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u.,en�i'I�:· ra�i �ira oi e a I enver aura
Com a A�) na ltália,· 8 Pela· manhã, as fôrças brasí- \tida doe brasileiros e norte- a pouco, os alemães, além de ro de baixas demonstrando as

(A: �,) - com�.€t d.�;i,Ss.em.��) le,ira� e norte-americanas q�elaI?�riCanos consti:tuiu, sem per�e!em .�qUlela importante sim, seu excelente espírit� de

p,elfel,�amente de��Q :ob,J'e� admíravelmente p�r� �onqUls- dúvida, uma ofens�va de alt.a PÜ?19ao,. deixaram numerosos luta e um treinamento e adap
tívo visado Castel NuO:V,p.., <l.�- .tar aquele reduto mimigo, co- envergadura e deixou, mais prisioneiros. Enquanto isso, .tação que bem justificam os

pois de �estruil?a pelos oB�e,s meçaram as 012erações de lin:- um� ve�, provada a perfeita verificamos que nossa tropa, conceitos emttídos pelo co

do� canhoes, fOI atac,ada e c�m- peza. e ocupa9a� �om a. mais artlcula9a� com que lutam os apesar de se ter empregado almando aliado em diversas oca

quístada quando cala a nmte. admlravel eÜclencla. A mves- dois Exércitos, Cedendo pouco fundo, teve um reduzido núme- siões.

Koiso espera grandes coisas
s. Francísco, 8 (U. P.) - Segundo a emissora de Tóquio,

" prínneíro ministro [apenes está advereímdo de que ° chefe do
govêr-no diz: os acontecimentos de fUltlUll'lO Imedtato decidirão
SE' o Japão deve sobrevíver ou desaparecer do mundo. Ao fim
da adventêncía, Koiso fez movo apêlo ao povo japones para
que "sacrifique tudo" pela guerra.

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
* * *

IS. Francísco, 8 (U. P.) - Na adventêncí« que fez a rádio
H. 9339 de 'I'óquío ruo povo japones, o primeiro mínistro Koíso descre-

ve a presente situação como "crtse nacional", declarando que
.----.----------

o Japão deve estar preparado para enfrentar o "violento ata-

Como se devem processar o alistamento p;��;;�;�;t;;;ida;�;�;o ;ó;;;�nização
e as eleições GiO�i���n���.��a�s�!�,.�!Ji!�����!��;�o �::

dares, está-se processando ràpídamente. O novo partido surgi
rá, indo ao encontro das mais legitimas aspirações da Nação e

orientando-se, em parte, pela mesma política que tem nortea
do o govêrno do Presidente Vargas. Ê1e rirá as urnas com um

camdidato que escolherá em uma convenção.
Além desse partido tundar-se-ão, também, parf.ídos regto

naís e COlnV8!1llçÕeS em cada illSltado que se incumbirão de arre

gimenta.r as fôrças eleitorais e proceder a seleção dos candada
tos aos mandatos eletiv-os para as assembléias e parlamento,
assim como para os respectivos executívo.

Tudo Isso deverá ser fei.to dentro de 6 meses, ou tal
vez me\1l1OS, a tempo de preparar o terreno para as eleições.

I Florianópolis Sexte-Ieire. 9 ce Março de 1945Ano XXX

o sr. Vicente Piragibe expoe seu projeto a imprensa
Rio, 8 (A. N.) - Conforme ções publicas federais, esta- quer documento que prove sua

já foi divulgado, o ministro da duais e municipais, bem corno identidade, ou, na falta deste,
Justiça autorizou o Ministro assocíacões de classe, sindica- da certidão de idade com rir
José' Linhares a organizar a tos, institutos e agremiações ma reconhecida, acompanha
comissão de magistrados e ju- particulares, o número, de fi- da de fotografia e de um ates
rístas que irá elaborar a lei cha:s que for solicitado, com tado de identidade por duas
eleitoral. Nessa comissão faz dizeres a serem preenchidos e pessoas idôneas. O serventuá

parte o desembargador Vicente uma linha, em branco, para rio a quem a ficha foi entre

Piragibe, carregado interino e
1

assinatura do eleitor. O can-
1

gue aporá na mesma a palavra
uma das figuras de maior rele- didato ao titulo de eleitor pre- I "inscrit-o" e o eleitor terá, as

vo na magístradura brasileira. I encherá a ficha e a apresenta- 'sim, o título necessário para
Procurado pela reportagem o Irá a qualquer serventuário vi-. votar. Nas capitais e no Di.s- Os brasileiros e americanos
sr. Vicente Píragíbe declarou talício, acompanhado de qual- trito Federal as fichas serão

d�en�oC�:�f�;� �o��a��i��� .... -,.........&.......- ... !������ee�\�nea�v�a��� a�err;t��l consolidam suas posições
_

d
. _ .

d
. ROMA, 8 (U. P.) - Informa um comunicado oficial que

ra �eSí>ao e, as.sim sen o, n�o Il Transocean �lOS. sera
..
o ��Vla as aos Juizes tropas norte-americanas e brasileiras do Qui'nlto Exército con-

podia ele manifestar se nao 11 tocais, vítalícíos.
duas idéias que poderão ser I r"

E n c e r r a d o o alístamen- tlnuaram a consolidar as posições recentemente conquistadas,

recusadas, com o decorrer dos COO Irma ito, que segundo o entrevistado conseguindo vantagens locais. Nas outros setores, patrulhaa
trabalhos. Entretanto, disse! Londres 8 (U. P.) _ A agên- deverá durar uns 60 dias, o

malntivera:m contacto com o inimigo".

es,�al: certo que a p!ec:cupaçã? 'cia Trans�cean admite, hoje, .Tribunal Regional ou, o Juiz, Na-o tem Ch�garam aos�
máxima da C�mlssao sera a quéda de Grandenz, grande con�orme o ca�o, fara colocar b Id d
atender aos anseios de todas fortaleza na Polônia onde os as fichas recebidas em ordem

f d t
arra a es e

as classes tanto no que se re- I

alemães resistiam aos ataques alfabéticas, caso encontradas, I DO amen O Mandalar
.

fere a brevidade e facilidade no russos. Como se sabe, Moscou promovendo imediatamente, o
. . .

Kandy, 8 (U. P.) - Anun-

alistamento quanto na rapí- I
já divulgou a tomada de Gran- respectivo processo criminal.] RlO, 8 (A. N·2 - comum-\ �ll't�se que patrulhas de tanques

dez de..apuração dos votos. Ha-
I

denz. IUma vez escoimado o fichario cam-nos da Secçao de, l:upren- Illldllanas chegaram aos arra-

verá, também, absoluta hones-
_

serão as fichas separadas por
I

�a _dO Çhefe de Policia;
I
baldes setentrionats de Man-

tídade, de sorte a ser procla- Quebradas as linhas dístrítos e dentro deles, orga- Nao tem o, I?enor f�mdamen-I dalay, na Birmania. Por sua

mada a verdade eleitoral. Dís- de defeiB em Serajevo I nizadas as sessões com o nú- to �s noticias ultIm�men�e vez as fôrças chinesas que
se o entrevistado ser seu pen- mero de eleitores que fôr fixa-' publicadas .em alguns JOrI:al-S ava�0am sôbre o grande porto
sarnento que, ante a impossi-! L01lCl�es, 8 (U .. P.)

- O �e- do pela Comissão. 1 d.esta ü�plital, de que teriam I fl.unal pela estrada da Bírma

bilidade de requisitar grande Ineral Tlt� alHN1Cl'a qu� o EXt;_r- i Quanto á fiscalização disse o sido enyIados. para alguns Es- ma, ocuparam a cidade nova

numero de funcionários para' ('lio NaclOna1 de Llber�açao' desembargador Vicente Pira- tad?s mvestIgadore� .da Dele- de Lashio tres kms. ao sul da

org'anizar o fichario eleitoral jllgoeslavo quebl�ou as 1mh.as Igibe, poderá ser estabelecida l.g�cIa de Ordem PolItica e Sü- cidade velha do mesmo nome,
sem prejudicar os serviços das, rle defesas ale111as em Ser�Je- do seg'uinte modo: Os Tribu- I elal desse. Departame�to. {;uja libE'rtação já se anuncia-

repartições, onde servem, tal· \'0, a oeste e noroes�e. da c�da- ,nais Regionais fornecerão aos ?utrosSlm se faz CI�llit� que ra.

tarefa deverá ser entregue aos I de, Acrescenta que fOI reallza- candidatos fiscais e mesmo a ate a presente data, so fOl per- -----------.,

próprios elei,toares do seguinte: ela urna p(=net)�ação nas linhas .quaisquer 'cidadãos, mapas m�t�da a realização de um c?- Compr�r na CASA �ISCE.
modo: Os tribunais regionais

1

1J azistas, 30 mIlhas a noroeste, iguais aos que servem suas mlclo, a ter lug�r. na escadana LANEA e saber economizar •.

f��n:�������:i:�_"'I:::,eS:ta��;torais para registro ��o;:;::;'���s���:����i:fc:'d�o�:q O Mln. João Alberto

��!�1!�.n8 (!I!I)ent���a�t�" ���E���NB, !��:=i::������:Iire:::: :#���:� �1��ã1� :����: I D!Io���!i�,)de !�!�1!
. .' ,fazendo o mesmo nos mapas ,mento, SIdo recebIda nenhu- to dI�s dlemarche,s :paTa a volta
lllfÜlrma que o� russos �onsegu��'al11 o:xtender sua cab,eça, de

Ique ti�erem e o presidente ru- �a .outr_:_a solicitação para �: do Miruisitro JO�OI Alber'to pa.
l>unlte na margem nordeste .do 110_ No",at, mas qu� as r es.eIvas I bricara os que lhe forem apre- leall,z�çao de qualquer outro ra a chefatura de polícia, o

alemãs conseguiram uma 1rrupçao rumo Dantzlg. LnfoYllla sentaãos. As cédulas vol,tarão, comlClO. vespel·tino "
..\ Noite", publica

Llais que Kuestrin "tá s!endo violentamente rut;aeada pelos dep?is, às urna� para &er�m No bar e no lar o seg�Í1nte: . ' ..

rll'SISIOS e que estão s,endo iüravados comb:at'els de ambos os Lados envla:das a? T!lbunal _ Regl?- K NOT-=--O conVlte ao MiUllJstro

d F' f' 'h. o Oder
nal. Na pnmelra sessao, apos não deve fa.ltar Joao Alberto, pre,sidlenlte da

e 1 ane OH, so .1'e .

