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ZUR1,il���;;2f},�{U:·_'P.) .u A HÁDIO DE CERIJM INTERROMPEU, HOJE À TARDE, SEU PROGRAMA PARA ANUNCIAR QUE
PONTAS�nE-LANÇA BLINDADAS BRITÂNICAS H�RONn)ERAM ATRAVÉS DA ÁREA DE MINDEN, 200 MILHAS A OESTE DA

CAPITAL DO REICU.
-------------------

o
o ltL\lS ANTH;O numo DE fUNTl CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - Ai..TINO FLORES

Ano XXX ., Florlanõpolis- Quinta-fEira, 29 ce Março de 1945
_-------' _.'-_._-- -_--'-__ . ---- -_ .. _.,--�---- ._,_----"-----

avanço do mal. onlgomery
Paris, 28 (U. P.) - EnVer-j

Chermbeck. Para alimentar

1
km. e meio há uma ponte de

gando o avanço relâmpago .e��a investida, enor�es quar:-- pontões ou um serviç? .de bar

alemão pela França e RoIan- tídades de material contí- caças a motor, permitindo a

da de 1940, os exércitos de nuam atravessando sem ces- passagem de tropas e supri
Montgomery continuam sua sal' o Reno. Infür�� um des- mentos para as fôrças de
investida pela Alemanha a pacho que em média a cada Montgomery.
dentro, desenvolvendo uma

velocidade maior que alcança
da pela Wehrmacht naquele
ano de vitórias nazistas. A

própria agência Transocean
admite que as pontas de lan

ça blindadas de Patton pene
tram mais nroíundamente e

para 12ste na região da Fran

conía. Mais para o norte, as

rcrmacões blindadas do Se

gundo' E x é r c i t J britânico
avancaram 10 kms. em larga
frente, na manhã de hoje. O

correspondente da Uni t e d
Press naquele setor refere que
os tanques britânicos se ex

tendiam em colunas de mais
de dezesseis kms. pelas estra
das principais, das quais a in

fantaria se afastava rápida
mente para dar passagem às

tôrcas mecanizadas. Uma co

luna britânica ocupou Erle,
30 kms. ao léste de Wesel, en
quanto outra entrou em Alt

D
·

t g
, t 1;- .th�gQiUl ao RiO o pte-

esm e rou-se a rren e a ema i � idente da fordham
SUPREMO Q. G. ALIADO, 28 (U. P.) =: Os comunicados' Unh,ersUy

oficiais aliados mostram que a frente alema, em toda a sua, Rio, 28 (A. N.) - Chegou a

extensão, se desintegrou, em conseqüência dos enérgicos ata-' esta capital, precedente dos

ques desfechados pelos britânicos e norte-americanos. As' Estados Unidos, encontr'ando
mais recentes informações revelam que as fôrças de Hodges : se hospedado no Colégio San

já avançaram cem kms. ao léste do Reno, chegando aos su .. : to Inácio, um ilustre prelado ZURIQUE, 29 _(U. P.) - -!'>- DNB transmitiu a declaração
búrbios de Giessen, a 350 kms. ao sudoéste de Berlim. Simul- norte-americano - ° padre do porta voz alemao desmentindo a informação segundo a

tâncamente, as tropas de Patton entraram de assalto na par- Robert Gallnof, presidente da qual a presença em Estocolmo, de Carl Shurre, enviado co

te norte de Frankfort, avançando, além disso mais 70 kms. l.1'onlll:lil1 CllÍVGl'Sity. mercial germânico, tenha qualquer ligação com os assuntos
Estudioso dos assuntos rela da paz ou qualquer outras questões semelhantes. Sua vísíta

RI·bben·tropp e !i ftrgD�1Iin� :_i��lSa�<�����Ç;�í'�';�i����:t�r�� �iiUeenf��Z� �u�����ÁI������.nicamente às relações comer�

li "� ti li I li uma instituição cultural de S'l • _

Zurique, 29 (U. P.) - A guida qualificou de l'i?ícUlo a Paulo. ��rá naquela capital DZlullnl terl·a bati-do asasTl'ansocean transmitiu hoje declaração da Argentina se-: uma serre rle conferências, N « »
declaracões de von R10ben- gundo a qual os diplomatas prlucipalmeute sôbre a educa

tl'Opp, ministro dos estrangei- argentinos foram maltratados
_

çao nas Amérícas.

1'OS, aos jornalistas sôbre a de.- na Alemanha acrescentando: \
- ---- ----

d A t "A A t· tá
No bar e no Isr

cíaracão de guerra a rgen 1- gora a rgen ma es a, cam- I{ N () T
na ao "Eixo". "A Argentina - bém acorrentada nelas Esta- 1

_

disse D porta voz - sob pode- dos Unidos e, apesar disso, seu i nuo deve fsIt_s_l' _

rosa pressão dos Estados Uni- lug�r �ão. está ass�gurado �a! E'--maté-;-iada alcada
dos declarou, agora, guerra ao conrerencia de Sao FranCIS-I,..,l] mtss

-

O elab
Japão e à Alemanha". Em se- co" Y.sl CO f a ora-
__::..__ .______ I �or� de Código
Os 3' e 7· Exércitos estabeleceraul con�act.o!1 EQ��!o:.a� _

v
_

-

,.

PARiS 28 (D. P.) c- Os norte-americanos estão avancan-
t LU,O ..�s 1"(L N·l) -!\1-0 ll11111�lS-,

t d
'

d 2 t -'E I 1'0 .'-\.ganwn li] (e • aga raes
do ao long? dumatfre� \ e cJrcar e 40 l�m� de ex ens�o. �-I ainüa' ontem de tarde ao dei
tre os IT_lals recen es exi os as orças al�aaas na Iren e 'GCl- i xar o seu O'ahinete, il1�istiu na

dent�l fIguram um novo avanço na, dlreçao d� _Fulda, o e�ta-! sua afirm�iva de ue a ues
belecnuento de contacto e�ltl'e as forças do Setlmo e do '1 er- !

tão da ]' 'vo<Yacão d� �1iSP�� 'ti-.

E'
.

t te amenca nos e a
.

v st·d at v' s da pIa I
c 'to >

L,::;1

C�lI:O ,xercl os no�'
-

r ••• _

mel a 1'a e-\,o legal que dissolveu os par-
mCle de Westphalla, na dneçao de Bolchot. tidos políticos era matéria da

t;\ alçada da comissão elaborarIo-

O 4 51l �� � 1'-' lA!r lC·a el? S!ódis�� l_E(lloeitor�l. Essa
,. íJ ·,r' , it'J�'ii I OmlSSa?, :eol11 0':l�lmos e�

BRUXELAS 28 (U. P.) -_ O jornalista belga Jules Rhône, ,sua pnmelJ'a reUlllao, tena

que colaborava �os jornais "Noruveau Journal" e "Cassan- i �preciado o aRsnnto, mos�ran
dre", sob contrôle dos alemães, foi fuzilado no patio da pri-I Go .. �e favol'avel, a uma leI es-

são em que se encontrava, em Bruxelas. peclal, que desue logo revogue
__

__- a proibição. Diante da insis-

Três milhões .de .iaps abandonaralu Tókio h��l��i�o��í�!�Ul���edael�u���:'a;
LONDRES, 2S'"'(U. P.) - A rádio de Tóquio anunciou que govêrno, depois da sua próxi

cêrca de três mil�ões de japoneses já evacuaram a capital ja- I ma reunião, que será amanhã

ponesa, acreseentmldo que foram, tomadas .as medidas neces- i ou depois, em projeto de de-
sárias para apressar a evaeuaçã,o dos qema'is. I ereto naquele sentido.

