulo dinâmico do ruu rec hu l
Os nazistas (lfr'receram um prêmio Tito, nu. exército do POV;). to la-
de cinquen tu mil u.arcos pe- l izan d o 2JU.OOO coinbaicntcs, tra-
queria fortuna para uni soldado va vu uma das lJlainre� guerras dI'
alemão lJL� um camponês balcân i- l ibcrturâo da história. Estubelecl
co - pela captura, vivo ou morto, da ;1 sua irle n ti darl e , Joncs foi bem
do "norório general Jones". () rá- recebido pel()s guerrilheiros como
dio u nz ixl a vucif'crou contra ele e iruiáo I.te armus. Com cf'e

í

to d e
especulou sóbr c a sua identidade, I clarnu-mr-, n:.io tinha outra 'al!pr
pois naturalmente Jones era o ll()-: n.ui vu. pois não havia neutros OLi
me de guerra. �e .

algum _importan-Ill,-IO, �·lll1ll.Ht!entes nas iunntauhas
te gen e rul �'Itanlco, cuja prf'sen-' balcân icas.
ça na [llg()sl.avi,� coincidiu numa I A lIledid,l que o major Jones
dezena dI' di reçõcs. As tropas ale-I provava a sua cupacidud e. os
más, COIl\ o seu espi rito fechado, guerrilheiros ao lado (los quais
conrcçaram a se tornar mais in- lutava () aceitavam COI1l() li der. O
tranquilas, dia apó.s dia, vitimas fato de que viera de Ulll país d is
(los SPI1S prnpugund istas e os co- [unte, quase intcir.uucutc ignorado
mandantes .Iocals nazrstns nos Bu!- paru a maioria de lcs. importava
cans se rptlrar.loI.\1l pnru as suas. c�- pouco. "Era espantoso () número
dades guur nec idus temendo súbi- de coruhnten les iugoslavos que es
tos a�s:.dtos planejados por esse li- tiveram em Pi ttsburg ou Detroit.
der <fantasma.

.
E havia muitas centenas de cstu

'. Heccntemc nt e, (J homem miste- dantes un i versitários e prof iss io
r1OSO dos Balcans regressou a Lon- nais que falavam i nalês ",
dres. Sôhrc a sua reputação entre :Uais imp o rta nte ])Hra os parti
o� alemães, ele riu a valer. "Os na- suns do que a guerra é li fortnn
zlstn_:; ;;1(' d('r�lI11 lllo[i"o par� pro- ç-ão ·do novl' Estado, que se pro
Illoçao __ o rllsse. O seu unIforme

I
cessa simultaneamente. "l� o rc

ue .campanha .

trazia a insígnia de !lHscimpnto da democracia em seu

ma.lor. :\Ias fOI o gf'neral fantasma

I
\,E'r(I;1<lei1'o SE'11lido" - disse o

dos Bnl('ans, cuja al1lbi�'ão, outró- majo!' .Tones. Qll:-lnrlo ullla Joculi
ra, cra ;;er médieo m!ssionárlo. (Il�([e é jiherlada elege-sI' um ('()

Jones f�)1 I"flcusndo vanas "ezes llllt.é popular para tratar dos pro
pelas forças ar�Jad�s por lhe>. f:Jl- blelllas civis.e manter liga�':10 com
tal' UIIl olho. ServlLl na mannha () Exército. Ql1ando se lilJPrta Ulll

n:erc.ante e. ft'� prl;i,gosas traves- 'distrito, () povo elege um conselho
SlaS do Atlant]co. lrabalhou elll «L1(' por olltro lado envia repre
Londre>s, nos dias da "blitz", nas sentanlf's fl):Jra os conselhos l'e"io

demoliçiie>s., Foi entã�) cOlllissiona- nais da Cro<icia, Bosnia, Herz;go ..

do n�� .RAI' :�1Il\() ll1strutor em vina e outros Esta<los qllt' eOl\ljlre
exerClCIOS ml]ltares. Alguns meses pndem a IllgoslaYin.
mais lanlc, l'onseguiu chega·r a Cm (los sinais certos da "itória
Shiprc, onde org:cmizou obras dp iminPlüe> l' a satisfaciin. elll vez de
defesa. Certa vez. quando VOaV�1 preocupado com qüe os }Jrlrtisans
de Chiprr ]lara A.Jexandria, pôde pnearam ns nutíeias nazislas o!'ere
en"ial' ll!1l rúpido bilbete a sua cendo 50.000 marcos ])cla cnptur�
esposn dIzendo que estava sendo d·o "general .T()lles". Qunnclo en
transferido pnra "cllmprimento de contram nas paredes c an'()res
uma missão secreta e perigosa". cartazes anuneianifo este pr['mio,
Era a sua primeira visita àque- os guerrilheiros os arrancam COI11

la parte do lllunclo. Não falavn cuiclado ';'e os vendem como ]e111-
nenhUIl!fl lí.ngua hal.eâniea. n�() !?rançu, creio que pelo preço de
conheCIa 11ll1gllem ah e dependIa �O cents".

•••••••••••••••••••••••••é••••••••••••••••••••••••••
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

"SÃO SEBASTIÃO"
Sob a d.ireção clinica do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em apraziV'eJ chácara com
espl€udida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APAHE],HA�fEN'.rO COl't[l'j,ETO E MOl)ERNlSSIMO PARA TRA'L'A�II<JN'J'O
MÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para o. exames de elucidação de dlagnósllcOl'.

Apartamentos de lux03Com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la elas.se Cr$ 30,00
Quartos de 2a classe , Cr$ 20,00 '."

"

Quartvs com duas camas , Cr$ 15,00 p/pessoa
SECÇÃO DE llIA'.rERNIDADE

Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
la classe, inclusive sala de operações; com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
'

o DOENTE PóDE TER nl1lDlCO PARTICUI,AR

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

horas, exíbícãe
Esportivo).o

VIDA SOCIAL

de filmes

ANIVERSARI08

Sra. Raul Wendhausen
do José filho do sr. Tadeu Silvo
e sua exma. espôso d. Maria da.
Neves Silva.

