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� O liD[.:\�� � rU��I� � a B [O� a I í i[1
MOSCOU, 20 (U. P.) ..� OS RUSSOS DOMINAM TôDA A COSTA DO BÁLTICO, DA BAHIA DE STTETIN ATÉ GDYNIA.
INFORMAÇÕES AUTORIZADAS DEIXAM' ENTREVEE QUE OS EXÉRCITOS DE ZH UKOV INICIARAM IMPORTANTE FASE
DA BATALHA PELA POSSE DO PORTO DE STTETIN, TENDO QUEBRADO AS DEFESAS DE ALTBAMM, NESSA ZONA.

Sob o controle do 1· Exército
o París, 19 (U. P.) - o comunicado de hoje do Q. G. aliado,

informa que dez krns. da auto estrada renama já estão sob o

contr'ole do- Prtmeíro Exérctto norte americano. O desmorona
mente dia ponte Ludendorff não drnped'íu que ,se alargasse 00-

da vez rnais a cabeça ele ponte de Remagen, auja extensão é já
agora de 25 kms. com uma profundidade ele quase 13.

.

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTiNO fLORES

10 a 15 biliões de dólares anuaisI Wash ington, 19 (U. P.) - A Sub-Comissâo de Comércio
Exterior do Senado iJnifo,r,moiU ser passível conseguir um movi
tr.eruto de comércio exteríor anual num total de 10 a 15 bílhôes
de dólares, que servírâ prura. dar ocupação a 5 milhões de pes
soas. Refere-se a Sub-Cornlssâo aos países que acumularam
reservas de dólares e acrescenta que o Braeíd necessita 100 míã,
o Perú 5 mil embarcações dle motor enquanto que o Chile de
seja milhões de refrigeradores elétricos.

Florianópolis Terçe-Ielre. 20 de Março de 1945 N. 9338
------------------------------------------------

Colombia
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Pouco invejável a
situação dos japoneses
Londres, (BNS) - "Uma, ção adquire ainda maior ím- Seu fígado deve produzir diariamet*

Ibrilhante operação levada a pontância quando levamos em um litro de bílis, Se a bílis não corre ...

t k"
.

f tarí rt;
.

t
-

1 d B' 'fremente, 0$ alimentos não são digerido.
I efeito por

"
an s in an ana CO!1i a a SI uaçao gera a ir-

e apodrecem. Os gases incham e eseôms-

Imecanizada e avião tornou mânia. Dificilmente se pode go. Sobrevém a prisão de ventre. Vod
laínda mais séria a situação conhecer onde o alto coman- sente-seabatidoecomoqueenTenenado.
das fôrças japonesas que de- I do japonês buscará ref'ôrços Tudo é amargo e a vida é um martÍri&
fendem Mandalay" - escreve pa,ra enfrentar a ameaça que Uma simples evacuação não tocará a

O "Times" de Londres, acres- conre o seu 15° exército de causa. Neste caso, as Pílulas Cárter .-
. .: cerrtando : "Mandalay já se' ser partido em dois e obrigar extraordinariamenteeficazes.Fazerncor-

CASA MISCELANEA distr 1
encontrava ameaçada pelas as duas fôrças divididas em rer esse litro de bilis e você sente-se dD-

buidcra dos, Rádios R: C. A.
tropas britânicas, indianas' e: s retirar sôbre duas linhas' posto para tudo. São suaves e, ccnrude,

Victor, Valvu�as e Discos, I "gurkhas", que tinham atra- 'muito divergentes. Na rea- especialmenteindicadasparafazerabilis
Rua Conselheiro Mafra

I
correr livremente. Peça as Pílulas Carres,

__

v. , \O, vessado O

Irraw.addy
em

diver-.lida:de,
a a.la esquerda ]'apo-II Não aceite outro produto. Preço: Cr. s 3,OG.

Soldados 16m suas sos pontos e estabelecido po- ,nes.a já 'se encontra em plena
1

próprias facanba�\ na 'derosas cabeça�-?e-ponte. Ago- ;r6tlrada, em Arakan. 8e1;1.-jl--I.--d--------

t E G d Ira chega a notícia de que uma 'centro em Mandalay esta amp Ia a arevls a : m u�� �». fôrça relativamente poderosa ameaçado pelo norte e oeste e'

Co.m.a Força Expedicíonárta de "tanks" e ínfantaría meca- nossas formações blindadas I cab�"a· de-ponteBrasbleira, março 6?8 - (8. Llnizada atravessou o Irrawaddy lcontaram suas comunicações i \I
H - 628) - DeZOIto solda:dos em outro ponto e Investiu sô- 'com Rango�n, em Meiktila. I Londres, (U. P.) - Se-
b '1' tâ 1 ndo avida I" gundo a Transocean, por seu

I
rasi erros es 8;0 .

e .

-

bre Meílctila, a 15 milhas ao ,Como se ve, é uma posição
t tacanhas porta voz militar germânico,meu, e �uas propnas

t ; sul de Mandalay, na linha de pouco invejável para um exér-

rUIMl fi JOUR:na. l'e:IS'tla
,.

En: Guarda, o comunicações que liga o cen-: cito que perdeu o domínio elo os. aliados conseguiram

am-I
_ .,

primeiro magazine Achegado do
I
tro e sul da Birmânia. Essa ,ar e que não pode receber re- plíar e aprofundar a cabeça

ultr-amar para as Forças Expe- brilhante e espetacular opera- fôrcos por mar".
de ponte de Remagen. A avia-

dlcíomárias Brasileiras.
• ção alemã continuou bombar-J Aceitam-se encornerrd ca

Alguns números de "Em FARMAC IA ESPERANçA deando a ponte ferroviária, as

Guarda" foram enviados às
F .. 'CI" ,Ipontes e pontões extendidas' B "Z lift DE ""OD tiSpressas dos Estados Unidos I A SUA ARMA lA pelo inimigo no setor de Re- 1l 11 1'1 11

para a FEB, recentemente, em I•• CoueOaelro Mafra, 4 • 5 - FONE 1.&42 Im=-a_g_en_. �
resposta a numerosos pedidos E.trer. al domlcíl.
de soldados' brasileiros, e dís
trtbuddos às unndades expedi
cionárias para circulação entre
oficiais e soldados.
Além das crônicas e clichês

das atívidadee da FEB na Itá

lia, a revista traz uma fotogra
fia em cores de Belo Horizon

te, de página inteira, destina- I
da a ser pregada em paredes
pelos soldados míneíros ou be
Io-hortzontínos.
Afora esta, a ún.ica publica

ção recebida pela FEB do Ex

tertor, pelo menos até agora, é I
lo O Globo Expedicionário", se

mamárto enviado do Brasil por
via aérea.

10 ESTADO l

I Diário Vespertino

II
Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TeI. 1022 - ex. postal 139

... -""'.,.-

ASSINATURAS
Na Capital:

Ans CrI 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre CrI 20,00
Mês Cr$ 7.00
Número avulso Cr' 0,30

No Int'lrlor:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr' 45,00
Trimestre Cr' 25.00

A nlÍnd()� mediante conlráto.

ÜN originais. mesmo não puhli
cados. não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza!
pejos conceitos emitidos nos Iartigos assinados

DISSOLVE
A'GORDURA A silhueta de um caça bombardeiro norte-americano tipo Thunderbolth des

taca-se à luz da explosão de um caminhão nazista carregado de pólvora.
(Fóto do Serviço de Informações do Hemisfério).Muitos' Quilos por' Mês

v. é demasiadamente gorda? Não gos
taria de ter o corpo das belissimas Es
tréias de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assís
tencia ás estréias e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drasticas ou a exercicios
excessivos. Esta descoberta, chamada
Formode, promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex
cesso de gordura. Peça F'ormode.
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIOO
E Sanara III Ca... D!sJIDSIe ,.,. ....

A famosa novela de Amaral Gurgel

ALVARO RAMOS� �

Graça para Você!

VIDAS»! •••
De

«IRES
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

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

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

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

4 recoDstruvão
do Cassino

-

Nova York, (U. P.) -

IIma. transni: ssão itruli::ma Ianuncia que a reconstrução da
cidade de Cassino terá in íLio

III qui�,tMfe,irla ,próxi,l)?,a, quando
I se�ao. postos os alicerces (10$1
prrmerros edifícios.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na.