* "" *
a eleição, o presidente fará ler, "Fundação BrasH Central" pa...,

. , . _. .

lum por um, os resultados par- Atravessada a eslrada ra assumir a chefia, de polícia
Londl'e.s,8 (D. P.) - A r;adlO alema alll:llclOu que os russos leiais pelas mesas. Bonn.Co,õnia na vaga do sr. Coriolano de

ataCal',aUl vlOl1entament.e na ar€Ia de Kuestr.lll, uma das praças I Só serão acenas impugna- P 'f 8 (U P) O Góes foi feita '''u.te-olllte·m
'

Od' d f 1 d B -1'n m '�s _
aI s, ..

- supre-' '" , a

fm',tes ll? er que eden(, eI:1, 0h'� aceAss'Üs ..
,e

t. �I 1 1,. e
..CUJ� çoes dos que se houverem do- mo comando aliado informa

I
�oite, pelo tÍltltlirur da JuSltiça.

defesas J..ntrodUzlram nas cun ,as. creSCeI1< a a en11S801 a na- cumentado com mapas e cons- r d· p'
. P' As 21 horas o sr. Jooo Alberlbo

:-'1$1(:11, que as fôrcas soviéUcas atacam, também, os lados de taiada qualquer diver'gência q�e or2as o

1 Tlmect,lro ��xer- cheO'lou a;�' HOIt�l pOlJS'C'.on·d:
.

-

"

ti' 'et
.

d' " d � CIto estao corn )atl�h o v101E'11- o' Q. .,....... u,
I< mncf\ort, o queOsctel lllAe1 �l 'da C?rt::no i/n IdCIOd eGqued°;:, russos e�.tre estes e os resultados re- tamentl' nos El.lhúrbios de em companhia do Di'l'etor da
atI1a.ve'ss:ruràl11 o er. p0S a mI Ir a per, a e rau enz: ocu- gIstrados pela mesa a urna H ' t 1. t, 1 Cel1<tral do Bl1asil telnoote-co
pação runull'ciada oficialmente ,pelo com.ando rus:so, a enussora aberta e fetiJa noV'a apuração. .- .,on[n'B f 11 . Oe <tlC� a;",ss::\( o a es·

1'onel Alenca""tr,o G'lll'mar:'i'es ""

;J,
'

d
.

l'
.

-

t naca "11n- ,0 onIa :0 w '"

l1Ja'zis'ta expre,ssa
AUI� que e 'eO'lSuma VIO enCla a pressao eu Te Se a culpa da divergência cou-

- ,

de outros ami'gOlsl, 'entl"rundo,
Lusseldo,l'f e Colo.ma, na ma,rl:?,em do Reno. ber_ a mesa, O'S ��us membrO's Só uma parte dl·Z en.tàlo, a conferenlcia,r com o sr.

AI·nda se foAsse para I-Inchar �:�f�mI:;r�nsf��ll:;g�Sce�eS�t:'la Tra·nsocean' ;;;a:ae���t�� t:�,�!:SO i::�
o reclamante Bera processado tar, ao ladlo do ClOinêg,o Ol.impio,

•••
por denúncia caluniosa ou falo LOInd11es, 8 (U. P.) - Segun- de Melo e do sr. Jo·sé Maria

ROMA, 8 (U. P.) - Uma turma de manifestante,s tentolU sifiüador de documentos públi- do a Tralnlsocea.n, as fôrças aIle- Albuquerque.
penetrar ontem a noilte na (;Hllii,ca onde estava intern�do o ge- cos. Finalmente" diz o entre- mãs pel:deram parte de Colôn�a O sr. João A1be:rto respon-
11eral JaconÜtni, um do.s acusados que ia :ser tl'ansfendo para ,iJstado, que, no máximo, em 48 "ituada na esquerda do Reno deu definitivamente aoo.tiamdo
:rr,ilsã.o ,de.Regina Coeli. Os cal'.abi'neh,ois

. i:1Jtervi,e�al11 e. houve hor�s, o l'es,:1tado do pléto es- cl<;pois de vio�e:nt.os com?at�s e ,em seguida, �oi remetido pa�
tlloca de tIIiOIS de lado a lado. Agora ,a p:ohma esta 11lvestlga.ndo tara conheCIdo, uma vez que a I, e esta a pnmeIra admlssao Ta Pe.tl1Opoli,s, ,a .russ1:nratuna d,(}
se a multidão pretendia UnchaT Jacomin'i ou se pret'ellldia fa- comissão venha a aceitar o nazista de que roi perdida par- ,,'lresidenrte da Repúblrka o dle-

ç.piltar slua fuga. plano que tem proJetado. te de Colônila" ).' � cret() <!e nlomeação.
'

__ . .....;
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Não ha critica por
parte da Dinamarca
Estocolmo, 6 (Via Teleg.) _.

Entrevistado pelo Diário Suéco,
"Stockholms-Tidningen", o sr.
Chrístrnas Moller, chefe dos
dinamarqueses livres em Lon
dres, declarou que não ha crí
tica alguma por parte da Di
namarca, sobre a política sué
ca nesta guerra. O sr. Chríst
mas Moller declarou, que, na
sua opinião pessoal, tanto a

Dínamaroa Como a Noruega,
teriam agido de forma ídênti-

8 (esquino I
ca à da Suécia, caso não tives
sem sido invadidas pelo ínímí-

140.
I go, e a Suécia tivesse sido ata-

.

_Icada.

Anima�os idênticos
sentimentos

10 ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
I rua João Pinto n.? 13
J Te!. 1022 - Cx. postal 139 Estocolmo, 6 (Via Teleg.)

Respondendo à uma interpe
lação no Parlamento, o Minis
tro das Relações Exteriores, sr.
Gunther, declarou que os sue-

I cos acompanham os noruegue-

Isse no seu sentimento de re

pulsa pelo regime de terror dos

I Quislings e dos Alemães, fato

I êsse bem conhecido tanto em

.Berlím como em Oslo. Por ra

zões facilmente compreensíveis,

lo
Govêrno Suéco não pode, no

presente momento, fazer decla
rações sobre - o que poderá

I
ser feito, ou - ° que será feito
O sr. Gunther declarou, porém
que considera a questão de

I grande importancia para a

A direção não se responsabiliza Suécia. Os diários suécos de

pejos conceitos emitidos nos I claram-se satisfeitos com as

artigos assinados declarações feitas pelo Minis-

-,----- ..;, I tro do Exterior.

ASSINATURAS
Na Capital:

-\.lHI Cr' 70,00
Sernestr-e Cr$ 40,00
Trimestre Cr' 20,00
\f�s Cr' 7,00
:-./úmel'f) 8VUJSO Cr' 0,30

No Intertor:
Ano Cr' 80,00
";('mestre Cr' 45,00
I"'imestre Cr' 25,00

Protegidos por um
I

poderoso tanque soldados norte
americanos avançam por uma rua de Greesenich, na

Alemanha, durante a ofensiva para destruir as li,
nha de defesa nazistas. (Serviço de Informações do

Hemisfério).

AnunCIOS mediante contráto.

')s originais, mesmo não pnblí
cados, não serão devolvidos.

Emprêsa «40to-Viacão Itajaí Ltda.»
Floriaoópolis-Itajaí

Em ô

n.i lrus novos e confortaveis.
Saídos de Florianópolis - diariamen te, exceto às

quintos·feira.
Horário das Partidas:

Segundas - Terços - Quartos e Sextos· feira às 15 horas.
Aos sábados às 13 horas.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima & Irmãos

Banco de Crédito Popular e Agrícola de
Santa Catarina

Assembléia Geral Ordinária
o Presidente do Conselho Administrativo do Banco de

Crédito Popular e Agricola de Santa Catarina, de acordo com

os artigos numeras 23 e 24 e seu paragrafo unico , dos Eata
tu tos, convida os senhores acionistas, dêste Banco para a

Assemblêa Geral Ordinária, a realiz a r-se em sua sêde, à rua

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

l' - aprovação do Balanço, relatorio da Diretoria e pa
recer do Conselho Fiscal;

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

ADERBAL RAMOS DA SILVA, Presidente
3 17.-3

Rua Conselheiro Mafra, 35
Telegramas: LUAMA - Caixa

Fone: 1565
Postal 129

Pressão dos EEGUU. nos países neutros
em relação aos criminosos de guerra
Washington, (S. I. H. - .Sr. Grew, "a não ser que te-

559) - O Secretário de Esta-! nhamos garantias inequívo
do em exercício, Sr. Joseph C. cas de que todos os govêrnos
Grew, declarou que os Estados neutros recusem a admissão
Unidos "não estavam satísíeí-

em seus países de quaisquertos com a atitude de vários go- criminosos' de guerra, e de que
vernos. neutr�s", ':lti�izados co-

deportarão os que pudessemmo asilos p�Ia cnmmosos de
ilegalmente entrar em seus

guerra nazista. O Sr. Joseph países"Grew fez a referida declaração "".

em resposta às perguntas de I Os neutros responderam, no

uma entrevista à imprensa, l deccorrer de diversas sema

relativa à reação dos países nas, à proposta dos Estados
neutros em face do pedido nor- Unidos do último verão, mas o

te-americano do último verão Secretário de Estado interino
para que não dessem refúgio declinou de entrar em deta
aos criminosos de guerra. "Não lhes quanto às respostas con

ficaremos satisfeitos", disse, o sideradas satisfatórias.