Irresistível o

;>

Foi fuzilado

N. 9347

Cortem relações com Franco
.... *

Cidade do México, 28 (U. P.) legação internacional do Tra
-- Durante o Congresso dos balho, estando o mesmo a car

Republicanos Espanhóis foram go de Vicente Lombarda Tole
debatidos um apelo a todos os dano, chefe da Federação La

países no sentido de cortar re- tino-Americana do Trabalho.
Iações cmo <O govêrno de Fran- O Congresso aprovou uma

CD e um protesto contra as proposta no sentido de solici
condições que existem nos tar aos delegados à Conferên
cárceres espanhois. O Con- cia de São Francisco que se

gresso pedirá a próxima Con- interessem afim de que o�
ferência de São Francisco o países que tenham relações
envio de uma comissão de ad- dplomátícas com o govêrno de

vogados à Espanha com o fim Franco as suspendam. Outra
de estudar o regime penal na resolução solicita o "apoio e a

Espanha de Franco. O pedido solidariedade moral c mate
referido será feito por meio da I rial para os prisioneiros e vítí
secção latino-americana da de- mas de Franco".

OCUPARAM LEBUS
ZURIQUE, 29 (U. P.) - A Transocean informou hoje à

tarde que fôrças sovíétícas ocuparam Lebus, na margem oéste
do rio Oder, 18 kms. à norte de Frankfort sôbre o Oder. As

tropas germânicas - acrescenta - estão sendo submetidas
a barragem de artilharia violentíssima por parte das fôrças
russas que ocuparam a cidade.

Lord Louis Mountbatteo conferenci s com

Montgomery, na Norma ndra. (British News Ser vice):

--------�-----

! Desalojados desde
.

Meyan até Myotba
I CALCUTÁ, 29 (U. P.) - Os tanques britânicos entraram
cm ação contra as fôrças japonesas que pretendem investir
sôbre Maikitila, na Birmânia central. De acôrdo com infor
mações autorizadas, os tanques britânicos desalojaram os ja-
poneses de Meygan até Myotha, ao sudoéste de Mandalay.

o chefe da Gestapo inspeciona
a zona de resistência

Zurique, 28 (U. P.) - Infor-I giões mais montanhosas da
ma a Ex�hange Telegl:aph q�le A?str�a, a� mesmo te1?1pO que
o chefe na Gestapo mspecio-: nao f'íca distante da fronteira
nou recentemente unidades suíça. E assim, provavelmen
das formações de assalto na- te, os nazistas pretendem ore
zistas estacionadas na região recer ali a sua já célebre resís
de Arlberg, na Austria. Se- tência final, que não deverá
gundo os meios bem informa- .ser, entretanto, uma resístên
dos, além das secções de assal- cia suicida, porque haverá
to encontram-se ali 4 divisões sempre a esperança do terrí
blindadas alemãs. É que a zo- tório neutro para" acolher os
na do Arlberg é uma das re-. derrotados, "

.

A Alemanha desmente

��MA, ?8 (U. P.) - Circulam notícias que Víncenzo
Azzolíní, antigo governador do Banco de Itália e que fôra con-'
denado a 30 anos de prisão pela Alta Corte de Justiça por ter
entregue a� reservas de ouro do país aos alemães, fugindo da
pentencíáría- onde se encontrava e perto de Viterbo.

Aproxima-se do fil!_ a guerra européia
Paris, 29 (U. P.) - Notícias luta chegou na realidade ao

de últi1.:1a hora, referem-se à seu ponto culminante. Após os

o?upaçao ?e Hamboln, subúr- furiosos combates que estão
bío ele Dmsburgo, pelas fôrças em curso na frente ocidental �
do 9° Exército norte-amertca- os que estão em prepal'ativo�
no. Enquanto prossegue ímpe- f

na frente oriental, não se sa
tuosa a ofensiva aliada cresce

tanto nos países aliadoR como

na própria Alemanha, a ('on

vicção de que a guerra euro

péa está próxima do fim. Os
nazistas, seja através do rádio
ou da imprensa. fazem desespe
rados apêlos aos alemães para
que cOÍnbatem sem desfaleci
mento e realizem esforcas so

brf'humanos para iml}edir o

avanço das fôrças das nações
unidas. Os constantes recuos

alemães são, a êsse respeito,
uma prova de qQe a propagan
da tIo dr. Goebbels não obteve
o menor êxito. Os aliados, por
sua vez, -nã.o eS90nde.m que ª

be como poderão os nazistas
continuar resistindo. Entre
mentes, na Câmara dos Co
muns, o ministro do Ext.erior
Anthony Eden, tratou do �aso
de Hitler, considerado como
criminoso de guerra. E desta
cou que qualquer soldado que
tiver o fuherer ao alcance do
seu fuzil poderá matá-lo, a não
ser que o queira aprisionar ",i-.
voo E se tal coisa acontecer",
Hitler comparecerá áQ trUlU
nal que o julgará pelos :mais
tenebrosos e lnql.talificaveiS'
crimes de guerra de tôda a hi8�
tória da humanidadel
". )'1t'�-

.' .' o', ,�. _ _.,,' ••• __ ••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO Quinla.'elra. 29 ele Marco de 1945
------------------------------------------------,---,,,-

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

inacreditáveis. Procurem fazer uma visita sem compromisso e certifiquem-se.
Só na Relojoaria Moritz-Feli})e Schmidt-Edifício Amélia Neto.

Ú/lfP,fUm..Titã dos ares para mcís!
de' duzentos passageiros 1

. -=_. (' mmr b .de #d - ..............-.- �,>

o novo <Super-Clipper» da Pan American World Airways, Movl-menla-se a mocidade mineiraequipado com seis motores, com dois andares, sendo
doze vezes maior ,?-ue os bimotore� ora em tráfego Belo Horizonte, 27 (VIa aé-I tiva da nova geração, identifi-

nas linlias sul-ernericenee rea) - Em reunião convocada cando-se com seus anseios e

Acabu de ser anunciado o apare- (' 12 simples, dois salões, bar, "tni- pelo Diretorio Central, os uni- necessidades; apoiar a FEB,
cinn-ut {) no cenário aer-onáutico de li'!ts", cozinha completamente equi-I �erSi�ál'iOS mi neil'�S delib,e,��- pregar e sustentar o,s príncí
um novo "Suj)cl'--Clipper" com ca- parlu, sulus de fumar e camarotes Iam fundar um grande partido pios firmados pelas Nações
pacidarlr- para :LO-í passagclros, que cspociais para a tripulação. i universitário, 0, 9-ua 1 fixará.Los Unidas; lutar pela anistia am

serú () lI111ís giganlesco de lodos os Os cnscnheiros da Pan Amer ican seus l'HmOS polítdcos e estrutu- pla e geral e o Imediato relata

tr,'anSPül'ies aerer,ls aJté hoje conhe-
I

l óm !r::d�,:'!lIact(l em estreita colaho- i r��� 'as suas aspirações demo- mente da�s :'ebções dip��máti
cidos. I rucào com os seus colczas da Cou- Cl átícas.