A SERVIDURA I

ro maior organização no

gênero nesta capital J
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Dr. Artur Pereira
e OHveira

Clínica Geral de Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de Anális".
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt. 21 [altos da Casa Pu
raillo1. das 1030 ás 12 e da.

15 às 18 hli.
Residência: rua Vise. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 (manual]

_.

e

--

--_..._--._�--,_.. � ..._....------

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Clínica de Adultos
Crianças.

Doenças da pé/e. Moles
tias da coração.

Consultas diárias em Palhoça
Horário -- das 10 às 4,30.
Reaidência: Florianópolis

Alameda Adolfo Konder, 8

-

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
�------------------------...-

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

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

Atenção 1

(onfeções -- Aita costura

Novidades

Rua Felipe Schmidt, 34

AVISO
A proprietária do "Salão
Brasil" comunica à sua dís
tinta freguesia que mudou
aquele seu estabelecimento
para a Rua Viaconde de Ouro
Preto n,(12, onde. contando
com a mesma já conhecida
competencia de seu pesaoal.
espera continuar merecendo
a preferência de sempre.

Sedas, Casemiras e Lãs

CAGA G••"A a(OGA.
O'ORLANI)

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.:

SCJA RPBJI�L]

«Scorpellí» .... Florianópolis
AO r._ = AlhSA_.ce_ OiS ••_.3lUJa

,
\

AI $ *s_ ao

..

r.,
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VrnA t-;OCIAL f���;�;:d�:t;:;�:�7�� I:;l:��;���;�������;���f���;';
_•. "" _... .. de um aba.todo agricultor. Esta porte Río-Rápfdo", que faz I) mirados com o que lhes era

criança que deveria viver uma. tráfego de passageiros entre dado ver, Os motores estavam
Casamentos:

!
meninice e mocidade puríssi. aquela cidade mineira e o Rio em perfeito estado de tuncío-

e I Contrato,u casament?, _a distinta ma. _dedican��-se ao. trabalho e à
de Janeiro convidou um gru- namento. E ao serem abertos

Ten. e . Mário {iamE:S da Silva srita. Morío da Oc,ncelçao Stuart, oraçao, servrrro, rnens tarde, de ,: .. . .'
,

filha da sra. vva. Maria da Glória \ exempl� a todas os estados de v�- P? de técnícos e JÜ'rn�llstas ca- venflCou-'se,q�e acusavam .um
Stuart, com o er, Antonio Gusta-I da. POlS casando se, por tiese]o noca:s para presenCIarem a desgaste mInI,mo, das camIsas

vo Werner, Eunc icnurio Bancário dos pais, com urna piedosa don abertura dos motores de dois dos cilindros e folga de 1 mi-

atualmente, �xecendo suas Fun- zela, .foi modelar esposo, .e pai de
carros de sua frota. Esses dois lésímo de p�}egada na altura

ções no acreditado Banco de Cre- dez Fí lhoa . Durante varIaS ano.
"

.', . . - , .

d ito Pc-pular e Agricola de Santa foi juiz e magistrado, recusando- carros haviam percorrído, ate média do CIlIndro. O depósito
Catarina. se, porém, a aceitar o dignidade então, um deves (da marca de resíduo de carbono nas par

de presidente de, �stado c�m a Mercury) mais de 500 mil qui- tes internais (cabeça dos pís-
Nascimentos: qual seus po t.r icros o qUlse;c;m lómetros e o outro (Ford V-8) tões em torno das válvulas e

v' Lr', - d b
I h, nro r . Tomou parte em vartas

A

'
,

er o- ucro e, o nO,mél a I'C usta

I " d id fici 1 d 480.624 quilômetros sem terem câmara de explosão) era mi-

garota que ve io alegrar o lar do gu;r.as e, as tern i o o a, o
.

. I . . . .

distinto patrício s rvr Ct ôv is Pfeifer. exe:c2to, opôs se eficazmente a de s SIdo abertos os respectivos mo- rumo. Tudo ISto equivale a di

alto funócnório do Banco do Era I trUlç<:,"o d., um cO,n1/ento no. qual tores para reparos ou visto- zer que o estado de conserva

ai l , servindo em Joinville e de suo I os lnlmh,g�s dausQtrlocOd"
se tlnfhar,n rias. Se se levar em conta que, cão dos motores era quasí ab-

es pôso Izaltina Cl irno co I entnnc erro o uan
.

o suAa c rru-
,

' ,�, ' o'
'

��n;r
\
lic. não precisava rn cns dele, rea. normalmente, um carro pre- solutamente perfeito, o que e

��.......,...... ...._ ...._�....._.-- - _.. lizou o desejo mais íntimo de seu cisa ter seu motor aberto aos realmente espantoso depois de

coração Retirou se, para .0 ermo primeiros 35.000 quilômetros tão extensa quilometragem.

0--: Im=�m
' I

de Ranh, ohm-de viver unrcomen- percorridos ver-se-á quão in- OS FATOR.ES nA. FACA�HA
I I I A" Dl THEODUlE I re para Deus Entretanto, sua �an � '. ," , ,'; "

.

,A •

11111 WOLFF tidode , principalmente sua vida teressante par eceu aos t�cn,I� Segundo as técnicos, ti es ra-
___ • de oração e o fato de alit:TIenta.r· COS a façanha que o proprietá- tores poderosos concorreram

se �ómente da S.
, C�munhãoi a' rio da empresa lhes anunciava. para tão destacada perrorman-

tralram ?ara a rustlca ce,la do • ce: 1) a qualidade stmerior do
santo mUItQ& pessoas que vínhcrn 'T" , • •

U.1J

pedir conselhos ou recomendar-se ROf)A'�nO HESUE 1940 E oleo Iubrífíeante usado; 2) o

I a suas orações. Em 1481, na dieta CO)I I)"F.SG.UrrE ESPA�TO· material empregado na fabrí-
de Stans, surgiram tais d�íiculda- SAlUEX'fE nrxnro

,cação
dos motores; 3) a boa

,des entre o� _deput-ad.os �U1Ç�1I ,que Uma vez em Juiz de Fora e es-tra,da em que díáriamente
'a guerra C1Vll purecio Inevltavel. ..,

'

Chamado por um lIacerdote, Nico- perante os jornalistas canecas trafegam os carros.

lau apresentou se na A!lsembléia e, � - -_ _•••"" _.._._ _
- ·.w .. .....,.

�;s7ab����;s :a::;r:lI;al::;�e�u�� Sindicato dos Condutores de Veículos
T�)�!r�!!'��ego��!}r�f�� [i ES����!!�aSpaOrt;Srde 30' =�:le:�!���;:r:e�d:�: �� �� Rodoviarios de Florianópolis

• • Convoco todos os Snrs. associados, que estejam em gozo
d�fit� capital, acham-se retidos os I do corrente, até 29 de maio vin -

�....._-••.,.". _._ •••

segulntes telegramas endereçados

I
douro. as inscrições para o cori- NO bar e no lar de seus direitos sociais, para a Assembléia Geral, a realizar-se

p'ara: Geraldina Gui.lr:.erme da �il- curso a realizar-se na Capital Fe- KNOrf na séde social, às 16 horas do dia 21 do mês de março, do cor-

vo - Travessa Ribeír-ões, Pauhna deral, para Engenhei,.ro de Segu- não (leve faltar rente ano, afim' de tratar de assuntos de interesse urgente
Mar�a �a �.ilva • Fôrça Policial de rança do Trabalho, do M.T .I.C. deste Sindicato,

��Oer1�;:!��;- 4��teJ;os�a�,;;�s'Ro�:: ��.l�;i ����:oov:nc��e�:��o ,���iam T...,..e-
..

r-,.-a-m·
......

·s�-·I·d"
..

o
....

-·c-a
...

p
..

·t-
..

-U
....

