
OS OBSERVADORES MII.ITARES LOCAIS PREDIZEM QUE A ATUAL ARREMETIDA DOS EXÉRCITOS

ALIADOS TERMINARA EM BERLIM, DENTRO DE UM M�S.
-_ ..".,---�------------

o
Hitler reune seus ministros

LONDRES, 26 (U. P.) - As sindstras notícias que lhe
chegam de todas as frentes, estão causando sérias apreensões
a Hitler. A Exchange 'I'elegraphe num despacho de Zurique,
LUZ saber de fonte absólutamerste digna de crédito que o tue
erer convocou, para hoje à noite, uma reamíão de emergên
.eia dos "gualeíters" e ministros de Estado. O enéontro será
em Berchstegaden, para onde os dignitários nazietas seirão le
vades pelos aviões da Luf'twaffe, que não aparecem no tront,
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-------_._------ -------- A Polônia participará ?
Emocionante a entrega de condeco

rações aos feridos da FE-B.
Rio, 26 (A. �.) - RevE'st!u-:;e "OU êsse combate? l'\U11l meio arl- r mirado o nome do Brasil; torna

ele uma intensa emoção a cerimo- verso, em pleno inverno entre frio !l'Dm-JlO mais conhecido e respeita
nia realizada no hospital Central e chuva, gelo e lodo. Vencendo, elo do que qualquer propaganda
do Exército, em que foram .co11ce- temporais - temporais de fogo e que se pudesse fazer. Bravura, ge

dídas as condecorações aos fen(los ele água - ascendestes montanhas nerosidade, disciplina, amor à Pá

a nossa FEB. Todas as dependen- escarpadas a procura do inimigo, tria, sentimento (lo dever, foram

elas do hospital se achavam reple- que vos aguardava em adrede pre- as qualidades que li; demonstrastes
tos de fam\lias dos feridos, que parado. com todos os requisitos (lo e que reconstituem as virtudes in

ocupavam as varandas que círcun- aperfeiçoamento técnico da guer- trínsecas ela nacionalidade brasí

dam o grande pátio interno. Ban- ra moderna. E vós o defrontastes leira. AR condecorações não repre
deiras nacim,ab dJef'ifraldad'as _no e vós o vencestes e o desalojastes sentam uma recompensa, mas uma

pátio davam ao ambiente 111alO1' de suas posições, cumprindo a \'0,,- exaltação; não são um prêmio, mas
brilho e imponência. Achavam-se sa missão e superando-vos a vós o reconhecimento da Pátria ao va

formadas no páteo, as enfermeiras meR1110S. Os feitos da FEE nos 101' elos seus filhos que levaram o

da Cruz Vermelha, as legionárias campos do Velho Continente tor- cumprimento do dever até o sa

da L. B. A .. com suas bandeiras e narum conhecido, respeitado e ad- crifício.

estandartes. A lí se encontravam
também. todos os médicos enfer

melros e demais auxiliares do Hos

pital. O Presidente da República
que se achava acompanhado ela

sra. Alzira do Amaral Peixoto, ge
neral Firmo Freire, comandante
Alexandrino de Alencar, foi ,rece

bido pelo ministro Gaspar Dutra,
o qual se achava rodeado d�s de
mais ministros ele Estado, diretor
do Hospital, Arcebispo Metropoli
tano 0. Jaime Câmara, prefeito do

Distrito Federal todos os generais.
alrnirunt.es e brigadeiros que ora

se encontram nesta capital. O Ba

talhão de Guardas prestou ao chefe
do zovêt-no as honras de estilo.

Dep�js de Jicl,a a ordem dto dia elo
minstro da Guerra, o chefe do Go
verno dirigiu-se aos feridos, ouvin
do-se na ocasião os aplausos emo

clonados ela numerosa assistência.
As senhoras e senhoritas jogavam
flores sôbre os heróis da FEB.

•

LONDRES, 26 (U. P.) - Versões autêntâcas que círculam
1'.OS círculos diplomáticos dizem que a União' Sovlética exprí
míu ao "Foreigen Office" as suas esperanças de que a PO[ô
nía venha a 8,e1' representada illla Conterêncía de S. Franscísoo.

Tentativas alemãs
PARÍS, 26 (U. P.) - Diz a DNB que os alemães tentaram

ataques para repelir <os norte-americanos. Mas a rádio aliado
de Luxemburgo, por sua vez, diz que o 'I'erceíro Exército está
atacando a ponte sôbre o Reno, em Aschatenburg.

o govêrno francês está descontente

Rio. 2ii (:\. :\.) - Estava anun- apenas e simplesmente prestar uma

cinda pura ontem, li l�Tdp, em Ircn- []lnlliPn:lgcm aos "Soldados Expedi
te a psnldal'ia do Teatro Mnnicipnl, cinnários. Esses oradores entravam

U· d
· - U comiclo prornovirlo pela Liga de a a Iterar e a modificer o sentido

S Japs anuar am nova Invasao Dcf'csu Xacionar parai homenagear da r-eunião. A'5 poucas vezes que se

9 os valentes soldados das nossas fizeram ouvir dentro dos objeti ..

I Fôrças Expedicionárias que lutam YOS do comido, foram Iamenravel
São F'ranclsco, 26 (U. P.) - A rádio ele Tóquio predisse: \·alenlcille�Tt.e nos campos de bala- l11:('�tt' abafados, por tiradas dema

'o
. . .

.

r
" Ilha, na l í áliu, Reunida grande mus gogrcas, procurando atacar perso-

II�n111go breve tentara de-senlba!'üar llU111a l.lha do sudoeste
sa popular qur ocupou todas as nulidades de administração, che-

.u Ríoku, erutre a Formosa e Japão metropolitano, A mesma amplas dependências da frente do gamdo mesmo a impedir que f'ôsse Ii
ransmíssão �nfolrmou que já con.eçou a 96a sessão dia Di.eta, llO�SO pri'H('ipal teatr�. COI�lf;çaraDl da a Ilw,nsage.l�l.cheia de fé e incita
emninal1do com a resolucão de "reforçar a frente int'e!fna " ;) s�lI'glr orad?re,�, cUJos. diSCUrsos, j1H'_nto patflotlc�S do embaIxador

"

�", ..
,
•••

, .' T
• prt'terll':\m a mterferencla do us- .Toao Neves ela FontolJlra, qua!ndo!eha.tendo a.;:, medHl,as 1,nd.l.iSpemsa, eIs parra enfrenltl3Jr outra �l1nto p')lí1ieo. SCI11 se apercebes- esta foi anunciada pelo microfone.

,fensiva". S('111 que () ob,ietivo do eomício era Assim a população carioca assistiu
desapontada a tr:;nsformação <lo
engT'n:ndeeimento de valores dos
nossos valentes soldados Expedi
('i()ná]'i()�, -- c para isso aH COI11"

parecera em manifesto comício
ele carúter político. Eis como se es
ereVl:' ii hislória do comicio de <on
tem em frente ao Teatro Municipal.

Paris, 27 (U. P.) - O govêr
no francês protestou junto aos

governos dos Estados Unidos,
Grã-Bretanha e Rússia pelo
fato do idioma francês ter si
do omitido entre as línguas
oficiais da próxima conferên
cia de São Francisco. Segundo

consta, o general De Gaulle
ainda não decidiu se encabe-

çará ou não a delegação fran
cesa. Além do general De
Gaulle deverão participar na

delegação os s r s. Bidault,
Paul Bancou!', Pierre e outros.

Riu 2G (A. N.) - Por ocasião da
solenidade em que foram confel'Í
da" conüecol'ac;ües aos feridoR ela
F.EB o presidente Vargas pronun-
ciou o seguinte discurso: A ftrgentlana aderl·u a's resol CO- de Cha ulte ec"Snld-a(!ios do Brasil! Cumprin- U

_

es p pdo n que prometera na visita feita
_

quando aqui chegou a primeira Buenos Aires 26 (U. P.) -' do gabinete dizendo textual-· México A assinatura dessas
leva de fendos de guerra, venho

O
..

t'" 't· -I t ." "ul" I
.

' .'
'f" ,

hoje em ato público e solene C011-
.

mmIS eno �rgen m.o reu men �. a J
.
g8;1 pe as I�- a!as sIgm �ca que o nossú go-

c0del' condecorações de mérito por nm-se em sessao espeCIal esta pressoes colhldas, a resoluçao verno adenu franca e ampla
sL'rvic;os de .campanha, �os Solda- manhã, na qual se presume I do g(}vêrno não pode ser outra mente a todas as resoluções
dos elo BraSIl, que segmram para será tomada a decisão final senão subscrever as atas do de Chapultepec_
�l�m��i�;);lO�C; dC:1Yfo�ol��r1�ta;;� sô�re a ata de Chapultepec. '

• A • • A •

��!����cl(�lL�� ��;�'\�:��l�!�at��sqU� ���e���,s cf��:e�poc���!��osesà Cresce a reslstencla Olpunlcacondiçües e em que termos se tra· '

casa do g'Üvêrno cinematogra- f

... N·...............•........•.......•...........•...•.. III fistas e foto�ra.:fos da i:nprr.en-! Chung King, 27 (U. P.) - Tropas anglo in.dús estão e11- Mensagem
L

-

d P dra f n sa, o _que velO rorta}ecel a :�-I cOln'l:.rando crescente r,esi:stência a medida em que se aplJ.'.oxi-anca a i4 e '" -

pressa? _de que sera � notiCIa
IlY�a:l1 de Kyukse, ll:fim de CO'I'Itar a estrada de fuga nipôndca que Cburcbllldamental CIo Hospital Sel1SaClOual. As 13 hOIa;s deve- i ('.11'lg;e paJr.a o sudéSii:!e.

