
�m"';ln u D� i �i UI DO .

�X �rnl I r �n inl
Bueno5'�ires, 21 (U. P.)-O gabinete reuniu-se para discutir
a situação externa argentina.. A reunião terminou sem que

os ministros porienhos cheqossem a umo decisão.
A reunião prosseguirá hoje ..

Os feridos vão ser condecorados
o RIO, 20 (A. N.) - R,'ealizar-se-á no próximo dia 24, no pa

vilhão principal do Hospital Central do Exército, a cerimônia
da condecoração com a 'medalha de campanha do. pessoal da
Força Expedicionária Brasileira, ferido no teatro de operações
na Itália, e já evacuados para o Brasil.

O Ministro da Guerra convidou para assistir o ato, os

generais presentemente nesta capital, comandantes de corpos,
chefes de repartições e serviços. Deverá comparecer, também,
o chefe do govêrno.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINp FLORES

Ano XXX I Florianõpolii Qua't:-(eira, 21 de Março de 1945 I N. 9339
- -. Linha Portugal - Alrica ,.. Brasil

De�trN��E�, _208(U tá)bri�ltrádi��e_osl�.�t���!n�,l! O .
desembarque Rio, 20 (A�) fSláa�2! A��J�?r�anha que vai

18Jda pelos alemaes, notícia que na .manh,a �e ontem uma e�- aliado em Paoay de um mês foi dada notícia de a Lisboa e entra em demora-
plosã.o e � rego su�sequente �estrmu a. fabr�ca de automoveís absoluto interêsse para brasí- dos entendimentos com o se-
de Bílhusít �a .capI�al noru�g.uesa. ;;.rals tarde, �m� suc�;sal. leiros e portugueses _ o esta- nhor Oliveira Salazar. Do en-
da mesma fabnca ficou damflcad� _num outro mClde�te . A Mantlha, 20 (U. P.) - As belecimento de linhas aéreas contro do marechal Bronnet
irradiação dá a entender que os incidentes foram devidos fi, tropas que desembarcaram na portuguesas para a África, - Salazar resultará para mui
atos de sabotagem e �crescenta que os danos e a per�a de ilha de PaIlIaY, situada entre as Brasil e Estados Unidos. Na- to breve a ligação aérea entre
bens �o exército alemao foram compensados pelo confisco de Luzo� e �inclanao, consolida- quela ocasião chegaram a Lis- Portugal, Brasil, África do
propnedades nOI1Ueguesas. ram imediatamente uma cabe- boa procedentes da Inglaterra Norte e América do Norte o

.

d M k
ça ele ponjte de 75 kms., qua- o. secretário da Aeronáutica que assinalará mais uma utí-

Retomadas as minas e 0"0 drad?s. Segundo informa o co- Civil que alí realizara demar- líssíma fase de satisfação. de
9 municado de Mac.ó.rthur, O de- ches no sentido do estabeleci- recíprocos interêsses de ordem

Kandy, 20 (U. P.) - No Ex- nicas. Os rubis de Mogok são sembarque efetuou-se com ab- mento das referidas linhas aé- moral e material ptlra aqueles
tremo Oriente, fôrças aliadas, considerados os melhores do soluta surpresa tátlica e estra- reas. Agora é o vice-marechal países e para o Brasil.
retomaram as maiores minas i mundo, e antes da guerra, tógica para os amarelos, asse- ---.----------------------

��sr��i��g�:�ig·k��. �sn��: ;i����iar���� ded�ooB:u�.��t ����l�;�a.'�g:;t��a��n�����i�� ReSistem, apesar da morte do chefe
deste de Mandalay, que foram lates de p e d r a s pre�lOsas das Ftliptnas invadida por Mac PARíS 20 (U. P.) _ As autoridades militares francesas
ocupadas por unidades britâ- anualmente inclusive safIras. Arthur. Re�ela-S'e ac1en;a!,s que informara� que as operações na Indochina prosseguem de

_..... _ par� consolidar as posaçoos na acôrdo com os planos e acrescentam que estão contendo os ní-

Apontado para a presídêncte MP�ndmsula det zamf?oamga, em pânicos, em todos os setores. Noticiam, Itambém, que a guar-
BOGOTA' 20 (U P) __ La Razon propugna para que Ga-

I:TlI ,�nao, ou]' ras borç'a,s norte- níção de Monkay continua a resistir, apesar da morte de seu
,

.•

. b. •

1
arnerroaruas uesem arcaram na h f tenent , 1 L f lecíd 12 A. • tbríel Turbay ex-embaixador em Washmgton seja o candida- '11 :t d M'" .,.'

'.
c e e, ' enente-genera ecoq, a eCI o a uo corren e .

. , t,J ., • • _ .'.. . 1 lO, a e" ,a�an};au':i., 'em f.rente
.to Liberal para ae proxlmas. eleíçoes preslden:laIS, afirman- à ilha de Basilan já anterior- Cd·d t'

·

dA. d P
,

do q�e Turbay .COlllt� c�n; dOIS terç?? dos delegados da Con- mellite tomada pelas fôrças de ao I a o a presl encla o eruvençao do Partido LIberal para apOIa-lo. lVIacArthur. '

T,.
- LIMA, 20 (U. P.) - A Convenção da Frente Nacional pe-

A rrasado um distrito de OqUIO Serao apreendido�\ la DemocraCia. apontou o �oI?e do d�'. _José Lu!z B�s�amente
, . " '., os estoques de para seu candidato nas proxImas eleições presídencíaís a te-

LONDRES, 20 (U. P). - A ra�lO. de Tóquio �dn:llte fl�al- óculos de côr rem lugar dia 10 de junho próximo. •

mente os devastadores efeitos dos últimos bombardeios

nOlte-1 Rio 20 (A N) S' tamericanos. Segundo afirma.a BBC, a emisso�a japo��esa dís-
às ca�as ótic�s devidam��enli� Diano "erquet·ra Exoneraçõesse hoje que num ataque realizado algumas noites atlas, e de-
cenciadas d

_

.
e. U.

vido a uma série de c�scllnS��n?ias d�sfavoráveis, o fog? ��o· com lentes. P1li1�a�e �â�C��� faz de(tlara�ões concedidasvocado pelas bombas íncendiárias anasou todo um dístríto
1 S" g. U"

de Tó uío ué ueimou até os alicerces. IC arece a .aude Pública .com- Salvador, 20 (A. N.) - O Rio, 20 (A. N.) - Foi con-q .' q q pete exclusívaments a tais es- procer autonomista Biano Cer- cedida exoneração ao general

ft I·
-

C I b· tabe}ecImen�os à venda de queira que acaba de se demitir de Divisão Estevão Leitão de

S e elçoes na O um Ia óculos �e cor. � prazo para a do cargo de membro do Con- Carvalho., -de adido militar à
renovaç�o �as llce.nças se.gun� Iselho Administrativo deste Es- embaixada brasileira em Was

.

' . ". '.
' .

I '
,

I
do o .avlS� QJ_ SerVIço NaCIOnaljtado para acompanhar o sr. hington. Foi, também, conce-BogOlta 20 (U. P.) - Os uItl- lOS contIa 260 nul dados aos Ide Flscallzacao de Medicina Ot" M b

.

rd d'd
-

G t- V·mos reqnitados das eleàções na Conservadores. Os comunistas 1
expira no pl'óximo dia 31 de I . adVIdo ,ang3Jd·edI:� na dSO Ib �- d� aI exdoneraçabo ad acs: ao Ih

1-
'-
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t ·t·al de 26 mil vo ; ne a e a can 1 alvura o 1'1- Iga, e mem ro o onse 'Ü('nlomhui con lfmam a VI ona Ivera111 um o. -Imarço Serão apreendidos os d' Ed d G Fed 1 d C
' .

Ext
.

-"

,'-1 1'1 l'
.

t a' el vado que J'á a1- '" ga elro nar o. omes, re- era {) o.merclO, eno.rdo Pa�tlu(1 �J!)era,� que r.el\.1:l111 .os, ° m JS ,e..' ,estoques de oculos de côr en- gressO'll oMem a esta capital e de diretor da Câmara de In-aprOX1ll1adu,mente uSO 11111 '10- rançaram na Colomblf.i, I c�ntrad�s por acaso. nas .casas fazendo declarações à impren- tercam1bio do citado Conselho,

T i R
nao deVIdamente

l!CenCIadas·lsa. Disse que as forças gover- sendo. nomeado para aquelas
ropas rances as cruzam o eno lA •

d t n�stas �oram buscar n:m c�n-Ifunç�es, ? sr. Coriolano de

BASILÉA 20 (U. P.) - Tropas do general Delattre Tas- 11 crise os rocos dIdato a altura do br�gadeIro AraUJO' GOlS.
,
..,

1,1.' d
.

'. R' 20 (A N) A
. IEduardo Gomes recamdo a -----------siony cruzaram o Reno, pela prImeIra vez, no u 'vImo omll1l:)o, 10, "

- CrIse I Ih .' 1 " D No bar e no larr.�ando um batalhão francês, após violentísstmo fogo de bar- Idos trocos que se vinha verifi_ltesco a nodgenera_ �aSPtal dU- K N O T'1. , • -

•
' •

d' �

'1 ra nome o.S maIS ues aca os NraO'em atravessou o no e ocuparam uma poslçao proxlma a
I
can O. no paIs em consequen- d :xl'·t Ih d nao deve faltarM�rkt' A artilharia alemã entrou em acão, porém mostrou-se da da escassez das moedas di-j 0l?oS'sO e .e�cJ.o o, que e e�e _

inefici�nte
J

I visionárias, vai sendo., pouco a v� lOS,9S selvlços na .s�a orga- No aerodromo.