:-"" Florianópolis. 20 de março de 1945,

Esteves Jurríor 39; Armando Mon- a partir de 9 de abril até 8 de ARQUIMIMO GONÇALVES, Presidente,

te�ro, Hotel Metropol; �rigida Oli.- junho, 05 insc·ições para o con- rados ser·s barcosveua. Ingara, Antonlo

FragQh'l
curso de E9crituTario, do S P.F

Hotel Laparta; Pedro Banck Fa- IC.l6ôl. a leali2;ar se nos Estados�',. P d f t d F
'

nero, Robert? COllta, A�e.lina Me- no Distrito Federal, cujos venci- pesqueIros reparan O O u uro a rançayer Rua. TraJa�o 36: Ohvla Pas.so, mento� iniciais são de Cr$ 750,00" "

Rua Amta GOrlbaldl 26; Argentmo Informações: 00 interessados po-I Londres, (U. P.) - Se-
I" '" (BNS) L"I 1 d 1] 1

Silva Fernandes, Plinio Conte. Ro- derão dirigir se pessoalmente. por gundo afirma a agência nazis-
�onrLI es, .... ,--:- 1.' a, an .0 (ar es e111 que atua mente se

t,l Laporta, Dr. p:rtur ,?osta Fil�o. carta ou telegrama à Divisão de ta Transocean navios de gu r-: perame
a 3JS!slemblel'u co,nsultl� 8ncontra o paí!s na luta pela

Alvaro Lopes Marma Bnda e AlZIra Seleção do D,A S P Ministério da .tA"
e

6' va ao tratar das dificuldades rehabiHt,ação e re.stuu!ração do
v I "

.."
.. ra bn amcos capturaram ' .

a e, fazenda, 7 andar. no Dlatnto
b d

'domesücas em que se ellcointra seu Ipoderio, insta!ndo pa'ra que,

O PRECEITO DO DIA red�ral ou, neste Estado" à Dele- m:cos e pesca su�eos no e�- i a França' o o'Eme-ral De Gaulle no futuro fossem in,t,rodu,zida3
gOClO do I.A.P.I., à ruo FelIpe Sch- treito entre a Noruega e a Dl-I 'b

"
. .'.

"
•

O organilmo exige elimentação I midt, 9 - 80b. em Florianópolis. namarca, levando-os para u!n i
revelou que,eXLstem atualmen- i

1 0fmmas n o slst�ma educ;a('lO-

esco.lh!da e
_ vQ:ia�a. E� �ualquer __ porto inglês. Diante disso a

te nesse pal'S 400.000 desem-1nal � !la melhoI'13. geral das

refelçQO, liae lndlspensavels frutas

P I"
o

bab·lana
_,o h 'd pregados e eerca de 1,.200.000 condlCoes dos trabalhadores.

cruas, verduras e legumes {rascoo O leia
malln a sueca OI enou que I '

, .
. �-----------

laranja, banarm, mamão, abacate todos os barcos suecos no Si\:'l-1
so em par te empregadOiS. Dl.sse

es�i�afre, alface, couve. bertalha
I genake se retirrussem para tl'as

,De G�ulle que se toy,n'ava 1m ..

����orea, tomate, cenourêl e couve·

,. Bahia, (via _alérea) ,

O sr.! da zon:a de bloqueio alemã. �er.atJvo, �m�rega: .todos os

-

. mterventor federal as"mou <1e-1 Convem lembrar a pr0l)Ós;�n
111610S pOSSlvelS pa'la llncremen-

Procure fornecer ao organlsmo.
� 1 ,I,.!:" L,J'�, t f)' d . .. f'

08 alimentos de que necessito. in ereto, flxando em 147 oficiais um despacho de Lislboa S8'!un-
ar o es OIÇO e gu'el�la, a 1m

cluindo �e�umes, varduras e frutas e 2.989 praças de pé, o efetivo do o qual os navios sue%s
-

sur- de. que a Fl'a�lÇa cOllitl'I�UaSse ,a
nas refeIçoes. SNES,._________ da Fôrça Policial do Estado, I tos no Tejo tiveram orde!� de tnlha.r o car::mho �eguldo apos

,pal1a 1945, adiar sua partida I
sua llbertlaçao, afIrmando que

I'· I
.

as maiores dificuldades eram

MAQUINA DE ESCREVER caus'adas principalmente pela
falta de transporte e de meios

, Vende-.e urna portátil marca

CARTA·CORONA», por Cr '$ 600,00.'
'

. ZE5 1"",,1.,,O D IA
de transporte, os quais haviam

TRATAR com o

sr'::JHeitor
...... sido destruidos pe110 in.hl1igo.

I Varela à Rua

:itibanos. "Graças ao auxílio qlllle na me-

_

ii'Õ.lE 3 a ' te ir ii HOJE elida de suas posSlibi<liclade-s
atuais ,nos vêm prest�ndo os

aUados ,.
- disse o chefe do

govêrno francês -- "nossa in
dústria de gU(:)lrra poucIe iniciar
seu trabalho, e não está muito
longe o dia em que os primei
]'013 "ta.nks" e outros equipa
mel1to.s de guenra serãiO despa
chado para a frente de oPBra
ções". Concluindo, De Gaulle
fez um apêlo ,a t'odos os fr:amce
Re,s e aos trabalhadores, em

14 aDOS Ilal'ticula;r, para que tudo fi
zessem para vencer as dWcul ..

ANIVllJRSARIOS

Transcorre hoje o natalício do
,laSSO distinto patricia sr-, teI�, ce l ,

Mário Gomes da Silva, brilhante
aficial do Exercrto Nacional.

•

Acad. Antenor Tavares
Vê transcorre!' nesta data o seu

aniversário natalício, o distinto
cor,terrâneo Antenor Tavares. Aca'
démico de Direito e Oficial de Ga
binete do Secretáriu de Viação e

Obras Públicas

Falem anO[lJ bojei
o ar. Darci Lopes, emp!�gado da

Casa Hoepcke S.A.;
o sr. José Dias Figueira funcio

nário dos Correio� e TelegraEos:
a srita, Ir-is Límcs :

a srita, Mortinha Maria

Setubal-\a menina Roselí·Terezinha filhi'
nha do S1'. Mário Candido d� Sil
vo, alto funcionsrio da Contadoria

IGeral do Estado;
a srita, Eloá Brito, I
o menino José Newton Spoga Inicz.

�

Autorizada a

pesquisar xisto
betuminoso
São Paulo, (A. N.)

FeIo "Cruzeiro do Sul" regres
sou o coronel Valdério Braga,
membro da Comis,são de Enea:

gia Técnica e Assistente dum

setor da Coordenação da Mo""

bili�acão ECDnômica, que s'e

achav�a no Rio, onde, como re
presentante do govêrno de �ão
Paulo, assinou o compromisso
com o Govêrno Fedeml para
exploração do xisto betumino
so por pante da Comis'São de

Energia l1écnica. Disse s. s.

que a referida Comissão ficou
autmizada a pesquizar o xisto

betumil1loso no Município de

Ta,tuí para fabricação de ga
solina e outros combustiveÍls,
abrindo-se aSisim perspectivas
promissOlaJs par-a São Paulo.

2 v, • 1

GRATIS IperQ este livro
DOENtAS DAS AVES E REMEDIO$

VENDA SOB RECEITA MEDICA

(Avi. 2 cruzeiros em selos PI D parte postei
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
C.POST .... l.'" ,JA BOTICASAt... EU.S.PAUL.O

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

(lHE

As anedotas e pladal apare.
temente Ingênuas 810 grandel
arma8 de de8agregaçio man...

Jada8 pela "qulnta.«lol.na-.

A's 7 1/2 horas:
George Sanders, Brenda M"fshall e

Paris nas

Philip Dom em:

trevas

Preços

NO PROGRAMA
l'�OTICIAS DA SEMANA (Nac DFB)
:FOX AIRPLAN NEWES (Atualidades)

A IRMÃS BRONTE (A m3fcha do tempo)
G!r$ 4,40, 3,30 e 2,00 Imposto Inciuso. Imp.