I z. S. Ballislolli
Aefrigeracão em geral

Sorveteiras - Refrigeradores - Ba leões-e- Fr igoríficos
(para pronta entrega). Máquinas de escrever e cal

cular-Rádios-Moveis finos-Tepeçarie.

VENEZIANAS AMERICANAS
K.»

PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR

Bebida saudável

R. Felipe Schmidt, 34 Postal,Caixa 173

Florianópolis Sla. Catarina

I��. -

Instituto Brasil-Estados Unidos MATE: gelado
chã
chimarrão

Aulas de Inglês
EDITAL

De ordem do sr; Jau Guedes da Fonseca, Diretor de Cur�
sos, torno público que se acha aberta, até 15 de março próxi-
mo, a matricula para o CURSO DE PRINCIPIANTE, a car- I------------------------�
go do prof. Cascaes e para o CURSO ADIANTADO, dirigidO" Ipelo prof. Hill.

Os interessados, 50.'cios ou não. devem procurar a secreta-Iria do Instituto na hora do expediente, isto é, das 9 às 12 e

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

crição. sob pena de perdê-Ia.
Secretaria do Instittto Brasil Estodos Unidos de Floria

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

Á\' ])'VOG r\I)()S
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Alvaro de Carvalho,

Felipe Schmidt). C. POSTAL:

Novos tecidos tropi
cais para homens
Londres, (B. N. S.) - Um

novo traje de fabricação ingle
sa iniciou uma moda em Ca
petown, Africa do Sul. Mesmo
no rigor do verão, escreve o

correspondente do jornal "The
Outfitter", os homens de Ca
petown vinham usando até

I agora
as convencionais roupas

I de tons escuros. Os tecidos Ie-

I
ves e coloridos, denominados
"tropicais:' '. eram considerados

Ipouco práticos para um dia
intenso de movimentação e

negócios. Recentemence con

tudo, os alfaiates de' Cape
town receberam grandes su

primentos de um novo tecido
britânico de peso leve e côres
escuras. Deste tecido fazem-se
agora roupas tropicais pesan
do apenas 36 onças contra as
6 ou 7 libras de um traje co
mum. As novas roupas são
imensamente populares. Não
são mais caras do que os tipos
vulgares e constituem o traje
ideal para o verão da cidade
do Cabo.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Quando se forem as dôrea
agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se •

vida novamente aprazível.
Porque continuar a sofrer ?

A primeira dóse do saboroso • P6
Digestivo De Witt > dá alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira deSse.

f.j; Peça na Farmacia o

l�DIWltt

I Camisas, Gravatas, Pijarnes
Meias daa melhores. pelos me

Dores preços só Da CASA MIS'
CILANEA - RuaC. Mafra, 9.

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA.". a(os�
ORLANTJO SOA I={PF�LL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Sccrpellí» --- Florianópolis
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9-Sexta-feira, às t 9,30 horas, exibição
Departamento Esportivo).

Filha de pais nobres e ricos. nasceu
Francisca, a futura "mãe dos po
bres e doentes". em Roma, no ano

de 1384. Já com 12 anos de ídc
de, quis consagrar· se a Deus. num
convento. Mas. os pais opuzeram·
sa a isto, tendo prometido a mão

PrecoD.-zado' um aco
.....

rdo Inter de sua filha ao fidalgo Lourençoli ,..

de Ponziani. Francisca obedeceu

necíenel entre carteís
aos desejos dêles. Esposa e mãe

I .I modelar, foi. ao mesmo tempo. a

W 1· t (S I H l'10Il,'e,ta'I'1',O' t .

I 1 consoladora dos aflitos e dos po-
as Bng o,n, � , .. .• III 'ernaclolna, ta. bres. Um belíssimo exemplo da

535) - Acôrdos íntemacío- como o que foi proposto pelas verdadeira religiosidade deu, quan VENOm SE uma Serraria
pais sôbre o problema dos ear- conferências de Brettom Woods, do seu marido foi prêso pelo rei n- hidráulica, de.
teis, slmtlares às leis "anti- aürn de manter as taxas de de Nápoles que o despojou. de to- vidarnente registrada no L N.
t t" ..1, E t d Undd d 1('" b' '1 b il i

dos os seus haveres. Repebndo as " "

ru� \UOtS s a OiS
_

1111 �s e e .iam 10 em .r�zoave estai. I l� palavras de Jó: «Deus levou me do Pinho e um troly com

muitas outras naçoes, sao ne- dade. A abolíção das barreiras tudo o que me deu; bendito seja cavalo, e correame novo.

cessár ios para que o comércio que restringem o comércio e11- o nome de Deus l" conformou· se, Informações nesta redação
mundial floresça para benefí-I tre as nações, e a proteção do sem restrição. com a vonta�e do

uo na rua Deodoro 93 - Estreito
.

d d
-

d'
.

l' Senhor, E o, recompensa nao se
CIO e to: as as macoes ° mun- capíta tanto privado quanto f f' ,.

�

I
.'

. .

ez esperar: o esposa tCOU .1vre e

VENDE S_

do de post-guerra, declarou em �ov8lrna�nem�al, no eOl�é-r.ciO I r�stituid03 I�e foram os bens per- _ E uma. propríeda-
recente dtscurso o Sr. Charles' internacíonal, toram citadas d idos , DepOIS da morte de Irou- de sita em Bar

'Bun.n, soncultor de política c'O-1 corno tundamersta.ís para o co- renço, Francisca entrou para o reiros, com casa, pasto. bôa

mercial jUJ11;tO ao Depaotamen- mérclo mundial de oost-zuer- cdondvento ddas dOblatas por el1a fudn. água e pequena chácara. 1'ra·

I
'1" � o o, on a eu o exemp o as

to de Estad_? Acrescentou qu�, ra. "A nossa esperança ,é de mais perfeitas virtudes até a mor.
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

a colaboração dos Estados Un.l- que as trocas e o comercio, te que ocorreu aos 9 de março de

d�s, �uma aç�� tendente a re-�: b�m c_omc o acesso às maté_11440.tríngtr as prátícas de cartel ja rras prrmas e mercados, pos- --------------

de colocar o comércio.111terll'�- sam ser mais livres depois des- ( C D «RENATO VIANA»
cíonal, sôbre base mais saudá- ta guerra, do que em qualquer

..

vel e produtiva do que nunca. ocasião amtertor na história do O C. C. D «Renato Viana», es-

O Sr. Bunn salientou também mundo", concluiu o Sr. BUl1In. treará muito breve, encenando a

a 11tecessidade de um sístema peça «Ultima Conquista», de o.uto- NlilgÕCI·O de ocas.·a-oria de Renato Viana. pat.rono da U

A
.......

t-f-r
......

e··-d···o·····P--e·
...

s·
...

s'·o·
...

·a-- Prefira uma' parte de seu
entidade, cujos principais papeis Por motivo de mudança, ven·
foram entregues aos snra. Palmerie de.se a casa da rua Joinville Modern.-ss-.motrôco em "Selos Pró Doente da Fontoura, Demerval Rosa, Cor·

,

1
. (8 I H Pobre do Hospital de Carida- los Biccochi, Mercedes Lopes e

n. 48. Negócio sem interme- equ.-pamenlo'Was llngton, .., d"
.

T d
515) _ Um erúdiJto notável, de". e estará contribuindo para Ivonira Cotão.

.

lanos. ratar com A riano Londres (B N S) - Alto-
-professor € jor11lalJiSlta, o Dr. que êle tome mais um pouco O�ig��nto será o snr. Deodozlo SchaeÍer, na �ma. 5 v 5

falantes de rádio' p�uco maio-
ALfredo Pessoa \J.ll3JS'CelU em Ca- de leite, tenha melhores medi. Pelos p'ep"ra"YJs tudo indica res do que relógios de bolso
mocio, no Estado do Ceará, Cllmentos, mais confôrto no I que o novel grAer;'lo está fadado a Perdeu-se ym par de constituem peças de aparelhos
telldlo e�"'udado em Recife e no leito de sofrimento, etc. etc ••. um completo eXlto, _graças aos

eS-I." �culos em es Iminiatura especialme t f-
- "IL
,,' forças e compreen.ao dos amado' tOJo beIJe no tra eto do Colé- . _

n e a

Ri.o de Jan

..

eiro. 1 eve uma maIS (Campaha de Humanidade
I r"'. e diretores do Centro de

CUl.\' C 'ã d
J
J

' bncados na Gra-Bretanha para
á,iv�rsa e ,interes!sa,nite oarrei<r'la'lllo Hospital de Caridade). tu.ra.

.

gJ'IOõ .oraç CO 1
e esus: ruas

a guerra no Extremo-Oriente,
'" h

. .

mate
er ntmo oe hOI Nereu Ra -

t·· "T' " d
.

.[', engen .e1<1'O, enSlTIrOU ,�

J' '11 E t J"
no ICla o Imes esta CIdade.

máUca, e dirigiu o Derparta- CARTAZES DO DIA mosB, o�nvl e,
Q

s eves untor Estes aparelhos podem ser

T
. F 'ra e ocalUva. uem entregar .

d'
. -

mento de UrIsmo e a e�
d

_ . . apreCIa os numa exposlçao
Anual do Rio de Janeiro. Em nesta re açao será gratlflcad04 atualmente aberta em Londres

1935, o govern,o brasileiro o HOJE 68 feira HOJE 3 v.
e de&tinada a mostrar a que

enviou à Polônia como s'eu 1'e- levaram as pesquizas da indús-

pl'es€lltante à Feira Poznan.