, pouco., debelada, com as provi-,�Izaçao para partIcwar n.a

S e ess� de viveres
dencias tomadas pelas autori_,guerra. ao !ado das naçoes Ulll- de Eydembo"buspensa a r 01 II Idades federais. Agora mesmo'lda� ..�m�llza�:do externou sua U

. , .
I
a Caixa de Amortizaçã acab opifilao. favOla_vel a unl:a for- Com ° 10 Exérci.l:io, 20 (U.P.)LISBOA, 20 (U. P.) - O ComIte de ReabastecImento da
de receber mais uma o, da mula capaz de solver a atual � T'l'opas ameriClllnas entra-

Bélgica, presidido pelo conde Kerch�)Ve, 'suspendeu a remessa
I partida de cedulas de 1f:�n � ISitU�ÇãO po.Lítica do Bra'Si� num ram !la importanto aero.dro.mode víveres para o pU,:,"o b�lga,. a�raves � França, atendendo a,
dois cruzeiros que faz parte da ambIen�e hvre de q�aIsq�er de Eydembach, ,a duas e mei.a

uma ordem da orglllfilzaçao. allaaa Shaff. I
grande encomenda feita pelo I convulsoes. Ne��e .sentldo dls�e miolhas a leste da sUlpe,r.eSitra-

" , govêrno brasileiro aos Estados esper.ar do patllotlsmo. dos dOIS da Colânia-Fram.c furtoLibertados 1 .. 100 prISioneiros Unidos. A partida"é c�mstante
candIdatos.

Pal'ís, 20 (U. P.) - Mais de rantes aplausos dos pl'isionei- de 138 volumes e. Ja fOI d�sem- P---t-_-a-'---.--- Recuam os alemães
1.100 prisioneiros do. exército ros. Estes estavam sub-nutri- ���;:�adR'���r �r�qU��a����� ar Ir, pe a Londres, 20 (U. P.) - A
sovtético f O' r a m llbert,a?os, I �os mas de iUrn mod? . ge_ral tante 'repartição. terce-Ira vez DNB cOlI1firma que em vista
quando U!nidades do setImo Ihmpos, graças a dIsclpllll1a do desenvolvimeIllto da situa-
exiército nortJe-9Jmericano ul- mantida pelo oficial russo elei- Li,sboa, 20 (U. P.) - O va- ção bélica nas áreas do Neh:u
tl\apaSSaram o campo de :pri- to comandante do campo. Tremor de terra l'orsuéco "Vcga" regressoiUdeledosarreasforçasnaziSttasnasioneiros Stiring em Samt- sua segunda viagem ás Hh�s baixa Al.�a'Cia recuaram para
Wendel. Eram eles j)00 russos, fi -Ih

Li,sboa, 20 CU. P.) - A ilha britanicas do Canal da MJucha a linha Siegfried na margem
130 jugoeslavos e o.iversos de Avah�a�am mi as Terceira, nos Açores, foi on- que ainda estão ocupadlorS pelos Isul do Palatinado. Afirma a
ou t r a s nacionalidades. O nas ultimas horas tem abal.ada por dois fenome- alemães, devendo partir breve,IDNB que foi reduzida a inter
maior desejo quando liberta- Com o 10 Exército, 20 (U.P.) no,s sísmic;os, ambos de curta pela terce:i;r.a vez, oom igual'ferência no.rte-americana, e
dos era saber notída de guer- As forças que openam na cabe- duração, mas um deles bastalll- destino, quando oOlndluzitrá !lW-'francesa, tendo as retaguardas
ra. Um sargento \ aliado fez ceka de pOI1te de Remagen a- te viole'l1,to. Não se registraram vo carreg�"ment.o de víveres e

I nazistas detido os aliados até
uma ampla exposição das últi- vangar,am cêrca de seis milhas, entretanto p,r,ejnÍzos nem .da- medicamentos para a popula-lque o ,grosso da:s forças, tives
;ma,s vitória:s alia{;la:s/ �ob d,eli,- 110 d:E;lePlfNlir da� ú;lt,ima� por'as, nos pess'O'!liis. çã-Q c�vi1. �e alc�nçad9 a lin'ha, de defesa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IOperaram juntos
I pela primeira vez

Londres, 19 (U. P.)
Oficialmente, desde "o ínicío
da guerra, pela primeira vez
os caças

.

nonte-amertcanos e

soviéticos operaram juntos
contra aviões nazistas, ao de
fender o aerodromo soviético
estabelecido a leste do Oder.
Os primeiras chegaram ao ae
rodromo e viram que atacavam
4 caças alemãs e sem tardam

ça derrubaram um "Folk Wulf
.' 190" afastando os restantes. A

FiXada para esquadrilha norte - americana
novembro foi comandada pelo capitão

I
Uruguaíana, 19 (via aérea) Ralph Cox, que realizava voa

i Foi �a;rcada a daJt� da inau-, de patrulhamento, quando ob-

I
guraçao da ponte internacío- ,servou dois caças nazistas ata
nal, que será no próximo mês cando o mesmo aerodromo e,
de Novembro, devendo compa-jínvestíndo contra êles, abateu
recer à mesma, o Presidente lum que caíu envolto em cha-

,.
Vargas, vindo da Argentina as,mas. Pouco depois chegaram

:mais .alta autoridades, a fim de 115 caças soviéticos e, depois de
solenizar o ato. Na mesma data se darem a conhecer voaram

I 'será i�au�urada 4" nova "gare" 'juntos com os norte�amel'ica-
...-- � da Víação-Ferrea, o Hospital nos durante certo tempo, até
-------� ----IIMilitar de UrUJguaia_n�, o gran-: que s/e separaram depois de

1 ' de parque de exposiçao da So- se saudar com tradicional mo-

111 Dr. Guerreiro da 11ciedade Agrícola Pastoral, este vímento de asas.

I condizendo com a inaugura-
l Fonseca � ção da ponte internacional, CASA MISCELANEA dí str i-

I • que será teatro da grande ex- buidcra dos Rádios R. C. A.

" MÉDICO posição internacional, com as Victor, Válvulas e Discos.
J Clínica de Adultos e representações das cabanhos Rua Conselheiro Mafra, \C)'

'

Crianças. do Uruguai, Argensína e Para-
Doenças da pé/e. Moles- guaí, [á estando aberta a íns-

tias da coração. .

críções para o certame de No-
Consultas diárias em Palhoça vembro.
Horário -- das 10 às 4,30.
Re.id�ncia: Florianópolis
Jameda Adolfo Konder. 8

A

I
I
i

Dr. H. G. S.

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

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue I Exame para verificação de cancer,
Exame de urina I Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, b.,bidas, café. águes, etc.

NADA DE «lEBENSRAUN»
Nova York, março - (Do um terço da população de pré

:\)ew Ynrk Times para o S. I. H. guerra do Reich. Alguns destes
-- GOi.:) .- O autor de "Mein infelizes encaminham-se pelas
:'{ampf" insistia em que o na- rodovias ou ao longo das estra
zisuio devia "assegurar à na- das de ferro, procurando sair

'([LO alemã o sólo e o tercírórío da Silésia. Alguns rugiram de
.1 que tem díreíro sôbire a ter- Berlim. Muitos foram evacua

"a" . Ma.is espedficamente, de- dos de comunidades bornbar
daTOU em 1924 que "se fala- deadas. Muitos estão ainda em

mos em -novo sólo e território suas cidades natais, mas não
na Europa hoje em dia, pode- em seus lares, que já mão mais
mos pensar antes de mais na- existem. Se a nação alemã /tiÍ
ela na Rússia e em seus Esta- vesse demonstrado qualquer
dos vassalos". Por volta de piedade para oorn os refugia-
1\:)41, esteve pensando em ter- dos e sem }.arr rna França, IlU
mos mais atrevidos - não só goslávi.a, Grécia, Polônia, Rús
a conquista (10 Ucrânia, mas sía e alguns outros países,
tambem o controle da costa do seria de abalar ·e comover os

A tlantico na Europa, desde a cspírttos o nún.ero incrível d:e
nonreira espanhola até a o alemães sem lar. Deve-se, na
Cabo Norte na. Noruega. Isto realidade, ter pena dos inocen
para dia!' "espaço vítal " ao tes, do.s velhos e das crianças.
povo alemão. São. sempre os inocentes ou os

A 'maior parte da Alemanha relatdvamente inocentes os que
de pré-guerra ainda está por sofrem - os Iíderes nazistas
SE'l1' invadida Apesar de tudo, não estão ao desabrigo. Mas, a
o "espaço vítal " dentro da A- lição. talvez salve as futuras
Iemanha tem-se reduz.ído. sem gerações alemães destes hor
dúvida alguma. O Supremo [rores. Quem com ferro tere
Quartel-General Aliado ava1i-! com terro será ferido. Quem
ou recentemente que "a atm:d,' sai para o exterior afim de
ofensiva russa e1evou o núme- destruir ou conqruistar os lares
1'0 de refugiados [1110 Interior do I alheios, há de fricar sem lar emlReich, a 23.000.000, mais de sua própría terra.

-
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!. r\ J)Voo i-\DOS
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� Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Ir
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

� ESCRITÓR,10: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina

I� Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.
§
",' ----

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

la. CoueOtelro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.'42
Eatrera I do.dI.

Sindicato dos Condutores de Veículos
Rodoviarios de Florianópolis

Edital de Convocação
Convoco todos os Snrs. associados, que estejam em gozo

de seus direitos sociaill, para a Assembléia Geral, a realizar-se
na séde social, às 16 horas do dia 21 do mês de março, do cor

rente ano, afim de tratar de assuntos de interesse urgente
deste Sindicato.

Florianópolis, 20 de março de 1945
ARQUIMIMO GONÇALVES, Presidente.

2 v. - :2

Móveis
Comprar, vender ou alugar

•ó na

a SERVIDORA I

ro maior organização no

q&nero nelta capital J

Rua João Pinto, 4

Fone 775.

-

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinico Geral d·e Adulto.
Doença. doa crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Po
raiao]. da� 1030 áll i2 e da.

15 à. 18 h•.
Residência: rua Visco de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manuall

lenha os

seuS

intestinos
reguladoS ."

corno urn relog1o .

Use para isso

PILULAS

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, 35.

R de �f

�" ,�..�i�!!�
.

Laxallvas, ..

m o organismONão VIcia

Atenção 1

I ���a�!.:�:!m���
BAZAR DE MODAS
(onfeções -- Alta costura

Novidades

Rua Felipe Schmidt, 34

ALVARO RAMOS

AVISO
A proprietária do "Salão
Brasil" comunica à sua dill
tinta freguesia que mudou
aquele séu estabelecimento
para a Rua Vi.conde de Ouro
Preto n. 2, onde, contando
com a mesma já conhecida
competencia de seu pessoal.
espera continuar merecendo
a prefer�ncia de sempre.