dO rrabalhador rá ter lugar, diante da Casa1_______________________ Londres,26 (U. P.) - ChUr·

����l�: grande manifestação, Em gréve os trabalhadores da MogiilDa ��!��n:siOt�o�a�e���nt�tr���:
• I S. Paul:), 26 (Via aérea) de trrubalhadores que se regis- saram o Rheno: "Tive o pra-

Buenos Aires 26 (U. P.) -: Os trabalhadores da Cia Mo- ta nú país na presente situa- zer de estar, com o chefe do

O chanceler Ce�ar Amhegino I giana de Estradas de Ferro ção política e depois da Con- Estado Maior Imperial, no

anunciou oficialmente que a I deClararam-se, hoje, em greve ferência do México. Quartel-General do 21° Grupo
,

"b "
.

t d d
- de Exércitos do marechal de

���v��oa���\���'ia��e ��Jê:� lh!:��; �i�� v�,�;Ce�id� �� êÃsr- MÍSC&E(ÂN'EA""&di:fri: campo Montgomery, durante

arO'entino. aumento de salar�o prometIdo buidcra dos Rádios R. C. A. esta memoravel batalha de
b

'" há varios meses. Os grevistas, Victor. Válvulas e Discos. 'forcar o Rheno .. Soldados bri
num total de cerca de LOOO Rua Cúnselheiro Mafra, \O, târÚcosl Seria longo contar�
trabalhadores, compareceram Esperado em S. Paulo

vos como, com os nossos ir-
ao trabalho, mas permanece- mãos canadenses e os nossos

ram de bracos cruzadús dian- O embaixador Berle valentes aliados americanos,
t "d '�l'nas d f esta soberba tarefa foi realiza-e as maqu e e suas er- Silo Paulo, 26 (A. N_) - Está
ramentas de trabalho. Algu- senclo eSll(;l'fl(!O nesta capital. o sr.

da, Uma vez perfurada a linha
mas horas depois de iniciado o Adolfo Rerle Junior, embaixador do rio e quebrado o ninho da

movimento, representantes da n�))'lc�'l111eJ'iea'no" que viaJará �\)r resistência alemã, a decisiva
d

' .

t -o da c m" anh'a YI�l ael'l'a. Durante suar permanen.- vI'to'rI'a na El1l"Opa e co,,"al'a' pro'�a mmIS raça o
.

PI, da () embaixador BerJe não só "i-
.....�.,

entraram em entendIm-entos silar:'l as indústrias locais lllas irá xima. Que Deus auxilie as

(.om os grevistas, prometendo- pe!(� int('rio�' do Est�do: roram 01'- nossas armas nesta ousada
lhes que 'O aumento virá a par- gmHZadas (lJverS2.IS fes.tlVIdarles pa- aventura, depois da nossa lon�
tir do di.a 1 () de abril e�peran-

ra ho.menagem' o emb31xador ...norte- ga luta pelo rei e pelo país, pa-
. _,;:; amerICano, que, se del11�wa.ra neste'd ddo-se que a sltuaçao se norma- Estado até o dia 28 do corrente,

ra VI a e pela liberda e d.a.
lize, É esta a se�u.nda greve qUl.lndo reSI'essará ao Rio. huma.nidade",

Nem um
,

SO
.-

aviae
PARIS, 2G (U. P.) "�- Informações oficiais indicam que

.iem um só avião ou planador foi derrubado pela Luftwaffe
,I,S operações de invasão aerea da Alemanha. Durante três dias
l,ntes da ínvasão as forças aéreas inglesas e norte-americanas
stíveram bombardeando as posições ele artilharia aneí-aerea,
is concentrações de tropas e aeródromos, especialmente, as

)ases dos aviões nazistas de propulsão afoguete.

ft homenagem degenerou em comício

Petrópolis, 26 (A. ,I�') .

-

P1"Ol11ovida por todos smdIca
tos de Petrópolis realizou-se
na. manhã de hoje significati
va cerimônia presidida pelo sr.

Getúlio Vargas. A cerimônia

consisUu no lançamento da

pedra fundamental do Hospi
tal do Trabalhador, com 96

leitos destinados a atender to
dos operários municiJ?�is de

Petrópolis e suas famlllas.

Buenos Aires, 26 (U. P.) -

Amhegino não anunciou qual
a posição adotada pelo govêr
no argentino na reunião mi
nisterial realizada hoje, a qual
- disse - será revelada ama

nhã.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

de

S6a aviação
o preocupa _.

Rio, 26 (U. P.) - O mmIS�
.

•

tro Salgado Filho, desv�ne�el?-- Buenos ,AIres, ?6. (D. P.) -:-
do um jornaUsta. q�e �sIstIa A �� A�ClO� notlC�ou. e� pn
em pedir sua,opmIao sobre o I' melIO lugal a assmatUla da,s
momento naCIOnal fez esta de- atas de Chapultepec, pela AI

claração: "Não trato de políti- gentina. A�redita-se qu.e 'O jor
ca e' nada me preocupa que nal podena t e r adIanta;�o
não seja a aviação", aquele resultado da reUl1laO

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: De ordem da Mcso Administrativa desta Irman

:: :iode e Hospital, convido 05 s r s . Irmãos e sras. Irmãs
:. para as solenidades da Quinta·feira Santa, dia 29 do
: ::orrente, abaixo e rru rnerodc s :

• DIA 29 - Às 5 h o r c a, na Catedral Metropolitana,
comunhão geral, comparecendo os Irmãos e Irmãs com

as respectivas insígnias (balandróus e fitas):
.

Às 19 horas, na Igreja Menino Deus. exposição e

a d o ro çdo do S. S. Sacramento e sermão do Mandato
;leIo Revdo. Padre SImão Schrn i d t S. J.

Consistório, 26 de março de 1945.
LUIZ S. B. DA TRINDADE, Se c re tdr io.

2 v. 1

COMPANIflA "AIJANÇA DA BAlA"
Fundada em 1810 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Clfrato do balanço de 1943:

Capital e reser-vas Cr$ 71.617.035,30

Responsabilidades . . . . . . . . . . • . . . .. Cr$ 5.978.401.755.97

Receita .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 84.616.216,90
Ativo _ . . . . . . . . . . . .. Cr$ 129.920.006,90 I

Sinistros pagos nos ürtírnos 1Q anos Cr$ 86.629.898,90:
Responsabilidades _ . . . Cr$ 76.736.401.306,.20 I.

I.
DIRETORES: - Dr. PlUntUo Q'Ultra � de CarTlillIo, Dr. J'ran� :'

elA! 8A e Anisio MII8IIOITL I:
�ncla8 e .u�!ncta. em todo o terrtt6r1o nac1onal. - SuCU1'Rl 00 :.

Unll:uâ1. Regullldore. <1. ""arJ.. Das l)rtnclpa� c1aarte. da .6.Iruirtca. Jlurope I:
• ;'\Tla •

AGENTE EM FLORU.NóPOLlS

lI!C AMP O S L O B O &, C I A. - Rua Felipe Schmldt. Il. II I

Caixa Postal III: lt - Telefone 1,083 - End. Telegr. "ALIANÇA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME· I

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL I
I

,.,.,.._......... -J'" .........w_·_....·J"4w1".-
.. ,-_�

• .-.v...._-_-.-.-..-_-_._...
- .........- ...........,

jFARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Co..eUaelro Mafra, ( • 5 - FONE 1.'U
Ltrer. _ tlomlcfl.

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRt:MIO MA IOR CR.$ 6.250,00

De 1· a 30 de Abril, mês em que comemora o 6- aniversário de sua fundação,
a Relojoaria Morilz oferece seu variadíssimo e moderno estoque por preços

inacreditáveis. Procurem fazer uma visita sem compromisso e certifiquem-se.
Só na Relojoaria Morilz-Felipe Schmidt-Edifício Amélia Neto.

De Phyl lís LoveU - Espe- opera Iige.ra, pratica de 01'·" errar pombos, A despeito da \

c.al para o "Bureau Interesta-. questra, música ínstrumental.l variedade destes cursos, nada I
dual do Imprensa". [piano, orgão e violino. Nem:foi deixado 310 acaso. Todo o;·

LONDRES - De todos os ca- mesmo o acordeão foi esqueci- planuo de educação elo-s adultos I
; acterfst ícos da vida londrina, do. No aspecto prático, os estu-I de Londres foi cuidadosamente I

i alvez o menos conhecido do-s dantes 1)0,,1em aprender a cons-! planejado e controlado pelo 'I'
urristas, mas certamente T�;�O o trucão ele pianos e violinos. Os funcionário do Departamento
menos importante, é uma ca-. exe�'cícios rísk-os dizem respei- de Educação do Conselho Pro- i
(ida de mais de 200 escolas iI1{)- i o. especialmente, "aos estu-: vincíal de Londres. As escolas.

uirnas que se estende do cen- damr.es franzinos e velhos"

'I.
- os tnstítutos politécnicos, ! Emprega-se com vanrau-m pa-

\1'0 até os mais afastados su- mas neles também se compre- como se os designa em muitos ra combater as irreguluridl:tdth;

burbios, e nas quais, durante eridem o boxe, a luta e a esgrí-] casos - são mamr.ídos e auxi-. das runções periódicas dus �e·

nove meses, pessoas de tôdas ma. Todavia a dona de casa l liados pelo Conselho Provin-' uhcras. E calmante tl regulador
.