I
cas do BI aail corn a Undâo 80-

Pimpas semanas, d,� t�rnar públi-; s()iida�('d "U ltce no des�nho e pre- ,8�Oo' pri,�lcí-!?iO,S l�ási�os ?a no: I víétíca: tomaI,' �titude política
C3 a encomenda a f'ábr ica Douglas purnçuo dos planos da enorme aero-

\ a "bren_I�çao: ,(�lJgregar to e apoiar ? �:a.l{hdato que re

parn "a construção de 2G "clippers '
nuve que sera destinada aos

serVi-I
dos os 1'In Iver!:'lt�l'lOS do J<Jsta-! p�'e'3ent:i ,Jd.elas da nova gera

quadriniotores. .rlo modelo DC-7, Ç'O$ de maior percurso na terra co- do como expressa0 representa-I çao brasIleIra.
com cupaci dadr- para 108 passagei- mo sejam os transatlânticos, trans,

O1'oS, tlesti'nad-os às suas linhas inter- pacíficos e Iatinu-arner-icanos, O seu 'A V I 5nacionais de longa distância, a Pan t.unanho foi tomado em considera-
.smer-ir-nn World Airways vem de rão pelos construtor-es de alguns
anunciar n ussinaturn de um COII1- dos muis modernos aeroportos dos
trato COll1 a Consolidateri Vultee ESIHc!OS Un irios como o de Idlew ild,
Airt-ruf't Cor p, para a construção ('111 Xova York, que terá plena ('[I

ele 111113 fruta de quinze "Super- pacidadc de suportá-lo. Graças a

CJi_Pj)e!'s" de seis motores, capazes ruustrução de aparelhos de grande
1 --
(C conduzir mais de duas cente- capacidade as tarifas puderão ser I
rn.s de passaguiros e cerca de oito muito mais reduxidas. de modo quc.] FORNITURAS
!t:neladas dl' cot-respondência em muito maior número de pessoas de OURIVEIS
yingeIls de continente a continente, iodas 2S classes sociais possam
as rolas CI11 que mais 'intenso seja o utilizar, vantajosamente, o írans-
movuuenl o de passageiros, i I'u;'te aéreo.
() novo titã do espaço, pesamdo

('i'rca cip 1(j() toneladas; 'rúedirá 60'
,

..,__..' _ 4W _ w...._ _ ......

.

I
;�let 1'0\ de compmuento, sendo de
mais ou' menos SO metros sua' en-

I

vl'l'gddunl de uma ponta a outra
I

IUS aS:l.<;, isit) é" dllas ,'ezes JlHllis
I

q: Il' a do fallloso bombardeiro "Li-
I

!Jpratl)!'''. Os seis lllotores, original-.
li�('nte inslwlndllS na parte trazeira I
das asas. <lc-sell\'ul\'erão uma força I
p![l1ivii!en!e a rl� 3;33 autolllóveis,
permi!in,dn uma 1'('locidade c!e cru

zt'iro que val'Ía enlre' 520 e 5íO qui
]rll1letr()s por llPra, l)odenc!o assin:
c( ,])1'i I" elll apenas Iloye horas de
YOI) a yiagem de j\\oya York a Lon
dres.

�a\'rgalld() a uma allura cle.lO.Oü{)
IS, «U(·" dizer" em plena estra

,-1'�1, o giganle do ar terú Utll

.lill dl' ar,ào de _<[uase 7,OOU ql!ilô
melros, !t'a,nsportundo um peso l1ti11de' :2:') !onl']w!rls. Pelas' suas pl'Opor-,çoes j;1 lll('llcilllladas acima () "Su- _, _

per-C:lipppj''' !ed um tama.nho equi-I CamIsas, Gravatas, Pijames
\':llente Ú al1u,ra d�' Ulll hlif!cio, de

I
Meissdas me�hores, pelos me-

21 andares, (hspondo de dms . de- nores preço!! 80 na CASA MIS
cks" com 9 cabinas duplas ele luxo I CILA NEA Ruoe, Mafra, 9

Sedas, Casemiras e Lãs

(CASA S••,. a(Or$.A.
SC')! 1__) Pu'LI ]k /' c\ I � J -,_.. �

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
--- End. Teleg.: «�carpelli» __ IS Florianópolís'�

"

Caixa

A Emprêza Auto-Viação Límoense comun ic o que1._ '.
deliberou cancelar, s�m exceção e em caráter d:finitiv?, DOlao Beneficente e
todos os p o ss ss gratIs ou permanentes, a po r t

í

r do dí o

Recreatt·va Operar rl.a10. de Abril vindouro
Florianópolis, 28 de Março de 1945.

� \'''G<1-r1>:--')
I �"'

--

� __ ..J....____ ,Á.
, TU-'N()]i�J.. _

Contém oito elementos tônico,

Fésforo, Có lc:o, Vanadoto e

Arseniato de
Sódio, ele.

Os Pàltuo s, Depxuperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magrus, Mães Que Criam,
CrttHlçuS Raqulttcas rece
berão ti tonincação geral

!lo (Jrgullll-filo corn o

COMBATA O CEREBRD CANSADO

E
E

UTENSILiOS PARA
RELOJOEIROS

Se V. verifica que esquece os

pontos dados em aula. se V, sente
suas energias decrescereln e se

fadiga ao mais leve esforco físico,
lembre-se do seu cérebro, O
Cansaco cerebral é a causa vital
ce tôdas as perturbações cujos
sintomas s50: insônia, perda de
memória, dores de cabeça, máu
humor, esgotamento nervoso

por excesso de estudos ou de
diversões, perturbações dos or

gãos das secreções, etc, Si V,
cornecar a sentir UIn ou todos
êstes �sintomas, recorra imediata
mente aos FOSFATOS HORS
FORD,

FOSFATOS HORSFORD contêm
em sua fórmula: sáís de Magne
sia, Cálcio, Só dío, Ferro e todos
os fosfatos indispensáveis ao per
feito funcionamento do cérebro
e dos nervos, FOSFATOS HO
RSFORD produzem efeitos rá
pidos e excelentes c o m um
vidro apenas,

Ilo"", • IIIIlIlahi ",",a .. .u pn1.......

__......._..... ..n-aqdru - Do_patl"" - r� -

A.rtla'ce de Itorracll.a.

-...._ • ue'" olNHlrYllJlClla •• .._,....... ..d<GlCl'

,,"- �,-: ';:-&$ FA ros ,,'
,

'H'O R S':f'O'R O,
.

. .

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

tear Cordas, vidros para relógios, etc,
Preços e prospecto. com a

CASA MASETTI
Rua 5emir.árío, 13' - 135 - Sã!) Paulo,

ri

STANDARD

I' D, O'd�!�oi���'id,nt"
I
comunico EOS srs. associados,
.que no dia 1. de abril, (dornin
i go próximo), de acôrdo com o
I
que determinam os artigos nos

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

sa séde sacia 1, ser á realizada à
Eleição da nova Diretoria, que
administrará a «U B R 0-, no

período d,e J 945 a 1946.
Florianópolis. 28 de março

de 1945.
JOSE' SOBIERAJSKI

l' secretário 3v- 2

lOuro para Dentis�as

I
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Gr. Cr$ 31,00

Pedido ao

I DEPOSITO DENTARIO
MASErTI

R. H. BOSCO lTDA.
ITAJAi - $- CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Representações Transporte. Maritimos; Ferra.

Consignações -- Cor.ta Própria viários. Rodoviários, Aéreos,
R'la Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo. Acidentes do

2· Pavimento Trabalho, Acidentes Pessoais,
CAIXA POSTAL. 117 I Reeponsabilidade Civil e Vida.

Telecráfico « B O S C O»Endereço

FARMACIA ESPERANÇA
RUA SEMINARIO, 131 - 135

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

No har e no lar
I(NO'l'

não deve faltar

,

,t,

«o Farmaeêatico N !LO LA lJ'S

'--------

Postal 51
•• Iii I' Qj \(ti iJ II I 4 •• ,! •
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cAy�n����:,.��'".. 1
pequenas, com renda mensal de
420.00. por. 37.000.00 cru;eiro8. INo Eii.l'e�to. por Cr$ ..5.000.00.
Errl Coqueiros, por Cr$ 12.000.00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00,
Uma ria rua. Ca:mp� Neve.., num

terreno de 1.524m2; por 40.000,00
cruzeiros.
'l'ratar com A. L Alves. 1\0. ruo

Deodoro 35.

