
\, ·llir� .x�r[i I irr�m �u na r� a uar a a �mã
PARIS,; 2�f'{V0�JP���� UM PORTA�VOZ MILITAR AI.ElVIÃO, CUJO TOM DE VOZ TRAtA GRANDE INQUIETAÇÃO, EXPRES·
SOU PE���· DE BERLIM QUE O TEHCEIRO EXÉRCITO NORTE-AMERIC:ANO IRROMPEU NA REfAGUARDA ALE·

�>" MÃ, TENDO ATINGIDO PONTOS SITUADOS 114 KMS. ALÉM DO RENO.
�"""""=----, --..

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

BUENOS AIRES, 29 (U. P.) - "La Critica" diz que exis
te a certeza de que, de um momento para outro, será anuncia
da no país notícia do "estado de guerra" entre a Argentina e

as potências do "Eixo".
.

Aniquilada a última cabeça-de-ponte
LONDRES, 27 (U. P.) - Na Pomerânía, segundo noticia

o Investia, Zl1ukov aniquilou a última cabeça-de-ponte alemã
na margem oriental do Oder, diante de Sttetin. Em torno des
te porto do Báltico trava-se feroz duelo de artilharia e o co

mentarista von Hammer, da DNB incumbe-se de informar
que cada hora cêrca de mil granadas estão sendo disparadas,
de parte a parte.

o �L\IS ANTIGO DURIO HE SAN'r..\. CA'l'AItINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

a Argentina declarou guerraI H.
•

9346Ano XXX I
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_-- -----------------.----- ---,

Desmorona-se o sistema defensivo nazista

floriãoópolis- Q'..ii.Hta.ff.ira, 28 ce Março de 1945

.A. rendição será imposta, e nãu negociada-declarou Eisenhower BUENOS AIRES, 29 (U� ;.). -- La Crítica circulou em

Pa rís, �8 (U. P.) - Os exér- so kms além do Reno, deixa Impossível que os alemães es- edição extra anunciando a grande título: "Em guerra com o

citos norte�americanos e br i- «laro que a capacidade de 1'e- labele�all1 uma nova linha de eixo".

tã.nicos, na tremte ocidental,' s istência nazista já está no' defesa mais próxima de

Ber-I
.. >ii< «-

estão avancundo sem encon- rim. E isso faz com que cresça,llim. Afirmou porém, que os BUENOS AIRES, 27 (U. P.) - Oficialmente foi anuncia-
trar tenaz résistência d_: parte' cm. tO:CLOS o.s setore_:; das na(;�õ(:s' e:c�r(;itos nazist�s já foram de- �o. qu,� o govêrno argentino acaba de declarar guerra ao

<tos nazistas. íntormaçoes au- 11l1olrlas, a Imyre.ssao da jH'OXl"I crs; :'a1llCII,l:' _hatl�os. E,. �uan- EIXO.

torlzadas de ixam entrever ulll1lllldadp do fim da guerra na to a r011{11(:uo íucondicíonal ---.----------,------------

desn. lOl'OJ1Umell:lto em �l'al�de: Ell,r,0p.a. O g8<llel�al Eisenh?- dei�ou elar_o que a. mes�ma não Firmaram pe em Ryukyuescala (10 sístema defensivo I wer, em seu Q. C". em
_

Paris, sera negociada e RIm imposta
naz.lsta em todos os pontos ao i entrei alllto, d0stacou II ::to ser 30S ,nazIstas.. '

leste do Renn. Novas cidades

O E
,,:.

- -

,," I Guam, 27 (U. P.) - O co- importantes delas são Tokas-

ill1portallt�s como lN.iesbac1en, 9· xerclto ultrapassou DUlsburg II m�mica�o oficial japonês a�- híka ,Z�mani e, Ak;aji�a, onde
Ehren bstr-í n, Lahnsteím, Bru- míte hoje que os norte-amerí- a rádio de Toqmo ja ontem
n enan, subúrbios de MáJl- i - I canos firmaram pé nas ilhas anunciava o desembarque. Diz
nheim, caíram em poder das! PARíS, 28 (U. P.) - O Nono Exército norte-americano Ryukyu, ao dizer que unida- o comunicado que fôrças de
tôrcas anglo-americanas llN1-, avançou duas e meia milhas na frente ocidental, ultrapas-I des ?e desembarque desceram terra e aéreas japonesas ata
tas últimas 24 horas. A raPi-j' sando Duisburg. Por sua vez D Primeiro Exército blindado I domingo no grupo de Kerama. caram furiosamente os ínva
dez com que as fôrças avan- avançou trinta kms desde Wilbur, 11 kms a nordéste. Uma ou-: Trat��se dum grupo de peque- sares mas não alega que tíves
çam. eS}l:,cialme'n�e as �e Pat- j tra coluna blindada chegou a Hackenburg, 26 kms. a nordeste .nas �lhas situadas 30, kms a

I
sem conseguido liquidar as

ton que ja avançaram cerca de de Coblenza. sudoeste da base aéro-naval cabeças-de-ponte norte-ameri-
........--.-.---.-- .. ---------- de Okinava' e as -cres mais canas

Confusa a situação em BerlimlÇonti�o o avanço A seis' e meio kms. de Dorslen
L?ndres, �8 (U. P) .- Os ren�es a u�a conspil'açã? del]���I�el�ino"2 r '._ PARíS)_27 (U.,P.) -I?o Q. G. de_Montegomery co�uni-

nazistas estao em pamco ob- caracter militar contra Hitler! '.
"', g (�. P.) cam que fOIças norte-americanas estao a 6 kms e meio de

, , Tropa!". ,hmesas contiveram I Do' t
4

servando-se entre suas decla- aparentemente com o fim de
J '�" .�

r )

',"
() IS en, e que a estrada de ferro entre Wesel e Emmerích foi

rações evidentes sintomas do apressar o desfecho da guerra. ,a,"a.nç� JaI�:ne na. provmcia da
I cOl:tada a Iéste .de Rees. O .comunicado oficial aliado confirma

próximo desmoronamento do Como resultado dessa conspi- I I�upec, Il:I a � base �e LaOCho-1 I:0]e que as umda?es que Irromperam na cabeça de ponte na

Reich diante das violentas ração as tropas de assalto re-,
w e, 300 1.111s. a noroeste de Ha- area de MOl:gunCIa e Worms, penetraram nos arrabaldes de

acometidas desfechadas pelos forçaram o controle de Ber-\'
kowe. Francíort, sobre o Reno.

exércitos das nações unidas, lim, ocupando vários Ministé-, --- -----.---
_

De acôrdo com informações rios e pontos estratégicos e EI
.. - ·

d
.. .'

1nazistas, todos os soldados re- patrull:ando t?da a cidade. elçOeS pres! enelalS posslve mente
ceberam ordens para se apre- Anunciou-se, simultaneamen-

se�tar imedü�.tament� às suas te, a prisão dos marechais a sete de selembroumdades ou as autondades 10- von Rundstedt e von Blasko-
cais. Entrementes, de Estocol- witz, os quais deveriam com- Rio, �7 �A. 1\'.) - O minis, dias, após a sua promulgação

I
filn1al sem qualquer certeza,

mo, chegaram notícias refe- parecer a uma corte marcial. 11'0 J()C;?},��lta,:'es, ,,]JrC:,inent: ru.r.a o a1ist,an:ento. Inforrr:ou terl,ni.ll�U ,di,z8ndo �er, possível
________________

.

__

._,
----- da Cm;] .�.:) olaboradora da nu�,IR que serao necessáa-íos a eleição presidencial a 7 de

COLUNA MISTERIOSA ill0,�a �:I eleJt�r�l, declarou, ,el1l,dOlS mes�s para a �isÜ'ihui�olsetemb.ro com a posse do e1ei
enL e\ ISÜt, "ILhora os traüa- do matenal. Como ll1formacao to a } 5 de novembro

PARiS, 27 (U. P.) - Fôrças blindadas do F) Exército no1'_:1.1105 estejam bastal�1te �diainta-II
,,' .

te-americano irromperam inesneradamente por uma estrada oos, que nada podIa dizer de> R d t dt b ' d·a nO�'oéste de cOb�en,ça,.�vançâ?dO para lé�te, depois de ter �efinjtiv>\ �)osto que se�l pro,_1 un s e 50 custo Ia
venCIdo toda a reslstencIa alema. Parece tratar-se da "coluna Jeto sera all1da submetido a I
misteriosa" que vem sendo citada em informações extra-ofi-, con�;jc1erqção d·? sens ('(;1111)3,-1 p.' 27
ciais. :.lheu''Js de trabal1'o, estandc ans, (U. �.) - Von pois Neumann é o mesmo ca-
.