��DVOG�\DOS
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. J J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (uquina
Felipe Schmidt). C, POSTAL: 140. I

-
�,-,--�---,,-'--

I

I

1
I
I

• • •

(lHE «IMPERIAL)
A's 7 1/2 horas

Os Anjos os gangsterscontra
Comédia e T,rcidas

A SERICULTURA NO ESFORÇO DE GUERRA EM
SÃO PAULO (Nac. Cooj'},)

O CANADA' DE HOJE (A Marcha do Tempo)
Preço: (único) 2,40. Imposto incluido Imp até 14 anos

-

-

Fabricanto e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões. morins e aviamentos
para alfaiates, que r�cebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido' da lhs fo�er�m uma

Florianópolis, .:.... FILIAIS em
/
Blumenau e Lajes.

melhores fábricas .• A Casa "A CAPITAL" chamo a atenção doa
visito antes de efetuarem Buas compras, MATRIZ em

..................- , �, � ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE o Po-

VENDE ...S" uma. propr ieda-n de srt a em Bar
reitos , cem casa, pasto, bôa
água e pequena chácara. Tra·
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

A'MWJIUiJiiUl:

PULAR PREPARADO

ftspeto de Krefeld após a
ocupação aliada

Londres, (BNS) - "Os con- i da cidade, ('OUlO p0StOS policíaís
t ínuos bombardeios da RAI'" e centros de registro de racío
reduz.iram Kl'efeld, do mesmo II namento de víveres, estão alo
modo que Munchen-Galdbach, jados em profundos abrigos
a um amontoado de edifícios I subterrâneos, porque os edíf'í-

Vend.o-se o predio D. 35destruidos, arrazando completa. dos em que se encontravam to- �
mente sua fábricas de material I rarn danificados pelas <"�xplo-

' da rua Fernan
, do Machado, nesta capital.Lelico" - escreve Lawrence sões e incêndios. Nesses abri (e, á desocupado)Rairhall, correspondente de gos, corno nos que eram utiH- Tratar à r u s .Ioão Pinto n 51

guerra do "Sunday Times", sados pela população civil, fi-
q ue acrescenta: "Quando atra- ram encontrados muitos solda
vessei, hoje, a cidade, de auto- dos alemães escondidos. Em
móvel, encontrei sua pr-pula- sua maior parte, esses soldados
ção, ou melhor, os habitantes

I
traziam as mais variadas ron

que não tinham conseguido ser pas de padzamo, tendo, segundo
e vacuados, em número de cer- parece, se apoderado daz prí
ca de 120.000, metida em pro- meiras que se encontravam e
f'undos abrigos subterrâneos a as vestido, na esperança de es
dois ou três pavimentos abaixo caparem à prisão. Os civis es
(h superfície do solo. Os pá- tavam como que apatetados. Emprego e rn esc, itório ou casa
L·cs (10 manobras ferroviártas Nem mesmo quando passaram come cia+. Moça, idônea. com
da cidade estão reduzidos a um seus soldados, como prisionei- prática de dat ilograt i a , Dá óti Imontão de destroços e, pelo 1'08 de guerra, mostraram qual- mas referências. Informações i�ue se. po

..
ae �ednzir, a estação q�Jf' ímdícío .de emoção, mas po- nesta Redação, a O. S

-I
lívio imediato.

rerroviária nao estava poden- dia-se advínhar quais eram 10 v. 6

r: ftdo ser utilizada desde muito seus pensamentos ao testemu- �'r,·!l�.�;��.I P.qências e Represerrtoçõea em G.raltempo. Em sua mai,?:r. pa;l'it�, OIS uhar s,ua. própria derrota, em Oportunidade ( II.. �
Matriz: Florian6polill

departamentos admmlsitraüvos seu proprio solo". I t
_.. _-. Rua João Pinto, n. B

ia Vendem-se um estabilizador, LINIMENTO SEDATIVO Caixa Poato.l , 37

;�.,' II
um piano em perfeito estado, Filial: CrGsciúma

Rua Floriano Peixoto, r./n (EdU.marca (C Essenfelder», este por Concurso de Próprio).-- Telegramas: ·PRIMUS·

M T
�.OOO cru�eiro�, e um guarda aéro-modeUsmO Aqentell nOIl principai. municipio.

I' A E· cghea!adO �:���e�e .J���� ,n�r��a;, ���u� IF�e���a���:� no á� l�'� pri-
_.&...

·.-L
.......

-o
..- ...c��o...!-m�-o�...-v.....-e---·I--sr . Pa�f1ck Su�lIvan. Ótima

Imeiro grande concurso inter-

• oP')�t�01dade, pois trata ',se de estadual de aero-modelísmo, Vende·se um de 24 H,P.E.
u chimarrão n?goclO urgente por mot!7vo d4e promovido pela FAB e dedica- ern perfeito estadó de fun ..

I,· Bebl4da sauda"vel
viagem, v.

�o p��:�s'��;ãÇ7���: ��1�r:�� Ci�:�:�nat;Ses nesta get�n·Com três tiros de Bl'oockHn. cio:. (alt) P
, Há poucos dias, a capital

-------- - --.----- . -- ---------

cearense foi abalada com bru-II rURSO POR CORRESPONDENCI"l ta� crime. O sr. Mozart Catun- \1.' li
����������������������� da, presidente do Instituto de IFARMACIA ESPERANÇA Previdência do Estado, abateu

oom três tiros, em pleno cen-
Co Farmaeê.t1co NILO LA tIS tro de Fort�l'eza, o comercian-
lIoJot • ama.Jta _.. • na te Paulo Franco de Oliveira. A�....._..... estraqelr.. - Bom_pa _ .......... _

ArtIcoII •• IIorradl&. tragédia prende.,g.e à questões
_....... • ...'" o�"ela _ ........... ..... de íiamíUa.

I21!IJ1:&4P!J
A 81FILltj ATAVA lUDO O URGANISMO

� Flgado, () Baço. ° Coração, o Estômago, OS
� ulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôre8
nos OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abórtos.
lnofensivo 80 organismo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 esta aprovado pelo D.N.S.P. como
suxihar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

•
.

da mesma origem
F.M.LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

�obre o preparado ELIXIR I A composíção e o sabor a
-914, {levo dizer-lhes: sempre gradavet do ELIXIR c914. re
que o teuho empregado, em comeudam-no como arma de
08 casos de lndtcação apro- raoíl manejo para o púbtíco
prlads (sifillB em varlas de .uo combate é. slllUs qualtos-
8U81'1 manífestações] os resul- 'dei que frequenteIhente a
tados têm sido satísfatoríos, orovelto no Ambolatorlo da
pois são rapídos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.
Dr. W41shington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

I
, Vemos acima a base eeroneve l Japonesa de Palau, no Pacífico Central, sofrendo
I os efeitos do destruidor ataque combinado das fôrças navais e aéreas dos
I Estados Unidos (Fóto do S. I. H, I.
I
-_ .. ---- ----

- _. -- .- .. ----.------ --- -----
--- .-----

. VENDEM-SE IAM �btimw.�i' �".2:1*"
.

CASAS: na ruo Uruguái, diversas, li Estc1. e a verdade.
pequenas, com renda mensal de S d d420,00, por 37.000,00 cruzeiros.

. opatos � to O.S os mo.�elos e dos tipos mais
No Estreito. por Cr$ 35.000,00. )1 modernos, incl u s ive Sandohos para praia ao alcance
Em Coq�eiToB .. por Cr$ 12,000.00,

III!
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

48��0���mda RIO Branco, por Cr$ PRECCl S SEM RIVA IS!
Uma na ruo Caz;npos Novos, num Não comp;am seus calçados sem visi1:ar a

�;�:�1:/:o�52:��;. �::s, 4:,:0��: «Tamancaria Barreiros»
Deodoro 35. RU;' CONSELHEIRO MAFRA. 41

Motor Cbevrolet

!,SCO LTDA.
ITAUd - S· CATARiNA

COMJSSÁRIOS DE AVARIAS
Representações

Con s iç rio çdes .• Conto Própria
Ruu Pedro Fcureila, 5

2' Pavimento

SEGUROS DE:
'I'rcnspor tes Maritimos; FerrO.
viários, Rodoviários, Aéreos.
Cascos. Fôgo, Acidentes do
Trabalho, Acidentes Pessoais.
Responsabilidade Civil e Vida.

c

s

Telegráfico

um golpe de ar ?

seguiram para
o Rio i

Recife, (A. N.) - Segui-
ram para a Capital do país,

i via aérea, a senhora Antoníe
I ta Magalhães, espôsa do rní-
1 nistro da Justica e senhori
nhas Maria-Leticía e Maria do

I Carmo, suas filhas.

1--- -MAO-lADO & ClA.