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

•

De

<,y s
G V·

.. ,

flça pera oeel

VIDAS»)! •••.

..-------------------------- ._.���_���� _d

Use para leso

P\U.H.AS

I
I
.e PRECEITO

gelado
cliã
cliiarlâl{'rão

Bebida saudável

DO DIA
o tt'Q.}.;�1dho - e Q- 'flXGl'cício devam

fazer p(U·te doa ncasos hábito" de
�(l�?- . dia; A �i�Q sedentária é pre-

!. ]UalC1UI � S;C.UQ$ porque enfraquece
o orgClnll.mo e <!carreto. muite.I

males. el1tZ'e êlea ti gordura. exces-
..<iva ou obegidade.
Eqite 0" �,de. cnuaodoa pela

ocíostdcde, procurando trabQlhol'
iii pra.ticando o.!lsiduaC'lsnte um es.

Iporte qualquer. SNES.

de
Radway.

COMPREM PELO REEMBOLSO P05TAl
fi.i'�'XJií."r��tt't;,!('!::�.w&i���f.&;fÜ!<mmJM

Vende-se Yem:iio��::
anos CiO Estreíto, situada na Estra

, da Geral, próxima ao Balneário. '

I Informações nesta redação,

I _

10 v.4

'l1[!f�D' "E Um terreno I" 1) ...1 0-L1. com uma casa

Ina ruo Frei Caneca. Infor. -�--- ---.--.---------,---_
n,oções 'nesta redação. ,

.........."llf'llliia!i1llli!:.. _35\1i11lllllilj'! pé nn'f...-rm�'I'JIit'l!tMr

3 v.31 �
Vllude-se' uma casa. tipo II ,U. ebungalow,., �
recentemente construída na rua I �
]agnaruna. 23. Tratar na mes - IS
ma. 5V.3! �
Locomovei I'

Vende'se um de 24 H.P.E Iem perh,Ho eetado de fun·,
danamento, I

com JOén Fontaine. Oi'wn Welles e John Sutt(JO Infor'mações nasto(Qglté,r$pn.)! '",,,,.,,,.,,�.''."""_�"�__�'.,��.,,_,.�_'_"���.,."".�.. ,_.".'""'''''..'�O 1U1;líl intenso d!'ama ti" amor do nOS$O séçu]o cio. �..,�_�_._,_=���'""o...".............,........""

_.......__--------......-----.;;.-.;..-"'''''''''''....-;:;;���5W1G. '$ TAIlt"." ti I!;'�-;;;� M'.�..... -iIl�lJ' MP. r'P"'&"MW:......�:;;__---·-----------_,--
__-A---.. -

� .�

1····' ,,fílxi,jam ó Sabão -----'-,

:·,,·1 "VIRGEM ESPECI 11' A EU I
����:��:=;=�=s=���_�eeirll!!!!;i!�_s���_:_���,., �C414�11I!1�;;::::;�._1

ANCORA 15 RUBIS

A Maravilha da ;_êenici) Suiça Moderna
I
I
í
I
,

.

!

- Igual ao rnodelo :

Cr$ 700.00
o-s 560.00

PARA HOMENS
Caixa folhada
Caixa. aço inoxià.avel

FORMATO REDC'NDO:
Caixa folhada.
Calxa aço inoxidavel

o-s 520.00
c-s 400,00

PAr,;:,'!, SENHOEAS . Igual ::10 m odalo :

C.:'lÍXQ f.:>lhadc Cr$ SOO .00
(�,�ixu aço ino::ddavQ! C:.�$ 450,00

:f ()RMllTO REDONDO:
Caixa. fol'hada
(;c,tixa aço inor.idavel

o-s 450.00
c-s 330,00

IMPOF(!'.!iNTE - .. Codo, !'f!lógb levo. certificado de ga�a.ntiQ.
raça hoje 6.",1 pedido pelo NlembôJso ,posta.l ou corrtcc choque.

C;\S ..t\ I��ll\SETTI
A C(;S3 d03 Bons Relóq.íos --- (Fundada em 1890)

r�U�\ Seminário. 131 e fLu Marconí, 44 - S. Paulo,

. As

'.' 4

cem Laj.!] Greg'.'�, i\L,,,ty \VoG!ey e Grade Fietds
NO PROGRAMA

DOCUMENTP,RIO' n , 26 Nac. Cccp.
A VOZ DO .ll,tIUNDO (Jornal)

ENTFd';� DOí.S FOGOS (A Marcha do Tempo)
Cr$ 2,40 e 1,OD. huç,,'sto incluide . Imp. atê 14

• • •

"

A's 7 1/2 horas
Um filme eletriaante e movimcntadissirno I

,

Uma sensação em ca da cena:

Ouro de lei
'.

com: F'bi: Tcl'i'y', El)�n Drew e Chzrtes i<"ggl�s
NO PROGRAMA

VIDA BAII1ANA N. 5 Nac. C�)()P
�rt!ço: (único) 2,40. Im;jo�to incluido. lmp até 14 anos

Um

• ti •

Finalrr,D.tt Al'nflnhã
Simult::.neamerúe no Odeon, Impe:iaf e ImpC'fitl

fil.r!e que 'perdurará ::::m !:<lW'memoria; por mese�, pnr anos,
talvez por toda a vide:

JAf'l,E EYRE

'um.

V�ND� ...S!,f: ,:ma. propríedaJ) n Ii ce sí ta em Bar
reircs , cem caaa, pasto. bôa

água e pequena chácara. 'I'ra
tar a Avenida Mauro Ramos, 5(},

I

Vend "i �;j1-, o prcdio n, 35
. � ... i)t; da rua Fernan-

do Machado, nesta capital.
(e: á de-ocupado).

T'·M�;�;'Cb;;�;�tie; 511
Vende-se um motor completo �Chevrolet 1939 em, perfeito es.!tado. Tratar com Filipe: Jorge

Edifício I.aporta. V_. 81
No bar e no -i�-;:-

---.

I]iN O '_r
não deve faltar "757=777..r

Ac&ba de ser e:litada pelo L',bnratório Nusrna a fsmo sa

n_ovela "Tres Vidas". de Anl,,,a! Gurgel , q',<; se,.,?, reme

tida gratuitameute , a qualquer dos le:>�·;,�s que enviar
o nome e endereço para I) Hepresent;.;n·�c c este Estado
- Machado & Ci". - Rua 3oão Pinto S --- FL/)l'ZlANO
POLIS --- Esc. de Sta. Catarina. Esta nc,\.é:f.l .� 11m pre
aente de �rONIFORÇA, o fo tiritante que ,-'0:,(: o apet.ite,
levanto s s r(1:Ç3�s for tifvca O� rnusculcs e !·��V!60.i a (,S nervos ..

'-l-'Y) N I F'" « .....

R C� A
\..,. ...$ 'yn

Tun ico para os fracos, fôrça para os j{bú$.

graças ao eabcroso < PÓ Digestivo
De W:tt> que, desde a primeira dó
se dá alivio ás dôres agudas da
má digestão e faz desaparecer o

peso c os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago.
0« t--ó Digestivo De Witt » ccrr i-zc o

mal t10 seu i;_il·:jr, :;�tin'ulâ.njo aO di�
gestão, protcgenno as mucosas gas
tro intestinais c rieutralisando a aci ..
dez excessiva, Lembre-se que com o
• PÓ Digestivo De Witt» não se de
ve ter receio dos gostosos pratos
da arte culinária Brasileira,

Peça na farmacía o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. CLUBE--Dia 31,. sábado, grande soirée de Aleluia. Dia 1· de ,abril,
malinée infantil às 15 horas. Distribuição de ovos e coelhos da Paschoa. Tra�soirée.

iNovos cursos dieté-
'\: 7.: .