" .. . . .__ . 'sngeito a toc'Lts as alteraeões i Rundstedt, o decaldo COI?an- valheiro há tempos encarre-

I selr·lng na"o quer, �s{' m; o com d ach3Jdas nece:3sál'Ías. En'tre-I dante Chefe da frente oCIden- gado da vigilância sôbre os

es '. ü llUUB.jf, ao o tal1ito, guard:ldas a,s resen';s tal foi colocado s_?b a custódia

�ondre?, 27 <U. P.) - De- a inf�r:r:1a�ã.o de fontes ligadas: naturais, po�leria informar que: do �hefe das seçoes de a�salto marechais von Kluge, Reichs

pOlS de mspeclOnar. durante ao Mmlstel'lO da Guerra ale-: lJOssivelmente o código estará' naz�st.as, Neum�nn. Se�undo nau e Fricke. E acontece que
dois dias a frent� oCldeI?-tal, o mão. O memorandum de Kes-' pronto pelos fins do mês de j a radIO ?� Pans, q�e dlVulga tôdas essas altas patentes da

marechal Kesselnng. estlj pou- selring sôbre a situação da abril, havendo o praz:o de 50,
essa notlcIa, o fato e de mau Whermacht morreram de ma-

co disposto a assumIr o supre- frente, acrescenta a agência, I .

�� agouro para von Rundstedt, neira misteriosa.
mo comando naquela área. É provocou uma reunião de; QueIXf:J-Cr'lme COn'lra O
pelo menos, o que. informa em I e�nergência dos proceres na-' presidente do .APE Convocando mel·o ml·lha-o de J"ovenstelegrama de Zunque, a. Ex-/ zls�as em Bel'stchgaden à!. _.

.

change Telegraph, que dIZ ter mela noite. I �IO, 27 (E.) - O advogado ", .'

A.llrio de Sales Coelho apre- ,�ARIS, 27 (U. P.) - Segundo a emIssora desta capUal

Ch P
II !b I sentou, ontem, à Corregedoria notlcIas chegadas da fronteira a�emã, dizem que meio milhão

etiaram a II u r fto da Justiça, queixa-crime con- de rapazes de qua�or�e anos estao sendo convocados, na Ale-
,

:I
.. ,� tra 00 sr. Antônio Ferreira Fi- manha, para o ExercIto Popular.

. PA:r:-1S, 2� (U. P.) - Do Q. �. do Pn_meIro ExerCIto no1'- lho, presidente do IAPE (Ins-I -----.-----------
te-amencano mformam que as forças blmdadas avançaram tituto da Estiva). Ale -a o ue- Preparam a traveSSia em Emmer·lcho�tem cêrca de 53 kms., exp�lsando os elementos

inimi.gos
de

rel,an,
te

que.
a propósao doqin-I '

�Imburg? e .e�trando em A,Iillsteg. Outros ele,mentos. cheg�- quérito instaurado para apu- '

.

Ia� a PIlb�llgo, 63 kms a leste do Reno, que e o ponto maIS rar o crime de peculato ocor- PARiS, 27 (U. P.) - Os allados destruiram 8 pontes sô-
OrIental ate agora alcançado. rido no IAPE, o sr. Antônio I bre o.l!e�o. 'E, a propósito, a agência alemã DNB divulga que

P
·

d f
Ferreira Filho, em notícias pU-I

os b�Itamcos �8:nçaram uma dens� cortina de fumaça em Em-

ara unir as Ufts rentes ?li.ca�as em diver�os jornais, mench, permItu:do supor que estao preparan_do a travessia do
, ui1· m]unou-o e calumou-o. I Reno nesse setor.

,

LONDRES, 27 (U. P.) - O general Patton e o marechal I ra� �;;���/��i���l�����e�:� Del·ldas ce'"rca de 300 pessoasZhukov enc.abeçam a .marcha d�st�nada. a unir a� frentes oci- rão :mvidas várias 'testemu- ,

dental e ol'lental. Se�undo as ultImas mformaçoes, Patton e

I
nhas arroladas pelo querelan- BUENOS AIRES 27 (U P) Durante 'f 't -

Koney. se acham à distânc�a de 430 milhas, Hodges e Konev a te, inclusive o sr. Felinto Mül- popular realizada ontem à �oit� nesta capital
a f�:� �e�a.:�

625, SImpson e Zhul{�v a 535 e Dempsey e Zhukov a 540. ler, ex-chefe Qe Polícia. cêrca de trezentas pessõas.
I

___ .... __ . E... ...(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-· Quarla"felra, 28 de Marco de '94$

A Sociedade de (;ulfura Musical convida os seus sócios e rDusicistas e os apreciadores da
música final para assistirem à sessão cinematográfica que realizará no LIRA TENIS CLUBE boje, ás

19,30 boras, quando serão exibldos interessantes filmes musicais.
REINISCH s. A. --- COMÉRCIO E INDúSTRIA Medifacões

DE MADEIRAS
'

Em breves dias celebrará o

cristianismo de todo o mundo
a tradicional festa da Páscoa.
Esta fôra instituída pelo pró
prio Deus como recordação do
término da escravatura dos

antigos hebreus no velho Egi
to.
Dois grandes símbolos esta

vam escondidos na antiga Pás
coa. Enquanto como cerimô
nia memorativa lembrava a I1.028.121.70 libertação dos cativos referi
dos, como festividade sacríü-

2.302,60
I cal indicava a futura morte do

40.000,OD I "Cordeiro de Deus", na cruz.

1.070.424,30 Portanto, perdeu dita festa a

sua importância como solem
dade de então, em virtude de
se terem extinguido os dois
símbolos nela envolvidos. A

378.738,70 testa, em si mesma, pereceu
com a nação israelita, como o

sistema sacrifical nela ímplí
G50.685.60 cado findou com J sacrifício

do Calvário.
Ao povo de Israel não só f'ô-

1.070.424.30 ra ordenado sacrificar a Pas
-----

coa como a comer o cordeiro
D�l\lO:\S�·R.<\(AO DA COXTA DE ]'lr�'l��::'I}J PERDAS EM 31 DE HEZElUBRO

pascal. Cristo o fez igualmen- I
CRÉDITO

::198.184,80 te. com os seus discípulos, re-.
conhecendo ser êle a realidade I
escondida no símbolo do cor-I'deíro da festa. Pois lemos na

palavra de São Paulo: "Por
que Cristo, nossa Páscoa, foi
sacrificado por nós".
Em substituícão à aludida

festividade judaica instituiu o

Senhor Jesús a solenidade co-
398.134,80 nhecida pelos cristãos como QUINTA -FEIRA M A IOR

"Ceia do Senhor". Nas espé- " .

cies do pão e do vinho que es-
De orde� da Me�o Admln1strab�o desta Irman-

ta encerra, comem os cristãos.
dode e Hosplt_al, co nví do �3 s r s , Irmaos e sras. Irmãs

de mede simbólico, a verdadei-I paro as soJen:dodes da Oumta-feira Santa, dia 29 do
ra Pá:scoa e recordam-se do I

corrente, abaIxo, enumerados:
dia em que o seu Salvador 1'en- DIA_ 29 - As 5 horo s. na Catedral Metropolitana.
deu Sua vida divina por êles, I comunhao geral. comparecendo os Irmãos e Irmãs com

em face do grande amor com as respectivas insígnias (balandráus e fitas):
que os amou. Às 19 horas, na Igreja Menino Deus. exposição e

É desejo do Salvador que adoração do S. S. Sacramento e sermõo do Mandato,
participemos com Êle desta pelo Revdo. Padre SImão Schmidt S. J.
mesma festa no reino de Seu Consistório. 26 de março de 1945.
Pai. Estaremos lá, presentes, LUIZ S. B. DA TRINDADE, Secretário.
para tal? 2 v. 2