'Iajantesa

o santo do dia

Transcorre hoje o on iversdrto
da eXIDa. sro, Iracema Aducci
Wendhausen, virtuosa espôsc do
sr. Raul \llJendhausen. funcionário
federal.

Muitas ilerão, por certo. as

hcmencgens que lhe serão
prestadas, às quaia nos cssocío
m05 resFe:tosamente.

Prefira uma parte de seu

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

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

,10 Hospital de CarIdade).

Senhorita Iná Souza

Na berlinda as peras
de Greer Garson
Hollywood, 6 (U. P.) - Es

tão na berlinda· as pernas de
Greer Garson, famosa estrela
de Hollywood. Acontece que
um cidadão, conhecido pela
alcunha de Willy de Hollywood,
que se arvorou em crítico das
pernas na capital do cinema
fez a um reporter do New York
Post referências extremamente
desairosas à formosa miss Gar
sono Afirmou êle, apenas isso:

que a beleza da tela tinha per
nas tortas, era obrigada a usar

meias de recheio para escon
der esse defeito f1sico. Como
era de esperar, a sensacional
nova correu mundo e chegou
aos ouvidos da .própria Greer
Garson. Já, agora., vinha sendo
propalada na imprensa britâ
nica. Indignada, a estrela aca·
ba de dirigir Um, telegrama ao

Daily Mail declarando que
suas pernas só apareceram
numa única fita onde dansa
va de saias curtas. Esta, diz,
eram as suas próprias pernas,
sem retoque nem artifícios, e

não consta que o público pa-

,gante tenha reclamado. Acres
centa mais Garson que está

Idisposta
a provar a perfeição

das suas pernas dentro dos li-
mites razoaveis.

o Sabão

Vê passar ne.ta data o seu ani
versário natalício, (1 gentil senha
rito profes.ora 1ná SOUIIO, fino
ornamento da nossa sociedade
filha do estimado conterrdneo
Ismael Sousa,

Fernando José

Seja sua propria
�FER�E,A

1,/

Interessa a 8 cntte 10 JllIlllwB'cs:

Na adoles(en(ia, na

idade adulta, na "idade
<riti(a", as irregularida
des no fun(ionamento do
organismo a(arrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e (ontratem·

,poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tôni(o,
anti-doloroso, A SAUDE
DA M U L H E R representa
uma garantia de nor·

malidade para a saude
feminina_

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

�...... u. _,... .... - ..... "' ••••• b...,.,�&..... w ....._� ..

COl\'1PANfiA "AUANÇA DA BAlA"
FlIDdada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

ClfrS& do balanço de 1943:

Capital e reserva!! Crt 74.617.035,30
Responsabilidades ,............. Cr$ 5.978.401.765,97
Receita ..................................•.•.. . .. Cr$ 84.616.216,90
Ativo Cr$ 129.920.006,9')
Sinistros pagos MS úitimos 10 mos Cr$ 86.629.898,90
Responsabllidooes .........................•.•.•... Cr$ 76.736.401.306,20

l>IRE'I'(,fM!lS; - Dr. PImlfUo d'Ultra J're1re d. CerTllho, Dr. J'I'aIIm.oo
ae 86 e An1lIlo MallllOrrL

Agências e lJUb-ageoolU em t.oI1o o terr1tOrto u.cloDal. - IUCUIIWl ao

Uruguâ1. Reguladore. de nar1u nu 1J['1D.clp&lt c1dad.. da A.mE"toa, llu.ropI
• /.trlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O 41: C I A_ - Rua Felipe 8chmldt. L II
Caixa Postal :4. 19 - Telefone 1.081 - End. Tlllegr. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBAR.ÃO, lTAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
�", \,r}�TZEL INDUSTRIAL-JOINVILIJE (Marco

Dão 41... f.lta" •• •••• ala-.- t
regls!.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/ Novo farol para
automóveis
Londres, (B. N. S.) - Um

novo farol constituirá um no
vo e grande _passo para solu ..

clonar- o problema do trafego
de automóveis à noite. Este
novo farol para veículos a mo ..

tor acaba de ser fabricado por
uma firma inglesa, a Compa
nhia Notek de Bromlev noti
cia o jornal técnico .;.

Light
Car ". A propaganda realizada
pelos fabrican tes justifica-se
perfeitamente, declara o meu-

-_ .. --_ __ ._. . -
clonado jornal. O efeixe lurníno

FARMACIA ESPERANÇA lP �t
so na sua projeção horizontal

, ara eVI ar os possui o tope achatado, apre-
A. SUA FARMACIA i

°d t é
sentando um niticlo corte. O

Us originais, mesmo não publí- l_a Couellaelro Mafra, .. e 5 - FONE 1.142 I ael eu es a reos ofuscamento direto é comple-
cases. não serão devolvidos. E.trera • demlcfll. I Londres, (BKS) - "A Grã- tamente eliminado ao nível

I [Bretanha e os Estados Unidos normal da visão, permaneeen-

I
A direção Dilo se responsabiliza Irmandade do Senhor Jesus dos Passos! entraram em um acordo a res-

do a própria faixa de luz em

pelos conceitos emitidosnos' I peito de um plano para redu- perfeito foco. Isto fornece não
.

artigos assinados e Uosp·ltal de "ar·Idade zir os acidentes aéreos", - es-
só uma vista à distancia da 1'0-

-.---- U· neve o redator aeronáutico do devia à fl'!:mt2 do motorista,
•

--" Dailv Sketch", desta' capita-l como também ilumina perí'eí-
Limuada a prio�lda lie E� A L I "O .sr. Winant,

_

embaixador I
tamenh� as partes httel\�is ela

para viagem aereas De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e' amerrcauo em Londres, ex.pres-I es�rada. ? alcance da faixa lu-
.