(lHE ODEO Datilógrafo tria de rádio na Grã-Bretanha

Yi,ajou ampl,annente pel:a Polô� .

«( ", ») Estudante da Escola de Cc.
e dos peritos militares britâni-

nia, Rússia, Finlândia, Alema- cos e aliados no campo da cria-
I 'l' mércío, datil6grafo, oferece-se �

nha, Sued'a, Grécia, ta ta, A'S 7 1/2 horas:
para trabalhar em escritório çao de vários novos inventos

G.'rã-Dretanha e pella .FEaml(I'a, Um vibrante drama de ação: (muitos dos, quais ainda secre-
- 1 0U casa çomercial. tpa,ra não me'ucioonaa- �:ana.o , .�

E X P L O S I V O C t E t d t
os) aperfeIçoados para a cam-

, d"d
ar as para « s u an e» nes h P 'f' ·tgnns palses (,Olll�re'en. 1 .os el�1 ta redação. S 4 pan a no aCI ICO. Mm .as das

i>llas viag;en�. Alem dlS'IO, Vl�
v, partes componentes tIveram

�itou mliitos paíRes das Amé- com Chester Morris, Jean Parker e Dick Purcdl de ser "tropicalizadas" paraNO PROGRAMA L Iricas que falam espamhol. O ocomove suportar os efeitos climatéricos
Dr. Alfredo pe-.ssoa tornou-se

FLAMENGO E FLUMINENSE (Nac. Coop,) das mensões, das selvas e dos

(Hrêtor do Departamento de LIÇÃO DE VOLANTE (Des. Popeye) Vende·se um de 24 H.P.E.
pantanoso Outras foram desen�

-

d A VOZ DO MUNDO (Jornal) em perfeito estado de funa '

tmp,rensa e Propaganda o volvidas após exaustivas expe-
Brasil em 1940, e o governlo Preços Cr$ 3,00, 2.00 e 1,00 . .r��osto incluido. -Imp. 14 anos» cionamento. riencias efetuadas em "flores-

Informações nesta ger&n�
britâinico o oonvidou pa,ra a

(alt) P.
tas artificiais" construidas em

InO'laterra como chefe da de- (lHE «(IMPERIAL"
cio. s,alasfechadasdasfá;bricasbri�

legação d� ilUP'olrt'allltels joriu!a- I
.

. U·
.

tânicas de rádios. A variedade
listas brasileiros. Além de sua

A's 7 1/2 horas Soc·tedade AnOD"ma das peças em miniatura foi
brilhante carreira jornalística, J especialmente desenhada no

o Dr, Alfredo presso<a escreveu
Um roma��T���:o�.IBIÇÂO l1omercl·al Mmllmann sentido de economizar peso de

diversos trabalhos de êxit,o e
adio e paixão: U UI modo que um aparelho com-

tornou-se um dos malis apre� A ilha dos amores Acham-se à disposiçã.o doe pleto pode ser transportado fa-

dados cOll1ellJtaTÍrstas de notí� Srs, Acionistas os documen- cilmente de avião ou no dorso
eias :de rádio, êm ondas Cu.rtlllis, (Tecnicolor) tos de que trata o art 99. de mulas� Os fios empregados
irradiando do Oap.itóHo do's Es� com Madeleine Carroll e Stirling Hayden do Decreto-Lei n. 2.621, de em alguns desses aparelhos são

tado,s Un/idos, em Washirngtoll, NO PROGRAMA 26 de Setembro de 1940. tão finos que se tornam quasi
às segundas e �eXlta-f:eâ.ras, das . GOYAZ (Nacional Co()perativa) HUGO MOELLMANN invisiveis a ,olho nú, tendo de

22,00 às 22, 151 horas d'o Rio c1e NÃO ME VENHAS COM HIPNOTISMO (Des.) Diretor Gerente ser examinados através das

Jan�ir(l. Preço único. C{$ 2,00 Imp. até 14 aOQIiI 3 v. 1 lentes de 1,l:tn ,tnicroscopio.
- l

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

VIDA SOCIAL
inúmeros amigos em sua reaiden
cio, oferecendo-lha, um chocolate
e doces.

ANIVERSARI08

Fasem aD08 bojei
o sr; Syriaco Atherino. SOC10 da

conceituada firma desta praca
Atherino & Irmão e pessôo gra�.
demente estimada nos oírcu l os
comerciais do Estado;
o sr , Armando Ferraz, residente

no Rio de Janeiro;
o ar , Oscar Bayer, conceituad<f

comerciante, em 'fijucas;
a senhora d. Santinha Romanos,

proprietária da Casa Romanos e

pessôa muito relacionada nesta
capital.

Dr. Nilson Vi€ ira Borges
A data que t�oje transcorre é

lIumomente grata para os irrúrne
rOS amigos do dr. Nilson Vieira
Borge., provecto advogado e alto
funcionário da Delegacia Iccnl do
LA.P.L, vis to que assinala o trans·
curso de seu natalício.
O distinto aniversariante afere

cerá a seus colegas de tur-rno um

cock tail no Lira Tênis Clube, às
18 h orers.
Incontáveis serã", por certo, 08

felicitações que receberá por êsse
grato motivo, às quais nos as

loaiamos.

fiaJantes.
Passageiros embarcadas ontem

pelo avião da Cruzeiro do Sul:
Paro São Paulo: Detlef Schult:re

e Guenter Schultze.
Para Rio de Janeiro: Luiz Fous

to Junqueira e Ernesto Riggenback.
Desembarcados: Procedente de

Porto Alegre: Max Eberhardt, Luiz
Raymundo Michelon e Ellemar
Moog.

�

Valmir Macuco
Deflue nesta data o natalício

do menino Valmir Macuco, apli·
cada aluno do Grupo Escola "Frnn
cisco Tolentino" e filho do sr , Val
dir da Luz Macuco, dedicado Co
letor E!ltad.ua1 em S.José e da sue

exma. espôsc Ondina Climaco Mo-
cuco.

O aniversariante reunirá os seus

de filmes
o

Na fotografia vemos os Generais Alexander, Clark e fuiri inspecionando as

tropas francesas na Itália. (Fóto de British News Service)

o VENDEM-SE Sapadores holandeses
auxiliam os aliados
Montevidéu, (NIB) - Segun

do despacho de New York, in
formações procedentes da fren
te de batalha revelam que os sa

padores e voluntários holande
ses que cooperam no avanço
britânico sôbre a fronteira ho
lando germânica, estão repa
rando as estradas que se en
contram em péssimo estado,
em consequência das continuas
chuvas. Nas proximidades de
Nímega, os ingleses recaptura
ram 12 aldeias, estabelecendo
uma frente semi-circular, a

partir de Niel, junto à frontei
ra e 11 kms. a leste de Nimega,
prolongando-se até O sul de
Frasselt, no setor norte da mu
ralha ocidental nazista.

diado'santo
St&, Francisca Romana,

Viuva

CASAS: na rua Uruguái, diversa.;
pequenas, com renda mensal de
420.00, por 37.000,00 cruzeiro•.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120.000,00.
No Estreito, .. Cr$ 25.000,00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000.00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça 15 de Novembro por

Cr$ 130.000.00.
Uma' na rua Campos Novos, num

terreno de I. 524m2; por 40.000,00
cruzeiros.
Tratar com A. L. Alves, na rua

Deodoro 35.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

AjUda à Noruega
Estocolmo, 6 (Via Teleg.)

Vendo se
o prédio n, 35 A comissão de Assistência à

�,.. da rua Ferrian- Noruéga, obteve permissão pa
do Machado, nesta capital. ra dobrar os embarques de ví-

(e: á desocupado). veres para aquele país, que
Tratar à rua João Pinto n 51 passarão a ser de 1.000 tonela

das mensais, permitindo assim,
a distribuição, na Noruega, de
325.000 refeições diárias.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R. H. BOSCO LTDA.
ITAJAi - S- CATARINA·

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Representações 'I'renspor'tes Maritimos; Ferra.

Consignações •• Cento Pr6pria viários. Rodoviários. Aéreos,
Rua Pedro Ferreira. 5 Cascos, Fôgo. Acidentes do

2' Pavimento Trabalho. Acidentes Pessoais,
CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico « B O S C O»
Atlético x Bocayuva ,0' _ daretores srs. Luiz Oaldottí, guaio. Idêntíca Inrormação I
Dia 18 do corrente, no grama· I Joao Coelho Branco, José Luiz prestou o S1derúrgica, da J;'e- Ido da F.C D., medirão forças as da Rosa, Mamuel Furtado de -deração :Vhneira, com relacão a :''' ''IIIIII�������������������.����iiequipes principais do Atlético • I

Oliveira Domingos Vassalo vários jogadores, inclusive
�eO�%�:�, numa partida de de'

C.a,ruso, 'dr. �edo Pedroso, pre- Fantont ,e Rômul0. RESENHA fORENSE Dr. Artur Pereira IReina grande animação nos mei- sídente do Sao Paulo F. C., e 'I'ambém o Atlético Comer-
as espor tivoe locais em torno des- Alfredo Inacío Trindade, pres,i-I cíal, .da Federação Paranaense, TRIBUNAL DE APELAÇÃO e OII·Veler�se aensoctcnel e�contro. dente do Cortm.híans Paulís- comunicou o seu desejo de ro- Julgamentos realizados pelo Tl'i- U

Ita. I novar o contrato do profissio- bunal Pleno em sua sessã.o de 7
. Clínica Geral de Adulto.Saul não irá mais o 1'0C'..U'20 do São Paulo F. C.· nal Júlio Lípinski, mas não do corrente.

n 1.560. da 00-
Doença. das crianças

S d h h I Habeas corpus Labornt6rio de Análise.