- I 1
-' de88a� funções.

as idades e sexos estudam co- nao foi esquecida. Pode apren- cial. Numa pub ic.açao recente,

mércio, phntura, música, Iitera- der a melhorar s-e,U1S serztdos e! E. G. Savage, runcíonárío da FLUXO-:-.EDATIN A. �)t'11\ sua

j lira ou dança clássica. Esses, a aperfeiçoar seus conhecimen:..1 Educação, diz: "Não sabemos com provuda {'fi cácla, é m ti iro re-

estabelecímentos ele ensino nO-lltos culmáríos. Além do mais I o que o futuro pode reservar ceitada. Deve ser uêtldl1 com

turno existem em Londres há existem CUTSOS especiais sóbre para Londres e seus habitan- contiauça.

Imuitos anos, tendo-se de::::;el.- a Iímpeza de vidraças, emprego teso Talvez, a. paz esteja ao vol- FLUXU·SEDATINA encontra t;t�

volvido continuamente, a des-! de instrumentos caseiros, esto- tal' da esquina, o.u quiçá os so-
em toda par te.

peito de guerras, depressões e I tados, trabalhos de reparações, trimentos sejam numerosos

«rises. NOrs últimos amos, tanto' decoração e pintura. Estes cur-, antes do fim. Mas, aconteça o I
- --------.-.-- ----... -- ---- .. ---�

LS alunos como. �s professores I ó'.0C:; gozam de muita populari- que aeont�c.er, ternos m?tivos i Irmandade do Senhor Jesur8 dos Passos
venceram as diêículdades do dade entre as mulheres recern- \ para acreditar que os Instítutos ;

"black-out", (,loS tranportes e
I casadas e as qu� vão casar. Hál'�oturnos de �onrclres conti�,U'a-1 e HO�PI·tal de (tarl·dade

dos ataques aéreos. No auge da jmeslllo aulas sobre a arte de rao a progredir e a crescer lJl U \J

Muitas bonificações e médico gra\is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

(OU REGULADOR VIEIRA;
A MULHER f:VITARÁ DORES

Alivia as. Cólicas Uterinas

..... QUINTA-FEIR.A MAIOR

-

r fi

Sedas. Casemiras e Lãs

CASA SA.'. a(O'$A
()RI_��\.NI)O SOl=\ RPB_JL'I�]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede intel'ua)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scarpelli» --- Florianópolis

"bli:tz", multas aulas prosse-]
g;uiram I1(1S reíúgíos alnH-aé-:
reos. O� principais cstabeleci-]
mentes noturncs são algo mais!
do .que simples" escolas notur-I,'nas". Em vários de1es podem
os estudantes graduar-se emj
eugenüai-ía, ciência geral, quí- �
mica. matemática ou físic:l. •

111-
• •

t' t
•

.i\ uítos cien IS as corcecaram ,

sua carreira nessa classe de es- �
tabelecímecuos. Muitos dos es- :
tudantes, part.ícularmente os ':
de certa idade, seguem os cur-,:'EOS maL, com a finalidade de

pl'onurarem conhecimentos e

C'tlltll'l'a do que como meio de
•

aprertder uma profissão. Há:
cursos de lit.eratura, filosofia, I

I

lógica 8 antropoLogia, mas isso I

não é tudo. 'Também s'e estuda.
teatro em tôdas suas fases, da

plofi.ssão de atos e diretor. à

(te desenhi.sta, const.rutor e de

corador, sem esquecer a pro�
fissãJo de crít.ico. A poesÍ,a
abrange os princ.ípios da pro

sódia, história e análdse das

formas poéticas, as,sim como a

produção de VEITISO,S. EX'Í:ste até

um curso de m3jwipulação de

marionetes e silhuetas, e da

produção de peças para gui
nhoI. A pess.oa que se iÍllltell'essa

por essas matérias, pode aper

feiçoar-se na parte oratória

e)a,prender tudo o que diz res

peito ao govêrn,o, local, a vida
e.ivil e a ciência econômica I
Quanto à arte. o estudante po-
ele cultivar a estética, ou apren
der d.esenho, pintura ou e8'('ul
tura. Nessa classe de cursos eg-

j 9,0 ín.c1uidas tõdas manifesta

cões artísticas e atividad,e arte

sanais. Na música há classe de
teorÍ-a e harlllOll1ia, canto de -----,. M

- AI ,........ =reg mm

Esta aé
Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sondo lias poro
das SENHORAS e SENHORITAS,

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus calçados sem visii:ar a I
('Tamancaria Barreiros)) IRUh CONsELHEIRO MAFR.l\, 41

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

dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

Cooperativa de Consumo dos Funcionários
Públicos Civis de Florianópolis

-
l

EDITAL

,..

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 �eu debito dentro do prazo de dez (10) dias.
Findo o prazo acima as contes ser?io cobradas executiva

mente de acôrdo com a. lei.
C. C. F. P. C: de Florianópolis, 80S 15 março de 1945
BEN'TO AGUIDQ VIEIRA - Pela ComisEão Interventora

5 v, alt. 5
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ANIVERSARJOS

Romulo Nocetti
Deflúe, hoje, o aniversário na

talício do sr. Romulo Nocetti, di
retor-presidente da Indústria. Co
mércio e Seguros, Knot S. A" e

pestôa muito estimada nos circu
los social e comercial do Estado.

•

Dr. Nelson Guimarães
Passa hoje. a dato natalícia do

dr. Nelson de Sousa Guimarães.
íntegro Juiz de Direito da Comar
ca de Joinvile.

•

Sra. lidia B. Vieira
Festeja hoje. o "eu aniversário

natalício a exma. sra. d . Lídia
Bittencourt Vieira, digno espôsa
do sr. Ad e l irio Pascoal Vieira, fun
cionário estudaI.

*
Srita. Isabel Santos

l\niversária-se. hoje, a gentil se

nhorita Isabel Santos, dileta filha
do sr. Epaminondas Santos.

ti

Sra. Hoemia Sulcão Viana
Ocorre, hoje, a data natalícia

da exma. sro, d. Noemia Bu lcão
Viana, digna espôso do sr. Rai
naldo Buleio Viana.

Registram-se, hoje, as datas
natalícias:

do sr. Manoel Roberto Rila, noa

ao colega de imprensa;

3o eSTADO:'"Tere.alelra, 27 d. Marco d. .945

I O santo do dia

VrDA SOCIAL, SO João üemsscenc, (oonfessor e
-

• Doutor da Igreja
--------........---.....-11 Dêste santo não sabemos nem Acaba de ser editada pelo Laboratório Nusma a famosa

a data do nascimento nem da novela "Tres Vidas", de Amaral Gurgel, que será reme-

da interessante menina Nely, I mort�, Entretanto, .es�á cer:o CJ�e tida gratuitamente, a qualqúer dos le. to res que anviar
prendada filha do ar, Elias Pau 1 era

tllho de uma dlstlnta fa�ll�a

I
O nome e endereço para o Representante neste Estado

lo, comerciante em Laguna; I d.e Da�a�co. na quo l era eredlta-

do sr. Reinaldo Alves funcioná- rro o ofic ío de supermtendente das - Machado & Cia, - Rua João Finte 5 -- FLORIANO.,
rio municipal;

• I colet?rias da S�ric:" Para êste pos- POLIS - Est. de Sta. Catarina. Esta novéla é um pre
do jovem Zeni. filho do sr. Em to

_ lmporta�hu�mo preparou·ae sente de TONIFORÇA, o fortificante que abre o apetite,
manuel Linhares' Joao sob a dlreçao de Cosme, um

Ido ar , Roberto 'Moreira; �onj,e italiano que f6ra feito pri. levanta as forças, for t.ífica os músculos e revigora os nervos.

da exma. sra. d Maria L. da s.enel.ro pelos sarracenos e, �ue T O N I F O R C A
Silva, digna espôsa do sr. Leandro pOSSUIa um ,;_asto 8ab�r teo!oglco .. I
José da Silva' e profano. A este abahzado mestre Tonico para os fracos, fôrça para os débeis.

Ido nosso e�timado ccrrterr
ô

neo 1 deve João a sua formação e � :... 11__11- ' .._
ar. Osvaldo Fernandes;

a
desejo de dedicar se inteiramente •

do sr. Augusto Rober-to Jaques, ao serviço de De,:"s e da Igreja. -----------------.------�--

����a�� Livraria Moderna, desta ��;Z;i�!�� :ent����O:�e·e:�r�to�!!� MUI·to se'rl-a a slDtuaça-o acentuoudo jovem Hamilton, filho do sr . ,cleSlC��t1cO. Naquela �poca, o rm-

,Pedro de MOUNl Ferro'
. I pero.c

oe de Constantinopla, Cons-

da axmc sro . d Zica Santos tantino Coprôrumo, desencadeou a lO,. A

Colares, digna espôso do sr. Go· i guerra _contra as lmQgen� dos SOR O «premler» japOneSbriel Colares residente It"'1
tos. Joao Damasceno fOI seu te·

1 •

,

em Cl)al, roido adversário Mais tarde. reti- '

• . .da exrno , sra. Ines ·Braga de

I t d c: S Londres (ENS) - Durante agora feita palra remediar essa
Araujo; r-ou-se para o conven o e o. a- ._'. l ": _ '. ._

do menino Di t f'lh' h d bas, perto de Jer-usc Iem , onde a reumao

da.
DIeta Japonesa Isltuaçao por meio da cna.çao

sr , Dinarte Borb:�r e, 1 ln o o
João V., patriarca de Jerusale� que acaba de ter lugar, o de um novo partido político.

I o;�enou _0 s�cerdote. Desde entoo "premíer" Koiso acentuou que Os acontecimentos que adví-
'1IVla Joao somente para 09 exer·". ,·t -,' ',j. '1'- .' .