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos
e Hospital de Varidade

As�:D�::ot�do II �����:;.o;a�:l����g����::�
,

das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

Ropl1damenfe _PREÇOS SEM RIVA1S!
Nao comprem seus calçados sem visitar a

Os ataques desespet'adores e violento� da «Tamanca 1-.-� Barre."rOS»)asma e bronqUIte en\'enenarn o orgulllsmo, a. U
minam a energia. llrruinnm a saúde � de- RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41bilitam o coração. Em .1 minutos, Mandaco,
nova fórmula médiCa. começa a circular
no sangue, dominando m pidamente os ttta·
ques. Desde o primeil'o di" come('a li des,a·
parecer a dlliculdnde em respirar e ,'olta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne·
cessario é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e ficará completamente

,

ilHe
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel·
des e antigos. Mendaco tem lido tanto
êxito que se oferece com :.t g:trantia de Dr. O,<:.'V."LDO BVLCA�O V'[ANNAdar ao paciente respiração livre e !aeli rlt" � '"

pidamente e completo aliyio do sofrimento Dr. J. ]. D;;;- SOUS,A CABRALda asma em poucos dias. Peça Mendaco, ... _"

hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção. ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
MendaeoA�a::,:�.m Felipe �chmidt). C. POSTAL: 140. IAgora tambem a Cr $ 10,00 "'_'BI "', .... "", iS ".,_�.�,__

JUCT.ATúRJO J)1\ DIRETORIA Araceli Melo TENHA JUIZO

I

Sonhares acionistas:
J7; l'OH' bastante prazer que apresen tamos a vs. ss. o resultado do exercício de

J 9-44 que reputamos bastante satisrarorro o que jiodeis constatar pelo exame das

cirrus do ba+anco. As ocorrenctas princip.a is du ra nt.e o ano, e que merecem especrat
l'egbt,o sãc as seguintes: 'I'er c-ompletado 40 anos de servlco na Fábrica hoje de nossa

propriedarle o SI', Pedro Bel! i. que continua jn-estando ·nos mest ímáveis servíços. e

tf.'1'111CS r-onu-atado o engenheiro di', Fraru-isc-o Hrozeck .para nosso téc-nic-o, do qual
dado a sua longa prática em sei-viços de madeira, muito esperamos para 111e11101'a1' os
r-esult arlos da nossa +ndúsu-ia no próximo exercício ce 1945, Para outros esclareci
mentes �übl'e os negócios da sociedade estaternos sempre ao dispor dos srs. acio
nistas,

Florinnópolis. 31 cle dezembro, de 1 D44.
Sidnei Xoceri, diretor-presidente.
Heitor Uittf'IlCOIII·t, díretor-gerente.

H.-lL,\XCO (ml{.-lJ, B:'iCImIUnO B:\l :H UE l)J<;ZEl\IBnO DE 1!144
'A TI\" O

Hl'nlizii\'el a ('1II'to e a longo pr-azo
I\lfjveis e utensf lios .".' .. o o , , • , ••••••••

:\!erc'adorjas . .

Contas (."�:rrellres - saldes devedores .

O-bl'ig·ar.°óe� de guerra ' .. ".. . . ' . o ••••

Veícu íos .... . .... o ••• , •• , • • •••• o •• , •• , ••

90.834,10
420.728.40
4.31.:'l82,70

4.004,30
li1.172,20

Caixa
Compensado

Valores caucionados .

PASSIVO
:\ ão fl-xigível

Capital:
Sunscrlto o •••

A realizar .

1.000.000,00
(;50.000.00 330.000.00

TEM �fFILlS OU REU.

MATISMO DA MESMA

OR:GEM? o po-

Sedas, ·Casellliras e Lãs

CASA $.""'. a(OSA.
O.RLANDO SOA R.PliJLI�]

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

ReSEI'\'rlS ..
28.738.70

US:

PULAR PREPARADO

11�xi�'i"cJ a curto e a longo lU'H7.0
Conta" cor-rentes - saldos credores .

Título" descontados ,

Divldendo 11. :'.

623.033,60
10.152.'00
17.500,00

Compensado
Caução ela Diretoria .

40.000.00

�I61.·('8(lori;1.s

nl�BITO
:�.361,if)

2H.OB1,";"
12.121.60
16.072.0')

284.402.f;(0
;)7.8S3,9D
J 5.2H:3,oü
5.610,80
3.467,80
1.733.9,)
1.655,70

17.500,00

I.....enhn 0 •••• '· ••• ,.·.·· •• ,.

Im po.rtos f': taxas .

Combust ivcis e lubriticantes
COl1n'j])uh,:[l() I. .Ao P. T. .. "., •. o . ,

H:Jl3.l':':l:; C! orucnnrlos
De�11G:-�as gel'a;;.;
Veículos (r.enreclacão (.�e 20(':,) o •••

Fundo clt' reserva . .

Fundo de c!epreeiações .. . . .

FEndo de gratific�ç80 a oper-ár-ios e empr-egados , .

Fundo Lie beneficiência .. .
.

Drvidendo n. 2 •. , ..• ".,...... . ••..• , o , , . o o .••••• , ••• , ••••••• , •

Florianópolis. :31 ele rlezembro, ele UH4.
Sidnei :Xo('cti. cliretor"pl'esidente.
Heito'> Hlttoncouut, dh-etor'-g'aren te.
.Ioão ('m·tIos" de Sonsa, guarrta-l ívros. Reg. n. 49.;;,7G.

P.-\IUJ{'ER no COl'i"SELHO FlSC.U,
'\a (!\talir1:!rle de !1lCI!1)Ji'O, do conselho fiscal da HEI\'rSCH S. A. -. Comércio e

Indús n-íu rtc SI )dci�'as, 'CXUlll11W.lllOS' todo s os livros e documentos dti SOCiedade. rela

tiros �l'�) 0Xerc-lC';o de HJ�4. achanrto-os em nr-d em, razão, porque recon1endaI110S a sua

aprovaçâo pela assembléia geral.
Florianópolis, 12 d'e janeiro de 1945.

Oswaldo Machado
Char-les Edgar'd :\Ioritz
Laurentino Costa A"Ua

ESPERANÇA
40 Farmad.tlco .NILO LAUS

FARMACIA
ao� • amaaM _. • na ..........

___.!lU • ..u-...et.r.. - a_pa.... - ..-....

41'tIpe .. lIorraeIIa.
......._ • __*'" cllMn'.... .. ............ ...-c..

...... w , usC'" uu ...

COl\1PANHlA "ALIANÇA DA BAlA"
Fand.d. em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

ClfrlUl do balanço de 1943:

CapItal e reservas .

Responsabll1d8de.� " •....

Recelt.a , .

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

SInistros pagos n,os l1it!m08 10 anos .

Responsabll1dades .

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cri

74.617.035.30
11.978.401.755.97

84.616.216,lto
129.920.006.9,>
88.629.898.90

76.736.401.306.20

DiRETORES: - Dr. Pamf'UO (I'Ultra Fl"e1N cllI CarYalho. Dr. J'r8.ncac't>.

d. tIA e An1810 MadOrra.

AgêncIAs e rrub-agenclae em toa" o terrt\óMo D.tCI0nal. - lfucurnJ 00

UruguAi. ReauJadoreo d. �nr1a. nae �lnclp.U1 claac1ft da A.mjjr1Ca. mut'oPl'

• lo '-rIca.

.\GENTE EM FLORIANóPOLIS
C � M P O � IJ O B O&:, C I A. - Rua Felipe Scbml4t. II. II

Caixa Postal ii. 19 - Telefone 1.083 - EnIL Te)egr. "ALIANÇA.·
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt. BLUME·

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

1

I

I
f

I §J II! fJ 1..1 r:)
A ISIFILI::' ATACA 'IvUU O VHUANISNIU

O Fígado, O Baço, o Coração. o E·.tôU)'lg". c.I'"
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabe çs , !)Ôft>�
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, QUt:'dl1 do Cu-

belo, Anemia e Abôr tos,
Inofensivo 80 organismo. Agradável

como um Jicôr
O ELIXIR 914 està apruvaoo pelo O N.S.P. como

auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo
da mesma origem

F.t\LAM CELEBHIDAÚES MÉDICAS
Sobre o preparado ELIXIR I A composíção e o sabor a
.914. devo dtzer-lhes- sempre grscsvet do EUXIR -1:114. re

qUI:) o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indicação apre- faclJ manejo para o público
prtada (sHdls em varias de ,no combate á sUtil!', quattds
suas manífestacõas] os resul- de' que frequentempnte a.
lados têm sldo sanslatoríos, .. rovelto no Ambulatorlo da
pollI são rapíoos e duravels. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. I Dr. Silvestre Passu,

-

I

I A]JVO(} r\ J_)OS
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LIR sªbad9� grande soirée de Aleluia. Dia l' de abril,
de ovos e coelhos da Pasch08a Iraie de soirée.