------------- CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18NOVOS e
USADOS

C -,. .s 'A P-e!;sôa resioente'
COMPRA e � em casa ragu-
VENDE Io rme.n te grande. com boa

•
e s tralo çfio sanitária, alu-

Idifolma. per- 1tuguêl, espa-
gue mensal de Cr$ 300.00,

nhol, franc�•• desejando mudar-se para
ingl�II, etc. outra menor, propõe per-

Romance. Poesia, Religião, Aviação. muta. Informações nesta

Matemática, Física, Química, Geo- Redação, 5 v- I
logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria, Snoockío.)r Brunwl·s"k,·Desenho, Saneamento, Metalurgia. U ' U
iletricidade; Rádio, Máquinas; Mo·
torei, Hidráulica, Alvenaria, Agri
Qultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionário.. etc. etc.

Vendem-se três mesas de
"Snoocker Brunwisk i," em per
ieito estado de conservação e

é
accessórios completo. por preços

Em gr ve os empre- de ocasião. Ver e tratar dire-

I'gados
da Limpeza tamente com o proprietário á

Pública de Fortaleza I
rua Jerônimo Coelho, 13 - FIo-

'

Fcrtaleza, 19 (via aé�a) - lianópolis 5 v, 1
Os encarregados da limpeza
publica de Fortaleza declara> BREVEMENTE
ram-se, desde ontem, em gre
ve, em virtude de não terem
sido satisfeita;s as suas preten
sões de a;umelllto de salário.

Aqueles empregados munici
pais tra;bailham durante toda
a noite, coletando lixo das re

sidencia:s da cidade, em troca
de Uima diáiria de seis cruzeiros
e 50 centavos, salário insufi
ciente para cobrir as suas me

nores despesas lançando-os em

s�tuação de penuria em virtu�
de da cl1ise reinante.
DiaJllte dos insistentes pedi�

dos o Prefeito Raimundo Ara�

�
ripe prometeu aUmeil1itar para
otto cruzeiros aquela diária.
Não tendo porém, satisfeilto a

promessa, verifi:cou-se justa
reação dos operários. .

Pin tura em geral

KLINGER
3 v.l

Prevlsam-se, urgente,
bons pin

tores. Paga- se bem. Informa
ções com Klinger HOTEL

CENTRAL.
3 v.l

E'
O médico de seu rádio,

comu, lica à s�a distinta
clientela que mudou sua

oficina para a Praça IS de
Novembro n. 16, tarreo (q,o
lado da Delegacia Fiscal.

10 V. 1

Sedas, Casemiras e· Lãs

ICASA $••'"A a(OS.A.
SllA RPBJLLl

«�carpelli» __-

"

Florianópo,lis

r

I
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liRa l!. CLUBE-Dia 23, sexta-feira,. exibiçao de filmes às 19,3P horas�
Dia 31, grande soirée. Dia, r de abril, matinée infantil.

_._---.� ...•._----. -��
.....

IMeditaçÕes
(Aracelí Mél�)

l'rna simples análise ctti históriã
dos jJO\'OS europeus, assegurar-nos
ii UI' que, desde o alvorecer dri V

século, época r-m que na região dd
Europa se Iocu lizurnru, até ao pre
sente, não cessou ainda a güerfa
eur-opéia, pelo que já atingiu o seu

décimo-quin lo século. Para tudo di
Passageiros embarcardos pelo 0- zer-se dai In-Iicosidade permanente

vião da Cruzeiro do Sul: das naçúl's daquele continente, bas-
Para Curitiba: Wíllian Alfredo ta a referenda de que em dez sé

Maya e Constantino João Kotziaa. culos l'egistr aram-se �:n guerras en

Para S. Pc u io : Anne Marie Hu ln' e lux. Nada as demove do espi
ckradt, Dr. Al)olonio Bouret, Hon s

' rilo d(' beligerância. Seus tr-atados,
Reinhart Freiherr Von wongen.! pactos c: r.liançus tendentes a har'lhwirn, Bernardino Costa Vaz, Julio munizú-lus I' dar-lhes uma paz justa,
Eiras Garcia e Anna Hoepcke. I têm redundado cru fragorosa decepo
Para Rio de Sorieiro : Norberto çáo . .'\'e111 mesmo a Liga das Nações

IPE'reira de Magalhães, Auraa Ar' conseguiu nníf'icá-Ias C bloquear a

nCJ.ud Santiago, Americo Santiago, irn e :JS dt'S}i!\'e.nças e.
Jll que sem.preEduardo Augllsto Sun t inqo , Denise estão envolvidas.

Santiago, Mario Candido Macha Ap,'JS a chamada paz de Versalhes,
do e José de MO(iJalhaes, f'ciia sómcnt .. no papel e não nos ------------------

sonthuentos, fr-acassaram tôdas as

DESEMBARCADOS: �'ll,lfcrôncias pró desarmamento, se-

Procedente de Curitiba: Maria., gui.ntlu-sc () febril programa de for- B comenda"o-es aos prefe·ltos do R 6 doSulde
. Lour�e!i Brugmann. Affonso tlf'icação d�s Ir-on leirus, do aurncn- e \I • •

GUllhermlJ.'�o Wo�oierley Ir.. e An lo dos ef'et ivos til' [erra e �llar. e do Porto Alegre 19 (A. N.) - dentro das normas que regem
gelo AntonIO Semmera Procedente uperf'ciçoumcn!o da maqumarra de .

, d' D 't .,._' rd 'bl' r eíto as
de São Paulo: Major Francisco gUP1Ta, E, soh O manto daquela hi_IO DIretor o epar amento a or 'em pu ica e

. es.p
Pinheiro Barroso, Adelaide Lobo púcril a (' fi1ícia paz de dezoito, Ie- das Municipalidades enviou, :aUJtOlI'idades eonstétuídas. S.

�Çlvarell do .Amaral, Maria Stela \':JnlllJ. os :llI!,biciüsos da, Europa a ontem, ao prefeito deste Els1ta-, excia. espera que O'S senhores

Al;Tla.
rol MOl'lt�, Dalva.Salgado da lunuanidarle a

dOlr.lrosa situação de-

Ida a seguinte circular: Como' pref.eitos na qUal. idade de. dele-
,

Cunha, Antomo Banedlto Sa lqodo sespcruda 1'111 que se encontra, , d' h' _-+ I' 10100 d ' ,fi,nn a pro-
d Ama�i dÇl. f.;:!ru.'I�a, Eduardo Ronaldes V. :'\0 dizer de Daniel, profeta he- e_ O con ecrmenco �era, es- b 'os e. sua .con � ç,

.'

I Taurisano e Jayme Was�mann, hrcn. unir-se-iam as nações do Ve- tao sendo dados, ultimamente, curem evitar dísturbíos, pohÜ"
ÇDdo&o P;o�e�?",te 90 Rio de Ian�iro: Vir Ih.') �lL!n�lo p�lr mcio. de .laços ma-los passos necessários a com-1cos e que, da mesma forma, se

� !iU::lC.l �us:tÇl 'yopeii, Franclllco Au - [1'1Il10111alS Intel'l1flcJOnals, como piementação dias in'sltituicões I .' .

• ,

reha de AlmeiÇl_Ç1, Waldemiro Baz-l rcall1lpí1lc se C:lcontr:JDl, entretan-
d 'to d 'E con- mantenham mflexIvels noS

o j()� Valéri ''Y� zane�lll, Jo�o dos, S_antos Areão. l,�l (j\!e pO!!tiCHll1entP.iúlllais.se lll:li- em�cra: 1Cas o :paIS. m. seus postos de honra, presidin-
a:uxiliar ela escrit a. Gran:s, at, �V(ihn� Mo.lfll e Ylcto,r I;iugo Men t I,camllll, E tal tem Sido a, tr!ste h1S- sequencIa" v_9litarao a 'ser ,dIre- I d ',sencão de ânimo e su-

..nisch S. A.
OrlO da hrma Rei 'I&i Co.te. t()r�<l J[_'lflll'les povus cnstao� .que tas as eleIçoes para presIden-, o ?o� ld �

d . 1 . dos

;- -:--;----:-----____!'..:.,-
-=.--=�

�

- --

--o ll}alS al�oralll .M:JrLe do que a Cn�to. te da República, governadores penond� e o esemo .aI
"

I .estrad d P �fi"!nO engu'JU (.�)]1111I1l(tades que. �xcluem a dlre-
e prefe�tos. Por força dessas ,aconteCImentos. Acre�lta ",

ii e anta r O�. '-.�AtQ fi çao e a )ontade di\'IDas de seus pro-. - .. 'excia portanto que nao avul-
I f�' toco!os, não é dl' maravilhar vive- medIda:s, voltarao a organlZar-1 .,

. ,'. d t E ta-

de Bal·xo
um Co. � • I rem uma hibtória ele lut�s 'e destrúl.- se os partidos políticos e estas te nos m':�ICIpIOS es e s,

-

.

U , morre� 'vÍ.J: fl)éj:'e!i) - - (J cão" P�rlll,itiJ:� J)e�ls a. t'ont_i)1l1al�ãq aJtivid!l�es serão plenamen�e do, ? ,e�pmto, �e exaltaç��
Que.lx�m'li'8 08 moradores Q in. S. Pa'ulo, '.' � ªig!Ot1�� ��'I�IO "r.:a,)� d,' ", l_llfllPd pr.)I

..

lllplto tEm,
jil..ssegurfidas pe}:as leis do paIS. partld�I:1..

a sempre

..

, contraPlo.duatrtals da Ponta de B .

!
m

.

T 1, ':11'
. .

..rl J
' ,)0. I -

t
.

ii; dJu 1; s"'lbam todos

hald.e da vísinha cid :;IXO. arr::-
.

emno a�aj, 4;
fi.

.., q.§ 'J Q§8 (Cqll Hmw I!H próxima semana). Il!: OP?r:. uno, pOlS,' que nes as I' cen e, e. que ';_'I'
"'.'
-' ., •.

José. contra o pes8im
a e d� S�o meses de Idad ?,..Hlh... ... lUª,

.