�j OI L ticos DOS hospitaisV IDA O A Londres, (B. N. S.) - Uma
nova escola dietética, destina
da a fornecer aos estudantes
um treinamento racional no

eilmann e Rodolfo Kander; Pro-
que toca aos abastecimentos

cedente do Rio de Janeiro: Guato-
it deverá

.

o sr. dr , João Sávio Siqueira, ,hOSpl alares, evera ser mau-
'10 Stan, Elíse St o ri , Luiz Zírner-médico;

d D gurada proximamente em Le-mann, Alexandre e Mattos, ag-a srita. lolanda, filha de sr.
M J

-

d eds, no t l' ç -;- a o "Yorkshíremar de Oli veíro attos. 0('0 e L
ecp . Ant8nio de Lara Ribaa;

O'l íverro Mo.t.to s, Avany Cordeiro t" T t d
.

moai sritall. Lígia e Gilda GaH.rée.· POS . ra a-se o maiS -

filha.. de saudoso ar , dr. Cdndido de Farias e Oswaldo Barcelos Cor-
derno de uma série de cursos

dairc de Fadas
lid dGaf{rée; '" especializados cuja fina 1 a e

o ar. Odilon Mafra. funcioná- , .

h ítaí do Reid Relaça-o dos pasaageiros e rnbcrr- e supnr os OSpl aIS o eino-rio esta 001; �

II 'do sr. Togo Sepitiba; cudos n6l t.1 Capital dia 27-345. pe Unido com um corpo esco li o Os IlOYOS defensores do Co- Depende exeluslvamente de
o menino José, filho do 1IIl'. Eri· la aeronave da Cruzeiro do Sul de técnicos em todos os ra- rínthlaús Gerson sua vinda para o

co Grumiché. 1 Para Porto Alegre: Julio Renner.
mos de suas atividades. Dá-se Rio, (E.), _ Remetidas Botaíoeo* crida Ida Schulz e Joaquina de

�

IOliveira Portinha. Desembarcados grande proeminência ao rorne- pela Federação Paulísoa de FrU- Rio, (E.) - Os entendi-NascJmentos:
.

I na :mesma data Procedente da cimento de gêneros alimenta- telJol, chegaram ontem à C. B. mantos encetados pelo Botare-Veleda-Margarida Curitiba: Helena Mari Bererrheuse- res para os hospitais e. um D. cópias dos contratos dos no- go com o Cruzeiro, de Belo Ho-O lnr do sr. Celso Furtado, mui Procedente de São Paul�: Na.im grande número de especialis- vos jogadores contratados pelo rizonta, pa:ra a obtenção dodigno gerente das Cas". Pernam- Merched e Antonio Cordel.ro Albll; tas em dietética, nomeados pe- , .

S- 1
.

d
.

G t'
'

buccno.s nesta capital, e de sua querquo. Pl'ocedente do RiO Jane1 v Cortnthíans. ... ao e es o m€.1!8. pase o z3,guelro erson lve-
exma. exma. espôsa, d. Hena de TO: Claribalte Villurin de Vascon lo Ministério da Saúde Públi- -squerda Rui, ex-defensor' do tam prosseguimento e, ao que
Castro Furtado, foi enriquecido. calos GaIvão. Passogeiros er��ar. ca, está presentemente atua�- Cruzeiro, de Porto Alegre, informam os dirigentes alvídia 28 do fluente, com o advente cados dia 28 3·45. Po.ra Cunbbo do como assistentes nos hospi- Aleixo, médio do Comeroial e. negros, .. está, pratícamenr,e, asd. uma robusta garotinha, que, Maria

...

de Lourdes
. Bruggrn�nn I tais de todo o país. O curso em Clauoío, ponteiro do, Sanítos sentada a vinda daquele joga-na pia bo,stisrnal, receberei o no Para ::;ão Paulo: Remng Henrlque,

, '.
'

t "
� lli

ma de Veleda·Margarida. .Schmidt Para Rio Janeiro:

cnr-I
foco harmonizará a eoria e F. C. Foram recebidas também dor. Foram aceitas pelo Cru.

-- men Tavares de Oliveira, Fernun- a prática, incluindo cozinha, cópia dos novos c.Ojnttratos de zeiro as bases oferecidas peloYtaJanteu do Tavares de �Jiv�ira, Anna Ma
. bio-química e fisiologia. É êle 'Pulio, Del Nero e Osvaldo com Botarogo, isto é, 50.000 cruzei-ria Tavares Olivairo e Osmar Se-
•.

.

d 1 serviços gePassageiros eznbarcardos pelo a-
.

D rte Desembarcados na organiza o pe os -

o Palme-iras. 1'OS mais a renda dcum jogolIião da Cruzeiro do Sul, dia 2613: :�l:O. d�ia 'precedente de Porto rais de enfermaria de Leeds • em Belo HorizanJte, restandoPoro Curitiba: Luiz E_?uardo de Al:vre: Roland Herbert Mueller em colaboracão com os cursos Pura Integrarem a. diretoria do ao jogador aceítan- OIU não RS. Oliveira Santos; PQ!'ah�ao RPaulo: Heding, Luiz Carias de Oliveira, da Universidade local. Cortnthíans �uvals oterecídas pelo clube al-Augu.to Bauer, Sop la
. enaAf rrerezinha de Souza Brito e Hyqi- _Bauer. Frcncísco de Almelda,

I di Soncini
. Rio, (E.) - O Corín, vi-negro.VQ!'O Campos de. Fonseca Lobo e

10.
.'

thiams PauliSltJa soããoítou ao C.•"::;::;::==========='::;.,.Alfredo Vaz Tf'Qvancas; ParC1 Rio NOVOS eàe Janeiro: Maria. Inei Vaz; 08wo1- N. D., por 1nterrmoo�0 da C. B.
do Duarte Pinh�iro, Eurypedes �e

/r� l/THEODULE US anOS D., permissão palra incluir em

°celnivgeOinra JDeai�:, J��;nB!�trt�c��� I ;.III'IT�·�: III WO l-FF..
a sua díretorta o sr. Manuel Cor-

'
__ ._J.l�.H __ ._ recher, ele uacíonaüdade espa-Hugo Mendes da Casta, Alcivia COMPRA e

Pedro PireI. Morin de Lourdes de
VENDE n h01a, n-o cargo d.e d:i.1Ieito.r do

Araujo e Roberto Ivens de Araujo e departamento ProfissioiUJal, e o
DESEMBARCADOS:

Idiemn. por-' sr. Nagib Nad�.r, de naciürllali..Procedente de Curitiba: Dr. Pe-
tuguê.. e.pn. dade si,}'ia, 110 de 10 t'esoureiro.lagio Parigot de Souza e Paulo
nhol; francêl, eManoel Pereira; Procedente de S
i.nglês, etc.'Paulo: Johona MOl'thu Conrado, VENDA SOB RECEITA MEDICA

Karl Heinrich Conrado Dahil Amin

H.lou, Werner Hoeschl, Artur Mo-

o oJ'çauu>nto do De}}. Proiissio- ����===='!�=======�
Romnnce, Poesia, Religião, Aviação, lia] do Fla,mengo ;,a Região llIilital' _ fia Divisão
Matemática FJsica, Química, Gao. Rio, (E.) - O C. R. do de Infantarialogia. Miner�logia, Engenh�ria �i- .F'lamengo submeteu ao C. N. 16a C R",iI militar e naval, Carplntal'1a, • '.