CURSO GINASIAL EM UM ANO (DecoLei n. 4,244)
Preparatorios poro Direito. Medicino, tngenharia. E3colas MiIi·
tores, Escola Tecnica de Aviação etc CONCURSOS: Banco do
Brasil. DASP e outros. CURSO COMERCIAL PRATICO, Taqui
grafia. Inglês etc. Matriculas abertas. Peçam prospectos hoje
mesmo à CAIXA POST.liL N. 3.379 S, Paulo - CURSO DE

MADUREZA «BRASIL'" Rua Vitorino Camilo, 78Z.

o Sabão

"VIRGEM ESPECIALlDADE'1
'\ . W ETZEL INDUS'rI{IAL-J()INV'Il.LE lMl.lHC

OONSERVA E DESIN}<'El-'l'A A SUA HOUP L\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico
DR. MARIO WEND!--IAUSEN
(DIplomado pela Faculdade Nac. de .M:ea1clna da UID..,.crsldade do Brasíí)

p·Lnteruo ao SerYIÇ() Ó" Cltn1ca M.edica do Professor OlrTBldo Ollye1ra., médico do

Departamento de Ballde
U�JNICA MIIlIIIUA - Mol68tlruo I.nte....aa de adnJtOto O!! crlllnçruo. CONSULTORIO

• lUlMIHIlNClA: Rua Felipe Scbmldt a, 38 _ TeL 8U. CONSULTAS -- 1)"" 111 Ato ltl,

DR. A. SANTAELlA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA -- n:lENCAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Ne to
Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas

Residéncia: Rua Álvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Ja.elro

ESPECIALISTA:
Doenças e operações CiOS OLHOS, UUVIDOS, NAJ:{IZ e GARGANTA

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

Esôfagosco[lla, traquêoscopía, brcncosr-opra para, reurada ele corpos estranhos, etc

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua "HOl' l\1eirelr:s. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
l!fervlço8 de Clínica Irifantfl da Assistência Municipal • Dospltal

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
I)ONSUVfóRIO: Hua Nunt'8 Machado. 7 (Ed!ficio S. Francisco). lo.e 1.«4

Consultas das 2 às 6 horas
RESID€NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:'1

DR. BIASE F'ARACO
Méd1co - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENfTAlS DE
AMBOS 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.

i, CONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESID1::.NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta ci rúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMÓN1A) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSM/ÃO
CHE,,'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPIT!\L "KER�U RAMOS".
Curto de aperfeIçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de sao Paulo - Ex-esta

glârio do Instituto "Clemente Ferreira", de ,são Paulo - Ex-médico Interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

CLINICA GERAI, -. DIAGNóSTICO PRECOCE JJ. TRATAMENTO ESPECIAJ,IZADO
DÁS DOENÇAS DO APARJi:I,HO RESPIRATÓRIO.

OPERACÃO DE JACOBOEUS
CONS1D,TAS: Dlàriamente, das 3 às 6 horas. C_ONSTJLTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18

RESIDl1:NCIA: Rua Esteves Junior, 135 - 1'el. 742. •

DR. MADEIRA NEVES
Médico elpecialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cura0 � Aperfe!coamento e Longa PrAtica no Rio de Janeiro

W.NIIIIULTA8 - Pela mallbA: 4lartamtmte du lO,30à.l2 h_, à tarde ezcepte> aos
t&b.4oe. d.. 11,10 la 11 hora. - CONStJLTORIO: 8118 JoAo P1.Dto IL 7, IIObr.do

.o.e: 1.481 - RM1denc1.: B.. Preeldeaf4! Co.tlnho, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
ClRUltGIA GERAl, - ALTA CIRURG�A - MOLÉ�TIA,=, DE SENHORAS - PARTO�

Formado pela Faculdade de MediCina ,da Umversldade de .sao Pa�lo, ond� ro
ull1steMe por vários anos do Serviço Cirurglco do Prof. Al1plO Correia Neto.

ClruJ'!i\'I� do est.ômago e vias bHiares, inte§ltino& relga?-o e grc>sso, tiróide, rim
"�ó8tata bex',�a útero ováriOS e trompas. 'arlcoceie, htdirooele, varizes e hérnl�
... " • ..,;" CONSULTAS:
dU 2 li 6 hMas. à Rua Fellpe SChmldt, 2.J, (altos da Casa Paralso). Te!. 1.598

RESID:8:NCIA: Rua Esteves Junior. 179; Te!. .M764

DR. REMIGIO
CLtNICA "DICA

1&o1Ú\'lU Internal, de Senhora. • Cri·

&ILQaa .m Geral. CONSULTORlO: Rua

'e11� SChmldt - Ed1f1cl0 ÁlII� Neto.

"ORO 1092, li la 12 • }oi la 17 hora. RlIl·

.m&NeIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. LAURO DAVR!
Espec1alÚlta em Doençaa de Senho

r"" - Vias Urlrnâr1as.
Cur80 de especlaliz3çr.o de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·
culdade de MediCina de SIlo Paulo.
Tratamento ellpecializado, médico e

cirúrgico. das afecçóes do aparlllho
genital fem1n!nQ (Utl!'.l'O, oyêõlos.
trOlDlpas, etc.).
Cura radicaI da. 1nflamaçOe. doe

anexos (OvAr1os, trompas), sem ope
ração) Tratamento de todos os dls,
túrb10s da mllJl8tnJacio e da eeterill
(fade.

Tratamento moderno da blenorra
II'la .11'1111a e crônica. em ambos 08

sexos. por processo. modernos IIOb
contrOle endoscóplco - Uretroscopla
-- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10,30 ... 12

boras e dM 2 68 li.
Consultório - Rua Ttradentel 1"',

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO
• Orto..eta. CHalea • 0Ir'wnta

lo Iorax. Pano. e •.-..... �or...

CONSULTÓRIO: R, João Pinto 7 Did
Hamente du 1. U 17 horu. RJl8D)aN.
'\, • A 1Tr11"'''''. A.1T!m. .. .011. ".'

Dr. Newton d'Avlla
Operac;õelli -. Vias Urinarias" Doen·
ça. do. inteltinolS, réto ti anUI:
•• Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia .- Infra-vermelho,
Coneult: Vitor Meirel.. , 28. ,.

Atende__.-dlarlcimerrte à. 11.30 h•.• ,

� tá'rde. dae 16 M, em diants
.

R..id: Vida! Ramo., 66. .

fo".· 10a7.

Fone: 1.663.
ReSIdência

(�briU\o).

Programa para auxi
tiar os estudantes a

entontrar sua
carreira
Nova York, março 621

(Do New York Times para o

S. I. H. - 621) - Afim de au-

xiliar os estudantes a fazer in" Mas, dinheiro falso exis teteligente escolha de sua vida de
BELO HORIZONTE, (E.) _ As autoridades policiais�}'abal�o,. Ul1:_ no,vo pTOgra�l�, acabam de descobrir, na cidade de Formiga, neste Estado, um

, �,etel�ll�na?aO �e, Sua CaJ:lel- derrame de moedas fa1sas, conseguindo ideDJtificar, após bem
1 aw,if.1 I,nt�o,d:��ld� �\O :aabart encaminhadas diligências, os l'esponsáveis pela falcatrua. As
e 1

T

lam nll 1
.

o eg.�s, em sim, a polícia paude 100ali�ar a fábrica claJll(vestina, captumnGell.eí a, N. Y� Dese�volv��lo pm do todos os falsários. Na residência de um deles, cbamado Be
um cOl:su1tOI ?a d1retolla,. :s- nedito HipóHto, foi encontrada a maqu�naria de'stinada à con
te servIço destIlua-se a �iUx�:l�.r fecção das moedaJs. Alí fom'm apreendidos, enJtre outros ma.te
os e.studamtes que, el111. medl'a riais, grern:de quantidade de chumbo e um aparelho para cunhade cll1COelnlta por cElint?, l11gl'es- gem das r.eferidas moeda:s, além de alguns quilos de matéria
sam nas e?co1a.g su�enores sem prima destinada a:o mesmo fim criminoso.
ter escolhIdo carre1tl'a.

Será dada em fase às illlc1i
nlações, halJmtações e educa
ção necessárias para o êxito. O
curso incluirá a análise de mui
tos centros de .:iJl1Itlere·sse para
apura.r hOllOráriols, di<ficuJda
des, con,dliçõe.s e oportunidades
de trabalho. Pelíoulas cinema
tográficas, conferências P·Q.1'
peritos 'em visita, e excursões
a es.tabelecimentos industriais
9 comerciais serão empregadas
para demonstrações em tantos 1
terrenos _quantos po,ssível. Es
ses testes espec'Ía,is seíl'ão de
grande val,or para os esltudalIl
tes, no sentido de auxiliá-los a

avalilar su.as habilitações e a

formar dedsõe.s própil'lias lIla
escolha de Ulua carred.ra.