I
.

egun o c egou ao nos�o con e
I em í'avur daqueles jogadores e consta dos arquivos da C. B. D. d'e ('rl'ea-es t'mpetrante o lí

.CImento- o excente porrterro Saul" , _

I
- marca· C rrucos.

não mais irá para Blumen�u. in. f'undarnr-ntado ('on: a alegaçao ne�hUl-x:-a anotação sobre o re- dr. Waldir Taulois. e paciente Fe- Consult6rio: rua Felipe Sch-
tegrar a equipe do Palmeiras per lle que a pena aplicada pela C. fendo jogador como prottssío- I lisberto Cardoso cio Rocha. Rela midt, 21 (altos da Casa Po-
manecendo no Avaí f. C. B. D., que suspendeu os referi-l nal daquele clube. tor o sr. des. Alfredo Tro�p�w8ky. raiso]. das 10 30 áll 12 e da.

I*
elos profissionais por ato de in- ' O Tribunal. por unanlmtdade. 15 às 18 h•.

O BI negou a ordem impetrada. Reaid&ncia: rua Villc. de OuroAmérica em umenau rlíscíplma, colide com as leis! 'l'AUEF Y.AI J)E�'E�l)ER O Agravo n 1.529, da comarca �e Preto. 64.

INoticias de Blumenau dizem que trabalhistas. Foi algo demora- IPIRA�G.A
I Canoinhas agravantes o dr. JUlZ Fone: 769 [manual I

� America
•.

de Joinville, ,e�ibir.se· I do O exame do processo. O re- Rio, 7 (E.) _ Deu entrada de Direito e a ,r:aze�da Municipal 11- ....:
a noquela Cidade, no proxrmo do'

J tor desl d 1 1" C B D di d d
I e agravado Iridcto Pletrow.ky. Re·

mingo dia 11 enfrentando o cam
&,01' C esigna ° pe a c íretorta, ontem, na . . . o pe. _�I 10 e Ilator o sr. des. Urbano Soles.

peão l�cal. P�lmeiras F. C. 81'. Coelho Branco, não chegou I transterêncía do guardião 'I'a-. Decidiu o Tribunal julgar cons-
* ,'1 dar parecer. por ter o vice- deu, elo Independâente, dre Bue-

I
titucional o imposto de explor?ção

Tiago deixou Rio do Sul oresídcnte, sr. Luiz Gal.lot.ti, I nos Aires, para o Ipíranga, de agricola e industrial e determmou
,.

d
.

t d D I S- P I que os autos baixem a c0n:'arcaValdemar Tiago, zagueiro do

I
peca o VIS as o processo.

es-,.
ao au o.

de origem para que o dr. JUIZ «a IConcórdia, de Rio do Sul, vem de sa forma, rícou adiada para O uedido foi feito pOil' tele- c;u6» julgue «de meritis».
.

deixar ês.e clube,. viajando, para I sexta-feira próxima a decísão : grama, o que demonstra a ur- Embargos civeis n 2.555 de Ara·
Joinville onde 8e mscrevero pela'. . I

b
� • Alf d MAmérica' F, C. do pedido apreserutado pelo t1'1-I. gencia com que o Ipiramga ranguó, embargantes re o a-

* 1 b d noel Pereira e sua mulher e em-

I
co or an eíranze. Segundo 'I aguarda o passe daquele joga- bargadol João Monoel Cue tôdio e

Luiz em Blumenau consta, o er. Marcionílo Cunha, dor.
sua mulher. Relator o ar. des.

Seguiu pat'a Blumenau, onde presidente interano do Conse-] � () profisslonnl argentino Edgar Pedreira.
jogará pelo Palmeiras, o valoroso lho Técnico de Futebol, deu I Antônio Sicarrdi Frerro solicí- Foram rejeitados os embargos

Iarqueiro Luiz. ex-defensor do.Ca· parecer contrário à conlluta-II tau transterêncía do Santos para confirmar o ocorddo embcr-
d A F C d t t 1 gador. Vencidos os srs. desembar-ravana o r '.;' e. a copr a. ção pleiteada, oonsíderand» I para o E. C. Pelotas, da Fede- godores Alfredo Trcmpowsky e

f ból
absurda a alegação da colisão I ração Rioarandense. Guedes Pinto.As novas aquisições do ute ! das leis da entidade com as leís -------------�.

paulista esport.ivas.
Rio. 8 E· O futeb61 paulista e • lIIIIma IIIIIISI_ZBl_1lllllll1ED1Il':,

vem de fazer novas aquisições de HELEXO PA.RA. O

CORI�-I
elementos do interior do país. As'

'l'HI.A�Ssim é que ontem chegaram à C.
B D. varias pedido. de trande- H.io, 7 (E.) - O presídenre
rência de jogadores. São eles Rui, do Cormthíans Paubista.vsr. AI- Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
do futeból gaucho, que ingressarei fredo Tnindad'e, avi,sto:u-se com

I
modernos, inclusive Sandolios para praia ao alcance

no Corinthians. Eleuterio, de das SENHORAS e SENHORITJI.S, por verdadeirosGolaz. que também abraçará a·
os dirigentes do Botafogo F.

SqueIo clube e Urbano. amador do,
•

..l., no se(nltido d'e o;btre,r o paslse PREçOS S� M RIVA} !
C. A. Potiguar, do Rio Grande do definitivo do cenrtJro médio Hé- Não comprem seus calçados sem visitar a INorte. que passará a profiSlliomal lio.

B
_

I
do Jabaquara.

e Sabemüos que o sr. Luiz Ara- «Tamancaria arrelro§))
IUm amador petropolitano no

'nha declarou ao presid'e,nte 00- RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

POINT A JOUft. _ l'inthian,o que o Botafoigo não
São (nstovao )Orá obstác.ul,o à Itransferêlllcia �����

I
- -

Rio. 8 ·E- O S. ,Cri.stovão pediu, i devendo ° Corinthians apre� J d P��::�'d� ;::�s���f:� ��h�(�!�� Itentar uma propostla oa qual se- Irmandade do Senhor esus os assos Aceitam-se encomendas

�ac:lii��o), do Ma:nolia,
de Potro- �.?�:!��.�:�Ia pe�os mento�'es al-

e Hospital de Caridade BAZAR DE MODAS

21-11-19131'11-3-1923
5-9-1924

14-1-1920
5-1-1931
19-6-1919
7-5-1883

27-7-1878130-3-1934
16-6-1933

-1--1---1--
••

--1H�i��!�� v�������aD;or!!�i�E:!�co
28-5-1880 nCORONA», por Cr .$ 600.00.

TRATAR com o sr, Heitor

I Varela à Rua Curitibanoll. I
== ...

o ESTADO

Esta a v(�rclade !é

JaO deixará o Santos
Santos, 8 .E- Pela Federaçdo

Paulista de Futeból foi comunioa
do. ontem, à C. B. D. haver sido
cancelado e registro do jogador
Euclides Barbosa (1aú), pelo San
to. F. C.

('HEGOC O P ..UlSE UE EDITAL
IBARROLA De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e

Rio, 7 (E.) - Já se en?Oilltr.a i Hospital, levo ao conhecimento de quem interessar possa que,
I:a c. B. D

..
o pos�: do dlant€I-ldentro de trinta (30) dias, irrevogaveis, a contar da presente10 paraguaw Ibar r ola, para o, data serão abertas as carneiras abaixo mencionadas e colo

Hotafog? Por intermédio da I cado� os despojos no ossário da referida Irmandade, em vir
�ec1eraçao r:a.ranaense o Atlé- tude de já haver terminado o prazo de inhumação, sem ne
LICO, de Cllntl1ba, remeteu, o'n- nhum direito a reclamação, decorrido o prazo acima.
tem, aq/uele uocume.nto à' Con- N0 da Data do Se-
';ederação. carneira NOMES pultamento

• 6 - Maria Fortunato de Souza 14-12-1921SOT;SA NO S;\O CRIS'I'OVtiO· 17 419'J3R· 7 (E) 8 - Leonor de Souza Freitas - -

o.)
�o, .

- O médio Sou- 15 5 10981 9 - Luiz Carlos Saldanha - - o
sa, que mi Ittava nrO Bangú, p'e- .

14 11 190011 Ana Barbosa de Olivelra --

diu t,rau,sferênci'a para o São 13 9 191')� - 13 - Antônio Rocha Paiva - - «.( ristovao, onde pretende jogar Maria C. de Oliveira 23-9-1926
,nesta. temporada. d lf R 1 d C t 01'

.

e 23 - Ro O O au a os a lvelra .

28 Alfredo Fernando Coelho .

29 - José Gonzaga de Aguiar .

Alcebiades Campos do Livramento .

Maria dos Santos Gusmão .

46 - Francisco Vieira Corde�ro .

52 Dr. Joaquim Augusto do Livramento .

Dulce G_ A. C. Livramento .

65 Assulina de Oliveira .

8.\0 pA.eIJ() QrER A ANIs/rIA •
75 - Candida Adelaide Teles Cidade .

São Paulo, 7 (E) - A ques- OS' QCE YAO nE�OVAn 93 - José Francisco - menor .

;tão dos Jogadores Leônidas, ('ONTRA1.'O 102 Maria Candida de Almeida .