E t
/

"Te l-'dad f� '.1 De'lienho Saneamento, Metalurgia, D. O orçamento para a·s 3ltivi- E D I T A L
:'...1S a e a � � Eletricidade" Rádio, Máquinalli Mo- dacles do se'l Delpartamento De ordem do Exmo. Sr. Ge-

tl·pOS mal's tore. Hidrá�lica. Alvenaria, Agri- 1>rofissi011al no ('or,}'t'ute ano. neral Cmt. da {ia Regiã.o lVUli-S atos de todos os modelos e dos �.u)tu·ro, Veterl·n�rl·a. Contabilidade, .ap
'.,

1
.- .. Prevê o clube I'IubTo-neg'ro'uma iJa1.", cÜlnvido a comn."'re.ceremd inclusive Sondo llas poro praIa ao o cance Dicionário•• etc. etc. .t""

JTld�.1sf!r�p��R·HEORçASoesS ESNHEOMRITARS, IPVorAv:slrSdad! ;iros IS'egu.lu a conv·ite do
receHa ele 1. milhão de cruzei- c.om a máxima urgentCi\3. a esta
ros, orçrunldo as c1eSope,slas em C. R., todos os 2°8 tenelIltes da

I ('1'$ 922.800,00. ReSierva de 2a classe, de �as

(:T�;i�;C�U;i;]ÇB�;;ei;;�;:J g�!�!��Ad9.� E� �y;j_ "1Ii,-ji�;�:Lé��O;::.d'��,r.or ln· :n�:q,:id-:::S �::,,,,��::;
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 ,te do govêl'no norte-americano! Rio. (:Bi.) - R.esponden- Chef'La da 16a C. R. em FIo-

!I�����������������������'�m�r�m��"� ! seguiu, hoje,. !}alI'a .

06 �stados I do a.o pedido ele isenção de im- rian.õpol'is, em 26 de ,..Aarço de.=: Unidos, o major-J::mgadelro Ar- postos ter:ritorial e predial, 1945.
.

mando TI'ompowski, chefe do formulado pelo São Paulo F.C, Telmo Antônio Borba, Cê},Esta,rl0 l\Ta.ioT da Aeronáutica, o presidente do Corns.elho Na- Chefe da 16a C. R
acompanllado da sleguinte co- clonaI de DespürtOiS pl'ofe.:niu o
nütiva de l�o;fi'Ci:ais da FAB: seguinte despacho: "De
Co1'one1s Hug-o Gu!nha Macha- acôrdo com a deciisão de 22 de
elo Carlos Brasil e He'll:I1ique fevereiro, o ,r,equerente deve
l"l�ns: teu ente-coron el Godo- dirigir-se ,ao GovêmlO doO Esta
[teclo \Vi.da e cap,itães Gilberto do d:e São Paulo, ]}Oil' i{n,te,rmé
J\'Ienezes e Rafael dos Santos. :Ho do Conselho Regional de

"',uem snoe hojet

-

Ordem do dia do
marechal Stalio
Moscou, 28 (D. P.) - o ma··

rechal Stalin diT,jgiu uma 01'

dem-do-dia ao gen1Jeral Koniev
anunciando .a ocupaçã:o ,(}:os im- I

portantes entrollcamentos e b�

luar'ltes /lllazistas de Strehle!ll e

Rybnik, situados ·na fI'ente me

ridional do SegUindo Exército
da Rússia Branca. Outros de,s

pachoH, de origem alemã, sali
lieníam que êistá sendo obser

vado g:rf!:ude nwvime,nJo de focr'

ças russas na ZOilla a,a },eiste de

BN'lim, na frenrte d,o Oder. Se

gundo os mesmos informantes
esses lt1Jovimerntos são. mais in

tensos na zona de Lebus. Ao

que parece, tads movime)IJ:tos
das forças de Zhukov deixam
enitrever novas ope,rações das

forçaIS soviétioas, di'l'eriJamente
na frente de Berlim.

-No bar e no la.r
i_ .•
! KNOT

não deve faItar

melhores fábricu8. A Casa "A CAPITAL"
..

visita ante. de efetuarem lua.

--

DOENCAS 00 GADO
E REMÉDIOS

I

I ADVOGADOS ,

Ealle.2 cruzeiros em selos pi o pDm 1I0slal
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L1M
C.POSTAl..14 JA!30TICA6AL F.Sr.S.PAUtO

Em Hasenfeld
LOin,dres, 27 (U. P.) - A rá

dio alemã de Fra,nckfort anun
dou esta noite que ';i'anks"
norte-america,nos chega:ram a

Hasenfelrl, localidade esta si
tuada 80 quilômetro,s a nioll'dés
te de Frrun.ckfort, ,e estão' avan
çando pela es.trrada que conduz
à cidade oe Fula.

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL IESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina

Felipe Schmidt), C. POSTAL: 140. 'I'-------------------------_ ·S ,

-

o ESTADO Esportivo
-

Machado & Veloso
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de coso

tur& marca «RENNER ...

Vendas à vista e a prazo.
Rua Trajano, 7 - Sc)brado

Florianópolis.

FRACOS •

A�&CO$
TOMEM

rmll. ClllSllli
"mVEIBA"

Companhia
Telefonica

A DIRETORIA
311·2

Ar' "AI-rliIIIrliIII
Fabricante e distribuidores das afamadas con-

'/'4/",·:./',·,' C.�i_" /,
'

,), '\' r", j
_

,

.

'11'11 fecções HDISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimEinto de casemiras, riscados. brin.
bons e baratos, algodões, mot'1ns e aviamentos
para alfaio.tes. que recebe _ direta�ente das

chama a atenção dos Snrs. Comerciqnt•• do interior no sentido de .lhe fazerem uma

compra., MATRIZ em Florian6poli•• -- FILIAIS em Blumenau e LnJe••

JL � , '.j.I.I�� i , �,•.� ...

... Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO Quinta.fe�ra. 29 d. Marco ele '945 5

do dial
I

•
I

\i
Sinto do dia 30

Setta·Feira Santa
o IC( dcs mO"feladas que pr?ga,

fom na, cm' o FIl ho de DeUI feito
homen er:he, ainda hoje, os OU

vidos Ci.e t,da a humanidade. Lem
bramo. 11.01 hoje, vivamente. do
omor 'le Jesús que levou o asa'

crifico.l·.ae por nós. Aquela CTU'il

ue,

hfje,
se desvenda em tôdas

II igre aa do orbe católico, Íala.
trio, de I)us mi.o;ericordioso que
,eiu .

rourar e salvar o que e.

tava P�rddo; fala n08 dos ingen
es elf rç.. de Deus para dar-no.
vida

f"brna.
Mas. esta cruz, tom

, (. � lembrar nos o nosso

ver ,j
.

«loperar com Deus na obra
MSIo '11 lt"ío. Ela lembra-nos

tAe n6�, t�m, devemos carre

Car a n
.oss,uz. Ela ensina-nos

h'lvação nnão na

Cri Vão é todo esfôrço
ar ela. Mas. esta cruz

'nt do bom êxito. Se
oiucificados com Cris
eI1 de ressurgir com

morre

to, h
Crilto

"

)lnto de Domingo
á�oa e Ressurreição

o l maia glOrioso da hhtória
foi .as primeiro dia da sema
na ',judeu8 quando, .egundo
tinhLJlenemente predito, Je3Ús
raau h dali mortos. Com ê.te mi
!cllJl.CB milagres provou ,o Cru·
cifie p lIua divinadade, provou

��. "i'e de sue doutrina' Com
• � 6,it� !Igre máximo impôs oRe-

de�LI q toàoll os homens a abri·
VQ�, .1 crer nele e de oh,ervar
"lih teitos. O 'fato da ressur

reiç i'tcí inabalàvelmente pro
vod le há homena que não
quIS �rer, é êlte triste caso u·

ItICl � para aquelas palavras
do 41': ({Se êles não dão ou·

vid· profetc.s e a Moisés, tão
PO\ Irao crédito a um morto
quo ulOcitasse». E' que Deus
na. nta a nOllSa I'ontade li.
IIr. :levemos decidir a nossa

'na. "Quem crê, será .!!l.
, não crê, será condena·
a Luz do, mundo ifumi
ls<õea paro. que lurj'b a

I j'-lIU"a e de pai,

Indicador Médico
_ . 22.