! (NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DRM DJALMA
MOELLMANN

"ormado pela Un1..-ers1dadA1 de o.n.bra

Com prática IWI h08pltaU europeUII
cntn1C1i médica em eeraJ. pedJatrta, doen

.... do mtema nerYoilO. aparelhO I(enlto
url:nArlo do homem a da mulher

lNIaf4!. T6CJL1co: DR. pAULO TAVAB_

Cureo de Radiologia Cllnlca com o dr.

lilanoel de Abreu CampliDar10 (8&0 PllU'

l{l�. EspeclaItzado em HIgiene a 8at1I1�

P'úbl1ca. vela UIDyerlldad. do Rio de Ja

netro. - Gabinete d. Ralo X - .IIllectro

:ar<ll.logra:f!a cl1n1ca - llet8bolUmo 1Ia

.aI - Sondagem Duodenal - GablnetA

lO ta!oterllpla - LaboratóriO d. micros

'opia e análise cl1n1ca. - Rua Fernando

úcbado, 8. I'one 1.11Nl. - l'loManópolta,

A Fran�a estará presente para dispor
sôbr� as condí�ões de rendi�ão

da Alemanb�
Paris, (S. F. 1., de Francis Bra- ca que repr-esentantes franceses te

gue, r-edator diplomáí ioo da Agência, i-ão assento nas doze comissões que
Francesn ) : - A Fr-ança participará ela encerr-a. Quanto à zona de ocu

da assi nal ura de todo ínstrumentõ pação, que será reservada a no�sas
de capitulução ou armistício que tropas. sua fixação seria determina
seria eventualmente firmado com ai da pcl a Comissão Consultiva Euro
Alemanha. Essa consequência da péia de Londres na base das propos
participação da França fila ocupa- tas dirigidas pela França a essa Co
ção da Alemanha e no seu controle missão. Outro ponto, parece estar
ressalta das primeiras respostas aos esclaeecido : - 'não se cogitai de

pedidos de csclar-ccímenuo sôbre , os criar uma organdzaçâo especial en

resultados da Couf'crência de Yalta, carregada da aplicação da Carta da
Ior-nnrt ndos pelo Gov['I'110 Frances. Europa Libertada'. Tôdas essas ques
Esses primeiros csclnrccírncntos, Iôcs seriam m-atadas pelas vias co

ainda I'ragmcrulários, acabam de 'rnlill1s das C<hancelarias. Quanto à
chegar ,1 Paris. A impressão que de- Comixsâo Consultiva, suas atribui
la se dcprcenrlc (_. satisfutór ia, se- ções cuntinuar iaan a ficar limitadas
gunrlo sv dcclnrn nos círculos auto- aos problemas alemães. Nos círculos
i izudos f'·anC'esrs. Co nlirn.aria H informados de Paris f'r iza-se que,
opin iâo, que se formara em Paris, embora essas informações sejam em

depois do estudo do comunicado geral satisfadór ias, estão ainda .in
f inal, segundo a qual a França se- completas. A questão de saber SI a

ria chnmada, cip Futuro. ti part icipar, França estará presente, quando das
ao lado das grandes potências, da consultas pcriódi'cas enlre os )U
solução dos grandes problemas eu- nisl ros elas Relações Exter-ior-es das
ropeus. Eis um fato de que não se' grandes potências, encaradas _cm
precisa frizar a importância. Do Yalta, permanece em suspenso. Es
mcsruo modo, par-ece que a partici- pera-se que, nos próximos dias, in
paçâo da França na comissão de í'ormaçôes complementares chega
controlr que' há de administr-ar a rão a Paris e desanuviarão as íncer
Alemanha depois da gucrr-ai signifi- tezas.

ORo AUIffiUO ROTOLO
Wédito - CÍl'tifião - Parteiro

IA 10 S X
Modt"rllll e possante mstaíacáo

de 200 MÁ. •

uagnostico precoce da tuberculose
-ulmouar , úlceras gástricas e duo
íenaís, câncer do estômago, afe
ões das vias biliares, rins, etc.

xplica o Pneumo-torax artificial
rara o tratamento da Tuberculose
0ulmonar - Tratamentos moder-

nos e efícazes desta moléstia
�ompleto gabinete de Eletricidade
nédica: Ondas curtas e ultrs-cur
as. Raios Infra-Vermelhos e Raíoa
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmidt
Da, • b 12 hrs., e du 14 .. 17 hn

Telafon. 1_47'

-

No bar e no lar
KNO'r

não deve faltar

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Laboratório Clínico

Idirnmas por.
tugub, e.pa.
nho!; francêl,
inglê., etc.

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

logia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquina.; Mo·
tore., Hidrdulica, Alvenaria, Agri
r.\l.ltuta, Veterinária, Contabilid.Clde,

DlçJo�ál'iolll, IItQ, ,tu·

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

Florianópolis
I

Dr. H, G. S. Medina Farm. Narbal Alves de SOUZIl
Farm. L. da Cosia Avila

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

Exame de secreções.
�utavaccinas e transfusão de sangue,

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

__ • u ••�ww ••• _ •• w.�.�w== •••• =_=w=�,&%&% •••ww.�

COMPANIDA "AIJANÇA DA BAlA"
FlIDdada em 1870 - Séde: B A I A
lNCENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do balanço de 1943:
Capital e reservas .

ResPonsabllldades , .

Receita .............•.•.....•.................•..

74.617.�1l,�0
lI.978.401.75/i,91

84.616.216,9D
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.306,20

Cr$
Cr$
Cr$
CrJ

Ativo ...........................•.. , ..•...•..••..

Sinistros pagos n06 tllt1mOfl 10 anos ..•..•..........

ResponsabUld&des , .

DIRETORl!l8: - Dr. Pamt1lo cS'Ultra rr.1re ele Can'aJho, Dr. JTanciaoo
d. 8A e .AnImo M&lI8OrTL

�Cl... e lUb-agenclaa .m todo o tcT1tOr1o naC1onal. - 8ucural DO

Ol"UgUA1. ReI(ulado!'el de IlYvlaa DAlI "rmclpa1B c1dadft da Amé'loa, Iluros
a Atr1ca.

AGENTI!l EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O A C I A. - Rua Felipe 8chml�, .. n
Catxa Postal lcl. 1. - Telefone 1.081 - End. Telegr. -ALUNCA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Prenlgla O GOT�rao • a.

j
Camisas, Gravatas. Piiames

elasses armadas, - o. ".r', Meiasdss melhores, pelos me

R. "q.lata· eol••llta". (L Dores preços 86 na CASA MIS·
D. R.l. eILANEA - RuaC. Mafra, 9,

Crédito Mútuo Predial
Propr!etários I� J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M.410R CR $ 6.250,00

Muitas' bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

.. � ...Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CONSOLANDO SEUS OUVINTES 'edera�ão Espirita
do Paran.áGuam, 19 (U. P.) - No in

tuito de consolar seus ouvintes

pelo fato de o Japão achar-se

sujeíto a novo pesado ataque
aéro-naval, o locutor de Tó

quio afirmou que caças nipô
nicos estão enfrentando as es

quadrilhas norte-americanas
sôbre o sul do país. Disse mais

que esquadrilhas suicidas ata
caram a própria formação na-

val donde estão partindo os

aviões, afundando 5 navios de

guerra norte - americanos e

avaníando 9 outros. Entre os

afundados estariam um porta
avioes, dois destroíers, um

grande navio de guerra que se

ria provavelmente um encou

raçado OIU um cruzador pesa
do ou ainda, um porta-aviões,
à escolha do freguês,

Florii\nõpoli� 20 Mar(o de 1945

Projeção de filmes
o Instituto Brasil-Estados Unidos fará realizar ho ie,

para seus associados, duas sessões cinematográficas, res

pectivamente às 4,30 e 7,30 horas, com a apresentação de
filmes novos.

A sessão das 7,30 é especialmente dedicada aos sócios

adultos, pelo que os menores desacompanhados ficam

terminantemente proibidos de eesiet i-Le .