��----�_._-----------

I
I

----_._----

COMPREM PElO REEMBÕLSO POSTAL

.

Preços:

DOCUMENTl\RIO n. 26 Nac. Cccp.
A VOZ Del lAtiNDO (JGrrl"Jj

ENTRE DOLS FOGOS (A M::;rcb;i ciD Ti::npL')
eiS 2,40 e 1,00. Irn p ,;·to inciuido . 1!11�). dté 14

olI. .:; •

'ufcressa ii 8 ctHre 10 HlnHwres:

Na edoleseenrta, na Regulador, tônico,
idade adulta, na "idade anti-doloroso, Â SAUDE
(sit!� aIJ; t�S ir?es'���
d(:s J:tJ fund6n8in�nto co

L!, :: '_ :. �: U( 1';[Jl�Sei1ta
iJ:\B sarantia de nor

maiidacle para a saude
feminina.

organismo srerrétem pari}
a mulher uma infinidade
de dores e contretem

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

que usam A SAUDE DA
MULHER.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio Que traz 110

nome o resumo de suas

virtudes.

lJLllER
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4 o �s1'ADO-Quérla·lelra. 28 de Marco &18 1945

Indicador Médico
Washington -- (8. I. H. - 68"1)

- Os Estados Unidos e as outras

Nações Unidas, representadas na

Comissão de Crimes de Guerra,
concluíram planos para a punição,
quando terminar a guerra, dos cri
minosos responsáveis pelos assas

sinatos em massa de milhares de
pessoas inocentes, bem como as

sentaram medidas de punição para
as atrocidades "que violaram to
elos os dogmas da fé cristã". De
acórdo com o Secretário ele Esta
do Interino, sr. Joseph C. Grew,
uma declaração oficial elo Depar-
tamento de Estado esclarece que
"não é intenção do govêrno norte
americano ou dos governos asso

ciados adotar uma represália em
massa. Ao im-és disso, declarou
êle, "é nossa intenção que uma pu
nícão exata deverá ser adotada
pai-a os principais líderes respon
sáveis pelos assassinatos organiza
'Los de milhares de inocentes pes
soas". Esta declaracão foi confir
mada pela declaração oficial con
Junta elo presidente Roosevelt, do
VIm'echal Stalin e do primeiro mi
nistro britânico Churchill, após a

Conferência da Críméia. Certas
nedidas amplas já foram tomadas,
relembrou o sr. Grew, pelos go·
vêrnos aliados principalmente em

penhados nas atividades bélicas.
Oficiais e soldados alemães res- Prefira uma parte de seu
pensáveis pelos crimes e atrocida-! trôco em "Selos Pró Doente
des inomináveis, "serão en vlados Pobre do Hospital de Oarída-
de volta aos países em que seus .

" '

crimes foram praticados, afim de de • e estará contribuindo para
que sejam julgados e punidos ele que êle tome mais um pouco
é�côrdo com as leis daqueles países de leite, tenha melhores medí
llbe�-tados, e. com a >le1 que os tres camentos mais confôrto DO
governos aliados alí criarem". O' .

Sub-Secretário de Estado também I leito de sofrimento, etc. etc •••
reiterou aampla posição tomada

I.
(Campaha de Humanidad�

pelos Estados Unidos neste assun- do Hosplt8il de Caridade).
to como claramente indicada pelo
presidente Roosevelt, em numero-
sas ocasiões.

....-

ORe SETTE GUSMAO
CHE,,'E DOS SERVIçOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER1W R.A_1\1JOS".
curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Oorizaga, de São Paulo - E1I:-esta·
g lár io do Instituto "Clemente F'err-eíra", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLíNICA GERAL � DIAGNóSTICO PRECOCE .I!J TRA'J'AMENTO ESPJj)CIALIZADO

DAS DOENÇAS DO_ APARELHO RESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18.
. RESIDll:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el, 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

curso .te Al)erfe!coamento e Longa Prática no Rio d<l) Janetra
:.villI!4IJUl'AIO - Pela manhã! dü",lamenr., dali 10,30".12 hs , à tarde excepto ao.
..b_dOOl. II ... 11,;)1) U 18 horaD - CONíllTVI'uRIO: R... Jo40 Pt:ato .. '1. lIotn'ado -

rOflt!l' 1.4111 - H..,..IC:�Dcl.: B_ PreIIld_te Co_Uabo, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLll:S'l'IAS DE SENHORAS - .PARTOS

Formado pela l':qcuJdade de Med ícína da Uníversídade de São Paulo, onde foI
À.Ssistente por vár+os anos do Serviço C1rú(!'gieo do Prof. Al1plo Carreia Neto.
Cirurgia do estômago e vias bíãíares, intestinos (leigado e grasso, tírõíde, rins,

próstata, bexiga, útero, ovários e trompas. Varicoeei-e, hídrocele, vaeízes e hérnia.
CONSULTAS:

<lu 2 9.. 5 nor-as, à Rua Felipe Sehmidt, 2,1 (altos da C<IJSa Paraíso), Tel. 1.598.
RESID-mNCIA: Roo Esteves Júnior, 179; Tel. M76..

MARIODR. WENDHAUSEN
(Diplomado peja Faculdade Nac. de MOO1elna da Universidade do Brasil)

lIlX-tnterno do SerTiço d. CIroica Médica do Professor Otn'aldo Oll.,.e� m6d.1co dO

Departaznento de Sadde
CLINICá IllllDICA - 1:(0168UaIJ ÚlWMl&!l de adulto. e crtaD.çu. CONSULTORIO

• RJilSI.O:ltNClA: RIl8 Fel1pe 8chmldt D. 18 - TeL 8U. OONSULTAS -- Da. 1. lU 111.

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doencas 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 - DOENCAS NERVOSAS
Consultório: Edifício Amélia Neto

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sauson, do Rio de Js.eiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações ('.os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUFJLA DFJ LOBO, do LABIO LFJPORINO (lábio e céu
da bôea fendidos de nascença)

Esôfagoscopla, u'aqueoseo-pia, broncoscopia para reLirada de corpos estranhos, etc.

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

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Do. 8ervlç08 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Ho.pi�1

de Caridade

CUN1CA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OONSULTóIUO: Rua Nune.B !tI'achado, 1 (Edifício S. Francl.lco). to.. 1.#4

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

DR. BIASE FARACO
Médle<> - chefe do Serviço de Sifl.lás do Centro de 5allde

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

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

DR. SAVAS LACERDA
Winica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. N9.1i"iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259

REstDÉNCI�R. c�ii;�ra'��OMADA I
I

Especialista em alta cirúrgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

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

DR. REMIGIO
CLtNICA. JUDICA

IlOlútlU internu. de �nhoras • 0r1.

i.D.!)U em Geral. CONSULTORIO: Rue

l'el1pe 8cllm1dt - Ed1f1cio À.lDfl1a Neto.

Fone 11592, fi lU 12 • H I.a 17 horu. RIl·
.IDjlNCL6.: J Largo Benjamin

CONtante, 3

Dr. LAURO DAURA
.ilspec1al1ata em Doença de Senho

rM - VIas Ur1nár1as.

CUr80 de espeeiallzaçllo de Gineco
logia (doenças de Senhoras) com o

?rofesSOJ" Moraes de Barros, da Fa
c::.lJdade de Medicina de SAo Paulo,
Tratamento especlallzado. médico e

clrúrgico, das aí'ecções do apar�lho
genital fem.l!n.Jno (TJtero, oT41'108,
trompall. etc,),
Cura radical dae 1n1'liamaçOeJt doi!

anexos (OVárIos, trompas), eem ope·
ração). Tratamento de todOli oa d111-
türbios da m"...truaçlo • d.e ester1lJ
dade.

'l'ratEUIlento moderno da blenorrlli

gta _pila '" erônJ.... em ambos OI

gexos, por processo. modenlNMi IIOb
contrOle end09Cóplco - Uretro.copl.
- e de laboratório.

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

Iloras e das 2 li II,
Conslrltór1o - Rua Tlndentu lol.