- - "'

SO I o se 0-' .'
• .' ,mmosa e de cen'a de mil IJé'

.

- Hospital levo ao conhecimento de quem interessar possa que
. t U atol arrecrmento a

i' .

S,
.

..

Rio. 6 (Via Aérea) - Em1dentl'o de trinta (30) dias irrevogáveis a contar da present� Grã-Bretanha por "este valio- anunCIando os fabncantes do; t �

aviso di t 'd A áutí
' .' .' íli � ·fA d novo farol que as lentes espr '"

.

s ao .ire OI a eronau 1- data serão abertas as carneiras abaixo mencionadas e colo- i
so aUXI 10 a 110S�O es orço e .,

. ,�Je-!
CU Civil, o ministro declarou cado� os despojos no ossário da referida Irmandade em vir-; guerra". Um curso especial de ciais empregadas no mesma fa., .

ter resol id .. t d"'
" 'I it di. rI ··,t· -

.

d· f'
zem com que a chuva ou a ne-

, s VI o o seguin e, e tude de ja haver terminado o prazo de ínhumação sem ne-; oito xuas, c esnma o aos o 1-
. ., .

acordo con t d . . -

a., IC1··"·s -.. ri 1· .. I ve se tornem mvisrveis ao mo-I xim a propos a essa nhum direito a reclamacao decorrido o prazo acima. 1\ ,.1 encarregar os ca seguran-] t
.

t
Dir�toría e parecer do Estado N0 da

' ,

Data do Se- I ça de terra da Oi ta va Fôrça Aé-: orrs a.
_

Maior da_Aeroná':lti�a: limitar carneira NOMES puitamento
I rea A(:llerie�na fo� �r�aniza:lo I MACHADO & CI i--a concessao de príorídades, nas I 6 __ Maria Fortunato de Souza 14-12-1921 pela Royal Societv ", atím ) f\.

aeronaves mercantes; eXclusi-, 8 __ Leonor de Souza Freitas , , 17-4-1933 de evitar acidentes. O Sir. Wi l- Aqências e �epre8entaçõe. em Gera'
vamente, aos passageiros cu- I 9 _ Luiz Carlos Saldanha . 15-5-1898 fred Garret, do mínístério do Matnz:

_
Floríanópoli.

i' ..,
. . , , . . .

n.". "
A • Rua 1000 Pinto. n. S

jas Vla.gens se IelacIOneI? �om, 11 - Ana Barbosa de Oliveira , .. ,.. 14-11-1900 [I aballio b: ítãn ico, e o CO�l�n- Caixa Postal, 37
O esrorco de guerra (príorída-] 13 _ Antônio R'ocha Paiva , ,. 13-9-1912 dante assístent.e da Admlnís- Filiol: Cresciúma
d.es números 1, 2 e 3, da Porta-I Maria C. de Oliveira , ". 23-9-192611 tração da Oitava Fôrça Aérea

pRua.Floriano Peixoto, �/n (Edit.
na n. 103, de 6 de julho de . _ ! 23 _. Rodolfo Raul da Costa Oliveira ,., 21-11-1913 dos ·EE. U'U. são OiS pr inctpais A.����:!' no��le;r:T?a.: PRI�':-'�·
1943), '. i 28 - Alfredo Fernando Coelho ,. 11-3-1923 i elementos ll,:sse acôrdo entl:e doP Ea�:!';-�· mUmClp'<M
Na sua, p�oposta,. ? dIret�r' 29 _ José Gonzaga de Aguiar ,.,."., _ . . 5-9-1924; as dn.as naçoe� para preVelllrj---da Ae:onautI�a. CIVIl,. depois

'
Alcebiades Campos do Livramento " .. , 14-1-1920

.

�s �c]dentes ,aere-os .. A Royal Novo plano
..
para a

de. expor ao mínístro a situação Maria dos Santos Gusmão .,." .. ' .... , 5-1-19311 Socl.err:y esta organizando o futura avlat.;ao civil
cr�ad:'l com a concessão de i 46 Francisco Vieira Cordeiro .... , .... ,.... 19-6-1919 prograrna, o qual incluirá as I • �
príorídades, e sua desnecessí- 52 Dr. Joaquim Augusto do Livramento .,.. 7-5-1883 caus�s _ dos. a(:i.dentes aéreos,

" L�ndl'es. (;�. N, S.) -r-
.. - O

.�.,
;��

dade no momento, faz alusão Dulce G. A. C. Livramento ".......... 27-7-1878 condições téon icas da seguran- i p.ally Maí] desta cidade no-
,.

ao ato recente do ministro da 65 Assulina de Oliveira ..... ,., ,' .. ,. 30-3-1934 ç:a terrC'Htre, riscos elétricos e· trcla a organização de um pla-
. �u�rra, suprimindo aos ofi- 75 Candida Adelaide Teles Cidade ', 16-6-1933 químicos. Cincoenta ofir-iais

I
no que assegurará, no após-

ClaIS do Exército, nos seus des- 93 _ José Francisco _ menor ., , , 22-8-1932 da segul'a,nça terrestre da Oita-' guerra, a prosperidade de Ro-
locamentos normais, o direito 102 _ Maria Candida de Almeida ,........ 18-4-19121 va Fôrça Aérea frequentarão o

I
chester, importa1nte cidade d()

�o transporte por via aérea. O 115 _ João Mariano dos Santos , ,.'... 12-6-1929 I e1.11'so 11:0 seu início" - con- sul da Inglaterra que é, ao

n�n,dament.
o dessa

r.esolução!
67 _ J�cil}t� Candida de �lmeida ,.... 28-5-188011-l11e

o Dail)' Skech. I �nesll1.ü t_empo, nm dos
. lll�is

e?t.a en:-, que o transporte ma-l Conslstono, 16 de fevereIro de 1945. Ill�POl ta.hte,s �entro.s de mdus-

r.ltlmo Ja se acha quase norma- Julio Pereira Vieira
-.------.-- .. tlla aeronautlCa do país. O

llzado. Mordomo do Culto ':::"fÇ .r ••_
plano de que se trata foi ela-

Oprnou o Estado Maior que ?,orado. conjuntamente pela
,') serviço devia ser abolido, per-

._-- -.-----.-� - ._- flrma Short Bros, a ma.is im-
l"nanecendo unicamente para MO'Va.-S . p�l'tante ��ganização flldus-
os casos urgentes, diretamen- ... i tI lal de aVlOes de Rochester,
te lig�dos ao esforço de guerra Cre'dl-to Mu'tuo Predl·aI Comprar, vender ou alugar I � pela�. autorida;les locais, ten-
do paIs, e continuando a car- I c,o. apo.lO

do proprio Govêrno
go. do diretor da Aeronáutica &6 no.