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. SETTE GUSMAO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE T1SIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E oo

HOSPITAL "NER:€U RAMOS".
"urso de aperfei<:oamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Fx-esta
;iário do fll.,tit,ilO "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médIco interno do
.

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
'L.lNIC'\ Gl!�HA.L - DIAG:\'óS'l'ICO PRECOCE J.' TW\'l'AMENTO IilSPEClAJ,IZAOO

nAS DOENÇAS DO APAR1l:LHO RESPIRATóRiO.
OPERACÃO ns JACOBOEUS

Diàr;amente, das 3 à. (j noras. CONSULTôI:UO: Rua Vitor Meireles. 18
H8SIDENCIA: Rua Esteves Jürnor , 135 - 1'eL 742.

Exemplo de efidencia de um
servico público

Londres, (B. N. S.) - Fo
ram há poucos dias revelados
alguns detalhes referentes à
rapidez e à eficiência com que
a Companhia do Gás de Shef
field, Inglaterra, suportou os
danos produzidos pelos pesa
dos ataques aéreos inimigos
ao mesmo tempo que manti
nha quasi sem interrupção os
seus serviços por toda uma
vasta área industrial de guer
ra na Grã-Bretanha. Estes fa
tos são antigos, mas sómente
agora puderam ser traduzidos
ao pleno conhecimento do pu
blico. Durante os dois primei
ros "raids" da Luftwaffe rea
lizados contra Sheffielct em

1940, oito dos doze gazome
tros pertencentes à companhia
mencionada foram postos fóra
de ação, salientando-se o fáto
de terem ficado quatro intei
ramente destruidos. Isto im- I

plicou na perda de 19 milhões I

de metros cúbicos de gás em
I

reserva, e no decorrer de um;
longo período só seria possível
regular os abastecimentos por � Imeio de um contrôle manual
das válvulas. O sistema de dis-
tribuição sofreu danos graves, Ii" Idesde que f()laam partidos mais
de 500 condutos principais
com 48 polegadas de diâmetro, ------.-------'
o que fez com que cêrca de
800 milhas de condutos se vis
sem desprovidos de gás. Vá
rios milhares de encanamen
tos domésticos foram destrui
dos ou danificados. A úespei
to, porém, dessa destruição em

larga escala, a organização de
oonsêrtos da companhia aci
ma citada, pôs mãos à obra
com tal rapidez e energia, que
apenas três dias após podia
ser fornecida às mais impor
tantes fábricas de munições
das redondezas a quantidade
de gás necessárirt, bastando
uma quinzena para que fos-
sem restaurados todos os ser

viços. Apezar do tempo hiber
naI e dos dias mais curtos,
não foram precisas mais de
quatro semanas para o conser
to total'dos 500 condutos prin-
cipais (la,:t:lificadoa.

. .. c:_

Médico - ürar,ião - Parteiro
IAIOS I

Moderna e possante inatslaçjo
de 200 MA.

Oiagnóstico precoce da tuberculose Prefira uma parte de seupulmonar, úlceras gistricu e duo- •

denais, câncer do estômago, Ilf,,- trôco em "Selos Pró Doente
cões das via. biliares, rins, etc. Pobre do HospItal de Carida·
Aplica o Pneumo-torax artíüctal de". e estará contribuindo para
para o tratamento da Tuberculose

que êle tome mala um poucotJu1monar - Tratamentos modero
nOI e eficazes desta moléstia de leIte, tenha melhores medí

Completo gabinete de Eletricidade eamentos, mais confôrto nu
1It'f1H'8: Oudas curtas e ultra-cur- leito de sofrimento, etc. etc •••tas. Raio!! Infra-Vermelhos e Raios

(Campaha de Humanidademtra Violeta. Infrazon-Terapia
Gonaultório: Rua Deodoro, I do Hospital de Caridade).

esquina Felipe Schmidt
Ou • la 12 brl., e daa 14 ti 17 bn

..,..."'on .. 1.''7''

I INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

I DR. DJALMA
MOELLMANN

rormado pela Un1yeraidad. 11. Gen.bn

Com pr6Uca no.' bOBpltaill europeus
:ll1n1ca médlr_' em .reral. pedilltt'la, doen

.... do slatema nel"YOIO, aparelhO .en1to
url!n6rlo do homem • da mulher

u.dst� 'l'#lclllloo: DR. PA.ULO T4VARllII!
CW'80 d. Radiologia Clln1ca com ° <lt

Ilanoel de Âbr.u CAmpanarjo (No PIlU

O;J. Elpeclallllado em Higiene e Balld;

?O.bUca. vela Un1Tcr.ldall. do ruo d. Ja·
�.1r0. - Gab4netfl li. Ralo X - El.cu-o

ar<olloll'l'afla cl1nica - lIetabalamo ba
la) - Sondagem Duodenal - Oab1netA

Ia fisioterapIa -:- Labol'at6rlo ct. micro.

cOplb. • aLl6ilse cl1n.1ca. - Rua J'eMlanc1o

.tachado. 8. "one 1.11N1. - J'lor:lanópolla-

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 na

A SERVIDORA
ra maior organizaçao. no

gênero ne.ta capital}

Rua João Pinto. 4.

Fone 775 .

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnica Geral d-e Adulto.
Doenças dali criançaa

Laboratório de Análise.
cUnica••

Consultório: rua Felipe Bch
midt, 21 [altol da Casa Po

rai.o]. da. 1030 d. 12 e das
15 à. 18 h•.

Relidência: rua Villc. de Ouro
Preto. 64.

Fone: 769 [manual I

jintu -Felra Santa
1 'dl1 que' totalmente entregue

II ora! ão e contemplação da

�o d' �� -te de Jesús, a Igreja
o�o � '.ixar de entoar, hoje,

�J"'b
í lo �j ({Glória a Deu. no

-1,'( iII, 110 recorda a institui-
o o SacXlmento do Amor. a

g da Eu:aristia. Na noite ano

I BlS1 la nerta, Jesús confiou à
... "',. ....--:.� alCEnte o maior tes ouro

e d. terra, a Iii mesmo
.11 ,umide aparência da Hós

t o� Isagada. E' ..la e menu

e to l .mpeecÍvel do c rnor que o

e Ilto ,r voo ao gênero humano.
,equ� !na Hóstia é fonte perene

8 fôrç� 1 e .uz , Ao redor dela Ioi
oram. se o mojestO$OB catedrais :ONSULTAS
CIJ hv Imilcl:s igrejif'has. Ao redor
o altd r ewarÍstico agruparam-s!!
0"'8, i ormmdo cidades e capitais
pequ ena fióstia sagrado farto

te. o' i qUI trabalham e os que
o ex_n . El( inspiro coragem aos
rtuf !a, dá fôrca às almas
ino .s. A peque�a Hóstia rea
a preição de Jesús : "Eu es

i.� orwccc até o fi-m dos sé ..