Fone: 1.663.
ReglA�

..... ��JI40),
A"J TI:.r&4__ �

.j'�.,.�

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÁO

L"tr'U'I1a • ortopedia. OIm1ca •�
ao torl!.'L rartoe • «_... c. HIIIrIor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente da 1. b 17 horu. R_maN·
!OU: "'11'<1'''''''''...h'lm.....0111'" '111:1.

Dr. Newton d'Avlla
Operações -- Vias Urinaria. -- Doen
ça" dos inteltinos, réto e anue
-- Hemorroidal. Tratarnento dG

colite amebiana,
Fillioterapia -- Infra-vermelho I

CONult: Vitor Meirele•• 28.
Atlnde diariamente às 11.30 h•. I.

g tnrde. da. 16 h., em diante
RJJid: Vidcd Ramo.;�! •

'0"': 1067, _.

-I f.NSTlTUTO DE DiAGNOSTICO
CUtUCO

ORa DJALMA
MOELLMANN

9'orm.ado pela UniYl!rBid.l!.d. de o.nebra
Com prática nor bosp!tata euroPl'Ull

Cl1n1ca m6dlca em cer&l, prolatrta, doen

VtU do m..tema nervoeo, aparelho .eruro
urlm.Arl0 do homem _ l1Il mulher

....."'-et.... T6cll.loo: DR. PAULO TAVA.BJi18
(..W80 de Rad1ologla Cl.1n1ca com o M.

Manuel de Abreu Cs.m.panlll'10 (Slo Pau-

10;) . Illjlpo!elii.llzado em H!glene • 88.11d,

Pl1bL\ca•. pela Unlve:r.lda,úe do IDo d. JI
neíro. -- Gabinete d� Ralo X - Electra

'*l",alo8'l'1lf1a eltalca - ldetaboUamo ba

W - Bondagem Duodenal - GIlblnet.t

14 tilloterar.la -- Laboratório (te micro.

-opía e l!l.IlálJ.se címtca. - Rua Fe!'\!lml.d(.

".chac1o, a, J'one 1.19l!. _' J'lor.1.anópôl!.

Os EE. UU. concluem
planos para- iii puni
Cão dos culpados

I-"*W"'W"'
...._�..._.._,""=....._....,...._"" ...._.._.."'..__......... �

FORNITURAS E UTENSILlOS PARA
OURIVEIS E RELOJOEIROS

Móveis

ORo AIJIffiLIO ROTOLO
MédicI -- Cmgjão - Partevfl

IA 10 S X
M.oderna e possante lnatalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculoae
pulmonar. úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, ale
ções dai vias biliares, rins, etc.
A.pLiC2 o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - 'I'ratamentos moder-

nos e etícaaea desta moléstia
Completo gahiuete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
'li1l, Haios Infra-vermelhoa e Raíos
Ultra Violeta. Inírason-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, I

esquina Felipe Sehmídt
)•• i b 12 hra., e das 14 .. 17 bn

Tel.ton. 1.4'1i

Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros _. Banhos para dourar e pra

tear - Cordas, vidros para relógios. etc,
-

Preços e prospectos com a

Comprar, vender ou alugar
só na

A SERVIDORA I

(a maior organização no

o&nero nelta capitoll

CASA
Rua Seminár io , 131 - 135 - São Paulo,

MASETTI

NOVOS el
USADOS

=--------

COMPRA e

VENDE

Companhia
Telefonica

Catarinense
Acham se à disposição dos

(lrs Acionistas desta Companhia,
em sua séde à Praça 15 de

Novembro, n" 8, os documen'
tos de que trata o art. 99, do
decreto· lei n' 2.627. de 26 de
setembro de 1940,
Florianópolis. 27 de março de

1945.

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Dr II Artur per�;�1
clín�a !!!!�!rA�ultO. IDoença. daa crianças
Laborat6rio de Análille.

Iclínicas,
Consultório: rua Felipe Sch
rnidt, 21 [alto. da Caso Po

rai.o], doa 10 30 ci. 12 e daD

I15 àll 18 hs.
Ra.idência: rua Visco de Ouro

Preto, 64.

IFone: 769 [monual]

A DIRETORIA
3v·2

Ouro para Dentis�as
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Gr. Cr$ 31.00

Pedido ao
DEPOSITO DENTAIUO
MASETTI

RUA SEMINARIO, 131 .- 135
RUA MARCONI. 44 - S. PAULO
que enviará lista de preços.

Machado & Veloso
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de cos

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

Florianópolis,·LIVRds··,

.•
i -."' •.. j; ;/�,

.... ' ..

�
.•

"

0'- 'L, [O;S':ê,
�ÚA J)EOÍ)O�O,33
f'LORIIlNOPOUS

.

•

No bal' e no lar
KNOT

não den faltar

Aq3naias e Reprcsentaç5el!l em Gera)
Meltriz: Florianópo!i1J
Rua JQão Pinto. n, !3
Caixa PalitaI, 37
Filial: Crllsciúmc

Rua Floriano Peixoto••/n (EdU.
Pl'6prlol, - Telegramas: "PRIMUSe
A.gente. nOI principai. muniQiplO1

filo &tal!o

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

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

IdiElrnas por
tugu&., espao
nhol i franc&l,
ingl&lI, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Fí.ica, Química; Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenhe, Saneamento; Metalurgia,
Eletricidade;- Rádio, Máquina.; Mo
tore., Hidráulica, Alven.aria, Agri
r.ultura, Veterinária, Contabilidodl,

Dlc;lol'lc.frlo., oto, ,til,

I �����.���m���
BAZAR DE MODAS
(onfeçéei -- Alta costura

Novidades

Rua Felipe Schmidt, 34

No bar e no 10.1'
KNOT

não deve faltar
ãi? ....

AVISO
A proprietária do "Saléio
Brasil" comunica à sua di.
tinta freguesia que mudou
aquele seu estabelecimento
para a Rua Vililconde de Ouro
Preto n. 2, onde, contando
com a mesrna já conhecida
competencia ae seu pessoal.
espera continuar merecendo
a preferência de sempre.

Dr. Guerreiro d,a
Fonseca
MÉDICO

Tados os dias em Santo
Amaro

Atende a qualque:r hora do
dia e da noito

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr, Cunha

SANTO AMARO

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

•

Rui Vitor Meireles, 18

_,•. aatt'T.z'piPJWP. I _TI! _tA pr ,"
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o ESTADO Quarla.fe�ra. 28 d. Marco d. t945 5

De 1" a 30 de Abril, mês em que comemora o 6· aniversário de sua fundação,
a Relojoaria Morííz 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 ..

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL O sant� do

1
Nasceu 0011 24 de Junho de 1386

em Capristano, (<Itália Meridio'
nah>; estudou direito em Perúgia i
da qual cidade foi nomeado go
vernador quando êle tinha sôrnen
te 26 anos de idade. Após a mor-

I te do rei Ladislau de Nápoles, ao

quo), temporáriamente pertencia
Perúgia, a revolução atirou ajo·
vem governador ao cárcere do qual
se livrou pagando avultada sorrrc ,

Em outubre de 1416 foi João re·

cebido na ordem de S. Frcncíso c.
Ainda antes de lIer sacerdote u·

travessou a Itália pregando peni-

I Mundial «D" têrrcic , obtendo eucessos estupen·
dos. lato, entretanto, era apenas
o prelúdio de sua futura ativida-

11734 Vn lor Cr$ 25.000,00 i Premio 11734 Valor Cr$ 20.000,00 de. A rainha Joana de Nápole.,
21734 V�I('r Cr$ i.4.000,OO 2' Premio 21734 Valor Cr$ 10.000,00 como vários Papos dercm-Lhe mis·

31734 Valor Cr$ 8.000,00 ;). Premio 31734 Valor Cr$ 5.000,00 sôes importantíssimas. Também
dentro de sua ordem contribuiu

41734 Valor Cr$ 5.000,00 4' Premio 41734 Valor Cr$ :1.000,00 muito para a renovação do espí-
51734 Va lo r Crs 3.000,00 5' Premio 51735 Valor Cr$ 2.000,00 rito e do zelo pelos eatudcs. O

Os títulos com OR OS títulos com os imperador Frederico III pediu ao

Os titules com os 4 Iinaes 1734 Valor Cr$ 1.500,00 4 ílnaes 1735 Valor Cr$ 50000 Papa Nicolau V, que mandasse a