Bl'Jtamco. Pretende-se empre-
Civil. Proprietários __ J. Moreira & Cia. II gar 6·°20 ou. mais operários na

II SERVIDOR ft .
pl'o<1lH;ao de aviões ('[vÍs, so-

N ... : b��tud� de hidro-aviões, que! ahas fn'lnaram o renome de
Short Bros. Uma campanha de
publicidade, a sei)' fini&nr,iada
pelas autoridades locais COll

iri?uirá ce1Ttamente para' ÍlOPU
]anzal' os hidro-a,Tiões em fo.$-: 7

-------------j co e de cuja fabricação a. fir-
-----.----.---------

f·ma
aludida foi a Pio.neira el.1-\.:Muitas bonif: coções e médico gralis O PRECEITO DO

�re nós. O Govêl'l1o do R.eino·
DIA

I
Unido garante o trabalho em

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00 Diariamente. o organismo pre- Rochester para um míninio de
RomGnce. Poesia, Religião . .lhiação, cisa de repOuso para I'ecuperar a. 4 000 operár' s d

.

d'
.

Matemático, F,ísica. Química, Geo. , .. energias gastas no trabalho, e o '. .. . 10. a !n ustna

lagia, Mineralogia, Engenharia ci- I _,.,... + _"!S!!!.

j'80no é a melhor forma de as re- a.elonautICa. SIr Cl'lppS; Mi-
vil, militar e naval, Carpintaria, -.____________ fazer Em cada espoço de vinte 1('stro da Produção Aeronáut.i-
Desenho, Saneamento, Metalurgia, Pretnlgla O 6CHêrno lI!.' As anedotas e piadas aparen- quatro horas, são necessárias oito cá, estuda presentemente su-

Eletrici�ade;' �ádio, Máqui�as; Mo: .-188ses Armluhas. - O. 8flrá! temente Ingênuas 8ão grande-I
horas de scn�, . g'estões posteriores no sent' �o

tores, Hldráuhco, Alvenaria, Agrl' .. .
.. Em cada dia. reserve Olto horas

"

.ICt

r.ultura, Veterinária. Contabilidade 1m qil'nt•• eol ••I.t., (L armà8 de desagregação mane· seguidas para dormir e o faça em d� �mp1ial O 1�umero de'ope-
Dicionário•. etc. etc. I n. ".l. Jsdal!! pela "quJnta-eoluna", ambiente calmo e silencioso. SNES ranos para seIS mil.

10 ESTADO
I
! Redação e Oficinas à

I rua João Pinto n.? 13
I TeI. 1022 - ex. postal 139

,
,
AnlO

Semestr-e
Trtmestre

I Mês

1 Nurnl"ro. avulsoNo In&erior:

I Ano Cr.
I Semestre Cr$
I '!"'ímestre Cr,

I Anúncios mediante .eontráto,

Diário Vespertino

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr,
Cr$
Cr'
Cr,
Cr,

70,00
40,()0
20,00
7,00
0,30

80,00
45,00
25,00

NOVOS elUSADOS
COMPRA e

VENDE
•

Idi9ma. por
tuguês, espa

i nhol, frGtlcl!l.
inglfl•• etc.

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

r fi maior organização no

gênero nesta capital]

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

PRÊ:MIO MA IOR CR $ 6.250,00

Sedas, Casemiras e Lãs

CAISA $IA.". a(O$Â
ORI_.�\ NJ�)O

Bua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja -- Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- Eod. Teleg_: «�carpelli» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO=Quinta-'elra, 8 cae Marco d. t945 5

OS leitos dos pilotos franceses
Que lutam no Exército Vermelho
Moscou, (SIF) - Pela quar- Kremlin, que anuncia a toma

ta vez, desde o início da oren- da de Werdmitt e Mehsach.
síva do Exército Vermelho na Sabe-se adernais, que desde o

Prússia Oriental, o grupo de
dia 14 de janeiro, data do íní

caça "Normand e Niemen" foi
cio da ofensiva russa na Prúscitado na ordem do dia do Ma-

• c'� l'echal Stalin. O nome do Co- sia Oriental, os aviadores tran-

l�S - andante Delfina figura, com ceses derrubaram pelo menos
'f; eito na ordem do dia de cincoenta e quatro aparelhos.I
------------------------

Banco de Crédito Popular e Agrícola de
Santa Catarina

Assembléia Geral Ordinária
o Presidente do Conselho Admimstrativo do Banco de:

C.rédito Popular e Agricola de Santa Catarina, de acordo com

os artigos numeras 23 e 24 e seu paragrafo unico , dos Esta
tutos, convida os senhores acionistas, dêste Banco para a

Assembléa Geral Ordinária, a realizar-se em sua séde, à rua

Trajano n. 16, às 17 horas do dia 21 do corrente mês, afim
de tratar dos seguintes assuntos:

l '

- aprovação do Balanço, relataria da Diretoria e pa
recer do Cooselho Fiscal;

2' - outros assuntos de interesse do Banco.
Florianópolis, 6 de março de 1945.