Avisa outrossim que, independente de qualquer comu

nicação pelos Jornais, haverá mensalmente quatro sessões

cinematográficas, sendo duas na primeira e duas na

terceira te rça- feira de cada mês

RESENHA fORENSE
Julgamentos reelieedos pe- ( Às 17 e 19.30 hrs, Às 20 horos

la Câmara Civil na sessão de Rio, 19 A. N.) - O presí- Sessões das moços
.
dente da Repúblíca assinou Bette Davis. George Brent e Maryontem; ;decreto concedendo a exonera- A.tor em: A GRANDE MENTIRA

Agr-avo n. 1.520, da comarca de ção de Miguel Reale, de mem- Se o amor de uma mulher não é
.loi n vi!c, agravautc Pedro Fruru-is- bro do Conselho Admínístratí- completo e dominador...

Prepare-se á A.D. Colegialco lZl�·ill e, agr.Hvad? :) espolio de
VO do Estado de S Paulo e no-

Não é amor!
Albertina Schmidt Klein. Hclator O

•

• ,
No programa: Sará levado a efeito amanhã, um

s r. dcs. Alfredo Trnmpowskv. Foi me�n�o, para substitui-lo, o Cinédia Jornal 4x54· Cooperativa ensaio em conjunto do quadra prin
dado, provhnento ao :H�ra\'o. para' sr. Joao Carvalho. Um dia no exército - desenho cipc l do A D Cotegial no grama

Está marcado

n:fn1'Jllar a sentença que jnlgou o I Livre de censura ás 5 horos. do do Colégio-Catarinense, Está I
para 22 de. março em S. Paulo. o

("t1culo 0::1 uobro e mandar que D: RECORTE Impróprio até 14 cnos àll 19.30 e allSim em preparos o esquadrão encontro lnter estadual entro o

taxa seja para a ruzão de .t r,. I 20 horas. dos rapazes de ouro,
C" R. Flame�go tri·campeão Co'

P C $ 1 20 1 80 2 40 • rioca x Pclrnaircs .

Agravo n. 1.531. da comarca de. reços r . , .
e . •

S. José, agravante a Fazenda do Es_1 ESTE AVISOtarjo e agravado o espólio de José'
An lôn.o dos Santos. Relator o sr.]
dos. Alf�e<lo Trompowskv. A Cãma-: ANTIGO PREPARADO INGL:€S
ra negou provimento ao agravo,
pura conf'irmar o despacho do dr. PARA ATURDIMENTO E ZUM
juiz substituto, que decidiu com!
acerto, achando qure a inventariante I

RIDOS DOS OUVIDOS
pão 'está sujeita ao pagamento d·a' Se v. S. conhece alguma pessõa que so
taxa cm dobro ..

_ _
I fra de congestão catarral ou aturdímen

,
Agra \'0 n. 1.;);)0. da cornaa-ca de to, recorte este aviso e leve-lb 'o.

Caçador, agravante Eva Reza da,
Silva e agravado Sebastião Dolores, o catarro. o aturdimento e a dificul

Fagundes. Helator o sr. <leso Silveira dade de ouvir são provocados por uma

de Sousa. PreliIrinarmente, foi '). ,mfermidade constitucional. Por essa ra· T h Sem adriça ...
. i'JIg:111ll�nto con"ertido em dilig'::ll-' zão, dedicou-se muito tempo ao estudo A WelOtern e legrap Company comunica aos

O dr. Arnoldo Cúneo, como se
.

I
. I seus dl'stl'nt09 cll'entes o restabelecimento do ser-Cla. para ([ue na comarca ( e ong·em, de um tônico suave e eficaz para com, sabe. costuma fazer excursões p.la

i:eja cientificado da s('lllença o dr. I
bater os males causados pela afecção ca'l viço cabografico com a FRANÇA (com exceção costeira da nossa ínsula. Duma

l'J'on�o.tor Públi('(), que é patrono: tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está de alguns distritos). feita. foi tomado por fillcal dos
da vIttm::", de aCidente dle tnllbalho' plenamente vitoriosa e tem proporciona- Ih f

- . ,. , ,Portos. Na-o sa'oemos se por sua

I Para me ores in ormaçOES procure o escntorlO a
e de scus benlefjciários. •

do alívio a muitos sofredores, é conheci apresentação, ou por confusão com

Agravo n. 1.�32. da comarca de do sob o nome de PARMINT e está :I RUA JOÃO PINTO 26. o distintivo da vela, que ostenta
')rleães, agravante o dr. Promotor venda em todas as farmácias e drogarias. em seu gorro, naqueles P?ueio•.
Públi�t) e a�ravado, a �ia. Nacionnl/ Logo nas primeiras doses, Parmint ali- • O fato & que a coisa repercutiu e,
de :\·IJ'Jernç�'o (le C"'r\'ao oe Barro, via a cabeça, a congestão e o aturdimen- o que é m is

.

d 't
Bra<nco. Relator. o sr. oes. Silveira: to catarrais, enquanto o ouvido se resta· Morte IrmpreSS.·On3 "te de um operarrio ções embar�ç�s;:�S:��:� �e;����
dª S.ol1sa. Decidiu a Câl1lara ne�.ar I' beleoe prontamente. A perda de olfato e I a cena entre aquele senhor e um

prO\'llllelllo ao agravo, para coI1111'- a descida do catarro para a garganta são A localidade de Agua:s Ne- deu a vida um modesto operá- morador duma das zonas visitadas,
ll!�lr a. sentença:

de 'prill1eir� ll�stãn-I outros sintomas da afecçllo catarral que gras no município de Lajes, foi r�o, quando se entregava aos quando de sua recente vinda à
Cla, consoante a reiterada junspru- se combate com Parmint. S d t' sa capit 1
,l"ncia rlule Tribunal. Sendo muitos os males do ouvido pro.

na manhã de segunda-feira, seus afazeres.
d
egun o no 1- no� Seo D:tB. Taqui um presente

Agyayo n. 1.530, da c.omarca de vocados diretamente pelo catarro, pode- dia 12, teaJtro de um impres- cias aqui cheg� rus, o referido
pro senhô. Um pexão bonito que

Ol']Ga<�3, agl:aVa'llte "a C_!a. �'.lCiOnall! "" evitá-lo com Parmint. sionante aCidenlte, no qúal per- operário, que trabalhava para apareceu lá nas nossa banda. (48'
·de "hneraç'Ho de Carvao de Barro

.. pois durna pausa). Quê dizê que
Branco e agravado José Dna'l'te Fer-, a Compa:nhm Ballnger, quan- agora o meu borco j:í tá nos re'
reira. H,elator r. sr.. les-. Edgar pp- L b t'

-

dA')' CI' l-cas do embarcava made1ra em um gisto?
.lreira. nad�. p;'01'Í11.1ento ala �agnlVo, a ora orlo e. na .Ises In cruminhão, foi a:panhado pori -Meu fl,'lho - explica

_
honestif'�

para que se.]am ollYJdas as testelllu- t C -_,

nlu,s arroladas na petição d'e fls. 2. farmacêutico . <iERCIHO SILVA uma, tora que rolou de sôbre ::�d�d: ... uneo
- eu nao sou q,.Ç

Apelação de desquite n. 3ü7, (la
(

• , • • A. O veiculo, a quail. lhe separou a - ('ro, seu dotô. Isso é modes.
comarca de Campos XOI'OS, apelante Chefe do ServIço de LaboratorlO da Asslstenclo) cabeça do tronco. Faltam-nos tia ...
O dr. Juiz de Direito e apelarlos Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
Francisco Lopes Filho. Relator o outro necessário para esclarecimento de diagnó!itico.sr. des. Alfredo Trompowsky e re-
visor o sr. <leso Silveira de Sousa. Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.
l\'ega!l(J pl'ovimenlc à aJ-;elaç50 para Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco
cOl1iirmar fi sent('nç'.'!1 que h0l11010-

:��l�l�.���{l�ll�H�ndc�����I�I,e a��,,:�T� d� Faltam I·nformaço-es Ofl·c·la-Is�1�c�)IlW'e�I;�b�:.��it�oc ����';J\\�;)t�rm� i
sua lllulher. Relator o SI'. ues. Alfre-I Londres, 20 (U. P.) - FaJ- vias terirum sido atacados e

d�) T�'oll1powsky e r('vi�or. (l sr. des. tam informacões oficiais britá-II afUilld.adas pela aviação aliada.
SlIveJra' de Sousa. PrelimJnarmente . ;;_ ,. �

t rt'

f.,.�i o. jll!gamentCl eonverlido em dili-
n10rus ou

no�,(,e-a.melIcanas SO-1
Mas anta

os.
no e-amencanos

fc'(,I1C'W l)arn qll2 na COll,are:! de ori- bre O anunCIado afundamento
b : ..,. ..

tg�ll1, p�rll1ancçal11 os allto� e<111 eartó- de seis embarcações espanho- como OIS, r�(,amcos m.:ns em

rio �I_é <rue s_e e.scoe. integr�1l11el1te, las que conduziam abasiteci- em que so a.tacaram umdad�s,
o pj .azo ele 1;:, dJas que ai lei faclllhl'mentos para os alemães cerca-

de reconhecimento reconhecI-
aos lntere�sado5 para usarelll do re-' .