,. 4 V 1 C <I' 9 U"OO 00
' João para o seu império afim de

4 nnaes 173 fi or ,rOI' . , Os títulos com os Os tltulos com os d b" recon uzir a no reza. e o povo a

3 finais 734 Valor Cr$ !OO,OO 3 Iíuaes 734 Valor Crs 50,00 prática da religião. Os suces.os BU

OS títulos com os I Os títulos com os peraram ainda os que obtivera na

2 ílnaes 34 Valor o-s 20,00 /2 Iínaes 34 Valor Cr$ 10,ÜO Itália, sendo ajudado pelo dom

I Os titulo!'; com o final do Os títulos com o final do
das curas. Naquela época amea

çavam os turcos têcia a Europa,
t Premio 4 ficam isentos do paga-j l

' Premio 4 ficam isentos do pagamen- Acabaram de conq uís'tnr Constan-

mente da mensalidade seguinte to da mensalidade seguinte. tinopia -1453" e atravessaram 011

Os titules com o final do Os títulos com o final do Os títulos com o final do I fronteiras da Hungria, começando
. . o cêrco de Belgrado. Pediu se a

t· premie 4 ficam isentos de pBg8mento '" Premio 5 ficam isentos do paga- 2' Premlfl 5 ficam isentos do pnga- Ioão fosse acompanhar o exército
da prnaetre mensalidade seguinte. . mente da meusalídude seguinte. l meuto da mensalidade seguinte. clÍstão. Fê.lo, e, quando os cris'

tãos já se viam forçados a ceder.
João tendo corno única arma um

crucifixo, se colocou no lugar ori

:le a luta era mais renhida. Foi
a vitól'Ía. Depois de tontos tra
balhos a sue saúde cedeu. Jodo
morreu, aos 23 de outubro de
1456, poucas semanas depois da'
quela estrondosa. vitória de Vilaco.

................_.... ---_,__.,.

Departamento de Sorteios crutorizcdo e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carta Patente, n, 92
Matriz S. Paulo Fone: 2-4550 Caixa Postal 2999-End. Teleg. Reg. «Construtora
Rua Libero 8adaró 103-107 FiliaiS em todos os Estados e Agências no interior

Resultado do Sorteio realiz;}do em 26 de M:HÇO de 1945
l: Número Sorteado 1.734 - 2° Número Sorteado 9.791

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundiêl lia" _. "(" HD'� 11134 PJano Universal "H" 791734

Mundicl «B» Mundia 1 «C)1

30.000,00
30.000.no
30.000,01J
:10.000,00
3,).()OO,OC

r Premio t 1734 Valor Crs
2' Premio 21734 Valor o-s
3. Premio 31734 Valor Crs
4' Premio 41734 Valor Cr$
5° Premio 51734 Valor Cr$

l: Pr ernia
�. Premiu
:l' Premio

I' 4' Prerni«5' Premio

Os titulos com os

3 tínaes 734 Valor c.s 200,00

2
Os tttulos com 08

tinues 34 Valor c-s 4n,OO

Plano UNIVERSAL uH"

m i os

I' Premio 791734 Valor Cr$ 100.000,(10
2' « 891734 II Cr$ 25.000,00
3' « 991734 « o-s 20.000,00
4' II 091734 c Cr$ 15.000,00
5' • 191734 « Cr$ 10.000,00
Os títulos Com O� 4 Iínaes 1734« Cr$ 500,00
Os títulos com (,� :l Imaes 734« Cr$ ;:50,00
Os titulos com f<F; 2 Imaea 34« Cr$ 10,00

Os tltulos com o fillfll (to t Dremi(, 4 ricarn lsent I., de ptlgl1lIhHlto da primeira mensalidade seguinte.
Os titulas com o fiDal do 2' premiu 4 ficam Isentos de pagameuro da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à dl;;posição de todos os prestamtstas quites para Ites fazer a entrega Imedlata dos

li que fizeram [ús nest- sortelo. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

A rino Meirelles Dr. Alfredo Alce - Diretor·Gerente
(Fiscal Ih Gnverno)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE ABRIL DE leiAS, às 15 horas, na sUe social

Distribuição dos prêmio, da Empre!d Constr.utora Universal no! seu,

insupe ràvei! plal105 de sorteies men.� i,
PLANO MUNDIAL .8. Mfosfllldade Cr$ 20,00 DIstribue por mês 11.115 -- prêmIos no total de Cr$ 500.01\0,00 com o prêmIo maior de Cr$ 30.000,00

""C" I. .. JO 00··
" "21.11'" _." "" 300.(10000 H.... " 25.000,00

" "D" "5.00--"" 21.J15·· n ..

n 160.00000 .. ..

20.000,00
Uníversal "li" .. 5.00··

.. ::1 :.105 -.

n U50:{JOO.OO n • 100.')00,00

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora. Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo epenss
Cr$ 5,00. 10,00 ou 20,00 por Inês

N� Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para
com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. Incontestável

«

Absoluta lisura
AVISO: - Por ter sido determinada a interdição do predio, tra nsferimos nossas

Rangel Pestana N," 1538 - Loja L." e 2.a S/Lojas.
instalações para a Avenida

--------

Camisas, Gravar as, Pijames PrestigIa o Go�êrn() e a"

I
=

Meiasdas melhores, pelos rn- dAS!tfJ!!I armadas, - 011 lIerj,s

Dores preç09 s6 na CASA MIS 11m "qBlnta. eolulll&ta". (1.. I
CILANEA - RuaC. Mafra, 9 0, N,).

,-

--_._ "_ ---._----- ._--_.�-_._----

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

==z

CréditoMútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18 �h '"

PRÊMIO M r, IOA CR $ 6.250.00 F'ARMACIA ESPERAN'ÇA
Muitas bonificoções e médico groiis

J

Tudo i§'to por apenas. Cr$ 1,00
,

A SUA fARMACIA
I•• Co..e••o Mafra, 4 • 5 - fONE 1.142

EIItrer. a ".ddh

..--_ 1 ..

dia
S. João Capristano, Confessor

pre

SRs.DEHTISTAS
{b;1.''VJ/LEf11.

��\l,OLSO��PO$'tl\
PREÇOS MODICOS

SORTIMENTO INCOMPA�AVEl

foiici/ífrSTAt.&PRECOS'

����Ã�1�mnSETTI
C? md/:.d'iC#<�d1:;f�
.:\EMINADIO 131·135 'CAIXA Z?I- S. PAlito

União Beneficente e
Recreativa Operária

Eleição
De ordem do sr. Presidente,

comunico aos srs. associados,
que no dia 1. de abril, (dornin-

I
go próximo), de acôrdo com o

que determinam os artigos nos

35 e 40, dos nossos Estatutos
em vigor .• às 10 horas em nos·

sa séde social, será realizada à
Eleição da nova Diretoria, que
administrará a «U B R 0-, no

período de 1945 a 1946.

Florianópolis I 28 de março
de 1945.

JOSE' SOBIERAJSKI
l' secretário 3v- 1

SRS. DENTISTAS
Executo qualquer tipo de

dentaduras, pontes em

louro
ou palacril. Conserto

dentaduras em 2 horas

apenas.

I CONSTANTINO SERRATINE

IRua Duarte Schutel 11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Conflito de jurisdição n"
1.549, da comarca de Joinvile,
suscitante o dr. Juiz de Direi
to de Joinvile e suscitado o dr.
Juiz de Direito de S. Francis- T b Ik" "

co. Relator o sr. des. Alfredo O U In aproxlma--seTrompowsky. A Câma�a jul- París, 27 (U. P.) - As fôr-. Svesda", Tolbukhin destacougou proceden�e o conflIto. e d�- cas blindadas de Tobulkin es-I pequenos grupos incumbidosc�arou co.m'petent_� F�ra JUlga;-, tão a poucas hora� de march.a de liquidar as guarnições na- A V I 5 O'lo o dr. juiz de direito susci-
J da fronteira austnaca. Depois . _.tado.

I de erderem Pa a e Dever- zístas que vao f.rcando nas al-
" ,_.

.

.

.
Azravo n? 1 546 da comar- p

- P, deías pelo cammho. O grosso lA Eropr êzn Auto-Vloçao Lirn o e n s e com u ruco que
-o ., chen os alemaes bateram em

. Iíb 1 - r

d ef in i _,
ca da Laguna agravantes Ce- ,.'. d

.

das suas tórcas entretanto I de 1 erou cance or, sem exceçao e em caroter etu••uvo,,

' ,

'I raplda retIrada ao longo as
I

U
o

.