ADERBAL RAMOS DA SILVA, Presidente
3 v.·2

__-----------------

-

Esta é a verclade 1
atos ele todos os modelos e dos tipos mais
erncs, inclusive Sondo lias para praia ao alcance

I dos SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus

«Tamencarta
calçados aarn visitar o

Berrelros»
CONSELHEIRO MAFRA,41RUA

Instituto Brasil·Estados Unidos
Aulas de Inglês
EDITAL

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

go 10 prof. Cascaes e para o CURSO ADIANTADO, dirigido
pelo prof. Hill.

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

das IS às 18 horas.
Os alunos do aoo passado precisam de renovar sua ins

crição. sob pena de perdê- la.
Secretaria do Instittto Brasil- Estcdos Uoidos de Floria

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

__--I

I ADVOGAJJOS I
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
ISchmidt). C. POSTAL: 140.
I

L.__� � -- ----------SB__--.---------

DIA

Felipe

CARTAZES DO
5 a-feira HOJEHOJE

CINE
A's 5 e 7 1/2 horas

SESSÕES ELEGAl\lTES

EXPLOSIVO
com Chester Morris, Jean Parker e Dick PurcelI

NO PROGRAMA
FLAMENGO E FLUMINENSE (Nac. Caop.)

LIÇÃO DO VOLANTE (Short)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preços Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00. Imposto incluido. CItnp. 14 aoos».
• • •

CINE «IMPERIAL»
A's 7 1/2 horas

ULTIMA EXIBIÇÃO

A ilha dos amores
(Tecnicolor)

com Madeleine Carrol! e Stirling Hayden
NO PROGRAMA

GOYAZ (Nacional Cooperativa)
NÃO ME VENHAS COM HIPNOTISMO (Des Popeye)

Pre!;o único. Cr$ �,OO Jmp. atê 14 anos

Indicador Médico
DR. SETTE GUSMAO

CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO
HOSPITAL "NER11:U RAMOS".

Curso de aperreíçoamento no Hospital São Luiz G<Jnzaga. de São Paulo - Ex-esta
giário do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
eLL.�ICA GERAI, - DIAGNóSTICO PRECOCE .b 'l'RA'I'AMENTO ESPECIALIZADO

DAS DOENÇAS DO� APAR1l:LHO RESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente. das 3 às 6 horas. CONSULTóRLO: Rua Vitor Meireles. 18.
RESJD11:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Te!. 742.

DR. MADEIRA NEVES

l....4

DR. AUIrnLIO ROTOLO
Médic. - Cinrriã. - Part••

IAIOS I
·Moderna e possante instlllaçlo

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, ale·
cões das viu biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificia.l
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

n08 e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Oudas curtas e uítra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Inrrason-Terapía
Consultório: Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmidt
o••• ÀI 12 hrs., e du 14 ÀI 17 llrI

Tel"on. 1.''7'

/

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

I' Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi-

I sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS=- I ii
_ Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Álvaro de Carvalho nv 18 - Florianópolis.

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
C1JrSO � Aoertelcoamento e Longa Priltlca no RIo <'.-e Janeiro

lil'<"''' 1.1'1\'" - Pe:.. munbl: diariamente 4u 10.30à.12 he , à ta%'de eXCepto aOI
.. t>",ÔM, du ill • .:sO .. 111 hor.. - CONSULTóRIO: a.. JoAo ..tato .. '1'. IIObr.do -

DR. ROLDÃO CONSONI
mURGlli GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde tol
vssístente por vár-ios anos do Serviço Ci.rúJrgico do Prof. AUpio Correia Neto.
Círurg'la do estômago e vias bílrares, intestinos delgado e grosso, t.1Tóide, rins.

.rósLata, bex�a. útero. ovários e trompas. Varicoceie. hídeocele, varizes e hérnia.
CONSULTAS:

las 2 la li horas. à Rua Felipe Schanídt, U (altos da Casa Paeaíso) , Tel. 1.598.
RESID:I!:NCIA: Rua Esteves Júníor, 179; Tel. M764

MARIO WENDHAUSEN

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

f'o1'tlW1o pela Uninr.l1da4. da o.nebra
Com prAtica IlOll hospltaia eu.rope\Ul

Cl1I:I.lca m6cHca em pr&], pedjatrla, doen·
... do ütema Uel'TOIO. aparelho .ell1to

urJin6rl0 do homem • da mulher
''''te. T6C1l1oo: DR. PAULO TAVABa
0urI0 d. RadlolOCla CUnlca com o dir.

!(anoel d. Abreu CampulU'!o (1Ilo Pau
o�. ElJpeC1aliJlado em m.tene I lalldl
PtlbUca. veIa Un!yeraldade do RIo da .la·
!leiro. - Gabinete d. Ralo X - Jllectro

!:&NItOCll'&fIa clfn1c. - :W:etabollml.o ba-
1&1 - Sondagem Duodenal - <kblnete
� tI.I1oterapia - Laboratório d. mICro.

oopla e a.n6.l.Iae cl1n1ca. - Rua J'ernaa40
IIlachado. 8. J'on. 1.U.I1. - J'lorl&nópolla'
-,,.,..,.,.,.....,...,.__..........w.w......,..._............

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái. di9llrla.,

pequena., com renda men.al d.
420.00. por 31.000,00 cruzeiro•.
Na rua Felipe Schmidt. por Cr$

120.000.00.
No Eatreito. por Cr$ 25.000.00.
Em Coqueiro•. por Cr$ 12.000.00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça 15 de Novembro por

o-s 130.000.00.
Uma na rua Campos Novo., num

terreno de I.524m2; por 40.000,00
cruzeiros.
Tratar com A. L. Alva., na I:'ua

Deodoro 35.

VENDE SE uma Serraria
-

hidráulica, de
vidamente registrada no I. N.
do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo oa 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.