I.1uizinho, Remo e Noronha ,nã'Ü Rio, 7 (E.) - A C. B. D. re- 115 - João Mariano dos Santos .

foi dlecidida na n8união ontem cebeu comll'nic.ação de que o E. 67 - Jacinta Candida de Almeida .

realizada pela di'reto:l'ia da c.1 c. Tnoternácional, de Porlto Ale- Consistório, 16 de fevereiro de 1945.
B. D., presidida pelo sr. Riva-I gre, pretende renOvar o cOln- Julio Pereira Vieira
dav:ila Correia Miei'e,r, preslelntes trato do jo.gardor Vol,pi, uru- Mordomo do Culto

•

o « Apgos» em Cabo Frio
Rio. 8 ·E· O iate em que os ve'

leiros baianos vêm fazendo a via·

gem de São Salvador a esta capi
ta.l, aportou, ontem, a Cabo Frio.
Deverá prollseguir viagem hoje.

de modo a chegar ao nosso porto
por todo o dia de amanhã. Estão
lienio preparadas homenagen. em

h onra dos iatistas do Norte.

Sem adriça ...
Mas o outro não pagou P B

' l

é d
. H'A EA .E.:U �EGO('lACÕES

porque, como tu, a lmpren- ('OU O llL\.neREIRÂ
5a •

..:_: Meu velho. Sentei me à
p' RibO" 7 (E.). - O técnico Abel

., Ica ea, cUJo <,;olllrt.rato com °
mesa como Jornalista, mas co· "0- C' t

-

f' h'.

l'd d d
"

Q
>::>ao ns' ova.O .Ql a pouco re-

mI na que 1 a e e sacIo. ues- .

d'd t' . �

_ .

d
.. I

Clrn 1 0, es a em negoClllaçoestao e Jeito. com o Madureira A. C.

.._...._.._,••• 41.........4.,.. ",

Dr. 6nel'reh'o da
Fonseca
MÉDICO

Clínica de Adultos e

Crianças.
Doenças da péle, Moles

. tias da coração.
Consultas diárias em Palhoça
Horário -- das 10 às 4,30.
Residência: Florian6polis

Alameda Adolfo Konder. 8

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

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

(O:lfeçÕei -- A'ta costura

Nc vidades

Rua Felipe Schmidt, 34

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DKNTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

GRATISl
Quer receber ótima surpresa?
que o fará feliz! e lhe será

(., de valiosa, utilidade! Escreva
a Soares, a Caixa Postal, 84.
Niter6i, •• Estado do Rio. I

o Sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
�Ci:\. WE1"1ZEL INDUS'fRIAL-J()INVILLE (Marco regls,

CONSERVA E lJESINI"EVTA A SUA ROUPA
0&

. Sp..�Ã.��;RCt,.,
EspECIAlI DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO=Sexta·felr., 9 de Marco d. '945 5

Indicador Médico

A luta na frente
ocidental
Paris, (SIF) - Assinalam

se modificações em grande im
portância em certos setores da
frente ocidental. Prossegue o

avanço dos canadenses, cuja
frente se está ampliando ao

longo da estrada de Goch-Cal-

As.iatente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro gar. A dois kms., ao noroéste
E S P E C I A L 1ST A lde Goch, conquistaram os ca-

Doenças e operações c,os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGA!\fTA

tnadenses a localidade de Her-
Círucgía moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu

da bÔCR fendIDOS de nascença) vost, a qual constitue o ponto
EsOtagoBCopla, traquêoscopia, broncoscopia para retirada de corpos esu-annos, etc. mais próximo à Goch, até ago-

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas ra alcançado pelos aliados. No
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.441 -

front, do 1° Exército, assinala-
se, uma atividade particular
mente intensa da artilharia

Hospital ,

contraria. A cabeça de ponte
de Echterbacg foi um tanto

1.444 ampliada em consequência da

ltomada
de Borbach. Os ameri

canos irromperam na Linha
Siegfried porém, a região, em

DR. BIASE F'ARACO lque operam é facil de defender

MM! - chefe do Serviço de S1f11il!l do· Centro de Sallde' I e por conseguinte a progTes-

DOENÇAS D: PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE ,são se faz lenta. As fôrças aé
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA·VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS Ireas aliadas atacaram nova-

CONSULTAS: das 3. às.6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 Imente O .sistema de comunica-
RES.: R. Jomvlle, 47 - FONE 1648 ções da Alemanha. Ao oéste,

cinco pontes foram atacadas e

bombardeadas,

DR. GEBHARD BROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Migl1el Couto"
IBlRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

�-� ,,� DR. SETTE GUSMÃO
/i'til CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NERf::U RAMOS".

CUrsu de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<>nzaga, de S:1o Paulo - Ex-esta

glá.rlo do Ins t uuto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão,

CLfNICA GERAI, - DIAGNóSTICO PRECOCE 1i. TRATAMENTO ESPECIAUZADO
DAS DOENÇAS DO APAR1l:LHO RESPIRATóRlO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Díãr-iarnent=, das 3 às ti horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18.

RESID-mNCIA: Rua EstE'ves Júnior. 135 - Tel. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Gurso � Aoerfelcoamento e Longa Pràttea no Rio de Jane1ro

OOJIIZ;lIL'l'Alf - Pela mânbl: 4Jarlamente cI.. lO.30àe12 hs , à tOlde ezceptoool
...II.clt... d.. ".36 .. t8 hor.. - CONSULTóRIO: R.. Joio Pblto .. 1. IIObrado -

....e: 1 ••• 1 - RMtdencl.: R.. Pree14eate eo.U1Ilho, 'lo

_____
-----------------------------------------------------

DR. ROLDÁf) CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOL1l:STIAS DE SENHORAS - FARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina ,da.Uulversidade de .São Paulo. onde foi

ss1stente por vários anos do Serviço CirúrgIco do Prof. Alípio Correia Neto.
círurgte do estômago e vias biliares, lIlte:;tinos delgado e grosso, t.irólde, rtns,

próstata. bex\@'a. útero, ovários e tr,?mpas. \ aricoceie, nídrocete, varizes e hérnta
CONSULTAS.

dU 2 li II hOJ'�, à Rua Felipe Schrnidt, 21 (altos da Casa Paraíso) . Tel. 1.5!}8.
RESIDeNCIA: Rua Esteves J1ln!or, 179; Tel. M7M

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de MedJclna da UnlyeI'lldade do BraS!l)

llS.tntf!rno do Se!'Ylç.o d. CIllnica Médica do Proressor OIJnldo O)iye!n. mMico do

Departamento de SaMe

t;LI.'iICA 1I1tIJJUA - 1II016st1aa br.te..... de adultoe e ertançaa. CONSULTóRIO

I KJilSIH&NUlA: Rua lI'eUpe 8cbmtdt JI,. 118 - TeL 811. CONSULTAS - Du 111 .. UI.

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de MediciI?-a da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Servíço 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.

CLiNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
-- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 I:0r�s -:-
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 -- Floríanópolís,

DR. ARAUJO

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Doe 8ervl(OI de Clínica InbntiJ da Assif!tência Municipal •

de Caridade

CUNJCA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nnnl'8 Machado. 1 (E<!!ffc1o S. Francisco I. 1014'

Conllultail das 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78;'

DR. SAVAS LACERD.A
Clinica 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

RESIDBNCIA - Conselheiro Mafra, 77.

Dr. LAURO BAURADR. REMIGIOJ
CLlNICA UDICA.

Ilool..du Interna:a. de 8enhvra•• C1'1

1tI01' em Geal. CONSULTORIO: Rua

:fel1pe 8chmldt - .lCdltlclo .A.m6l1a Neto

'-oa. 11192. t .. 13 • 1.... 17 horu. RJ!).

'IDCNCU.: J Largo Benjamin
Con.taute. 3

i;"pec1aUata em Hoençu de Senho-
1'''' - Vias Ur�nãrÜls.
Curso de especlalizaçl!.o de Gineco

logia (doerças de Senhora3) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de Silo Paulo.
Tratamento especializado. m6cUco e

. cirllrglco, das afecções do aparêlho
genital tem!nlno (Utero. oTArio..
trompas, etc.).
Cura radical du 1.n.t'1amaçõt!. d;{)l

anexos (Ovários, trompas). sem ope·
ração). Tratamento de todO!! os dis·
t1lrbi08 d:a menstrualllo e da estel'1U·
4ade.

Tratamento moderno da blenorra

!pS aaruda e crOulca. em ambos 08

geXOS, por processos modernos sob
contrOle endoscópico - Uretro.oop••
- e de laboratórIo.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: _ Das 10.30 li 12

noras e dll8 2 li II.
Consul't6-r10 - Rua TlradentCII a.

Fone: 1.663.
Resl<1êncta - Rua 'flrl4mtflll 7·

(Bo'Dra!10) .

DR. ANTONIO MONIZ

'ff Qnra1D ?�rW�!!� rnrwrau

I •• toras. PIU'tue • .oe.. ii. MUrloru.

: CONSULTÓRIO! R. João Pinto 7 Diá·

i I
l'IImente 4u 1. U 17 horu. BIlIIDO·

: �.. .. ..Jmll"1lll'. A.1Y\m. .. f'OIt..,.,.

I O��:Ç8���!sOU�ina�������n-
�a. do. intestinol. réto e anuI

-- Hemorroida.. Tratamento do

colite amebiana.
Fieioterapia -- Infra.vermelho 1

COnllult: Vitor Meirele•• 28.
Atende diariamente à. 11.30 he. I,

O tarde, - da. 16 N. em diante
R..id: Vidol Romo'l 66.

rQP'� 1007.