,

icondlçoes e em nome do ST. 'colocalr acnna das pàIxoes., D

conservaçao em que °se eataho CiG

I de Almeida r.. �jdent'e
'

.. � I N (l fllH' ti no lft.l' Interventor Federal êste De- d1ever que assiste a todas os

d
ac a a ' ... TE N () T

. . ,

��r�e� mallt�do pelo mu,:,�ci�io, IElisa, 19, no ,T� 'e1iof'mbé; ap.. ..J\. parta!llento faça sen�ir aos sr.s. brasileiros, n�ste_momento em

cu� locahdadde, que ]a dlÍi, gnharrdo um ob]e,\o estranho Ilãu dtlvf\ faltar Prefeirtos que S. eXCla. deseja que nossos lrmaes escrevem
a o acellliO e carret

1.1
'A

, di '.

tronlportam a materia .

as qu"" evou-o a boca, e�'Ulindo-o. ..
.•• "'"...... .. fique plenamente assegurada a com sangue, em terras s,�an-

olaria� alí instalada9.prÂm;r';���' M.omentüs de.
pO'j.s, SL"l1tido-S'8

IlUberdad.
e de propaganda polí- tes, este querido e alviçareiTO

q�attldade de pedras e huracoa'IDJia1, O garotinho pôs-se a cho- ... V�loso itica, desde que se mantenham nome - "Brasil".

�:;:lde�t�J� na referida estrada. tar rar, ·chamando a a.tencã.o de Machado"
•.:. ..." das II lCl imo o transporte da lo .

,. _.'. --
----------------------------

que requer. todo o cuidad
uça. seus geultores. O .Infellz menl- V

'

,n�o part.i�. Nesse sentido\;"��: n,? f�a1ec�u .no Posto de As,sis- afea:::��;e�a,eq��!�aS��'�' C"�- 'Dedro Paulo Leone'll-. f8�tOB rel�erado!l pedidos 0.0 Pre� tenCla Publilca.
'" V� .I

/;lto,;�sa�XJpasé.• _

.

CamlS8s,- G;;V-:;T8S, Pijame� t��da��rcvaiS;<:����!�:'J.t. -"iversár.·o de falecl-mento
,

•

•

•
051<80 de Meiasdas melhores, pelos me- Rua Tra;ano, 7 - Sobrado

Anlm.a.ls na Bahia Dores preçOll só na CASA MIS- Flor.ianópolis. 4- · '-ornília Leonetti convida a todos OI aeuI

B h 19 L
Üh. 'le••ôa. omigal :para a mi••a em in-

.

a la, (A. N.) _ Rea- CI ANEA �Rua:C. Mafra, 9
�

- do .eu saudoso filho. irmaó.

i ll�ou-se, ontem, no Parque On- ••
-

'

_

--
.

-
__

o

_

A 1,- -"QLO LEONETTI, pela pal.o"

�t�:�f:���!���saeâJ:�:�lRelDlsch S.A��-Indústlia e Ctmércio E��;;':!f!�.á�í� d. �
•••

::.�;�.:�<EE·::i
'�s Derivados da Bahia, Oil:' a-'/" r

Acru:m s� a dlsposlçao dos,Sr? AClOnlE:tas na Sede Social, M' dia 23 do corrente, «sexta·i.�

"

C·���·l
mzada pelo Instituto de. PeQcuga'-'r,la f�ua Joao .�.•nto N, 44, nesta CapItal. 0<: d::;cumentos a que se e;;��d�lt��a, no altar de nossa Senhora de Lourdes, u.

v .. re ere O aritlgo 99 do decret I' 2 J� se confessam profun damente gratos a todos qu

ri�a em colalbomção CQm. o g'{1- de 1940
0- eI n. .627. de 26 de Setembro rscerem a eSlle ato de fé.

...

verno federal e estadua� A ex-�
.

. , . ".
posição estará a:berta �Ol ":__J Flonanopolls, 28 de Fe�p;rei:ro de 1945. \

.

blicb, até o dia 25 qua�; ,

.

.'
Heli:.or Bittencourt - D. Gerente

será solenemente �ncerradat... �li No/ta., DeIXOU de :se� publicado antes ]po_!' falta de espaço.
Entre diversos atrativos o � ,

.

AS�EMB:LEIA GERAL ORDI1�TARIA
celltame apresenta o Pavilhão I/o . flCa:n. C?�,Vlda�os "�s S,rs. �cioni8ltas para a Assembléia
de Piscicultura e provas hipi- 'IÍl�?'

Or du}ana a. I eall"ar-se dia.31 de Março corrente ás 15

cas, organizadas pelo coman-I' a\na Sede �oCIal, com a segumt� ordem do dia:

do da Força Policial. Além dos '1' . J' Aprovaçao .do balanç?, relatorio da: Diretoria e par.-
produtos da Secretaria da 1 (,e1 o Cüns.el_9.o Flscalj Telatlvo� ao exercido de 1944,

A's 5 e 7 1/2 horas

Agricu1tura e do Instituto de I ;! E�eIça_o <do Com�e�ho FIscal e SupllJentes.
SESSÕES FEMININAS

Pecuária, gmnde número de. li"
J Flxaçao do� VencImentos da Diret"ria e do Conselho Mulher,' Marl"do & CI"a

criadores bahianos e de outros'· IS1C�1 para ° exerellCIO de 1�45. A

Estados

a.
presentaram

�nimais.'I.
I F) .,Ou�ros. asruntos de mteresse da Sociedade. com Ray Milland, Betty Field, Patricia Morisoo €

selecionadas, 'senldo mats de "� lonanopolls, fi de Març,? de 1945. Eugene Pallette

600 o número de bo'Vino:s ex- ;
- Szdneí Noceti - D_ Presidente NO PROGRAMA

postos,. figurando, ainda equi-j '_�____
FILME JORNAL (Nacional D.F.B.)

��e�:oo��n��i,;:�·s��;�sl��Oq��; IlIdú�tria, .. 1J�m�rci�, Seguros, Inot 8.4. Preços: gr:�,�E� l�������� in������hoL��:e�:)Cen&ura
pela �el�çao dos pl"D;dutos, a Ac�.•�m-se a dlsposIçao aos Srs. Acionistas na' Séde Social, • • •

EXl?os�çao deste ano e uma das em I.ta]iSl, os dO!2 umentos a que se refere o artigo '99 do decre- CIHE "IMPER'IA.L"maIS lmpOl1tantes que já se
to-leI n .. 2.627, d,; 26 de Setembro de 1940.

"

realizaram aqui. Itajiai 5 de 1\ Ifarço de 1945.

,

Sidnei Noceti - D. Gerente
iii

Nota: DeIxai] lOS de publicar antes por falta de espaço.
IV >ii' «< «<

•

VIDA SOCI.L!\.L
vtaJantetllANIVERRAJUOS

Menina Zuma
Muitas scrfio as felicitações que

:;..�e,o;:eberá hoje, das suas inume�as

,.c,q.'T\íquinhall a galante menina Zu

m�'; .'jlhínha do ar. Erasto Mace'
do. l:'luito digno Secretario do

, Co�p, llddo dos Elitados Unidos,
nellt,a co�jtal.

•

M�Ana luíze-Helena
Completa hoje o 3' oniverecírio

," Q graciosa ....>�enina Luiza-Helena.
) filhinha do se. J.oão Sovas Sirida
i;.kis e de d, Otili� Siridakis.

•

Zoldorí-Moat:fr
Tral\lI«orreu, ontem,.o .c;._niversá

lio do lT..,slníno Zoldorí.M�jl.prr, fi·
lhh�hr; .9.9 .]3r. Moacyr ROQf;1., !fun
cionc{.��o d}c I. A. P. C .• 6 de ,#I).:IU

espôsa. ,<l, &Cil� Rosa.

r, '" •
L ("uem aDOI:.� JwJea
_'l!' jovem Artur '-

"':�uo ;

<" .sra. Balbina P
'�i'Ia

'I:!tt,.
o

�,
'l

"" rmBnino César-Uhald"de!. Cb.m.ara;

SANGtJENOJ_-
Contém oito elefuentos tôniéô,
F6sfbto, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Os Pálidos, Dep?uper&do@,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíticas rece

berão I:t. tonificação geral
do organismo com o

CARTAZE'S DO DIA
__"_0_.I_E 4;.:8 �feira HOJE

--

«()DEON;-CIHE

A 's 7 1/2 horas
ULTIMA EXIBIÇÃO

George Sanders, Brenda Marshall e Philip Dorn em:

.

ASSl �MBLEIA GERAL ORDINÁRIA Pa ..

I
•. Flcaf�, �Ol.1Víd adas. os S1's, acionistas para a Assembléia

ris nas revas
GelaI Ord�.a.na a realIzar-se no dia 5 de Abril p, futuro às 15 NO PROGRAMA
horas na Séde S.re. �al, com a seguinte ordem do dia: CINE JORNAL B�ASILEIRO 3x96 (Nac. Coop.)

.

1) 4prov�.çã',?, do balanç?, relatóTio da Diretoria e pare- A IRMAS BRONTE (Short)
ceI do Cons,el_Po Fi :scal, relahvo� ao exercício de 1944. FOX AIRPLAN NEWES 27x16 (Atualidades)

2) E�elça...0 de, Conse�ho FIscal e Suplentes. '"
Preços: 3,30 e 2,20. Imposto incluido_ Imp. 14 anOl!

. 3);. Flxaçacl, di �IS VencImentos da Diretoria e do Conselho
• • •

FISCj':tl para o e;;:-er,c1cio de 1945. Amanhã, finalmente no Odeon às 5 e 7 30 h
4)rl Outros aSH'untos de interêsse da Sociedade A melhor cbola- da' dula n' 1 do ci�ema.�ras
It,a.ía:í 5 de Ma l;ÇO de 1945_

.