DR.
r Dtplomado pela Faculdade Nac. de MeaJctoa da Un!yeraldad. do Bra.I1l)

'''.-tnlerno do sen-lço d. Cltnlca M!<llca do Profeswr �do OUye11'a, m6eHco 40

Departamento de SaM.
VLINIUA MeDICA - Mol&itlu b!.ter:aaa de adultos e crlJmçu. CONSULTORIO

• KJIlSIDIiNCIA: Rue FeUpe Scbmtdt n. 18 - TeL 811. CONSULTAS - DIUI l' .. 111.

-

Vendo se o predio n, 35
�
-

da rua Fernan
do Machado, oesta capital.

(e! á desocupado).
Tratar à rua João Pinto n 51

Dr. LAURO DAURA NegóciO de ocasião
Por motivo de mudança, ven

de-se a casa da rua Joinville
n. 48. Negócio sem interme
diários. Tratar com Adriano
Schaefer. na mesma. 5 v . .iJ.

A. SANTAELlADR.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de JlUlelro

ESPECIALISTA
Doenças e operações c-os OLHOS. OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO. do LABIa LEPORINO (lábio e céu
da bôca fendldos de nascença)

ffisôfagoscopia. traquêoscopia, broncoscopia para retuada de corpos estranhos. etc.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
lo", !; ..�viços d� Clínica Infanttl da Assistência Municipal e

de Caridade
CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

OONSULTóHIO: Rna Nunes Machado. 7 (Ed!ffclo S. Francisco).
. Ocnaultos das 2 às 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

HospItal

ro••

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Sffilll8 do Centro de Sal1df!

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

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

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

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMONIA) - Sanla Catarina

DR. REMIGIO
CIAINICA II:eDICA.

M.ol�iAI1 Internas, d� SenhOl.'U • Orl·

illçaa em Geral. CONSULTORlO: Rllll

"el1� scnmidt - I1ld1ílclo � Neto
"oue lll�. II lI.I 12 • lo! ll4 17 horu. RJ:-

IIInZNCU_: , Larqo Benjamin
Co�t(mte. 3

IilspeclalUta em Doençq de 8ellllo
rIU! - Vias Urlinãrlas.
Curso de especíalízação de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros. da Fa
culdade de Medicina de Slo Paulo.
Tratamento especializado. médico e

cirúrgico. das afecções do aparf!lho
genlta.! feminino (TJtero. 0-.-111-108.
trompas. ,'te.)

CUTa radIcaI (lae 1nf11l� tia.
anexos (.ovilrioB. trompas), sem ope
raç;Ao). Tratame<M.o de todos OI dia
t11rbio8 da meJl8U'Uaçlo • da eaterW
daeJe.

Tratamento moderno da b.enorra.
l'Ia .pda e crÔnica, em ambos o.

gexos. por processoI modemoa IIOb
contrOle endosc6pico - Uret1'ollclopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - D&I 10.110 li 1:1

horas f! <iu 2 li II.
Consulrt6r1o - Rua TI1'�entea a.

Fone: 1.663.
Relll4êncla -- Rua T1rI4G� 7,

(�o))raAN),.. __�

ORo ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

C1n....... • Ortope4IL mm.ea _ VIru1rIa
lo eo.rax. PartoII ••oe...... MaIlo.....

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
�ente 4.. 1. li 17 boru. RBlSID11N.

, '" >l. 'm'M.n'" • ,...,""_ N lI'O'II" .,..,

Dr. Newton d'Avlla
Operações -- Vias Urinaria. -- Doen
ça. do. intestinos. réto e onu.
-- Hemorroidas. Trotamento do

colite amebiana.
Fi.ioterapia _. Infra.vermelho.
Con.ult: Vitor Meirelea, 28.

!l.tende diariamente à. 11.30 h•. a.
O tarde. da. 16 lu. em diantl

R..íd: Vida! Ramo., 66.
rOIll'� lOe7�

Perdeu-se ��losP:� e��
tojo beije, 00 trajeto do Colé.
gio Coração de Jesús. ruas

Jerônimo Coelho, Nerêu Ra
mos, Joinville, Esteves Júnior
e Bocaiuva. Quem entregar
nesta redação será gratificado.

3 v.3

Datil6grafo
Estudante da Escola de Co·

mércio, datilógrafo. oferece-se
para trabalhar em escritório
"u casa comercial.
Cartas para «Estudante» nes-

ta r�ª�ção. S v. �
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[18 UI� aram Im �r �n � [I i .� [·IV!
Roma, 7 (U. P.) - Tropas

brasileiras na Itália conquista- pena dar aqui a íntegra do co

ram uma importante localida- municado, que é o seguinte:
de, que o comunicado oficial "Nestes últimos três dias as

do alto comando aliado qualí- {tropas norte - americanas do
fica de "cidade chave". Vale a, Quinto Exército, num ataque

altamente bem sucedido de ob- J loperando no flanco direito,
[etívos limitados a oéste da te Della Castela, Monte Della conquistaram a cidade chave
rodovia Bolonha-Pistoia, não Espe e Monte Grande Daiano. de Castelnuovo. Fizeram - se

só capturaram o Monte Della Também foi ocupada a locali- 1.000 prisioneiros de guerra.
Croce, como apoderaram-se das dade de Castel Daiano nas No resto da frente, a situação
importantes elevações de Mon- montanhas. Tropas brasileiras, permanece inalterada".

o padre causou a prisão de 800 patriotas coca-TAIL
París, 8 (U. P.) - o padre francês Robert Aleche foi o

causador da prisão de mais de 800 patriotas tramceses durante prazer de suas visitas os

a ocupação germânica, segundo revelou o JUJiz Domisomi, que ers. Erasto Macedo e Eu
presidiu '0 ímqueríto sôbre 'as ,atividades da Gestapo francesa
na rua Laureston e avendda Foch. O padre Aleche era o sacer

dote que ouvda Ia confissão dos prislonedros políticos e dos sus

peitos da prisão Fresnes - acrescentou :0 juiz - e em seguida
relatava tudo o que havia ouvido dos .penltenres à Gestapo.