Washington, (S. I. H. 145.000 homens, toram cêrca

547) - Foram mortos em ação de cínco vezes maiores do que
durante o aaio de 1944, mais de em 1943, e as verírtoadas na

dois milhões de soldados de to- Fren,te Ocidental excederam o

(las as nacões combatentes - total de mortes de toda a Pri
revelam as estatístíeas publí- me ira Guerra Mundial. Nos
cadas mos Estados Unidos. Seus países, as estímatívas de mor

rormado pela Unlyers1dtd. l1e Of!nebu cálculos são baseados nos to- tes foram reunídas da manei-
Com prtitlca noi hospital. europeus I

.

tící Iid' P AI'.!Un1ca m6c1ica em cer&l, pediatria. doen- ta.is o I caars a lia ,OS e nas .0U!l- ra que se segue: ara os la-

lU do mt.ema nen-OIIO, aparelho I'enlto- dadosas estimativas das pe.r- dos: Rússia - 550.000; Esta-
urtnArlo do nomem e da mulher das do Eixo, de um estudo dei dos Unidos - 145.000; Impé-

'NIItote, T�cnlco: DR. PAULO T.ilVARJIl8 batalhas e de escassas noeícías. Tio Britânico - 125.000; Chã-
CurfJ{) d,.. Radiologia ClIn1ca com o ClT

4anoel de Abreu CampanaMo CSAo Pau. Conquanto OS alâados oalcu- ma - 50.000; França - de ..

o�. �peclalizado em Higiene I Baddo 1em ter perdido "considera- 10.000 ao 15.000; <e "rnudtos mi
'o.bllca. pele Un1yer.ldado do Rio � Ja· velrnente menos" de um mi- Ihares " para as outras Nações
eeíro, - Gabinete d. Ralo X - Bllectro- Ihão de homens, as mortes do Unidas, Para o Eixo: Alema
!&l'<lIO(fI'afla clln1ce - lletaboUam.o ba·

Eixo forma pelo menos de .. nha - 800,000; Japão de ....AI - Sondagem Duodenal - Gablnet4!
de fUioterapla - Laboratório de mícroe- 1.250.000. As mortes dos Esta- 350.000 a 400.000; e 100.000
copia e an611se cUn1ca. - Rua I'ernando dos Unidos, calculadas em .. para os satélites do Eixo.
U:achado. 8. I'on. 1.1811. - J'loMsnópol18'

DR. AURELIO ROTOLO
Médico - Cinr,ião - Parteiro

IA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose

pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, ate
cões dali via. biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-tórax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamento. moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tu, Halos Infra-Vermelhos e Ralos
Ultra Violeta. Infrason-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, I

esquina Felipe Schmidit
O... U 1:1 br•. , e du 14 U 17 MI

T....on. t.'"

NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DRR DJALMA
MOELlMANN

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idiema. por.
tuguêe, espa
nhol. francê.,
inglê•• etc.

Romance. Poesia, Religiao. Aviação,
Matemática. Eísica. Química; Geo.
logia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e navQI, Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade;- Rádio, Máquinas, Mo
tore., Hidráulioa, Alvenaria, Agri
r.ultura. Veterinária. Contabilidade.

Dicionário.. etc, etc.

MACHADO & CIA.
Ag@ociaa e Repre.entaçõ•• em Geral

Ma triz: Florian6poli.
Rua Joao Pinto. n. S
Caixa POltal. 37
Filial: Creaciúmo

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Pr6prio). - Telegrama.: "PRIMUS·
Agente. no. principal. municipiot

dQ �tCl!.\�

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonif. cccões e médico gl cnis

Tudo isto por upencrs Cr$ 1,00

Dois milhões de baixas nas

diversas frentes de batalha

TENHA JUIZO
TEM 'SfFILIS OU REU.

MATISMO DA MES�A

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

I � ._ fJ I:&§l t:J
A �lFILI� ATACA TODO o ORGANISMO

O Fígado, o Baço. o Coração, o Estômago. o�
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôre8
DOR Ossos, ReumatIsmo, Cegueira, Queda do Ca.

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 60 organismo. Agradavel

como um I1côr
O ELtXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar, no tratamento dd Sífilis e Reumat1smo

da mesma origem
fi'ALAM CELEBHlDADES MÉDICAS

f'obre o preparado ELIXIR A composlç&o e o sabor a.
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .914. re
que o tenbo empregado, em comeodam-no como arma de
oS casos de indicação apro- facll mane10 para o públloo
prlada (elfills em varias de no combate á 81rlUs quallda-
8uas manifestações) os resul· Ide. que frequentemente a.
tados têm sido satlsfatorlos, nroveito no Ambulatorlo ds
pole são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washlogtoo Ferreira Pires. Dr. Silvestre Pasay.

F'ARMACIA ESPERANÇA�
'0 Farm."e.tlco NILO LAUS
.oje e amaaIIA _.....�

............... 41 eRraIIpIru - .0III4IQIl.... _ ............
Arttzw •• !IIorracIIuI.

tItlna.... • ..... o.._........ NelI..... ..._

. COMPAN1DA "AUANÇA DA BAlA"
Fedida em 1878 - Séde: B A I A .t-
INCENDIOS E TRANSPORTES .,... , .

Cifra!'> do balanço de 1943:
Capltl!.1 e reservas Cr$ 74.617.035,30
Responsa'b!l!dadell ...••• , ••• , ••.• ,.""., .••• ,.,.. er, 5.978.401.155.97
Receita ...•.. , •..•.••••.. , •••••.. , •.••• , • , •• , • . •. <X, 84.616.216,90
Ativo - , , .••.......• , . • . • • . . Cr, 129.920.006.9()
Sinistros pagos nos 111tlm0lll 10 imOS .•...•.•....•... Cr, 86.629.898.!}0
ResponsabHi<la<ies •...••• ,......................... er, 76.736.401.306,20

DIRETORJll8: - Dr. PamnIo d'Ultra J're1N ü CUnlho, Dr. I'ranct.oo
de 8l • Anf.t10 Ka.orra.

AgenCIa. e lfUb4«tootu em todo o IlIllTttórlo nactonaJ. - .uCIIl'aJ DO

UruguAi. ae.wadorea d. aTU1u nu prI.nclpala cldadel da .lm*1oa. I:uropa
• Atrlca.

AGENTIIl EM FLORIANÓPOLIS
C AMP O S L O B O a C I A. - Rua Felipe Scllmlt1t, .. n
Caixa Postal •• 1. - Telefone 1.081 - End. Telegr. -ALlANCA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME.

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

I

I.

II . 1
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Hitler queixa-se de tudo 'e de todos!
Estocolmo, 8 (U. P.) - Co- t.raidores sabotaram seus pla- I

de oficiais reacionários tivesse I Sobem eras apenas a 6 mílhõea
J: hecemso agora novos porrne- )110S, diz Hitler. Assim, ele-pois ainda a Gestapo colhera pro- criado a impressão ele que era, e 300 mil mortos, 3 milhões
nores sôbre o discurso que Hi- da batalha de Dunquerque, êle vas de que várias "armas secre- melhor esperar para ver quem I gravemente feridos e 3 mi
il.-r teria pronunci<:-do pera:n- quisera i?,vadil: a lngl�atl8Arra ta,� haviam sido reveladas o,OS I g::nharia. -7-lém do mads, o Ja-!lhões e 200 mil prisioneiros.
te 11m grupo de chefes nazis- mas fora impedido de faze-lo aliados. Quanto ao fracasso do pao qu-Lrára outra promessa, Mas corno a RAF resolveu
ULS. A íntegra desse discurso, pelos reacionários do alto cO-I Japão. Hitler disse não saber quando deíxára de lançar uma mesmo arrasar totalmente fl
foi contrabandeada para a Sué- mando. Afir-mou, tamhém, que ainda quem era responsável invasão 'le grande escala cori- Alemanha n-vs últimos oito
«ia e oonsiderada autêntica. funcionários alemães tinham-j pelo fato. Admirava-se do Ja- tra a Inrlia. Pinalmente Hitler dias da guerra. parece que es
Todas as vezes tavoráveís pa- no enganado del iberadamente pão não ter atacado a, Rússia, arnuncion as baixas que sua ses 6 milhõe-s de mortos foram,
la ganhar a guerra, generais quanto ao poderio russo. Mas mais acreditava que um grupo guerra causou a Alemanha. atéos mais felizes

Não regressaram
39 bombardeiros

I Londres, 8 (U. P.) - o GO-

mando das Fôrças Aéreas Nor

I te-americanas, com base na

RI·nda resl·st�m em Wesel ;��-����:�:i�ii��::to ;:��
JI " ",a Força Aérea, No decorrer

das onerações, (]11e toram ele
grandes envergaduras e cujos
resultados se desconhecem ain
da, perderam-R-e 39 bombardei-
1'OS e um caça aliados, sendo
destruidos 14 aviões alemães.

Florianõpolh 9 Marco de 1945

No bar e no lar
x x o r

não deve faltar

PARiS, 8 (U. P.) - No setor oanadense da frente ocíden
talos nazistas ainela resistem fortemerube em Wesel. A oposi
.ção mais violenta verifica-se um quilômetro a léste de Ween,
onde os canadenses estão avançando em encannüçados comba
teis, acossados pela avíaçâo.

Tropas da FEH ocuparam Pietro Colora
Com a FEB, na Itália, 7 (A. N.) - As tropas brasileiras

e amertcamas do 5° Exércíto, numa ofensiva conjunta, alcança
ram e ocuparam Pietro Colora, último reduto Inimigo no vale
do r.ío Marano. O ataque resultou na captura de quase cem na

zlstas que oterecíam resístêncía desorganizada. O inimigo na

madoria d3JS vezes bate em ret.íeada e muitos soldados alemães
se entregam sob bandeira branca. O avanço prossegue.

Pimpinela Escarlate:
está sendo julgado
Roma, 8 (U. P.) - Teve iní

cio hoje, no Tribunal MUita-r,
o julgamento conjunto de 88
fascistas os quais tormarn o

grupo terrorista que se propu
nha a combater o terrortsmo
da Calabrta Todos eles são acu-

Isados de terem lançado bom
bas contra 0.8 quarteís dos ca- I
rabínciros e oficinas dos jos-Iriais. O chefe do grupo. de no- I
me ainda não divulgado, usa

va o apelido de Pümpínela Es
carlate.