D fI J _ _' ,,} Sidnei Noceti - D, G�l'�ll,te ois antasmas vivos
------------------------------------��----------------�--------------�----�------------

Faleceu a irmã de
Santos Dumont
Lisboa, 19 (U. P.) -- Infor-

mam do Porto que faleceu alí
. na idade de 85 anos, a senhord
• Maria Santos Dumont Villa
: res, natural de Ouro Preto, em
Minas Gerais e irmã do célebre
aeronauta brasileiro Santos

. Dumom; � Pai da Aviação, A
extinta residta em Portugal ha
,QO anos.
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4 o ESTADO. Quarta·'elra, 21 de Marco de 1945
ns·. ..," T°?;-'t" II ..... ('

Indicador Médico IA capacidade de carga entre os

;eEE. DU. e a America Latina
'Washington, março - (S. 1. J-I.' lo <1 capacidade de cargia entre os

� (119) - Uma série de artigos, Estados l 'n.idos e o Brasil. Os pe
intitulada "Capacidade de carga didos de cópias, devem ser encami
aérea entre os Estados Unidos e a 'nI121(!oS ao "Bureau 01' Forcign ·allti
Amér-ica Latina' deverá aparecer Domcstic C0I1111]('ree" dos Estados
na Secção de Tcansporte do boletim Unidos.

.

do Serviço de Consultas Industriais,
den tI'O em breve. Estes estudos são
destinados a contribuir para a so

lução do problema do crescente flu
xo comercial entre os Estados Uni
dos e as Repúblicas Sul-Amer-icanas,
bem como para: acelerar o ritmo do
comércio de mercadorias em que a

rapidez na entrega é essencial. Os
(�ados hásicos contidos na série se

rão de auxil io não só para os ex-

portad-n-es o importadores, f'ncili- to com Pronto

tando.Jhcs a detcrminaçâo dos pro-I Alívio Radway,
dutos que podem ser mais vunl ajo-
samcnt« embarcados por via uérca I ••IIIII1"!II1II
mas ajudar também a determinar (; I
volume e os tipos de aviões ncccs

�ários paira transportar de mudo
adequado as cargas aéreas. O pri
meiro artigo a vir à luz dirá rcspci-

Ali� de' cortar as rétas de fuga
Paris, 20 (U. P.) - As for- .garam a Saint Wendel, a só 18

ças dos genera� Patton e j kms. das forças do Sétimo
Patch em operaçoes na zona Exército que se encontram na
do Sane estão pondo em jogo zona de Saarbruken, As t,· ,}1
um movimento que poderá síg- pas do Sétimo Exército t Jfi-'
nífícar o envolvimento de mais tuaram grandes avanços ape
de cem mil soldados nazistas, sal' dos tremendos esforç�s na
Notícias da frente triangular zistas palra deter os atacantes.
do Mosela, Reno e fronteira
franco-alemã são bastante des- Os soldados de Patch já estão

,
símístas no que se refere a de- combat�ndo a apenas se�e kms.

VENDE-SE uma. proprieda- fesa alemã que já está sendo de Zwelb�ke? �,tambeT?, a

.

de sí t a em Bar considerada como desorgani- pequena dístãncía de Wíssen-

�elfos. com casa,
,

pasto. bôa zada. Os mais importantes h9urg. Os norte-americanos es

agua e p�quena chacara. 1'ra·
avanços nesse setor foram efe- tao, nesse, s�tor, tratand9 de

tar a Avenida Mauro Ramos, 50. \tuados pelo general Patton.] avançar rapidamente afim-de

-, cujas forças ocuparam Bad- :contar as rotas de fuga dos

V nd o predlO n 35 ' I '

t 'b Re o-se . K!reuzach atravessaram o rio 'naZIS as so 1'e o ena, Xas zo-
� da rua Fernan-' , n"'s de Mo'g'u'ncI'a L d 'g'sha. Nahe e penetraram em Bm-. &, ,e U' 1 '. -

do Machado, nesta capital.
genna, margem do Reno. Com Iv�n, Er:trementes,. �rosse!?iue a

(e! ã desocupado). êsse importante êxito, as for- dJistençao das posIçoes alladas
Tratar à rua João Pinto n 51

ças de Patton chegaram a um Ina cabeça de ponte de Rema-

M t "b I t� ponto situado a apenas 231 gen. As posições norte-ameri

O or li evro e kms, de Moguncia. Ainda nes- canas já foram extendidas, em

Vende-se um motor completo se mesmo setor as forças no-r- Ayden, flité um ponto a 12 kms.

Chevrolet 1939 em perfeito es-
te�amel1ÍiC'a:na'S ocuparam So- e meio da margem oriental do

tado. Tratar com Filipe Jorge berheim, a 75 kms. das posi- Reno. Durante as últtmas 24

Edifício Laporta. V.4 ções do Sétimo Exército, que horas sómenlte as tropas do
investe sôbre PiJ1masens. Em Terceiro Exél'cilto aprisionar
oUitro ponto, nest� mesmo se- mais de 5 mil soldados �,
tor, as forças de Patton che- mães,

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Me<11c1na ela Un1yeraldad. 110 BrIuIl)

tlX-tnterno do 8en'lço d.. ClI1nica Médica do Proressor On'aldo OliTetra. m6d1co do

Departamento de Sa110e

u�tNJ()& .IlUtDICA - HoJ68tIae Intenu de adulto!! e crlaJlÇAL CON8ULTORJO
• IUIlI!IUJJ:NUlA: Rua Fel1pe ScbmJdt Jl. 18 - TeJ. 8lZ. CONSULTAS _. Du 18 b 18,

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 _. DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

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

DR. ARAUJO

I'0I'1II&I10 pela Un1yersl.da<1. d. Genebra
Com prAtica nor: hospltata europeU8

JHn1ca m6dlca em iterai, ped1atr� doen

lU do s1atema nerrolO. apanlho ltenJw.
ur�lo do homem e da mulher

\JIIIt.te. T6CJ11oo: DR. PAULO TAVABIl8

CurIO de Radiologia Cllnlca com o dr.

Ilanoel de Abreu C&mpanarto (1Uo Pau·

o�. Eepeclall2llldo em HIglene e Batid.

?1lbUce. 1,..1. Un1yer.ldAde do RIo d. Ja·

�e1ro. - Gabmete de Ralo X - .I!llectro

udl�afla clJn1ca - Jletabol1mlo 1)&.
41 - Sondagem Duodenal - Gabinete
le tw!oterapla - Laboratório d. mICro.

'opla e anAlise cUn1ce. - R� Fernando
.achaÓO. 8. Fone 1.1811. - J'lor:lanópolla'

DR. AUREIJO ROTOLO
Médic. - Cinr,ião - Part•.,

IA 10 S X
Moderna e possante Instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar. úlceras gástricas e duo
Jenaís, câncer do estômago, afe
ções dai vias blliares, rins. etc,
Aplica o Pneumo-tórax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Oudas curtas e ultrs-cur
'as. Raios Infra-Vermelhos e Raio!
Ultra Violeta. Infrason-Terspía
Consultório: Rua Deodoro. I

esqnína Felipe Schmidt
,

lu • b 12 hr•. , e du 14 .. 17 hr.
T.'''''nn. 1 .,.

VENDEM-SE
CASAS: na ruo Uruguái. di"ersas;

pequenas, com renda menlal de
420,00, por 31.000.00 cruzeiro•.
No Estreito. por Cr$ 25,000,00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000,00.
No Avenida Rio Bronco, por Cr$

48.000,00"
Uma no rua Campos Novo., num

terreno de 1.524m2; por 40.000,00
cruzeiros.
Tratar com A. L. Alves, no rua

Deodoro 35.

'UMA torce

dura ... uma

contusão .. . uma

dôr reumática ...

Alívio imedia-

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Ja.eiro
.

ESPECIALISTA
Doenças e operações (',OS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clr-urgía moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)
Esôfagoscopia, traquecscopía, broncoscopia para retirada de COl'pOS estranhos, etc.

CONSULTi\S: <las 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

Procura-se

CréditoMútuo Predial
Proprietários _. J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas boníficocõ JS e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ },OO

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Do. Servic;os de Clínica Infantl] da Assistência Municipal • Uo.pltal

de Caridade

CUNICA M.tDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: nua Nuncs Machado. 7 (EI!!ffclo S. Francisco). to ...

Consultas das 2 às 6 horafil
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:1

DR. BIASE FARACO
Médico -r- chefe do ServIço de Slfi1:!t1 do Ce'atro de ialld.

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAlS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das :I às 6 h. - R. Felipe Sehmídt, 4G
RES.: R. Joínvíle, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.riz - Garganta
Diploma de habilitaçào do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 12511
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra. 77.

DR. GERHARO HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

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

HOSPITAL ")'.'ERftU RAMOS",
Curso de ",perfeiçoarnento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo � F1C-esta
glárlo do Instituto "Clemente Ferreira", de ,lS1ío Paulo - Ex·médlco interno do

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
CUNICA GERAI, - DIAGNóSTICO PRECOCE J,; TRATAMENTO ESPJiJCIAUZ.'\DO

DAS nOENças DO_ APAReLHO RESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Di������d�:S �:aS �si�;::' J����?rI5Ó�O�,�,u�4�:tor Meireles, 18

DR� MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

l-'ur1lO � AoerfelQoamento e Longa PrAtica no Rio d-e Janeiro

tJO.!'(,8U LTAM - Pela mUlbI: dlarlamf'JlIlte du IO.30à.12 h•• à tarde ezc.pto 00.
""adoe. du I4I,aO .. 18 bar.. - CONSULTORIO: Ru .1010 Pblto lO. 1. IIObrado -

f'oDe: .....1 - ReslclêllClla: Bu PreDidelllte co.nabo, 'L

DR.. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERA.L • AI,TA CIRURGIA - MOL1l:STIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de MediCina da Universidade de SAo Paulo, ond4' fOI
Assistente por vftr!os anos do Serviço Cl.rúrglco do Prof. AlIpio Corteia Neto,
ClTUirgm do estômago e vIas biliares, intestinos �elgado e groSI!O. tiróide, rins,

próstata. bex�a, útero, ovãrl08 e trompas. Varicoceie, hldirocele, varizes e hérnIa
CONSULTAS:

c1aa 2 l. 5 horas. à Rua Felipe Schmldt, 21 (altos da Ca'l!6 Paralso), Te!. 1.698,
RESIDltNCIA: R'llJ8 Erteve.s Jl1n1or. 179; Te!. M764

DR. REMIGIO
CLINICA DDICA

MolátlU 1nternu, de Senhoru • ('''M,

tnçu em Geral. CONSULTORIO: Rua

:Y'ellpe Schm1dt - E<11flclo ÁlIl611a Neto

'ODe 1692, » .. 12 e 1... 17 horu. RE

IIID'lbNClA: , Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. LADRO DAURA
iJ8peclal18ta em Doenças d. 8enbo

ru - Vias Ur�n6rlal!.