I
curso yolunlilrir)_ .dos em dIversos pontos da cos- damen�e alemãs, nessa zona,
ApchlÇã,) dê des(Iuite 11. 375, da 'ta f,rancesa do AtLântico. Se- nada tendo a informar sôbre

I'olll!'lr:a .

<]e- !3lt!lllenaU, apelant� .0' g'undo estas notícias ês'ses rta- navios eSip�nhors.
dr. JUIZ d'e Dll'elto (' apelardos Vlto- =_:_::':::_:::_-=�===� �������_""'_"'_""'---""'---""'---�

_

rio Mo,itz (' 511'1 mulher. Helator o
sr. des. Edgar Pi'dreira. Convertido
I) julgamento (_'111 diligt<l1cin, para
qu.e os autos baixem a comarca d"
nrigem. [lIfim de que se.iam i,!1tima
dos pe3so<ilmente, os des([uitandos.
(_. escoado o prazo de 15 dias reen

call,linhados a êste Tribunal.

Camisas, Gravatas, Piiames
Meias da. melh,Ores, pelos m�

ilores preços s6 '08 CASA MIS'
�ILANEA - RUQC! M'�f!lI, 9,

I (oncedidd_ exonera·
Cão a Miguel Reale

o ESTADO Esportivo
REMO rosa campanha do futebol amador

Da Federação Espirita do da nossa entidade. Será um cer

Paraná recebemos amave! con- RequiSitados 13 remadores tomem disputado por 8 clubes de
vite para assistir, dia 31 do A F. C. D., requisitou os renome no futebol citadino,

.

d f de eatando 08 clubes disputantell ano
corrente, ao ato inaugural do

I seguintes
rema ores, a rm

ciosos por iniciar a longa e peno.
SANATORIO BOM RETIRO, I

serem escolhidas as guarnições Ia campanha. Este ano não sera
às IS horas, no arrsbalde do de out- rigers a 4 e 2 remos, que o mesmo que ano passado, lIerá

Pilarainho , em Curitiba. I representarão Santa Catarina, mais árduo. mais disputado e 011

B
..

d c l ubes maili equipad';s. SurgiramSomos gratos pela gentileza no Campeonato rasileiro e
e resurgiram clubes que IIublitituin.

e formulamos votos para que, Remo, a ser realizado em 27 do 011 fraco. concurrentes do cam ,

tão logo seja cocretizada essa de Maio. no Rio de Janeiro. peonato passado. e isto trará maia

nobre iniciativa, aquela Fede Aldo Pereira, Eliseu Aguiar interelise em torno do carnpeonn

racão continue a desenvolver e Heitor Lima, do C. R. Aldo to. aos desportitas dacapita!.
". Este vivo interesse pelodes-

seu programa de assistência so- Luz; Vaiter Wanderley. Itamar porto florianopolitano, fará crv.

eial e espiritual. minorando o Zil le , Otávi�. Aguiar, Valter cer mais e muito mais o prestigio;�
sofrimento dos que venham a Schlegel e Décio Couto: do C. do nOll8o futebol. \-;1
procurar o seu auxilio. N. Riachuelo e Aurelio Sabioo. I . .

*

Nazareno Simas , Nicomedes Sil- No tfcios �e S. Paul;> .- O Ipiron ,

_ G'
- ga A. C .. informou a F.B.F.. que

va, Joao Peulo uirnaraes e interessa·se pela renovação dos
Pedro Bernardino. do C. N. contratos de: Sapo!eo I, Oliveira e

Francisco'Martineli. Alcebiades.

Foi convidado o conhecido
<rowere= Alcides Rosa (Dudú)
para ser o preparador das guar-

COMPRA-SE

Um craque por dia
Heleno de Freitas

qualquer tipo de maquinas de

costura, de pé ou de mão,
assim como: bicicletas, moto

cicletas e motores em geral.
Informações com Machado

& Veloso, à rua Trajano n. 7
- sobrado - Ftor ianópclis. .

- Joréca ao

*

niçõe s.

-. O S. C.
Corinthians paulista de forma al
guma abrirá mãos de Dorningos
da Guia. O clube corintiano acha
impresidivel o concurso do mestre.

Várias
(por Mauro f. Gil)

•

que parece retormará seu compro'
misso com o São Paulo F C .. ten.
do já iniciadas as demasches sôo
bre a sua permanência.

No bar e no lar
KNO'l'

não deve faltar •
O centro Bo- Noticias do Ri" -- Falando ara.

tafoguense nasceu em Minas Ge- portagem, o zagueiro Gritta de
rcds na cidade de S João Nepomu clarou que pretende ficar no A.
ceno, tendo iniciado a pratica de r mérica F. C .. Adiantou o plaier
Euteb?l como jogador de defesa rubro. que eatá contente no clube,
N� R10 defendeu .as cores do Flu já tendo combinado com preso
rrrmerise antell de lngressar no Bota Antônio Avelar a questão sôbre ai

fogo F. R. Têm 2ó anos de idade luvas, e da reformo do' compro.
Está no Botafogo desde 1941. E misso por mais um ano .

Campeão Carioca de 1942 e vice,

Campeão Su l- Americano.
'"

RITZ - Hoje - ROXY
SIMULTANEAMENTE

informou a

Juventus de
tarnaria.

•
•• Botafogo F R.

F.M.F:, que cedeu ao

S Paulo o plaisr San.

•

da
Amanhã, no RITZ, àl 19,30 horas As portas o campeonato
Pat Obrien e Ronal Reegc:n ern-;--Tta. divisão de smsdores

CREADOR DE CAMPEOES Está prslites a S9 iniciar a ardo

Resolvida fi.
nalmente a situação do zagueiro
Ncr ívcil, O São Paulo F.C., ofere
ceu tantador.J. propolita ao zaguei.·

,ro
do Fluminense. que assir·/�Qcontrato daqui a alguns dias.'

-

.

- Fracassada Q.

idéia da realização do trodicional
. tal rnbei" retlámpcgo. lato; d�orque �.
c u es con am com a ma lsposiçao
física di! seus jogadore•.

----

Restabelecimento do serviço
cabografico com a França

•

detalhe sôbre êsse infausto
acontecimento que, como se

pode prever, impreslsionou vi
vamente ,a população daquela
localidade. (Da Cidade de Blu'!
menau).

(Durante a regata de do'
mingo último, o Rafael fel
coisa de que não cogitam OI

regulamentos).
- Seu Rafael. vou prd-testar pe'

rante os juizes! O Sl'. não pode
largar o timão. escorar. pasl!lar (I

bolina; segu!'ar no mastro e aper'
tar a «bicha» !

- Alto lá seu Coelho! Nem mes·
mo os regras mo impedem!

Machado & Veloso
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de CO!!

tun. marca «RENNER".
Vendas à vista e a prazo
Rua Trajano, 7 - Sobrado

Florian6polio•

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho Crelslta�1
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

Rendeu 600 contos
Lisboa, 19 (U. P.) - RendeU

600 contos liquido o desafi
entre POlrtugá.l e a Espanha,
disputado no Estadio Naciona
,da capital lusa. A Federaçã
Porotuguesa de F'ut-eból resol
veu aplicar eSlsa quantia inte
g:ralmerut<e no a'rI'Ie'VãIment
doe; campos de vários c1ulJers,

P A R A F E R I D A'S,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

EF liR I

ESPINHAS, ETC.

R A 5,
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