TOMEM

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência) �nho Crelsltai '

I P tExames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer "Sn.VEIRA" Nada os tirara resen es para os
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico. da hste exped.·cl·on". ríesHorário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas. Grande Tónico a
Rua Nunes Machado 1 (SOBRADO) Edifício S. Francisco Londres, 7 U. P.) - Antony Vitória, 6 (A. N.) - A Se-

_ A •
Criada uma guarda Eden declarou, h�je, nos. AC�- ,nhd� �lda dos Sn:nt9s Neves: ff:\

Acusaçoes contra o governo "rego territorial �U���s[�:raO ��:���lsb�I��r�� ��e:ll���t�e�ã�o����iraEst�; /�
." I' bentrop como "grandes crími- Assistência, enviou a última .

Ate:laIS, 8 (1!. P.) -.A EAM esta aOUJs��d.o o governo.gre- .
. nosos de guerra" incursos nas Fôrça Expedicionária embar-

go de nao reapettar o acordo entre essa entidade e o governo, RlÜ, 7 (�. l�.) - � presIden-imedidas ditadas pela "declara- cada para o front expressiva
realízado 11:0 dia 11 de fevereiro último. No 101ll!g0 mel�Ol'an-

te d� R�pubhca assm�u,�ecre- ção sôbre atrocidades ale- me n s a g e m de 'felicitações,
dum entregue ontem ao regenre, aos membros do giQvern? e to-lei cllando,. n� ternto:-lO ?O mãs", emitida na Conferência acompanhada de milhares de
aos embaixadores estrangeiros, a EAlVI protesta conta..a a im- Acre, un:a. g.ual da terrítoríal de Moscou, em 1943. volumes contendo presentes
possibnid�d.: de poderem �s jornais esquerdistas _circularem; de .c�rater pvll, nos termos �o - --- -.----

I

para os soldados que a ínte-
contra .pmsoee sem garantias: contra a colaboração da extre- artIg.o 4, numero 10, do decre- No bar e no lar

gramo
na direita tads como a EDI (ocganização dos realístas runlbran_lto-lel 3839, de 21 de setembro K N O T

l:>ig,elntes); ooncra a presença de membros dos batalhões de se-' de 1943. não deve faltai'

guramça, que entr3l'am €m ação sob a ocupação germântca, en
tre as guardas nacíonaãs.

Florianõpolb 8 Marco de 1945

Novos pormenores sôbre os feitos da FEH
Paris, 8 (U. P.) -- Novos pormenores acabam de chegar

sôbre a ofensdva do Quinto Exército. Por eles verlf'loa-se que
L1. fôrça expedioionárda brasileira além de ocupar a cidade cha
ve de Castelruuovo, auxilíou os norte-americanos também na

tomada de Rocco Píttgldana e Samta Vilfiama. Em poucas horas
rufó: fôrças alâadas conseguiram, assim, avançar cêrca de 8 kms.,
pcderosaanente auxiliadas pela aviação que martelava as posi
ções nazistas.

Laboratório de Análises Clínicas
Farmacêutico CiERCIHO SILVA

Deram-nos, ontem,
""'--n-'

-- "',

Rio, 8 (A. N.) - Comunicou-nos o Gabinete do Ministro da -#(;
Guerra: -- «Carece absolutamente de qualquer fundamento a notícia
veiculada pelo «O Jornal» de ontem, de que o sr, Ministro da Guerra
havia sido procurado por «oficiai. superiores», para tratar de allsun-

tos de natureza política e de que o sr. Ministro haviQ reunido 08

generais. com a rnesrnc finalidade. bem como a constante de «O
Globo» de que. como consequência dessas reuniões, o Ministro da
Guerra havia procurado o Chefe do Govêrno, para tratar da sucenão
preaídericíc.l» .

o
o Ministério da Guerra desmente:�

rico Hoeterno, respectiva
mente Secretário do Con
sulado Americano e Encer
regado dos Escritorios de

Coordenação Inter Ameri
cana, nesta capital.

Os ilustres visitantes vie·
ram formular um convite
para que participassemos
do Cock tail que ho ie, às
16 horas, será oferecido
aos diretores de grupos ora

reunidos nesta capital e à

imprensa local. na séde do
Instituto Brasil - Eetedoe
Unidos, por iniciativa des
te Instituto e do Escritorio
de Coordenação Nessa mes

ma ocasrao será levada a

efeito uma sessão cinema
tográfica.

Coriiesssuno-noe strzna

mente gratos pelo honroso
convite.

FRACOS.
AN�MICOS

Rio. 8 (A. N.) - O generaÍ Góes Monteiro. falando à imprensa
vespertina, desmentiu a notícia publicada pelo matutino «O Jornal».
segundo a qual. o general Eurico Garpar Dutra. em nome das altas
patentes do Exército, teria consultado o Presidente Getúlio Vargas
sôbre se Sua Excia. era candidato a presidência da República nas

futuras eleições. O ex-chefe do Estado Maior do Exército disse que a

notícia do referido órgão carece de fundamento. ficando assim des
mentido mais um «sensccícnol furo» dos jornais aSlo�iados.

o CeI. Juarez Tavora e a política
Rio, 8 (A. N.) •• «A Noite» publica a seguinte nota em seu

noticiário político:
• - "O ex ministro. da Agricu 1 tura e brilhante oficial do nono

Exército sr. Juarez 'I'ovoro, tem guardado uma atitu1e discreta, não
se lhe conhecendo pronunciamentos de nctuzeao política. Sabemos
que, sondado por alguns amigos, o sr , Juarez Tovora rnnrrífeatou , con

tudo f o seu ponto de vista de que os militares se deviam manter a

f estados das atividades partidária&! e que, coerente assim, se vem r-e

cusando a assumir responllabilidades de direção em qualquer dns cor
rentes políticas. Ele se colocou, francamente. na posição de soldado,
que coloca, acima de tudo, a ordem e a disciplina na Nação e no

Exército.