CurIlO de especlal1zaçllo de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, ela Fa·

�,uldade de Medicina de sao Paulo,
Tratamento especlaliZal1o, m611co •

cirúrgico. das afecções do aparêlho
genital temInlllo (Utero, 0.....1'10..
tromp&.1I, etc,).
Cura radical c1u lnflam&ÇÔN do.

anexO!! (Ovarios, trompas), .em ope·
raçlío), Tratamento de todO!! 08 dll·
tGrblo8 da meJUltruaçlo e da NteriU·

dade.

Tratamento moderno da bJellorra

l(Ia a!Coda e crOnica. em ambo8 .01

sexos, por pr�S8o. modernOll eob

contrOle endollCóplco - Uretroeoopl.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Ou 10,30 li l'

tloras e du 2 II D.
Consultório - Rua Ttradentlll 16.

P'one: 1.1163.
Resl� ..'" TIirMlnt'" ,

!1OlI'�),
.. �..,.�----.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

0Irarcila • Or&oPfJIIJL VlfaIIIla • 0IrarIPlI
'0 &oraL P81'toII • 4-eM ......_

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rtamente du 1... 17 boru. RIlSIDaN·
'11 A! 41",t,...n... .'''I01m. .. ro.. T.'.

Dr. Newton d'.vlla
Operaçõe. -. Vias Urinarias'· Doen·
(;OIl dos intestino•• réto e onu.

-- Hem.orroidaSl. Tratamento da
colite amebiana.

Fifilioterapia -- Infra-vermelho,
CONult: Vitor Meireles. 28.

Atende diariamente à. <il.30 h., e,

ã tarde. dOI 16 N. em diante
a.,ld I Vidol Rgm�, se,

Fo... l067.
.

Emprego em escritório ou casa

comercial, Moça, idônea. com
prática de datilografia. Dá óti
mas referências. Informações
nesta Redação. a O. S,

10 v. 6

Oportunidade
Vendem-se um estabilizador,

um piano em perfeito estado.
marca «Essenfelder», este por
6.000 cruzeiros, e um guarda
livros de imbuia, Tratar na rua

Esteves Junior n. l3S, com o

sr. Patrick Sullivan. Otima
oportunidade. poi:! trata·!!e de

nogócio urgente {:or motivo de

viagem. 7 v. 4
�..........-.-..........._- -_-_'_'.-

--

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

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
--------------------------

MACHADO & elA.
Agiftcia•• Reprelentaçae. em Gera)

Matriz: Florian6poli.
Rua Joao Pinto. n. !!
Caixa POltal • 37
Filial: Cre.ciúma

Ruo Floriano Peixoto••/n (EdU,
Pr6prio), - Telegrama.: "PRIMUS·
Ag.nt•• no•. prinoipal. munioipiOl

"O r..tat\o

••
De ordem superior ficam convidados os associados da

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

virem liquidar seu debito dentro do prazo de dez (10) dias.
Findo o prazo acima as contês serão cobradas executiva·

mente de acôrdo com a lei.
C. C, F. P. C. de FIorían6polis, 80S 15 março de 1945
BENTO AGUIDO VIEIRA - Pela Comissão Interventora,

S v. altiL

Cooperativa de Consumo dos Funcionários
Públicos Civis de Florianópolis

EDfTAL

MATE: gelado
chã
chimarrão

Bebida saudável
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o santo do dia
São Bento, Abade e Confessor

«Os santos jamais prestaram
serviço algum à humanidade». A
firmação categórico dos nazistas.
Um olhar superficial poro o vida
de S. Bento basto poro refutar
esta aSllerção sem fundamente
No..o santo nasceu em Núrcia
Itália, em 480. Foi enviado para
Roma onde frequentou Oll melho
res escolas. Mas, o vida Iícencí osc
de seus colegas levou-o o fugir pa
ra o ermo de Subiaco. Aí achou
um mestre da vida espiritual. Des
coberto por postares. espalhou se

a fama da santidade de Bento
nos arredores. Os monjes ie um

convento aí exiltente queriam tê
lo como abade. A vida, porém,

rdêsses homens não correspondia à
elevação de seu estado. Bento fun
dou, estão, em Sub ícco , um mos

teiro Inimizades e calunias fize
ram-no abandonar aquele lugar o

que levou-o a funGiar o celebérri
mo convento de Monte-Cassino.
AOll 21 de março de 543, morreu

S. Bento Sua obro, porém. sobre.
viveu o. Monte-Cassino ficou o bel'
ço da civilização cristã. Não é
a firmor demais, quando se diz
que a nossa cultura se baseia no

labor de S. Bento, e de seus filhos
espirituais. Em todos os domínioil
do saber eram êles 08 pioneiros
Elell fundaram as cidades do nor

te e centro da Europa; êles con

servaram as riquezas dos literatu
ros antigas; êles cultivaram as ar

.
tes i fomentaram a agricultura e

OI OfieitH, êles, enfim, transforma·
ram 051 selvagens nórdicos em cris
tãos civilizados, Mereciam o títu
lo "Civilizadores do Ocidente",
Oxo.lá, tivesse a humanidade mais
servidores como S· Bento,

� Agonia
da J(sma
Aliviada em Peuces Minutos
Em poucos minutos a nova recelta -

Mendac!> - começa a circular no sangue,
aliviando 08 acessos e OS ataques da asma

ou bronquite. Em pouco tempo é llossivel
dormir bem, respirando livre e tacümente.
Menda�o alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o rnucus

que obstrúe as vias respíratorias, mInando
li sua energia, arruinando sua saúde, ta
zeudo-o se n ti r-se prematuramente velho.
Mendaco tem tido tanto êxito 'quI:. se ofe
rece com a garantia de dar ao '"paciente
respiração livre e faei! rapidamente e com

pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias, Peça Mendato, hoje mesmo, em

qualquer farmácia, A nossa garantia é a

sua maior proteção.

�endaeo A�a::,:::,m
Agora tambem a Cr $ 10,00

Registro Industrial
o Departamento Estadual de

Estatística, está convocando os

senhores abaixo relacionados pa

ra dentro de 8 dias, regularã-
,

.-

zarem a sua situação para com

o Registro Industrial. Findo o

prazo, serão impostos, aos fal

tosos, multas variaveis de Cr$
200,00 a Cr$ 20 000,00 :

Adernar Campos de Meo, AI

berto Entres, Alves S. Santos,
Antônio Carlos Werner, Arman

do J Brito, A. J. Pereira, Al

ves Santos, Alcides Silva, Ar

tur Alves Our iques. Benardino

Zacarias Bernardes, Carlos Ber

ka, Celia Costa Linhares. Car

doso & Cia, Carlos Brjsi 1,
Davi Medincoff, E. SOUZ9, Ed

mundo Prodüs�ini. ;Ernílio Jor
ge, Delgidio Dutra. Florisbelo
Silva, Francisco Motta Espe
zim, João José Mendonça, João
Sorrentino Cardenuto, Jorge
Barão, J. O liveira e ·M, Silva,

José Augusto fI'aria, João de

Almeida, João Serra tino, João
Américo Cardoso, João Silva,

Jurema da Silva Pereira, Ma·

noeI Felisbino, M. Batista. Mi

guel Valentin, Maria Dealtina

Machado, Nicolau Camariere,
Nilo Lauz, Neogenío Orilho,
Orlando DurvaI Dinger. Paulo

Zanini, Policarpo de Ohveir a,

Pereira & Cardoso. Rodol1o

Zimer. Satiro Vieira Cordeiro,
Soe. Ind. de Automoveis, Teo

doro Gründel, Tito Gomes &

Filho, Tom A, Wildi, 'romaz

Csmiti, Torquato Delfino da

Rosa, Valdemar Coelho. Vir·

�lin" RQaa e Willy Hólld,

Cr. S 20.500 para os Vencedores do Concurso Final Lelizia
Abrão Bittar, de Franca, vence a competição de vendas de 1944 - Irmãos Mardegan, de Mirasol,
conquistaram o 2.0 lugar e Salomão Daher, de Barretos. o 3.0 lugar - Relação dos outros premiados

- Para 1945 prêmios ainda maiores!-

Ao alto, tuuirante« ('ol/tidos por {I('(l."r;o do eutrena ile l.; 1/1 ii crurri ros tlfl Sr. Atini« Bü!« /', ('/II Fraura, ienuo-se O premiado tom o 81'. Aberto Bonfiglioli,
representante de Dianda, Lopez ,(. t ia., na AI!u Jlug;(II1((, ,j asreua. vista geral da rasa "3 Irmãos", de Abl'ão Biüar. Em baixo, da esquerda parti a

direito; o elide da iirma Jlu.rdega1l ti'· tia.. (Ie .1Jim.,ol, e o Sr. Salomô» Datier, de Batveios, /10 receberem os seus ]J'I'Pmios.