-

cícios de piedade e os trabalhos a atual &1 uaçao e mUh,o S'e- I ao nos proxrmos meses. ser-

literários. ria" - escreve o "Manchester I virão de test para o Japão. No

---N-l--'---�;-la--- IGuardian" em artigo de fundo.

I
exterior êle enfrenta derrotas

.J. o �INeO T
r

I Todavia, ainda foi mais longe em grande escala por toda
-

d f lt I ao prevenir seu auditório de [parte, exceto no território
nao eve a ar

_ que em futuro próximo os I contínental da Asía. Nos dias
aliados poderiam invadi'!' o Ique estão para vir deve-se ter
território metropolitano japo-!em mente êsse falto a seu ta
nês. As '8.uto.ridades nipônicas i vor, restando ainda saber se

estão tomando certas medidas darão resultados os últimos es

'de precaução e tentando asse- i forços para consolidar a frente

Londres, (ENS) -- De acôr- guran' suas posições no terrító- interna" - conclue o jornal.
do com um despacho da linha rio da Indochina, enquanto
de frente enviado ao "Pravda" procuram fortalecer o ânimo
e noticiado pelo "Times", pou- da população civil do próprio
CDS ruídos e sons chegam às Japão para enfrentar as duras
linhas russas vindos da vir- provações que estão para vir.
tualmente sitiada cidade de' Eles acreditam na possíbíüda
Kcenigsberg durante os cal- de da invasão ser feita com

mos intervalos da batalha que menos apoio para a resístên
alí se trava. "Todavia" - diz cia do que o encontrado na in

� o citado despacho - os deser- vasão da Alemanha. A príncí

I tores entre os quais se encon- pal causa da fraqueza do che

���������������.�,,,�,,,,����_����-�_�'����� tra um amigo íntimo do "gau- fe japonês comparada com a

leíter" Koch, dizem que o mo- de seu comparsa, está na falta
vímento subterrâneo em Koe- de um partido semelhante ao

nígsberg está bastante ativo. pa11tido nazista pata manter o

Surge logo à mente uma com- apôio do povo ao govê,rno. Uma
Em 1869, as estatísticéls ar paração da si.tuação presente tentativa tardia está sendo

nessa cidade com a de Sebas- ---------------------------

topol duranJte o cêrco alemão,
mas com uma diferenca essen-

�ial. No caso de Koenigslberg,
os russos puderam continuar
avaJnçando mais para oeste
,em o auxílio daiS fO'rças em

penhadas na captura da cida
ie enquanto que a defesa de
Sebastopol retardou decisiva
mente a ofensiva alemã contra
:) Cáucaso. A' medida que as

�ltimas poucas milhas do ter
ritório polonês vâo sendo lim
Jas do invasor, as igrejas ca

tólica:s romaJIlas espalhadas
oelo território libertado vão
"ealizando se'!'viçO's reügiosos
om ação de graças pela lli:ber

.ação. O general Zymierski,
iue é um devoto católico, as

�egurou ao clérigo da Polônia
Jcidental que havia plena li
)erdade de culto no Exército
polonês. O bispo Folman, de
Lublin, foi libertado do cati
veiro alemão que havia durado
cinco anos e já se encontra
'eintegra:do em SUaiS funções".

VENDA SOB RECEITA MEDICA

---_.

I

I A l�)VO(}Ã\I)()S
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. j. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Cc r vo l h o , 8 (E-squino
Felipe Schmidt). C, POSTAL: 140.

GRATISt peça este livro
Em Buenos Aires há menos de
sevo de analfabetos

.......................... 1 1 ..

gentinas acusavam um!> propor
ção de 77,6% de analtabetos
na pcpulação da idade superior
a 14 anos. Em 1895, baixou
e�sa taxa a 53.3% em 1941, a

35,1%; e em 1943. a 16.6%.
Buenos Aires, nesse último cen

SO, aparece apenas com 7,7%
de analfabetos, entre indivíduo�
comIl'reendidos naquele limite
de idade. Nu grupo de idades
superiores a 50 anos, o analta
betismo, em toda a Argentina,
mantinha se na taxa de 30%.

V.oude se
uma casa, tipo

{j
-

c bungaJow .. ,

recentemente construída na rua

Jaguaruna, 23. Tratar na mes·

ma. Sv-l

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGaDO

De Graça para Você 1

«TRES VIDAS)! •••

-

Envie 3 crlzelros em selo! pI o parte postal
UZ1NAS CHIMICAS BRASilEIRAS LTDA
r:.I'O$T,.t..l,14 .JAeOTiCABAL.. IST.!"AULO

• CIII -
- - - - - - - - - - �- -vw �- -JW ."

Brà-siI,�pãls
- -

formidável
O Brasil possui dÍ\�ersas ma

tÜ'ia'S primas para a fabrica

cão de caf·eina: a erva-mate, o

café, o chá, o guaraná e o ca

cáu. O erva-mate e o guaraná Isão na,tivos. Os demai1s cultivos.
A,tualmente, a maiÍor quanti- I

da�e ,de caif�ina fabr��ada no
I

paIS e extralda da tOl �a de c�- 1

cáu, ou melhor, da teobromI

na. Esta matéria prima tem

sido preferida por um motivo

técnico: o problema da solubi

lidade. Atualmente, as fábricas

de cafeina eX�Sitentes no país
não vão além de dez. Seis de

las utilizam erva-ma.te, duas

empregam o café e duas ou

tras o cacáu.

melhores fdbrieas. A COlia "A CAPiTAL" choruo a atençô.o dos
v,isito. antes de efetuo rem lIua:. comprU!iI, MATRIZ em

f San.ri .. ca. Dlspostl NI'I .....

Seu fígado deTe produzir diariamenlt
um litro de bilis. Se a bilis não corre 1i
vremente, 0$ aliment03 não são digeridal
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de 't'entre. VocJ
sen te-se abatido e comoqueenvenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírie.

.

Uma simples evacuação não toea1ia
causa. Neste caro, as Pílulas €arter ..
e�traordinariamente eficazes. Fazem car

rer esse litro de bilis e voc� sente-se dD.
posto para tudo. São suaves e, contud�
especialmente indicadas para fazer a bilit
correr livremente. Peça as Pílulas Cartel'.
Não aceite outro produto. Preço: Cf. S 3,0Q,

A famosa novela de Amaral Gurgel

................� a•.•a f.l.l..I -••, 1 ..

-

�,�

4 batalha de
Kmnigsberg

Aos sofredores
Dra, L. GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - I ti andar,
Rio de Janeiro, onde passa n

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e en

velope S6 I ado para a res

posta.

I�u�
P""ptk/

ENFERMEIRA

r '��:� {

i�"'���,.;; ��.l<� .l

No fim de um ano, quaJlio
to somarão êsses dias de do

res, roubados aos afazeres ..
is alegrias da vida 7

Afaste de si os padeci.,
mentos periódicos. A SAUDEi,
DA MULHER - regulador, tôo

A aproxima�ão do perío·
do mensal é, para as senha·
ras Que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrança dos so

'rimentos Que se avizinham

I'erturba-Ihes a tranquilida
de e as põe em sobressa��

ní(o, anti·doloroso - é o reme

dio que lhe restituíra á Iran

fluilidade. Êle tem no nofiel,

o re.sllmo ,d� sua� virl!�f

Fabricante 8 distribuidores das afamadas con

fecções -DISTINTA" e 'RIVET. Possue um gran
do sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, marina e aviamentos
para alfaiates. que recebe diretamente das

Sntll. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis •
.:.. FILIAIS em Blurnenau e Lajes.
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6 o EITADO-Terca�ieira. 27 de Marco ele '945

��-.---------------- -- -- --�..�-.'��.�

� , � ��tsauq� Laboratório Clínico

I .. evess �� �..��
.

(omprsr. ::n��.u alugar �, _� I ��: f:�n�� :�HT��,��r; F::··E;t��:
I .1 nnnTDItOPRTOLOGICnS Florianópolis
� fi SERV�DORA I

Dr, H. S. S. Medina Ferm. Narbal Alves de Souza
�

r
Farm. L. lia Costa Avila

a rncdoe organização no

gênero nellta capital] Exame de sangue, Exame para verificação de ccncer ,

Exame de urina, Exome para verificação da gravi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de

doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

J1utovaccinas e transfusão de s o ngue.