Laboratório de Análises Clínicas

Procura-se

Farmacêutico GERCIHO SilVA
(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)

Exames de sangue, urino, fezes, escarro, puz e gualquer
outro necessário poro esclarecimento de diagnóstico.

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.
Ruo Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

fi censura impediu a divulgação
Paris, 8 (U. P.) - O bla-: saram pela censura militar Emprego em escritório ou casa

ck-out imposto ao not.iciáriO: deixam entrever que o Tercei- comercial, Moça, idônea, com

sôbre O avanço de Patton im- i )'0 Exército está investindo pa-I prática
de Ada�ilogréltia. Dá �ti

pediu a dívulgacão de 110,as! l-a nort« e sul num movimento mas referen_clas. Informaçoes
íntormacões sôbre O progresso: envolvente, em torno de Co- nesta .Redação, a O. S

daquela; tôrças, que alcança- blenca, quo deverá techar a ar- 10 v. 1

ram o Reno num ponto não madílna em tôrno de milhares

C F Irevelado da área de Coblenca di> nazistas colhidos entre o ontra e OW
Mas alguns despachos que pas- Prtrueiro e 'I'erceiro exerciws·1 L � ,

ormres, � (U. P.) - A ra-
�-------_.._----- dia de BerHm anunciou que os

Marcollena Berllenk da I'��s��sp��,��es�a���n�s�d��, �a��i
,

de Kuestl'in, e estão avancando

Luz (Belica) IzznJ�aB�;if:: 27 milhas;' lés-

Ení\e da Luz Macuco, Valdir da Luz Macuco e IDITl Hoje 6'-feira às
OI K ] 9.30 horas

família. Newton da Luz Macuco e família cumprem o 'ErroI Flyn, Olivia de Havilland,
doloroso dever de participar o falecimento, ontem, Clauce Rains e Brenda Marshal
às 22 horas. de sua sempre lembrada mãe, avó e em: O GAVIÃO DO MAR

bisavó NARCOLINA BERLINK DA LUZ e convidam os Jornais uma aventuro tão excitante
. . . vibrou no téIa!demais parentes e amlgos para o enterro que Salra Um caudal de sensações e surpre.hoje às 16 horas. da rua General Ptolomeu. 1'-9. nesta sasl Um filme movimentadissimo

cidade. para o cemitério da Irmandade do Senhor dos e arrebatador!

Passos, em Florianópolis. No programa:

Antecipadamente agradecem. Complemento Nacional
Improprio até 14 anos

São José. 9 de março de 19"5, Preço único Cr$ 2,�0
lImposto incluso)

-

ROXY Hoje, 6a·h1ira às
19,30 horas.

Colossal Programa
1. Complemento Nacional
2' O CAVALEIRO VINGADOR oom
Tim Holt o cow-boy aventureiro
num western cheio de lanceI!
emocionantes.

3' O TUMULO DA MUl'1IA. oom
Lon Chaney e Turhan BIlY.

As atividades horripilantes da mu

mia que todas as noites abandona
caixão para fazer mais uma

vitima.
lmpr6prio até 18 ano.

Preços Cr$ 2,40.

A 47 quilômetros de Berlim
LOt1dr(�s, S (U. P_) - A rá- Zaekerich, a 50 kms. da capi�

dia de Berlim noticia que num I tal. Mas rugora Neid Vorzeln fi

poderoso ataque contra o búlo.! ca a apenas 47 kms. a no,rdeste
são alernão, na Clu'va do Oder,: d B l' M l'

, .

, '" heo-aranl a VOI'zen I - e er un. oscou, a las, all1-
o� 1 USSOS C b ) •

d
-

1', , ,.;J A

b '

\ ' te t'"I'a SI'oon I' fI'na I c a nao C.IS5e n.·:ua 50 I e ess'as
• S8r ex.,t cl a no h. ,. b "

t" d
' -.'

1-
��le os !'ussos �.e aproximaram 11101 lClas a ramo a ema que o

mai!:! ainda da {;apital do Reich, II afirma, também, estarem os

pois até a!?;ora o ponto mais russos lutando pela travessia
P�'óxin1o de I :torlim alcançado I, do Oder, numa frente de 65· Domingo, eimultaneamente, Hum.
pelllis fôrças de Zukhov era kms. diant'e, de Berlim. phrey Bogart em: SAHARA
---------------

t-6."tiuC·O:S>t.,�ítAR'
O�8R'.'EXoC_�l�NCIA

CONTRA CASPA.
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

CDURO CABELUDO.

Clínico l-�iiII
I
I

Dr. H. G. 5_

Laboratório
RUA JOÃO PINTO. 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. (Ia Costa Avila

Exame de sangue, Exar_ne para verificação de cancer,
Exame de urino, Exame poro verificação do gravi
dez, Exame de escorro, E .•ame para verificação de
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
Jlutovaccinas e transfusão de sangue

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

COCK-TAIL
D. Marcolina Berlink

da Luz
Com a presença do sr, In ter

ventor Federal, interino, demais
autoridades, cêrca de 140 dire
tores de grupos, inspetores es -

colares, representantes da im
prensa e pessôas especialmente
convidadas, foi levada o efeito,
na lIéde do Instituto Broail-Es
todos Unidos. uma s9ssão c ina

matográfica educativo e, em

seguido servido um cock-tail e

sandwiches aos presentea,
Foram. tombem, destribuidos,

em profusão. várias brochuroe,
entre os quais «Terra da liber
dade», de autoria de consagrado
escritor dr. Oswaldo Cabral, e o

«Safa onça», de valiosíssima
útilidade para os efeiçoados 00

estudo da lingua inglesa.
No decorrer do sessão c iria

matográfica: falam focalizados
vários quadros educativos, com

dissertação feito por um dos

inspetores presentes, convidado
pelo !Ir. dr , Elpidio Barbosa,
diretor do Departamento de Edu'
cação.
Registrando esse acontecimen-

to. queremos apresentar à dire- Hollywood, S (U. P.)
ção do Instituto Broaíl-Estodos .\fil·ma-sp que a última espôsa
Unidos 09 mais efusivos congro- de Errol F'lynn pretende pedirtulações peio sucesso alcançado .,

Cilvor(;Ío do eSl_JOsO, a quem_e _ bem as.im, agradecer as gec·
tileza. com que cumula an o aC11sa de (;r'Helmente lnental e

representante dGste diário incomllatibilitclade de génws.
........ - w.............__- ..... _-_-...._....._.._ w w w Ess-a 11t'lal cara lnetane de _1<"]1'_

Irromper�m em
rol Flynn e Nora EdingVJIll"

U vendedora de ci�arros no foro

Mandal!!11 onde o galã respondeu, em o'

U" 1943, a dois processos por
Londres, 8 (U. P.) - A BBC

_

aventnrns amorosas. Ainda r€
anuncia que fôrças imperiais

I

centeme [o te nascpu uma meni�
bTitânicas irromperam em I na desse consórcio.
Mandalay e estão combatendo
a 11/2 kms. do centro desse
grande porto fluvial da Bir
mânia.

Com a ovcnçcdo idade de 97
anos, faleceu ontem, às 22 hora.,
repentinamente, em São José. na
residencia de seu neto sr. Valdir
da Luz Macuco. Coletor Estadual,
o exma, sra. d , Marcolina Berlink
da Luz, viuvn do saudoso conter
râneo Leonel Luz.
O enterro será realizado. hoje

às 16 horas, saindo o feretro da
casa mortuaria para o cemiterio
da Irmandade do Senhor dos Pas-
S:l9, nesta copito]. _.� I
A família enlutada apresenta' ;��

mos ilentidas condolenoias. i �

Pretende pedir
divórcio

No har e no lar
KNOT

não deve faltar

Notícias resumidas
- o Mal. Stalin, em vd.brante ordem do di-a, disse que as

fÔl'Çlas soviéticas, dentro em hl'eVii', reinkiarã.o sua marcha pa
ra Berlim.

- Navi,os alemães, quando tmüavam atraveslsall' o Ska
gerrrak, fo,ram atacados pela aviação altada.
- Apar,elhos "Mustang.s", escoltajdos pOIJ.' caças, ataca

ram 05 centros de 'comunicações elo inimigo, ao lOingo da fren
te de batalha.

- Informa-se oficialmente de Roma, que co.nÜruuam os
f'Jlrmidávei,s rutaque-s às comunicações i.nimigas na linha de ba
t:Jtl!la da ItáUa,

- De Rarís anunciam qUle o P,rimeiro e Nono Exército,"'"
l'f'i(ntieiaram sua ofensiva na oiíl'ente Oeidental.

- O Embaixadol!' dia França junto aü aovêrno de Mo-scou,
Gell1el1al Oatroux foi recebtdo �m protoeolo ofici�t11, pel,o Conlis
SáIiio das Rel,ações ExterLores da Rússia, sr. MoI'Otov.

- Notícias pr'Ocedentes de Malnlilha, tnformam que as tro
pas nOl�te-american'llis eontimuam avanç.anJdo além daquela ca

r,jtal, em perseguição às fôrç.as japO,ll\8iSas.
- Foi recentemente fesoej,ado pela Uruião Soviética, o dia do

Exército Vermelbo, com a maioria da,s força,s ,a�nlllJda,s fo.ra dla
país.

As tropas bl1asileil'as na ItáHa, cOtl1segui_ram novos avalIlçoo,
depOIis de terem ,se firmado nas posições reCêl1item';l,nte COIl1�

quistadi9;s. '

Aparelhosr da FAB Bstão ê<tacal1do com vigor os depósitos
inll,rnigO's, f)ituadQs por de<tfaz de suas Unhas de Gombalt�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