Abrão Bittar, propríetário da
'

zenas de pessoas. quando o

casa "Três Irmãos", em Fran- representante da Empreza de
ca - o maior estabelecirnen- Propaganda Standard. Ltda,
to comercial atacadista em o procurou para fazer entre
todo o Município - fechou ga do cheque de 1;; mil cru
COm chave de ouro a cornpe- zeíros em nome de Díanda,
tição dos revendedores de Lopez & Cia. Ltda .. Ao rece

produtos Dialop em 10,14. bel' a importância, o premiado
Conquistou o primeiro lugar não ocultou a sua satislação :

no Concurso Final de Dezern- - Esta iniciativa da firma
bI:O, promovido pe�a firma Díanda, Lopez & Cia. é for
Dlanda, Lopez & Cm, Ltda. rnidável. Tinha a certeza de

, entre milhares de revende
dores da Capital, do interior
de São Paulo e dos Estados
de Goiás, Mato Grosso. Mínas
Gerais, Paraná e Rio Grande
do Sul, que concorreram ao

prêmio máximo,

CASA "TRÊS IRMÃOS"-
UMA TRADiÇÃO NO

COMERCIO DE FRANCA

E a sua escolha foi bem me
recida. Em poucos mêses, de
Junho a Dezembro, us com

pras de produtos Dialop rea

lizadas peja Casa "Três Ir
mãos" superaram a de qual
quer um dos candidatos. nu
ma evidente demonstração
não só da qualidade dos pro
dutos Dialop como do pres
tígio comercial que Abrão
Bittar desfruta no Interior de
S. Paulo. Ele possue uma das
maiores casas atacadistas da
Alta Mogiana. O seu estabe
lecimento ocupa um quartei
rão inteiro. Lembra um ta-
111080 "drug store' norte-ame
l'icano, tanto pela profusão
e variedade de mercadorias
como pelo movimento inten,
130 de clientes.
Abrão Bittar atendia a de-

que o primeiro prêmio viria
parar em minhas mãos, Para
vencer este concurso ííz com
pras elevadas, E o meu es

toque de óleo "Letizia", in
dependente de concurso, já
era bastante elevado. É di
fícil existir, pOI' toda esta zoo

na, quem a Imire mais os pro
dutos IJUl.lOp do que eu Digo
lhe isso por que a minha po
lítica com ercíal Reno pre foi a
de somente vender articos
da mais alta qualidade, Faço
questão de manter o prestí
gio de anos de meu estabe
lecimento vendendo só o que
há de mpillOJ'. E apontou pa
ra. um grande depósito de
mercadorias:
- Veja com os seus prJprjos
olhos! São centenas de mi
lhares de cruzeíros de óleo
"Letizia" que estão aí em es

toque, Mas é um estoque que
não vai durar muito tempo,
porque está saindo em

quantidade!
IRMÃOS MARDEGAN, DE

MIRASOL, CAMPEÃO DE
VENDAS EM 1944!

A firma atacadista Trmâos

Irmandade Beneficente de N. S. do

Rosário e S. Benedito
CONVITE

Mardegan, de Mírasol, elas- se campeão do concurso
sificada em 2.° lugar no Gran- mensal de outubro e, agora,
de Concurso Final Díalop, é classificou-se em 3.° lugar,
uma das maiores organiza- na Competição Final de De
çoe- comerulaís ela região zembro. Ao receber a impor
que abrange a próspera cí- tância de mil cruzeiros de
dade de Mlrasol, Fruto do prêmio, assim se manifestou:
esforço de rapazes jovens, _ Terceiro lugar num con
que herdaram a experiência curso em que milhares de re
e a tradição comercial do vendedores concorrem não é
velho Mardegan, êsse esta- desdouro, mas uma vitória!
belecimen1.o é bem um exem- Estou satisfeito com a minha
pIo do quanto podem o es- colocação. Ela demonstra que
forço persistente, a intelígên- o meu esfôrço de vendas foi
ela prática e a energia moça um dos maiores. E como a
a serviço do trabalho produ- aceitação do óleo "Letizia"
tívo. Ao razermos a entrega está crescendo cada vezmais,
c!o prêmio de R.OOO cruzeiros espero futuramente vencer
ue pr�mlO, anotamos a llI}- novas competições.
pressao do Sr. Mardegan so-

bre a notável iniciativa da I VENCEDORES PREMIADOS
firma Díanda, Lopez & Cia.. COM 500 CRUZEIROS
Foram estas as suas palavras:
- Dianda, Lopez & Cia. mar
cou um grande tento com o

concurso entre os revende
dores. Si já lhe devotávamos
uma grande preferência em

virtude da superior qualida
de dos seus produtos, agora
mais ainda se justifica a nos

sa preferência, pelo estímulo
de vendas que nos dão, Se
rei o primeiro 9. concorrer a

qualquer novo concurso que
Dianda, Lopez & Cia. Ltda.
venha lançar no futuro.

SALOMÃO DAHER, DE
BARRETOS, UM VETERANO
EM GANHAR PRÊMIOS

DIALOP

De ordem da Mesa Administrativa desta Irman·
dade, tenho o prazer de convidar aos irmãos e demais
fiéis, para aSBistirem as festividades em louvor de S
José que se realizarão na Igreja de N. S. do Rosário,
e que constarão do seguinte;

Dias 23 à 25 de Março às 19,30 horas Novenas.
Dia 25 de Março domingo iis 9 horas missa solene.
Desde já agradeço o comparecimento.
SEBASTIAo CANUTO DA ROSA, l' Secretário

3 V • 1

Foram ainda premiados com

500 cruzeiros os 81'S. Miguel
Stadella. de Presidente Pru
dente; Athayde & Teixeira,
de Mirandopolis e a Coope
rativa de Consumo de São
Manuel. Ao todo, portanto,
foram 20.500 cruzeiros dis
tribuídos por Dianda, Lopez
& Cía, Ltda.

GRANDES PRÊMIOS PARA
1945

Em vista do sucesso alcança
do pelos concursos de 1944,
a iirma Dianda J Lopez & Cia.
Lula. ua! também realizar
em 194!í concursos entre os

seus '/'copndedol'es nos me.,·

Salomão Dahel', atacadista mosmoldes do (/no C/nterior.
em Barretos, pela segunda com prêmios muito malore,�
vez é premiadO no ConCllrso

I
aos l'eN'ndedbrt's dos pra

Letizia - Guanabara. Sagl'ou- dutos Dialop.

Condenados e executados
Londres, 19 (D, P.) - O al�

lcado por Barítthsck, coman

to comSindo alemão informou dan"be das fôrçals, foi condena
que 4 oficiais da Werhmacht do a pr1são perpétua. Os 4 oti
fON1Jffi execUJtados d'epo�s de I ciais executados são comte.
submetidos à c o n seI ho de Stroebel, comandante Schel
guerra, por terem stdo decla·· ler ajudrunte de campo do Cor
rados culpados e 'condenados

I
po de Exército, CO!ll1andante

qUiÍnto oficia'1 que foi identifi� Kraf,t e o primeiro tenente Pe�

por não haVler destruido e de- ters, comal1'drunte das fôrças
fendido a pO:J.1Ite ferwviária de I anIti�aéreaJs da defesa da pon
Ludendorf, 'em Remagen, pe- te. . �
la qual os norJte-americanos Iavançaram e'stabelecendo o Comprar na CASA MISCE,
bollsão a léste do Reno. Um "'ANEl é 'Ilbc;r ççoDomiaar I!

... �,
- ......� - --_.... -. .
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ft situação· política na Argentina CO!!e��o (���a E!t�o�Ç!�Qla�! to��!'e!!le�
Buenos Aíres, 20 (U. P.) - básica do país, Seria uma si- vêrno atual para que novos ho- linha Siegfried que fica entre Saarbruecken e o Reno, A linha

O partído Socbalieta da proviu- tuação pouco honrosa para .1) mens possam arrontae-, em me- fortificada alemã começou a apontar debilidade a medida que
cia de Buenos Aíres lançou um govêrno, incomoda para a Re- lhores condições, esse magno tropas do Sétimo Exército foram arremetendo através das ca

manifesto, pedindo a formação públíoa e oensuravel para os e difícil problema. Não será samatas e armadilhas daquele setor.
111ma frente popular para a homens da Amenica. Não ha- uma demonstração de debílt
fmmação dum "govêrno de verá uma solução iuternacío- dade e, sim, de rortaâeza de
conciliação nacional '

no pro- nal completa e salUs,fattória ânimo. Charnber ladín abriu ca

xrmo pleito eleitoral. condizerste com a atual atua- mínho prura Chtrrchjll quando
ção do govêrno. O patcíotísmo percebeu que não podía ser di
exige, agora, a renuncia do go- rtgente nem porta-bandeira."Buenos Aía-es, 20 (U.P.) - O

orgão socialista La Vanguar
dila, comentando a ,siltuação in
ternacíonal da Argeneína, in
dicou que "o atual govêrno,
por uma questão de decôro, não
pode aceítar, nern assinar, a
côrdos que signtríquem na re

tíücação absoluta da política
------------�------------------------------------�----------------

FlorlsnÓpoll! 21 Marco de 1945

Cem mil pessoas já visitaram
o novo Jardim Zoclegíce

RIO, 20 (A. N.) -- Constituiu verdadeiro sucesso a inau

guração do Jardim Zoológico da Capital da República. Mais de
100 mil pessoas visitaram o parque. Há muitos anos que não
se via a Quinta da Boa Vista com o movimento tão intenso.
Até às 19 horas, havia gente visitando o jardim, tendo-se toma
.lo indispensavel a intervenção dos servidores da Prefeitura,
que explicavam ao povo a necessidade de servir, pois os aní
mais precisavam ser alimentados. As feras e macacos foram a

grande atração.
Ante suas jaulas estacionava permanentemente grande

número de visitantes. Igualmente o elefante despertou vivo
interêsse, Mariazinha e Catarina, as 2 principais figuras den
cre os macacos cansaram-se de cumprimentar os presentes,
distribuindo apertos de mão.

de Análises ClínicasLaboratório
Farmacêutico CiERCINO SILVA

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistêncio)
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico.

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

Lá se vai a
Siegfried

Bogotá, 20 (U.P.) - Eslt:a
cap1tal e,stá s.of.remdo glJ'oave e's

cassês ,de agua, que se torna,
cada vez, mais agúdla. Calcu
lam os entendido.s que as atu
<üs resel'Vlas são apernas suifici
emites para dez dias. Em alguns
pontos da cid3Jde ha grande
€'specnlação, s.endo a agua ven

dida a (li,nco eel1JDaVOS o galão.

Um filme intenllo e -emocionante,
repll.lto de sensaçõell fortes!