I Manifestações íntimas
I H. V. Morton, o autor ínglês.jsôbre várias latas que estavam Vende-se um motor comnleto

I'
descreveu recentemente o mo- i em cima da lareira. Eram os Chevrolet 1939 em perfeito es
do pêlo qual o povo da Grã- [presentes que êle havia acaba- tado. Tr a tar com Filipe JorgeBretanha encontrou um novo do de receber da Nova Zelan- Edifício Lapor t«. V.6

I ínterêsse e valor naquelas pe-: dia. Haviam-lhe enviado uma -- Iquerias coisas que significam']! lata de açúcar de cevada, uma ln
conforto e a conveniência hu- llata de geléia e uma lata de rfOCUra-se IAPreflra uma parte de seu manas, que se tornam diüceís lpassas. Foi uma lata de pas- Emprego em escritório ou casa -- H__;

..
troco em "Solos Pró Doente encontrar. "Há uns dias atrás", 'sas que o encantou. Éle per- comercial. Moça, idônea, com

'I
_",,_nE!:liJi..�.,gg_i!/Il�'·

Pobre do Hospital de Carlda- êle disse; "eu vi u'a mulher suardiu Norton, contra todas prática de dat ilograf ia. Dá óti

S Ide". � estará contribuindo para que estava usando, sem exa- 'as ordens, Itirar esta lata de mas r efer ências. Informações,' a n U u e noque ele tome mais um pouco gero, uma fortuna de esmeral- 'címa da lareira e entregá-lo. r esta Redação, a O. S
de leite, tenha melhores medi- das, manifestar a mais estra: "Aquí tem uma para você", 10 v.lü
(,il.mantos, mais confôrto ne vagante gratidão por um pa-

I
êle disse apertando uma única - C O N TEM

leIto de sofrimento, etc. etc ••• cote de grampos para cabe- i passa nas mãos de Noeton. Oportunidade(Campaha de Humanidade los". As crianças, não menos "E agora mais uma para JIl

do HO!3pltail de Caridade). do que os adu1tos, têm sofrido 'mím !" E êle rápídamente Vendem-se um es tab.Iizador,
........."..-=_ as privações oriundas da guer- [tarnpou a 13Jta e disse-lhe para um piano em perfeito estado.
� ra, e têm caminhado para en-l!cOlocar a lata outra vez no seu marca c, Essenfe.ld er », este por

� A i
- 1 centrar uma nova forma para lugar, como alguem pronto �.ooo cr uzeiros , e um guarda I

� óI!o lençao. apreciar tais prazeres, como a I para renunciar uma tentação. livros de imbuia Tratar na rua I� Compra e venda seu imo- guerra permite. A escassês tem IRá alguma caisa extraordíná- Esteves Junior n. 135, com o I
� vel, mas faça-o com van-

feilto os meninos e meninas bri-Iriamente comovente na cena, sr , Ps tr ick Sullivan. Otima

I
O. Pilidot. Depluperado"I tagem, por intermédio da tânícas agradecidos por coisas Ide uma tão profunda aprecia- oportunidade, pois trata-se de ES90tadof, AnêmiCOI, Mã ••

� Iirrn a A. L. ALVES simples. Norton descreve como 'ção mostrando algo tão sim- negócio urgente ror motivo de M� que crifl'" IISfOI, Cfhmçe,� Rua Deodoro, 35. êle tinha sido comovido pelos' ples. Contudo uma tal apre- raquíticu, 'Iccb.rão li loní
;1 genuino deleite de um menino II' cíação ainda que possa sur-
i
" ...,.._--

; de sete anos a quem foi dado; preender e comover o especta-

�_m_a :��:��o ��1��irE!t�o����i��b1� 'I��� tsel�r���stâ�;i�����:�epe�� Vendem. se três mesas de,

�.K.� DUli.l.TI' _ II -JOUft ao seu quaeto para dar-lhe [feitamente sincera e inteira- "Sncocker Br unwisk i." em per- I

I B11 J.I bôa noite. O quarto estava su- lmente natural. A tragédia da feito estado de conservação e Ifícterrtemente claro, para ver I guerra pode ser vista nas accessórios completo. por preços Lío. !i.N.S.P_ rr '99, da 1921

� Acei torn-se encomendas
dois olhos brilhantes observan-j grandes perdas e sofrimentos. dtaemo�Cnats,o.iãoc·omVeor pe rotrpar tI'eBtfa'z: 1 .... �

_ ...._ __ _ w"....,_ •._.,�_t� do-o de trás dos lençóis. O bra- iMas é nas pequenas coisas co- c �- ._-

� Bll"lliR Di] MODAS
cínho do menino estendeu-se Imo esta que se sente, em me- rua Jerônimo Coelho, 13 -- FIo Locomovei� liliH. Jj e encontrou o que êle chamou Inor gráu, a manifestação in- ianópolis 5 v 5 Vende-se um de 24 H P.E.

" sua "Lâmpada de raide aéreo", terior do sentimento da guer.. em perfeito eEtado de fun-�."l (onfeções -- Alta (o�tJra que env�ou um facho de luz ra. No bar e no lar cionamento.
, KNOT

I
-.....D••••••••••••_�••••••••eall.·

I
- I Informações nesta g( "i.ân

I

Novidades nao de·ve .faltar II cio, (1 P)CASA DE SAúDE E MATERNIDADE a t. .

Rua Felipe Schmldt, 34
"SÃO SEBASTIÃO" N () E' II:-R-ep-r-es-e-nt-a-nt-es-tI�·n-o-l·a·r---·

DR. :;���;:��::�c���ANN co�u�!�icA d:uaseudi;���o� 'I Precisa-se nomear repre- f
K N O T clientela que mudou suo

I
sentantes em todas as ci- I

não deve faltar Construção moderna e confortável, situada em aprazlve! chácara com oficina para a Praça 15 de dades do Brasil. Artigos

I esplêndida v18ta para o ma,r.

I
de consumo obrl'gato"Novembro n. 16, terreo (00

I
no.

I
Excelente local para cura de repouso. Água fria e quente Iodo da Delegacia Fiscal. Comissão de 10 a 20%. e

� AP.<\HEI,HAl\IEN'l'O COMPI,ETO E MonERNíSSIl\IO PARA 'l'R.<\T.umN'l'Q 10 v. 6 mais ordenado mensal.
MÉDICO, CIRúRGICO J<J GíNECOI,óGICO, __. Cartas para REGODOR.

RAIOS X - Ultravioleta - infravermelho - Ondas curtas Des.-de
.....

nc.-a 8 Caixa Postal, 1025, Belo

I�_ Eletricidade médica - Exames endoscópicos. K Horizonte, Minas Gerais,
I
Vende-se uma residência mo com Cr$ 1,20 de selos

I,nbol'atórlos para o� examo>! de eluclda<:ilo de dlnl.\·nóstlcos.

II
biliada no centro da cidade' para resposta.

d I Cr$ 50,00 di.lrio Constru. "'. ão ainda nova, solida Queira citar fste jornal. IApartamentos e uxo com banheiro l:L ".

Apartamentos de la classe. , , .. Cr$ 30,00" I
e grande, Não se atende inter « • .,. » - IM ---

Qnartos de 2a classe _ .. Cr$ 20,00" i
mediários. Tratar na Tesoura Camisas, Gravatas, Pijame!i

Quart0s com duas camas '" Cr$ 15,00 p/pessoa I ria do Banco «INCQ,) Meiasdsl!I melhores, pelos me-
I Florianópolis.

,
l�ore8 preços s6 na CASA MISSECÇAO DE llIA'fERNIDADE II _

lO v.3 CILANEA _. Ruoe. Mafra. 9.Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
_

"
la classe, inclusive sala de operações, com parteira da I III COUP"-�A-Sl:' A A

.Casa de Saúde Cr$ 400,00. IV). K L

I � o J)OE�TE pónE TER M:lilnICO l'ARTICUL ..\R i qualquer tlpO de maquinas _de! 9On Ia� i }' L O R I A N ó P O L I S I
costura, de pé ou de mao,

I
I

I
� L São Sebastião Telefone: 111':3 assim como: bicicletas. moto

d Jlargo --0-- .. ;)
� cicletas e motores em geral.

iliII/I.II•••••••••••••••••••aa IIl••••ClIDO.lllftOeiID I Informações com Machado' a sma /

---------------------------------. & Veloso, à rua Trajano n, 71
•• • ,;:��

""'IIIi_..IIIiIIIIl_._IIIIII__..IIIIII_/IIIIIlIIlI!ülI_!IIIIiI� ..1.I1 - sobrado - Florianórolis AlIv1ada em Poucos Mmutos ti"!." wrm
Em poucos minutos a no\'a receita ._ ..

I --

Mendaco _. começa a circular no slillgue,I

O t -d d
aliviando os acessos e os Rtliqi1e� <lu as�nl1

I por uni a e ou bronquite. Elu pouco tempo ê pflHsj\'�1
, domJÍr bem, respirando Une e farilmer,te.
,

V d "b' " - Mandaco alivia-o. mesmo que o tn:!I seja
I en e·se um ar Instalado. antigo, porque disRoh'e e remove o ntllcuS

na Avenida Mauro Ramos n 4.: que obstl'úe ns via�. respil'lltorias, !1Jinalldo, 'a sua energia, ltl'l'uillando sua "Rllde. !a-
Informações no local. 5 v. 3 zelldo·o sentir-se prematuramente velho.

I· Mandaco tem tido tanto êxito que se ole·
--

rece com a garantia de dar ao ·pacionte-
T d U respIração li\'l'e e faci! l'!lpidllmenle e com-'f.! en . e-se

ma casa. ple(o alivio do soll'imenlo da asma em pau-" de tijolos ; cos dias. Pt'ça Mandaco, hoje mesmo, em
,.

' i qualquer farmácia, A nossa gUl'fiutia é ti
no EstreIto, SItuada na E�tra-' 8ua.malor proteção.
da Geral, próxima ao Balneário. a.end a Ao ,i.aba com·

tnfrJrmações nesta redação. i
.. ..." ".mA,

O10 v,,a' Agora tambem a Cr $ 10.0 '

Jl

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

FFE.M."�"••"MD""".

�.����..�

� Dr. Artur Pereira
� e Oliveira

C!ínica Geral d·e Adulto.
Doenças das criança.

Laboratório de Análille.

�
.

clínicas.
Ccnaul tôrto : rua Felipe Sch

a midt, 21 [ultos da Casa Po
� ,'aillo], doa 10 30 á. 12 • da.
ti 15 às 18 h•.I Reaidência: rua Viac, de Ouro
� Preto, 64.