('TRES VID
Em Londres,

• R II o snr. Bobeman
A famosa novela de Amaral Gurgel Estocolmo, 6 (Via Teleg.)

Completa ho ie mais um Acaba de ser editada pelo Laboratório Nusrno a novela O sr. Boheman, recentemente

ano de existencia o brilhem- «Três Vidai» que será remetida, gratuitamente, a qualquer 'I nomeado Ministro Suéco em
dali leitores. bastando juntar 0.0 nome e endereço, uma bula Paris, mas que ocupa, ainda,te ot ãêo da imprensa brasi d TONIFORÇA N- r b I V d6 e. ao 110 rece erão a nove a «Três i ali». co' O seu posto como Secretárioleira «Estado de Minas», que mo todas as outras que o Laboratorio Nusrno publicar. Além G

se edita em Belo Horizonte. díaso concorrerão ao próximo concurso Nusma. Endereço do era1 do Ministério das Rela-

capital do Estado de Minas Laboratorio Nusma: - Rua Jurupari, 44 ., Rio.

lções
Exteriores, chegou à Lon-

Gerais. Representante pera S. Catarina: Machado & Cia.-Fpolis. dres para discutir a ligação en-

_____n .. .. .. _............ Toniforça: tônico para os fracos, força para os debeis! tre a vida econômica e índus-

���;:�·':���;;;r B�a�n�d�e�i�r�a�s�b�r�a�n�c�a�s��f�l�u�t�u�a�m��s�ô�b�r�: 'i:r���i;�����f�:�:É��� fl
dos Passos Duísbargo h�:�n�o programa do sr. Bo�

Colônia, 8 (U. P.) - Ban- "Nova Ordem" de Hitler. A
de1ras brancas estão flutuan-I confirmar essa impressão te
do sôbr.e Duis?Urgo, o ��ande:mos um outro despach� do
centro mdustnal da reglao do I "front" sôbre o maior perigo
Ruhr. Despachos da frente do que estão correndo neste mo-
Nono EJIlército nor.te-america-I· ,

no revelam que centenas de n:ento, os �old�dos norte-ame

bandeiras brancas foram iça_lr�canos: na<? sao as balas na

das sôbre as casas daquela ci_lzI..
stas que lhes �aZê� medo e

dade alemã embora esta fique SIm a multa de 65 dola�es que
situada na margem oposta do os ameaça se forem pilhados
Reno e, assim, não possa ser' confraternizando c o m civis
imediatamente alcançada pe- alemães. Mas, dizem os solda
las fôrças aliadas. Evidente- dos ianques, quem poderá re

mente a população quer mos- sistir quando os louros tedes
trar que está mais que 'pmnta cos cercarem as tropas vence

a acolher os soldados de Eis'e- doras com gritos entusiasma
nhower e celebrar o fim da dos de heil Eis·enhower?

paixão. •

São João e Maria Madalena
foram representadas pelas se·

nhoritas Ondivaldi Macuco e

Maria Tereza Maona, respeti.
vamente.
A festa foi abrilhantada pe

la banda musical local.

Estado de MinasAparentemente
resolvida a greve
Londres, 8 (U. P.) - A gran

de greve de estivadores, que
paralizou o trabalho de 10 nil
homens, foi aparentemente re

solvida. O membro do Comitê
Central dos grevistas declarou
hoje que o Comitê resolveu re

comendar a volta ao trabalho,
amanhã, pela manhã, depois
de ter recebido garantias de

que o inquérito reclamado pe
los trabalhadores seria instau
rado.

Revestiu-se de todo o bri
lhantismo a festa do Senhor
dos Passos, realizada sábado e

domingo último, em S. José.
Essa festa que vem se real zan·
do já a 90 anos, constituiu es

te ano verdadeiro ato de fé ca

tolica.

RITZ - Hoje - ROXY
SIMULTANEAMENTE

ÀIi 17 e 19,30 hu, Às 20 horas
Ses.ões Chics

Donald O'Connor. Susana Foster e

Borrah Minevitch e sua sensacio
fiai orchestra de gaitas

Count Basie e sua orc.hestl'a em;

O GRANDE HOMEM A veneranda imagem foi, sá·
Um vendaval de alegria e bom bado, trasladada de sua capela
humor! Lindas musicas e belas para a ma�riz J com grande a
canções pela incomparavel voz de
Suzana Foster a genial interprete companhamento de fiéis que
de O Fantasma da Opera. Borrah empunhavam círios acesos.
Minevitch e sua elpetacular oro Domingo. em solene procissão
chestra de gaitas, apresentando deu· se O retorno da imagemlindissimos numeras de musicas. I

'

Alegrial Encantamento! com o comovente ato do En·
No· programa: contro, com sermão.

Complemento Nacional A gentil senhorinha Clarinha
Pat?t.a � Ma:ujo • desenho Ramos desempenhou o papelNotlclarIo UnIversal· Jornal V·RITZ • Preços Cr$ 5,00 e 3.00 de. eron�ca , cantando com

Livre de cenllura mUlto sentImento os versos da

ROXY • Preços Cr$ 3,00 e 2,00
Improprio até 14 o,nos

Amanhã. no Ritz, às 19.30 horas.
f:rrol Flyn e Olivia de Havilland

em; O GAVIÃO DO MAR

Domingo, simultaneamente, Hum
�hKe;v BQgart em: SAI-JARA

.8

No bar e no lar
KNorr

não dev� faltal'

Aviões �de caca,
amerl<anos, para
a SuéCia
Estocolmo, 6 (Via Teleg.)

O Ministro da Defesa da Sué
cia, Skold, propôs ao Parla
mento a compra de cinquenta
aviões de caça, americanos, 110
valor de quarenta milhões de
corôas, ou sejam, duzentos mi
lhões de cruzeiros.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ET _.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