, .'.. '

I d t' '" t t' d ,J'ri::lmica Campo LarO'o e outros d t rdem de per<:egull' o rnI- to os os passes gra IS ou p�rmanen es, a. par Ir o "la
..1

". "

b estradas de 1'0 agem, perse- eye o v

Iode Abril vindcuroe agravada a Fuma Paulo Ca- guidos de pert.o pelos russos .. mrgo sem deter-se em comba- .

F . r J' "8 d M d 1945'1 B 1 R lat O ' d s AI . , .

dr
.

I lorlonopO'5 t.: e orca e .

1 U OS. - e OI' sr. e.. .

-

Segundo notIcía o "Krasnay' tes secun anos.
.

_ , .

...'
_ _

. . �.

fredo Trompowsky. Prellmr-

P
_

t ;,a Heg'ulO Jhhtul' __ .)<1 .Hivisllonarmente, foi o julgamento
L ' . I CI'

· romoçoes na pas a de Infautlldnco�vertido �m diligência para 'I aboratoflO de Aná .ises lnlcas da guerra
lHa C. H.ü frm de, sobre o recurso ora

'E D I T A Linterposto p e 1 a agravantej' Farmacêutico GER(IHO SILVA
Th� ordem do Exmo. Sr. Gc-manifeste-se o representa.nte, (Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência) O sr presidente da República neral Cmt. da fia Hegiã,o _\Ii1í-do Mdinisté::iOd Público, pOtr r1s2so61 Exames de sangue urina. fezes, �scarro, puz e gualquer ��:in��, ;!���Çã�o :'�ue�:�t:ecrd� tar, convido a C'ompareePremque e acor o com o ar .

I r.' l' t de diagnóstico
. com a máxima 1l1'gellckl. a esta'1° XVII letra p in fine da lei loutro necessano para esc areCim?n o .'

Guerra. "

')0 .i1.
, .

"

! Horário: até 8.30 hrs. e depOiS das 14 horas.. Entre os recem·promovidas, en' C. R., tortos cs .:.J s tell81a(08 uaae Olg. Jud; �o Estado, a? i R N M h d 7 (SOBRADO\ Edifício S. FranCiSco contram-se 08 seguintes: ! nesüI'va de 2a elasse, de j'odasPromotor Publlco compete OfI- ua unes ac a o I

Na Arma de Iduntaria: oe por;; ; as ARiVfAS, l'eside:nites en" Flo-dar. em todos os termos de!.
• •

F A B t� de cê!. OS te.nentes coroneis !'r:' : rianópoEs "ue não esteJ'umd· IB • vldad/...s da tOn,o Carlos Bltencourt e Jeronl- , '.1qualque.r feito civil qu� ISSe
i r rosseguem as a li u ••• mo Ferreil'O Rorr,oriz; o tenente3' j conv:.l2udos.a resperto a massa �allda.. E
I R 29 (U P) _ Aviôe" . revelam que na,Hungria os! coronéis os majores Ismar de Góis: ('ll'>fia d'1 16a C. n. em Flo-que no prazo de 5 dras seJam, orna, ..

. ';;'j'- .

d d t·, cêr- Monteiro, Numa Bra�il Lobo de'rianóllolis, em 26 (le março det d t d' s' da Fôrça Aérea do MedIterra- aVlOes alra os es rUllam
Oliveira e Manuel Alire Borgaspagas as cus as e o os o

. ,

.

d 500
-

s 1045.uutos praticados no processo: neo,' rn,c. luslVe ,a.pa�'e,lhos_ Thun-I ca e vagoe , Carneiro Na Armo de. Cavalaria:
d b lt do Peno Grupo de ao posto de cél' o tenete-coronél 'J'elmo Alit(llIio HOl'IIU; CeLaté a interposição do recurso. i e1 o dS Fh :lmA· B"!Além de Sadí Folch. Na Arm:l de Engenho Chefe da 16a C. RApelação civel nO 2.554, da C�ças a OI ça ere.a r asr-

! .... r rio; a ten, cêl. o 'major Carlos
comarca de Porto União, ape-

I lelra, ,atac:aram as lmhas �e ..sche�fenbU 9
,..... Berenhau�er Junior. No Serviç� �e: CONVIDADOOSIt INTERVÓiTOR1 t M ri Mormelo e a ela-

I
comul1lcaçoes e transporte ro- Londles, 27 (U. P.) - vam

I IntendenCla: ao posto de capltao'
. _ ,

an e
,

a a -

.

R I tP I do-ferroviário inimigo de todo Offenbach, cidade a margem 'o l' tener. te Cícel'o Marques e a! Pela :_omlssao. �r,?amzadara. dado Jose Cavalhell'o. e a or o.
_. .

d '. M . d'stante apenas 11' ten. o 2' dito Alfredo Cavalcan' ! construçao do ed,hcIo do Hospitalsr. des. Alfredo Trompowsky e I norte da Italra. Foram coloca- o no eno, e r.. . " ti Quadros. No Corpo de Saúde: São Francisco; de Concordia, vemrevisor o sr. des. Silveira de 1 dos impactos nas barcaç�s e 5 �ms de F:ancf�lt pelo leste. I ao p'lsto de ten cél. os majores. d .. ser conv�dada para a solenidade1"'. Neo'ado provimento a
I
veículos a motor e ferrovras a A rnformaçao fOI dada; p�lo médicos Ismar Tavares Muttele e du colocaçao da pedra fundamen.oouza.

-

b
.

. 'd' t d Itália O arco da próprio comunicado a1emao, Adelmar Soares da Rocha, a ma- tal o sr Interventor federal "Oapelaçao, para confll'mar a nm es e a... '"
Ad' . dmitiu também o avan- jor os capitãea Luiz da Silva Ta- Estado. dr. Nerêu Ramos.sentença que julgou improce-! ponte rodovlana SOb�e 1: que a

'h, .,

d vares e Vivaldo de Almeida Pon. _
.

_

dente a acão. ge, a nordéste de F...'Jvrgo f�r ço de .forças ,movers alla as
tes; a capitão os l' tenentes João RITl Haje 4a-feira, àsApelação de desquite nO 376, destruido. Um outro arco .fr- para leste, alem de Aseheffen-, Cesar �e Oliveira e Antônio Lou 19,30 horasda COlnaI'ca de Joinvile, ape- cou danificado, As fotografras burgo sado VIana. l' Agricultura e Pecuaria. Nac.::::._..:::===::.:::.:__::=--��:_:_------=-------------------::------------ Z· Cenas de inve"no - Short

�A·�l:f�r�d��;;:f�p�;:Y:�:r� Só depois de ouvir as 3. grTandes potê�cinas
3

�:n�i���tm�?1.íf!.·:t::
d E t d U í t s ultImos rne<:es »ssrm omJ 4' Charleii Starret e Vera VaqueO sr. des. Sílveira de Souza. Londres, 29 (U. P.) - O sr. ser informa._os os .� � os 111-

I e.n• .� _

,""
'e>

'-'

.L
_ em: CANTINA DOS RANCHEIROSFoi confirmada a sentença Re-'es pediu garantias à Cá- dos e a UnI[�,) Sovrl8trca, pelo 1 qual", as condrçoes apI.�sen[,a Um filme eJetrisonte entremeiadoque homologou o desquite por mira dos Comuns de que se- que a Câmara teria de

espe-,' d�s. Dlehclaro� cI��trChrll qlue de baas musicas e garota•.t t· t' . .

f d' d' tente nao e sena ICI o reve ar Impróprio até 14 anos
mu uo c<2nsen rmen o.

.

o
na m ?rma a ,lme ra am

ra1' até que três grandes poten- qualquer assunto dessa natu- Preços único Cr$ 2.40Apelaçao de desqUIte n de quarsquer p:opostas d� pa� cias deliberassem conjunta- erza salvo se se tratasse de374. da comarca d� Blum�n�u, fe��as p,elo governo ,.alel?ao � mente sôbre o assunto. Chur- uma capitulação puramenteapelante o dr. JUIZ �e DrreIto Gla-Bertanha. O pllmeno mI
chill evitou responder direta- militar na frente de batalha.e apelados Al�erto Ra� e ��_a nistro Churchill a quem era mente outra pergunta sôbre

_,. _ .._ ....._...........,.... _ ..........0-. w .,...lnl!lher. Rela ar o sr.. es. 11-

dirigida a solicitaçãà, respon- se o govêrno nazista terai fei- Comprar na CASA MISCE���aE�:a�o�:�r:ir:�v���i�Usr� deu ql�e_a��������,�_:_�er���_��_ propo��� ��,erndição IlIs-
__LA_�_E_A_e_'_s_a_b_e_r_e_conomizar ,.