L___:one: 769 [manual]

AVISO
A proprietária do "Salão
Brasil" comunica à sua dis
tinta freguesia que mudou
aquele seu estabalecirnento

�
� para a Rua Visconde de Ouro

� Preto n. 2, onde, contando
• com a mesma já conhecida
i competencia de seu pessoal,

�_. espera continuar merecendo

�.
a preferência de sempre.

w

�
U Todos

MÉDICO
os dias em

Amaro
Atende a qualquer hora do

dia e da noi to

Santo

�
I
...._-_.....----------

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

&'W,�

I UURO
I CIRURG IÃO-DENTISTA

I
Rua Vitor Meireles, 18

W3l�

RAMOS

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái, diversas,l

pequenas, com renda mensal de
420,00. por 37.000,00 cruzeiros.
No Estreito por Cr$ 25 000,00
Em Coquei�os, por Cr$' 12,000,00.
Na Avenida Rio Branco. por Cr$

48.000,00.
Uma na rua Campos Novos, num

terreno de 1.524m2; por 40,000,00

I
cruzeiros.
Tratar com A, L. Alves, na rua

IDeodoro 35.

UENDE-SE-:ma- propríeda-!" de SI ta em Bar
reiros , com casa, pasto. bôa

Iágua e pequena chácara. 'I'ra
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

Vendo se
o predio n, 35

�... da rua Fernan-
do Machade, nesta capital.

(e: á desocupado).

�T�t:r �" ru_a �ão Pinto �. 511
Motor Uhevrolet I

Exar:te químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
zrrnl

R. H. BOSCO LTDA.
ITA.lAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Representações Transportes Marítimos; Ferra.

I
Consignações •• Conta Próprio. viários. Radoviários, Aéreos,

Ruo. Pedro Ferreira, 5 Cascos, Ft$go, Acidentes do
2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pessoais,

CAIXA POSTAL, 117 Responeabilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico cc B O S C O»
�I=---------

ESTADO
Diário Vespertino

o

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TeL 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

ADS Cri zu.oo
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr' 0,30

-.

No Interior:
Ano Cr$ 80,(10
Semestre Cr$ 4ã.00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contrito.

Os' originais, mesmo não pubh
caãos, não serão devolvidos.

A direção não � responsahihca

"pelos conceitos emitidos nos

artigo! assinados
--------_

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, V�NADA .

TO, FOSFOROS,CALCIO
ETC;

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

58 n gu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aviões capazes de
voar 700 milhas
borárias
Londres (B. N. S.) - A Grã

Bretanha está prestes a fabri
car aviões capazes de voar a

uma velocidade de 700 milhas
horárias, isto é, a uma veloci
dade maior do que a do som. -

acaba de declarar o sr. Lennox
ror-mado pela Un1yersldad. d. Genebra Boyd, secretario parlamentar
Com prática nou hospltau! europeutl junto ao Ministério de Produ

Jl1n1ca mé<11ca em "era!, pe<11atria, doen-

�, do &.tema uerYo.o, aparelho r:en1to- ção Aeronautíca. O Sf'. Lennox I

urinário do homem e da mulher revelou que um grande tunel de

I\AIIlete. 'l'6caloo: DR. PAULO TAVABa vento, 25 vezes mais possante
"=10 d�· !:��l=��: �:,Gp:: do que qualquer urro elos tu-

o�. Espectal1zado em Higiene e Sadde neis dêsse genero até agora
>(iblloo. vela UnlTOr.ldade do Rio da Ja· construidos, devera eU1 breve
aetro. - Gabinete d. Ralo li: - J!llectr()o

I
ser instaladO. em a nova esta

·.arI�loli'ra:fla clímca - Vetabol.1mlo ba· cão de pesquizas aeronáuticas
aI _ Sondagem Duodenal _. Gabinete

' ..
.,L lOn::)

I. tt.loterapia _ Labol:'atório d. miCro.
de Bedfordshíre. Na mesrna

-opía e análíse cllnJ.ca. - Rua J'emando estação haverá ainda outros
Ifachad<>. 8. Fone 1.11H1. - I'lorlanópola' tuneís de vento com a potên-

f)R-Aft 'roi.-uo R--OT-OLO cia de 40.000 H. P., tornando .. a

.. • \.J n.r...

I
a mais bem equipada em todo

"édito _ Cinr,iio _ Part... o mundo para as finalidades

I A lOS X I
em �oco 'e absolutamente es-

Moderna e possante instalRçio sencI.al para os progressos ver-

de 200 MA. IdadmrameIlte revoíucíonáríos
riagnóattco precoce da .tuberculose • que deverá caracterizar a avia-
mlmonar, ulceras gástricas e duo- I

ção de após-guerra Est d-
lenais câncer do estômago, ale- .'

'" '.
' es le

-ôes das viaa biliares, rins, etc. senvolvl:m_entos, de acordo com

vp lica o Pneumo-torax artificial as prevrsoes o sr. Lennox di

',ara o tratamento da Tuberculose' rão respeito em plano esp�eial
ulmonar -:- Tratamentos m�er. às velocidades maãores q -

nOI! e eficazes desta moléstia _ . .

u€ se

.ornpleto gabinete de Eletricidade rao obtidas, maiores capacída
uédica : Ondas curtas e ultrs-eur- des para o transporte de carza

ss. Raios Infra-Vermelhos e Baíos e raios de acão inCOmpol"av�l-
�ltra Vio!eta. Infrason-Terapía mente mais amplo d , ,

Consultór-io: Rua Deodoro, • " .

O qu;e os

esquina Felipe Schmídt até
_agora c?'llhecIelos. As Insta-

I.... h 12 hrs., e das 14 à. 17 brl laçoes elétricas destinadas ao
-r.I ..,ou 1.'" funcionamento da nova esta

ção de Bedfordshíre terão as
mesmas proporções das que
servem atualmente a cidade
industrial de Manchester, que,
co�o se sabe,. tem uma popu
laça0 de quasl um milhão de Iha'birtantes.

�-----------�----�

Indicador Médico
- - -_._e=a::::::e::::: . _

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
curso .. At>erlel<:oamell.to e Longa Prâttca no Rio d" Janeiro

t)UlIjlSUl/l'.ut - Pela manhA: 4JartlUlleDte .tu lO.30às12 ha, à tarde eltcepto ao.
,,0.4oa. d.. II.ao .. 18 bor.. _ CONSULTóRIO: Rwa JoAo PUlto .. 1. _r.do -

_e: 1 ••11 - �IGí!lb"I,,: R.a PrMldeJlte C01ltt....bo, ,s.

") UI.1UJltGLo\ (lI!]KAL • AI,TA CIRURGIA - MOl,tl.STlAH DE SENHORAS. - PA�tT08

Formado pela F'aculdade de Medicina da lJnivertiidade de São Paulo. onde tal

Assistente por vário';; anos do Serviço Cirúrgico do Prof. AUpio Correia Neto.

Ctrurg ia do estômago e vias biliares, ín.test.lnos 0eigado e grosso, r.íróíde, rins,
próstata. l>ex�a. útero. ovários e trompas, Var icoceie, nídrocele, varizes e hérn ta

CONSULTAS:
au 2 b O noris, á Rua Felipe Schrrudt, 21 (altos da Casa Paraísoj . 'fel. 1.:i1}8

l-tESID1i:NClA: Rua Emeves Júnior. 17U; Tel. M7ti4

DR. MADEIRA

DR. ROLDÃO

NEVES

CONSONI

DR. MARIO WEr�DHAlJSEN
(Diplomado peU! Faculdade Nac. de MeaJclna da Universidade do Brastl)

aa··UHerno ao s,o,!'VIÇO de Cllnlca Médica do Professor O".-a.lào O\l ...eu.... medico <l�

Departamento de Sallde

CIJNleA IUJ:UllJA - MolésU.... Inter...... li" adurtoe e CI."lançaa. CONSULTóRIO

• .lUl:SJlI-=lH·JA: RIUI lr"upe �chlllldt II. 311 - Tel. 812. CONSULTA� _. 1)a8 16 à. III

DR. A. S��.NTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso elo 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 ele 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 nu 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Asststente do Prof. Sansoll, do Rio de Janeiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, OUViDOS, NAHIZ e GARGA:'\TA

Ctrurgta muderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bõca fendidos de nascença)

Esôfago�copia. traquêoscopta, broncoscopia para r-eurada de corpos est.r-a n nos. etc

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
nua Vitor �leit·eles. �4 - I,'one: 1.447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
8er'l'Içoa de Clínica Infantil da Assistência MuÍücipal • UOllpUa,

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OONSULTóRIO: Nua Nune.o Machado. 1 (}!;illficlo M. Francisco). roae 1.&44

Consultas das 2 às 6 horas
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune iHS

DR. BIASE FARACO

DR. SAVAS LACERD.A
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselh.o Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIQ - Felipe Schmidt, H. Das 14 às 18 horas. Fone 1259

RESiDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

.

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

DR. SETTE GUSMAO

DR. REMIGIÇ)
CLINICA )[flDICA

Itloluttu tnternaJl. de Senhoraa fl Crt·

anou em Geral. CONSULTóRIO: Rua

3'el1pe 8cbm1dt - Ed!f1c1o AmB1a N�to.

,._ lliln. P li 12 fi H tA 17 horu. RJ).

tIntINCI.. : J Largo Benjarnin
Conatante, 3

ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

DR.

lJInIl'Irla e Or&o�.. OIbl1ea e 0Ir1IrSIa

.0 IM." PartoII ••-e- .e __or_

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá

rtamente 4.. 1. II 17 horu. RlllSIDO·

n,. Almt.rta.nt. "''fim. III: t"oalli ,..'

Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. -- Vias Urinarias .. Doen

ça. do. intestinos. réto e a.nu.

__ Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
n.ioterapia -- Infra-vermelho.
CONlult: Vitor Meirelea, 28.

Ateade diariamente à. 1\.:;'0 ha. e,

à tarde, doa 16 N. em diante

R..id: Vidal Ramo"; 66.
foa" 1087. •

Bt LAURO nAUHA

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DRa DJALMA
MOELLMANN

Vendo de Perto
a Cidade
Proibida!

Proeza da tripulação dum avião
transporte norte-americano, que
tombou sôbre uma montanha
de 7.500 metros, no Tibet. Leia
as aventuras verídicas dêsses
cinco heróis que lutaram 42
dias no Himaláia, alcançando
afinal, a Cidade Sagrada de
Lasa. E, mais:
O médico, a espôsa e o desper
tador - A vítima dormia, ao

lado da espõsa, e foi brutal
mente assassinada. Chave para
o mistério: um grito de mulher
no apartamento ao lado. Pág. 50.
Seja seu próprio patrão - Já
pensou em um "negocinho" seu?
Um homem de negócios mos

tra como os próximos dez anos

oferecerão oportunidade exce

pcional, e o que é preciso para
o êxito. Pág. 66.

Não deixe de ler êstes e

outros 22 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de FEVEREIRO
Condensado para poupa?' tempo!

CARTAZES
HOJE 3a ·feira

lilspec1al1.ta em Uoençu de Senho·

ra.. - Vias Ul'Lnãrlas.
Curso d.e especl.allzaç2.o de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes oe Barros, da Fa

culdade de MedIcina de SQo Paulo.
1Tatamento es�eclal!zado. médlco e

cirúrgico. das afecçôes do aparêlho
genItal temini.n.o (Utero. oyãrioa.

trompaB, etc.).
Cura radIcaI das lnflam&Ç6e1 dOI

anexos (Ovârlos. trompa.s). s-e.m ope·

ração), Tratamento de tod08 08 d18'

tlírbio8 da meruotruaçAo e da Mter1U·

dade.
Tratam�nto moderno (\a bl"DO...... -

IDa a"uda e crOnica, em II.Dlbos OI

sexos, por proceSSOB modernos sob

contrOle endosc6pico - OretrollOOpl.
- e de labor!1t6rlo.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10.30 .e 12

horas e das 2 la li.
Consultório - Rua Tiradentel 1•.

Fone: 1.663.
ResidênCIa

(S<>�&!lO) •

I Perca"a Gordura
Um métado novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. PÓde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
Urn rn6dico (la Califol'uia que atende

as Estrêins de Cinema de Hollywood
df,scot)riu UlTI roé:todo seguro e novo

�ara reduzir o excesso de gordura
ol1ticstética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um

11.odo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira sen1ana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode estimula
a saúcle, a energia c proporciona. uma
figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos n1ais jovem.
);'ormode é um preparado garanti
do pat-a remover o excesso de gordu
ra, Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

CINE

Acaba de sair
Custa Cr.$3,OO

Rt!pre8tm.tante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLJA

Rua do Rosário, 55-A· 2.0 andar - Ri<>

Machado & Vf.:IOSO
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de cos

tura marca «RENNER ...

Vendas à vista e a prazo.
Rua Trajano, 7 - Sobrado

Florianópolis_

Idiema. por
tuguêa. espa
nhol, francêl.
inglês. etc.

Rornance, Poesia, Religião, Aviação. IMatemática, Física, Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
E:letricidade, Rádio, Máquina.; Mo·
tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri'
oultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários. etc, etc.
................._....-- .....-���

CASA MISCELANE.L'. distri
buidcra dos Rádios R. C. A.

Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra, \O •

DO DIA
HOJE

A's 7 1/2 horas:
Uma comédia divertidissima, com mUI'to

..

romance, mUIta mUSIca

e muito luxo:

Sem tempo para amar
com Claudette Colbert, Fred Mc Murray e Ilka Chase

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO 3xlOo

OCUPAÇÕES INUSITADAS n. 1 (Short)
FOX AIRPLAN NEWES 2?x18 (Atualidades)

Preços Gr$ 4.40, 3.30 e 2,00. Imposto Incluso. Imp. 14118008
• • •

CINE ('IMPERIAL))
Um filme

A's 7 1/2 horas
SESSÕES PARA·TODOS

movimentadissimo. repleto de cenas

Hora de matar
eletrizan tes:

com Lloyd Nolan e Heather Ange!
NO PROGRAMA

CINEDIA JORNAL 41x20 (Nac. Coop,)
EN�R.E DOIS FOGOS (A Marcha do Tempo)

Preço: (UUlCO) 2,40. Imposto incluído. Imp. atê 14 anos

fARMACIA ESPERANÇA
'0 F.rm.�.tleo NILO LAU8
Bole • llJIUa.hI ........ ....,.....

.,..... ..-.aJa • -u-aaptr.. - H_..U. _ ...........
4rUCOIt c. 110ft....

S.r..._ e .'UI,", o�bel.. •• ......� .......

gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
MATE:

Médico - chefe do Serviço de SlfiLls do Centro ue SaÚde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URO-GENITAiS DE

AMBOS OS SEXOS - flAIOS INFRA·VEfu'\1ELHOS E ULTHA-VlOLETAS
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

CHEl"E DOS SERVIÇOS DE 'fISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NERlllU RAMOS".

Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gúnzaga. de sao Paulo - Ex-esta

giário do Instituto "CleI,t1,:nte Ferreira", de pão Paulo - Ex·médlco interno do
, SanatoflO de Saht.Os, em Campos do Jordão.

CLtNICA GERAI, - DIAGNóSTJCO PRECOCE Jj; TRA'l'A�IEXTO ESPEeIAI.IZAf)(l
DAS DOENÇAS DO� APAR:tH,HO RESPIRATóRIO.

OPERAÇAO DE JACOBOEUS
CoNSULTAS: Diàriamente, das 3 às ti horas. CONSULTóRIO: Rua Vital' Meireles 18

HESIDftNCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Tel. 742.
'

SRS. DENTISTAS
Executo qualquer tipo de

dentaduras, pontes em

I
ouro ou paJacríl. Conserto

Identaduras em 2 horas

apenas.

I (OH5TANWiO SERRATlHE
Rua Duarte S�hutel 11 I
MACHADO & CIA.

Aqência. e Representaçõe. em Geral
Matriz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Pr6prio). - Telegramas: ·PRIMUS·
Agente. nOI principal. munic:ipiot

cio Ejltaclo
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fôrças �o ural. Patton c�e�8ram 80S su�úr�ios �e francfort
COM o TERCEIRO EXÉRCITO NORTE.AMERICANO, 27 (U. P.) --. INFORMAÇõE S OFICIA�S- INDICAM 'QUE AS FORÇAS
DO GENERAL PATTON CHEGARAM AOS SUBúRBIOS DE F'RANCFORT� SôBRE o RENO" E ESTÃO TRATANDO DE PA ..

RAR NA CIDADE

F;oria"ópon�I 21 Marco de 1945

�diantam�nto ! RegressoU o Min.
;para ii N, ...B. IM.Rio, 26 (E.) - o presidente da arlnba Ida República assinou decreto- ..

lei concedendo à Navegação .

RIO, 26 (A: N.) 7" De uma
i

Aprea Brasileira o adianta- I vIage.m de mspeçao as bases
I

l�l�nto de Cr$ 25.0000.00,00 a i nayals do nor�este reg�essou:
s"r l'eso'atado em dez anos. I ho�e �. esta c�pltal o .almIrante I' : b Aristides Gmlhem, tttular da

JI'ITZ H· HOXY pasta da Marinha. S. excia.j
la ,., O]e,. viajou a bordo do contra-to r-

SIMULTANEAMENTE pedeiro "Greenhald", nova e

Às 17 e 19,30 hrs, Às 20 horas eficiente unidade da nossa ar-
Sessão das moças mada e uma das muitas cons-

Dnn Ameche, Janet 81air, Jack truidas nos no"ssos arsenais. OOakie e Cabina Wrigth Ir. em:

CANTA, CORAÇÃO titular da Marinha desembar-
Um romance que ficará em todolil cou no cais do Ministério onde

àS corações. lhe foram prestadas honras
Melodias que serão cantadas por militares do estílo e onde era
toda gente... Uma comédia que a d d t d f"todos fará rir... Enfim, um filme aguar a o por o· os o IcialS
de que não se esquecerá jornais. generais da Armada, atual
No programa:- Filme Jornal n' 224, mente no Rio.
contendo a sensacional reporta·
gans dos serviços de Saúde Pública

de Florian6polis,
Livre de censura

Preços Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40

Amanhã, no RITZ, à.s 19,30 .horas,
Alan Jones e Iane Frazee em:

LUAR EM HAVANA

A partir de S8,_Feira Santa; no

RITZ e ROXY
A gigantesca produção sacra

Ceci! B de Mille
O REI DOS REIS

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Civis belgas mortos por soldados alemães quando eram abrigado» a retirar-se
de uma aldeia atacada por fôrças norte-americanas, (Fóto do S.I.H.),

Sem adrke. ..

C�;�oCU!sS�i!il�.!�r�� co-I Ecos e NoHCl·;:1LO já foi divulgado, o Gabine- lA,.I {. � lite Português de Leitura, Liceu f
Literário Português, Casa dos ._ - - _0-'"

·-E-·" I- o sr Interventor federal no 9

P:rveiros e Instituto de Estu- todo, entre outros, oss inou os se Irios Portugueses comemorarão quintes o t o., : Designondo Solon,
em novembro próximo, o Cen- Vieira, ocuponte do c.ergo de Che

tenário do nascimento de Eça I
fe do Serviço de

_

Reglsto de E9
. .