No programa:
Cine Jornal Brasileiro - Coop,
Reportagem de Guerra - Short
Bonequinha linda - Comedia
Um dia no exército - dellenho

Impróprio até 14 anos

Preço' único Cr$ 2,40

ROXY Hoje, 4a·feira às
19.30 hrs,

Sensacional programo
l' Cinédia Jornal. Cooperativa
2' SENTENÇA MATRIMONIAL com

Denis O'Keefe e Louise Albriton
Uma comédia engraçacl-issima. ro

mantica e maluca.
3' A GRANDE MENTIRA com Ge.

orge Brent e Bette Davill
Impróprio até 14 anos

Preçoll único Cr$ 2,40

Medicamentos para
os priSioneiros
Lisl)oa, 20 (U. P.) - o aviã,o

d.a carreira, prolcedente d�
Londrns, trouxe cinco caixas
posando, ao todo, trezento.s
quilos. As caixfts contêm medi
CA.mentos e deverão ser desti
nadas aos prisioneiros de gue'r
ra ingles'es que se acham na

Alemanha, para onde seguirão
pelo primeiro transplOrte aé-, Domingo no Ritz - O BRASILEIRO
1'E'lO ,alelmão. JOÃO DE SOUSA

Amanhã. no RITZ e ROXY
MEU REINO· POR UMA

COZINHEIRA

-

Restabelecimento do serviço
cabografico com a França

A Western TeIegraph Company comunicQ 008

seus distintos clientes o restabelecimento do ser

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

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

Nada de novo

IMPOSTO SINDICAL
Sindicato dos Condutores de Veiculos Rodoviarios de Florianópolis

Avisamos aos senhores empregadores que em cumprimento ao

art. 582. do decreto-lei n 5452, de l' de Maio de 1943, deverão des
contar de seus empregados, durante o corrente mez de Março. um
dia de seus vericimen toa, correspondente ao Imposto Sindical relati90
ao ano de 1945.

F'lcr inôpol íe. 21 de Março de 1945,
A DIRETORIA

3 v.

Continua a ofensiva DLTIMA HORA
aérea dos brasileiros
Roma, 20 (U. P.) - Aviões

Thunderbolts da fôrça aérea

I t n Ir brasileira interromperam as

no rou I a laDO lnhas ferroviárias a oeste de

Roma,'20 (ll.P.) - Texto do Pádua, além de danificarem
comunicado otícíal de hoje: vários veículos a motor. Os

Sem novidades nas frentes dos mesmos aviões brasileiro tam-
50 e 8° Exércitos, cujas ativ,ida-lbém cortaram outros pontos
des feram limitadas a choques I da linha provisória, na estra-
entre patruílhas. da de ferro.

Esportivo
Saul no Palmeiras Quadros: Estudantes: Jocy
Saul, o ponteiro esguerdo do (Ciro), Mauro e Aduci, Paulo

Avaí F. C., segundo declarou a �'. Hélio L. e Fran, N,ilton,
nossa reportagem, deixará o seu Juho. Lauro; yalter � Enio.

antigo clube, passando a de.' Banco Crê-fito Agncola: _Jor
fender o Palmeiras, de Blume- ge: .

Ivas �atos e. Aducl II,

nau, para onde seguirá por es- Marta Texeira, TO:lOho e Co

tes dias. ca, Jas?n, Ivo, Chinãs, Negro
e Isaltino.

o vapor milito chileno «Mapa>
cho», que partia de Iquique com

Sem adrlça... um carregamento de nitrato, in-
_ Na minha opinião, Lehmkuhl, cendiou-se. explodiu e soçobrou

diante daquele porto. Ha váriasaquela primeira regata deveria ter '

sida anulada! vitimas, entre elas, o adido comer-
cial à. Embaixada Brit(lnica no-- Não senhor! Todos juizes Chile.acordaram. inclusige o Filomeno, li!

E' a tal hist6ria do ...
- Oh I Já. lIei; do «papagaio Desde 1939 até ogora, 0111 aliados

come milho, periquito leva a capturaram 1.500.000 alemãel, Nelils
fama... número não se incluem Oli prisio'

mlJiros alemães feitos pelos rUlliiO.
na frente oriental,

Levantou 2 prêmiOS
Buenos Aires, 20 (U. P.) -

I) [ockey chileno Juan ZU[l.Í?:a
interveíu ontem á taa'de em
duas corrtdas em Palermo, sa
indo vencedor de ambas. No
classico general Busch Zuniga
levantou o prêmio de dez mil
pesos montando elegy. E e111

seguida, com Welcorne, levam
tou também os cinco mil e qui
nhentos p'ElSIÜS do prêmio Xan
this.

REMO
Hoje na sede dn F.C.D., à9 17

e 30 horas, reunir-ae·ão 011 Preai,
dentes dos clubes nauticolI locais
e oa remadores requisitados, por
convocação do Deportamanto de
Remo e Natação. Nessa ocasião
lerão elcalados as guarnições de
out rigers a 4 e 2 remes que farão
as eliminatorias para a escolha
dos conjuntos que disputarão o

Campeonato Brasileiro do Remo,
a lIer realizada no Rio de Janei.
ro, no pr6ximo mês de maio.
O preparo tecrtico das guarni

ções será confiado ao valoro "ro
were· Alcides Rosa «Dudú». cu

j os conhecimentos e experiencia,
por certo, influirão para que este
ano a nossa representação torne
a brilhar no certame máximo Na
cionaI.

IPelo êxito da
viagem ao Brasil (axias F. C.
Lisboa, 20 (U. P.) - o Se- Reuniu se ontem, extraordi-

cretárto Nacional de Informa- naiiamente, a diretoria do glo

Paris, 20 (U. P.) -- Unida- ção e Culeuea Popular ofere- doso Caxias F. C., para tomar

des do Primeiro Exército nor- ceu, no Círculo Éça de Qwe�- conhecimento do pedido dos

te-americano avançando da róz, um almoço ínt.lmo em 11.0- jogad.ores Chandi}1ho, Caeuza,

cabeça de ponte de Remagen menagem ao sr. Joaquim Lei- I Chavinha e Lamarque, ex de'
,

- If do Arné F C e
ocuparam o grande campo de tao, Secretárfo geral da Aca-: ens�res . � menca ' .1 qu

aviação de Eydenbachen, qua-,demil3. �e. Cilenci3;s, polI' motivo desela militar .nesse clube. Fo·

tro kms. a leste da auto-es:tra- ,de seu exrtü na vaagem ,ao Bra- ram todos &celtos,

da renana. Por eua vez, o sé- sil a conv1ue relo govê�nlo dia. .

timo exército rompeu em vá- Rio. Estive'ram pre,sentes os flofll1do (onsegulu a trans
rios pontos a linha Siegfried, S1'S. Ribeiro OoU/to e Cesa,rjo

1

ferencia
que começa a desmoronar-se Alvim, além de oult,ras :pers'O-1 A F.P.I"', informou a C.B.D
6111 toda a extensão entre Sar- nalidades. I que nada tem a opor, quanto
l'ebruken e o Reno.

RITZ H' 4 f' à
-

a transferência de Flo'indo 1Ja-
oJe a-etra, S

S- C' 6- BI
.

T 1930 h ra o ao rtst vao. e a aquI-

ambém em Bogotá Pat Obrien e Ron�ld R�:�� em: zição do alvi negro
CRIADOR DE CAMPEÕES

Realizou·se no gramado do
Bush, o encontro entre: Estu-

I
dantes x Banco Agricola.
Resultado: empate: 7 a 7.

'II.aLII.
11111[111

,�.-."'" ,�-_..."-,,. '- _, "
,

o ESTADO

Continuara o no (olegial
Os jogadores Duduca, Nilti

nho , Ivany, Gil e Katicips, re
novaram suas inscrições no Co

legial, onde disputarão o Cam

peonato de Amadores do cor

rente ano.

Tornêio Initium interno do
(o légio (atarinense
Teve lugar 2a-teira nos pá

teos do Colégio Catarinense, o

tradicional ·Tornêio Initimu·,
Obtivemos os seguintes Iesul
tados

Liga pequena: Caxias 3 x

Palmeiras O·
América 1 x Indepêndencia 2.
Indepêndencia 1 esc. x Ca

xias O.
Vencedor - lndepêndencia,
Liga média realizada somen

te uma partida.
Cruzeiro 1 x Grêmio 2, ten·

tos de 'Meireles e Bebelo para
o Grêmio, e Luiz Guimarães pa·
ra o Cruzeiro,
Vencedor: Grêmio.
Apitou O encontro: Lauso Go·

O ar Herbert Meses, presidente
da A,B I. esteve ontem no gabi
nete do ar. ministro Agamenon
Magalhãel, o qual, em seguida,
declarou aos jornalistas que em

breve será modificado o D. I P. e

será permitida a fundação de
novos jornais,

*

Ontem. na base de Natol, foi
entregue ao govêrno brallileiro o
último destroier da série de oito
a êle ced idos pelos Estados Unidos.
O almirante Guilhen esteve pre
sente à cerimônia.

'"

De Um estaleiro norte-americano
foi ontem lançado ao mar o maior
e mais veloz dos por-to- aviões da·
esquadra yankee. Seu nome é
«Midway») Nesta primavera serão
lançado. ao mar dois ou tros iguaill
a ê.se.

neiui.

400 bombardeiros norte-america
nos atacaram vários objetivo. na
Alemanha, inclusive bcaes aubrno
rinas em Hamburgo.

•

A Rainha Guilhermina da Ho
londa visitou agora o seu paílil.
pela primeira vez desde que fôra
obrigada a deíxd-Ie pela invallão
alemã em rnerío de 1940.

•

1250 prillioneiros russos. liberta
dos pelai aliado. na Renania, che
garam ontem ao porto francê. de

.

Mallelha,
•

Os nor-te-americanos
Worm. e Kaiserlautern.

•

Patriotas italianoll reiniciaram a
resistância na fronteira setentrio·
nal.

Fôrças do 14' Exél'cito Britdnico
conquistaram ontem Q importante
cidade de Mandalay, na Birmânia.

•

O govêrno argentino, reunido
ontem, voltou a discutir a lIitua.
ção internacional do país. Nada
transpirou.

A cO:beça.àe.ponte do l' Exé:rcito
american o sôbre o Reno te!n a

largura de 38 km e a profundidade
de 12.

•

Tem-se notado rSilistêncio dos
civís alemães na Renânia. Um
setuagenário apunhalou um telefo,
nisto norte-americano, e mulheres
alemães continuam a atirar água
à. rua, à paisagem de tropas alia
das.

CO�PRA-SE
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 - Florianópolis.

'���tI

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BUOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
1iÕ�'<:o CI�l>ILAR
"poi{ix(ú:t�cl�

. -
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