C â m a r a, preliminarmente,
converter o julgamento em di
li(!ência, para o fim de, na co

n�arca de origem: a) ser inti
mados, pessoalmente Alberto
Rath e sua mulher, da senten
ea homologatória do desqui
te; b) permaneçam os autos
em cartório até que se escoe,
integralmente, o prazo de
quinze dias que a lei faculta
ãos interessados para usarem
do I�CUJ.'SO voluntário, A"":"""":

A
. repercussão da atitude argentina no exlerior'O ESTADO EsportivoBuenos Aires, 27 (U. P.) são, que, no juizo dos homens os políticos britânicos que a Veneldo (l trleolor em Sâo ! Cruzeiro, o Botafbgo 'de F. R.A Argentina declarou guerra do govêrno, consultam os in- Argentina receba um convite Lourenço I do Rio de Janeiro, vlrá a esta.ao "Eixo" e assinou a ata da teresses da nação e leva a Ar- para participar na conferên- Rio, 27 (E.) _ Um quadro :capital no próximo dia 3 de ju-c; inferência inter - americana gentina à guerra contra o "Ei- cia de São 'Francisco. Tôda a misto do F'lumí.nense jogOU,; nho para inaugurar o Estádioce Chapultepec. Com esse pas- xo". A comunicação posterior, imprensa matutina portenha dia 25, em São Lourenço e caíu do Cruzeiro. "

so, o govêrno de Buenos Aires sôbre a assinatura da ata de referiu-se a iminencia das vencido díante do Vasco local I •j untou-se aos demais govêrnos l Chapultepec, foi feita pelo ra-: grandes decisões que seriam pela contagem de 5 a 1. Os tri- Pipi cedido no Corlnthínnsdo continente no esfôrço con- dío, pelo presidente Farrel, Es-I tomadas hoje, pelo que estas colores enfrentarão, hoje, o S. Rio, 27 (E.) _ O Flumtnsn-junto para garantir ha unidade!
sas duas importantes �ecis�es não causaram. surpresa. Con- Lourenço. se cíenoírícou à F . .:\1. F. quee a defesa dos interesses ame- tomadas pela Argentina fo- tudo, as autondades acharam * cedeu o ponteiro Pipí ao Corín-rícanos. A comunicação foi' ram bem recebidas pelos Esta- conveniente tomar algumas 'I'adeu poderá Ingressar no thíans, e que, se Interessa pelafeita após a reunião de hoje do

I
dos Unidos e demais países la- medidas acauteladoras da or- Jptrangn renovação do contrato de Pi-gabinete portenho, não tendo tino-americanos, destacando-I dem, afim-de impedir que se Rio, 27 (E.) _ Chegou on- nhegas.causado surpresa, pois já esta- se entre êles o Brasil. De Was- repitam os distúrbios seme- tem à C. B. D. o passe do ar- Iplrauga x Cruzeirova sendo �spe.rada desd� o�- hington, por exemplo,. íníor- �hant�s aos provocad?s o�tem

I qUeir.
o Tadeu, do Indepeude.n

_ Rio. 27 (E.) _ O Ipírangatem. A primeira comumcaçao ma-se que com tal atitude a a norte pelos nacionalistas te, de Buenos Aires, para o Ipí- de São Paulo. pediu licença pa-a ser feita foi a notícia da de-I Argentina deu um grande pró "Eixo". Revelou-se a res- ranaa de S. Paulo. ra enfrentar o Cruzeiro naclaraçã? .de guerra. Poste�io_r- pa�so para aderir às nações I peito .desses distl�rbios qu� as I I:l'. noite de quinta-feira.mente .fOl anUnCla?a ,a decisão umdas, fazendo ao mesmo autondades detiveram �erca () U()íalog'o irá Inaugnrar o Timoneiro sem vitóilau.rgentma de adenr a ata de t�mpo A cal? que ces�a�sem as'

I �e trezenta� pes�oas naciona-
campo do ('ampeão mineiro Segundo ficou assentado, seráChapultepec, Ambas as co- divergências que existiam, du- Iístas. Os jornais portenhos, Belo Horizonte, 27 (Via aé- sábado, como aliá .. noticiamos, arnunicações foram feitas pelo rante quase dois anos, em 110S-1 em geral, elogiaram os atos do rea) _ Ao que consezuímos regata do «Ttmoneiro sem vitória».presidente Farrel, Referindo-se so continente. De Londres se: govêrno, destacando que com
anurar em fontes lio'ad�s ao

E' de supor que o número de bar-i declaracão de guerra o ge- afirmou que a atitude argen-] os mesmos a Argentina passa-
. to cos s ejo o mesmo de domingo-

I último, posto que quaae a tato-nel�al ��nel afirmou: "!"- de- titr,a certamente dara. à9ue�e va a ocupar a posição, que Forte temporal lidade do noE'SO comércb observa acisao for tomada. Isso e tudo pais um posto na conreréncía I sempre ocupou no conjunto I «"'emana it.glesa» proporcionandoquanto ten�o a diz�r. AJ?ós es- da paz. Duvrdam, entretanto, I das demais nações. em Petropolis �a�:US àe��:d��do�9a i��:iG��r���sa declaração presídencíal fa-
,

" " públicos também terão OpOI t.urri-
lou O coronel Tauber destacan- Petrópolis, 27 (Vra aérea) - dada, pois as repartiçõeil públicos,do que o govêrno chegára a

o lE.� 11 ill_<lfI ((]) Urgen�e. Forte t�mporal .desa- naquele dias, observam um 116conclusões definitivas e resol- bou sobre esta cidade, inun- expediente,vera adotar uma arave deci- dando as casas comerciais eb

residenciais. Em vários pon- Sem adriça ...RESENHA FORENSE ----FlorianópOIi1\-ia L\tarco de 1945 ���a��o����o:�i��:�e�ltu�: nhad�iÂbr��.i F�i e: ;��ge�co �i�
avenida 15 de Novembro, atín- vela em nossa terra, rnearn o antes

que se pensam na criação de clugind0:t\J. metro e 20 centime- bes. êle fazia. com uma «catraiQ»,tros. Os prejuizos são enormes, o seu primeiro cruzeiro, arribando
pois as aguas, invadindo os em Tijucas!
estabelecimentos, arrancaram

- Muito prazer. Foi o �enhor
feliz no seu regresso?as portas dos edifícios, carre- _ Quero dizer... por desarranjogando tudo que encontravam. no mastro. vo l tcmos de locomovel

Os jornais que aqui se editam, - eu e a catraio «Lili»,

da. Austria em face de se encontrarem as
- Foi pena ...

- Não senhor! N-:ío fora essasuas oficinas inundadas, dei-
circunstância, to l vez eu aqui, ago-xarão de aparecer amanhã. ra. não sstivesse!

._---_

Julgamentos da Câmara Civil
realizados no dia 22 do

corrente Manifestações de protesto na Itália
E'ÜMA, 29 (U. P.) - Os estudantes da universidade lo

cal fizeram demonstracões contra as reinvindícacões da Ju-
goeslavia relativas a Tiieste e Fiume.

•

ROXY Hoje, 4'·feira à.
16,30 e 19,30 hrs.

Colossal programa:
l' CIDADE DE: LAJES - Nacional
2 Chal'le,f,l Starret e Jane Frazee em

A CAN'I'INA DOS RANCHEIROS
Um eletrisante western repleto d.

bôns musicas e garot\lS.
3 Alan Jones e Jane Frazee em:

LtJAR EM HAVANA
4', 5' e 6' episodi08 do sensacional

sariado - AS AVENTURAS DOS
CADETES DO AR.

Impróprio até 10 ano.
Preço único Cr$ 2,40

Amanhã. no RITZ, à9 16 e 19,30
e no ROXY às 15 e 17 hora•.

A super p.odnção sacra de Ceçi.l
B. de Mille:

O REI DOS �f;ISI

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BHOS.E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CaBELUDO.
·;t<Sj;u'tQ, (li\'�JÍ:�.
�êMi�cffÚ��' ;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