"1
- t ronqen os , padruo K para, pelo

de Queiroz. Alem ae ses'Soes! prazo de um ano, ter exercício no

solenes e conferências, nas I Gabinete do Interventor Federal

respectivas sedes, promovem I .

•

-

T ..

um Concurso Literário para o
Nomeando Pedro de ,-,ora Libns 1. ... '"

I
para exercer o cc·rgo de Fiscal Re-

qual ínstituiram quatro pre- gior.al. padrão H rara ter exercí i
rníos de "Dez Mil Cruzeiros",

I
cio na 1 la região, com aéde em

SC1��O d:ois para o Brasil � dois 180m
Retiro.

•cara Portugal. As teses sao de-
N dI· R' M t�. , das: "A ídé d E
crne an o vo ers on enegro

nOlnlna a�. s 1 elaS e ça para exercer o cargo de 'I'esourei-
de Queiroz" e "Eça de Quei- TO, padrão M, do Quadro Uruco
roz -- R-omântico ou Natura- do Estado "Tesouro do Estado".

lista'? - concorrendo a pri- *

meíra aos prêmios "Gabinete Concedendo exonercçdo a Pedro
Moyvorne, Secretário da Prefeitu

Português de Leitura" e "Li-
ra Municipal de São José, do exer

ceu Literário Português" e, a cício do cargo de Prefeito do re
I

segunda, aos prémios: "Casa f�rido município, I, U t8'1I11DO Esportivo «Concurso parados Poveiros" e "Povoa de •

Varzim" Os originais devem Nomeando Arnoldo Souza. Tabe

'I
- .

--

- . ESllr·1 luralr r-lo»
ser apre�entados em 100 págí-

lião .d� Públic?, Judicial e Nota�, Ilmenelro sem vitOria li
..

Escrivd o do Cível e Anexos, e Ofí- Segundo consta nos círcu los da A Divisão de Seleção do Dnas �u mais" datI�ografadas, cial do Registr� de Hípo teccs da vela, a disputa da taça «Timo' A.S P., abrirá novamente, de 9em OItavo, ate ao dia do Cen- comarca de
. S,:o Jose, para exer-' neiro sem vit6ritl», que domingo de abril a 8 de iunho de 1945,tenário, 25 de novembro. Se- ce,r, em c,?":nssao, o cargo de Pre

I
último não poude ser decidida.

guír-se-á O julgamento, sendo I
Ieito MUniCipal de São José. �ê-l�-á sábado pr óxirno , à tarde,.lA inscrições em co n curs o para a

proclamados os juizes até ao As anedotR! e plRdR8 apareQ-
nosso ver, a eacolho daquele dia carreira de E�criturário do S

� _
seria acertada, mesmo porque sua P.F,. Vencirr er. tc s in icis is defim do ano e tomadas as pro- temente Ingênuas 880 grandet protelação, além de trazer incon· $ 5 Oc- 7 0, O. O concurso serávídencias para a impressão armas de de8sgregaçio mane- venientes aos programas dos nonos

.. I b '" realizado no Distrito Feder al edos trabalhos premiados. Jada8 pela "qulttta• .,ollln. c u e s, trono, 19ualmente, o or re- - ....

fecimento da animação reinante nas Capitais dos Estados. Pa

T b t'
II

d A 'J' CI' ._ r a outras informações os inte
LIa ora orlO e na Jses lDlcas Hosj os da veIa... resaados d evern dirigir-se por

F ê t' úERCIHO ·SllVA -.Ago:(1 sim. Vamos concorrer carta, telegram a ou pessoalarma< U ICO
,com rnene b�r�os e teremos rne= t mente à Divisão de Seleção do

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência) Ilhares probobflidodes . I DAS P ou às d!
.

.
L

_ .A.rranjaram mais timoneiros? .

" , " e f'gBCl8S ao

Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer -Não. Recebemos uma vela de' I,A, p,r., nas capitai s dos Es-
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico. avião!

I tados» I

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas. - Hum� sim, Ma� o motor -------

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco 'tombem vela? Faleceu lord George

Ocuparam Offeubách
Londres, 27 (U.P.) - Urgerta,- A

•

l ciclio alemã informou que os alia.
dos ocuparem Offenbach.

lloma, 2(i (Via aérea) -- O gel1P'-i. "
.

A •

)"al Anriers COlllanôlPlle el1l Chd'e PieCOOlZado O malar Ultercamblo
1 n te)"!no no ,E:<érci lo Polor�es, des-. de profissionais de ambos oslllenllU a notlCJa. de que lefla 8l11ea-1: ça(lo seus oficiais, com a exclusão sexos entre as Américas

.

de fileiras do exército, caso lllgllf'm
'd(�les qu,izesse abandonar suas ulli- \\'llIiamsj)ort. Penn;;vll'ania
d.':des, Pêll':l incorporar-se ao cxt-J'- (8. 1. H. _:_ G8J) _ P"reconizando
('lIO polones (lU:' lu�a sob (J eOlllan· o maior intercâmhio de professado elo general Zyllllerskl aos lado ces, estudantes. jornalistas. profis
d,os russns. Decl.aro�l que ta:1 adver-' sionais liberais e negoci:mtes. de
tl'ncla nunca rOl relta por ele nem amhos os sexos, como meio de re
por ouiros gcn.el'ais, seus_ subordi- forçar a solidariedade entre as 11a
[[Idos. IJl:lo lliOtlVO que nao conhe- ções elo Hemisfério. o 81'. Pierre de

- E' claro, Entre médicos e ve- cc 11111 so soldado de .seus �oman- L. Baal, perito em negócios inter-

��"'J"' !:���%io:ni��is,afi���d:�tr:���� �!�}�)(����t'S:l7��ct�;:S��1��lt;s�l'O.let��i�S2 �����t��l�f,:Cl��Ol�)�3:1����1�e�t()Fe(\��
tistaa e engenheiros não acho paru- o (ial. A,](lers - nutrelll () maior l'aç,ão de Mulheres Profissionaisúltimo bolsão leloa! deseJO de y�ltar para sua pÚlt'ia Liberais e Comerciantes da Penn.

.

- Ora, entre os drs. Cúneo e soberana e 1J1(�el?end�nJE', �llaS o sylvania, nesta cidade, que. promo.Nova York, 26 (U. P.) - A Matana a coisa é simpleg: ambos i110meato pl"OplClO amua nao che- vendo êsse intercámhio, as l11ulhe-
cadeia de emissoras Blue Net-. constroem pontes,., e, juntos, po- gou", res estariam ajudando a lam'ar o::;

work captou uma transmissão deriam ter morrido afogados!
.________

fundamentos ela paz mundial.

da ra'dl'o nOI·te-amel·I'cana na VENDE SE U t Companhl·a
Transmitindo-lhes as saucl8cõe" do

m erreno sr. Nelson A. Rockefeller, Secretá-
Europa segundo a qual foi eli-

-

com uma c�sa rio de Estado Assistente para os
minado e ultimo bolsão de re� na ru_a Frei Caneca: Infor- Telefonl·ca Negócios com as Repúhlicas Ame-de 'tA' 1

-

l' td'- ricanas, O sr. Boal declarou ao sell81S enCIa a ema a es e o moçoes nesta redaçao, '

C\uclitorio que os govêrno (1ae:: re-R'heno. 3 v,1 l1atarl·nenSe públicas amel'iC8naS bem comoli suas municipaliclades e institui-
çõec::. têm; nêstes últimos 8nos en
vidado esforços para intensificar
� intercômbio. de estudantes, pro
fessores, profIssionais liberais e

comercia!ltes. "A minha opinião",
pl'ossegmu. o SI'. Boal, "é de que
L·;to devena ser multiplicado tau,
ta�s ve�es quantas possível, porque
nao ba tempo a perder no sentido

de ele conseguir melhor entendimento
ele pessóa para pessôa, do modo
mais amplo e com ]JOst:mte brevi
dade para antecipar perigosos con�3v-l flitos". '

Exigem o carrasco
Londres. 26 (\i�' aérca ) - Os

cl rcu los pO]O)1t'SI'S exigem que o
af'amado carrasco de Varsóvia. ()

go\"t'rlJ.,H!nr da Capital Polonesn.
"aplurado pelos russos, sr. Flscher.
;·.�ja entr-cgue ils IllUOS das allt(lT'i�
dt .les polonesas. pura (J1I(' o crim i;
noxo soja processado po r lllll trihu
nul (l:.!'ll1C'S. coude.uulo t' executado
nor seus cr hucs, cujo número e

,;:,disl11:l, nâo uchu algo de compa- �
rur-xe na histór-Ia dos mais pirver- \
"os bauiidos (' sllilea[loJ"es de mun
:10. Fisohcr e SéU,S inf,'11H's capan
'2::IS. devem ser ju lgado» por um
Tr-ibuua l con sí imido l"qw('ialllll'nte
para esse fim. cuja (!<'signaçül) dr
veria ser Icila pelas autoridades
legais da Polônia, depois cle sua
VOItF!: ao pais.

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

�nhD Crelsotadu
"Sll.VEIRA"

Gr,ndca Tónico

I Londres, 27 (D. P.) -- In
formou-se que faleceu hoje

IIOl'd Georg'e, que se encontra
va enfermo ha algum te�po.

! O oral. Anders
desmente

Acham se à di�posição dos
srs Acionistas desta Companhia,
em !l'Ja sé1e à Praça 15 de
Novembro, n' 8, os documen
tos àe que trata o aft. 99, do
decreto-lei n' 2.627, de 26 de
setembro de 1940:
Florian6polis, 27 de março

'945.
A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