• l t: onle está Iesús, estão (\

IId. , e (vida e a luz. Corif i-
e 1\'\. nerecimentos da Paixãg r;::..
•

lHtl) d> Salvador pedimos a

I'. óstll que ESpalhe, em nos

rllil1'I,
ada vez mais. SUü luz I!WRGlA Gjj;IL'\J. - ALTA mnURGlA - �10L.Ji:S'l'IAS DE SENHORAS - I'ART.OI!i

d Formado vela FqclIJdade de Me'<l:cmó da Untverstdade de São Paulo, ond .. ia"f
qle reine a verdade que \$SlSlen'LE')Xl1" várlú-;' anos do Serviço Ch úrgtco do Prof. Alípio Correia Neto.

CGr, du: à Vida. Cirurg ía do estômago e vias biliares, lIlt��tlollOS <'elgado e grosso, tírôíde, rins,
, -rõstata bexiga útero, ováríos e trompas, � arteocele, tndrocele, var-izes e hérnia

"

CONSULTAS:
IaS 2 b 5 nor.s, à Rua Felipe Schrnídt, 21 (altos da Casa Paraíso í. TeL 1.598

R.ESfD11:NCIA: Rua Esteves Júnior. 179; TeL 1!4764

�

SaIo do dia 31

�do ee Aleluia
Em' n!liosail cerimônias ante

ciplI t f,'�a. hoje, a comemora·

ção d. to mais importante de
Ad 1<,. �.",tço8 de Clínica Infllntil da Assistência Municipal • Bo.pllalto II 'stória humana: aRes-
lIurni, de Jesús Cristo. Começa I de Caridade

elo. tii Iviços religioaos dêste dia! CUNICA Mf.DlCA DE CRIANCAS E ADULTOS
com ' �l\ção do fogo Fogo veio J \)<ll\SU L'j'ÓRJO: Rua �unes Machado, 7 (E�!ffclo S. Franc1aco). to.. 1.644

tiltc ,ller ao Inundo e êste fo-I'
Ccn&ulto.& das 2 às 6 horas

go de d.der no. corações dos ho R_F._�_I_D_E_N_C_I_A_:_H_u_!l_M_a_r_ec_h._a_l_G_u_il_b_e_r_m_e. ii. Fune 78:1
m.n.� :1Iito é a luz do mundo'"
lda llUnda escuridão da noite
dO-iI

Jento
resllurgiu a Luz: eis

porql Igreja acende a vela pas
cal,

J eu Cristo, o Redentor, o Ieco J � morte e a Satanaz .• E
o 1\ e' entoa canticos pela vitó I:'l I; 1� triunfo O céu está a

rtr,o 1r0 o. justos. Por isso são

Ie.v et1doll as irnagens dOIl san·
�., � por ano. ressoa, neste
10; qlleluia» festivo, o «Alelui

'Il» '�ante, afim de lembrar à
huli idade sofredora que tom'
he"" 110 e ln há de raiar o dia
da. Ji-reição e da glória, se

1110 .l,r a Cristo no caminho
ela

ORo AURBIJO ROTOLO

�

NO ))i;-;�n��I;r
�h �

KNOT
não deve faltar

---._.-._-_

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

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

I !c��!�.���!m�!�
BAZAR DE MODAS
(onfeçõei -- Alta costura

MADEiRA NEVES

Ncvidades

Rua Felipe Schmidt, 34

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

AVISO·
A proprietária do "Salão
Brasil" comunica à sua dill
tinta freguesia que mudou
aquele leu estabelecimento
para Q Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2, onde, contando
com Q meama já conhecida
competencia de leu pellsoal,
e.pera continuar merecendo
a preferência de sempre.

DR.
l:urso � AL>SrielcoameDt.O e Longa Pr6t!ca no Rio de Jane1ro

'''IH·I.'!'A� - pe la oll."h!i: dtarlame",!<,- d... 10,306..12 hs , à tarde exceptoaOI
.... 11 .... <lu 1 ••80 b 18 horu - OONRll LTORIO: It... Joao 11"1.... a. 1, ...brado _

'''D'': 1..... 1 lt""IGilncl.: R.a PrMld.....e eo.thlho. ,a .

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO
os dias em

Amaro
Todos Santo

OR. ROLDÃO CONSONI

DR. MARIO WENDHAUSEN

Atende a qualquer hora do
dia e da noih

RESIDtNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

(Diplomado pela Faculdade Nac.. de Mealclna da Un1yenldad. do ara.!l>
·.·tnterllO do 8-enlç<J d" Cltnl('� MkHc& do Professor ÜllValdo OUy�1ira. médico do

Departamento d. SaMe
IJLINI0l1 HJttlll'A - .iI!Ioleetla. tnt""lIIliS de ..dult08 e orlano-. L'ON8ULTORIO

tl.iil:BII}JtNC14: Mlla Felipe 8duuldt n. as .- 1'e1. 812. CQ.NMULTAoS _. Uu 141 l. 18

------------------------------------------------------------

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

CLÍlUCA MÉDICA --- DUENÇAS NERVOSAS
__ Consultório: Edifício Amélia Neto

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

DR. ARAUJO
Assisteure do 1"'01. Sallson, do Rio de .Iallel.-o

ESPECIALISTA
Doenças e operaçóes c'os OLHOS, OUVIDOS. NARIZ e GAHGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORI:\'O (lábio e céu

da bôca fendldos de nascença)
,;sôfagowopia, Lruqueoscopia. broncoscopia par� retirada de corpos estranhos, etc.

CONSUI/fAS: da� 10 ,\, 12 e das 15 às 18 horas
Uua Vito.' Meireles, 24 - Fone: 1.447

DR. ARlVL\NDO VALÉruO DE ASSIS

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de S1fil1e do Centro de Sa,úde

DOENÇAS DA PFLE - SíFILIS _- AFECÇõES URO-GENITAIS nE
',MBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA· VERMELHOS E ULTRA-VlOLET'A�

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

DR. SAVAS LACERD.A
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.riz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSlJLTóHIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 bor3..'l. Fone 1259
HESIDE:NCIA ._ Conselheiro Mafra, 77.

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

• DR. REMIGIO
CLlNWA MJ!:JHCA

Dr. LAURO DAURA
IiJspeclalJ.ta em Doença. de 8enJlo

'''8 - Vias Ur�nárlaa.
CUrso de especiallzaçs.o lIe Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros. da Fa·
c·�ldade de Medicina de SIlo Paulo.
Tratamento especiallzado, médIco e

clrúrglCo, das afecções do aparêlho
genital femlulno (Utero, aTar lo..

Q·00ffip88. etc.).
CU1'8 radicai elas Lnllam&Ç� dOf

enexoa (Ovarias, trompas), sem ope
ra.;ãol. Tratamento ele t.Od08 os dis·
túrblos da menBtruaçlo e da eeterlll·
"ade.

Tratamento moderno da blenorra

"'a a!l1Jda e crônica, em amOO. OI

,ey.os, por prOl'eSS08 modern08 IIOb
contrõl� E'ndo!ilC6plco - Uretrosoopla
_ e de laOOrat61"10.

Jl-oiMl:Iu 1Dternaa. � 6<enhoTaa .. CIl

.nçra. ..m :nu.L CONSULTORJO: Ru;

�.,l\P'f Schmldt - Ed1f!el<:> "m�lJl Neto

POli., 1692. 9.111 UI e 14 la 17 horu. RE
Iilnf:NClÂ: • Largo Benjamin

Constante, 3

IlR. ANTÔNIO MONIZ
UE ARAGÁO

1....r� • Orropectla. CU.I.". • Utnl.l"lCtll
to to..... P"rtoII " fI_...... -"'01'''.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Diõ
·lament. d.. 11 .. l'f bor... RIlSlDSN:
f. ... 'mh"su"f'. A )Y1m .. ......""'" "li"

Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. -- Vias Urinarias -- Doen·
;aa dos intestinos, réto e onu.
-. Hemorroidas. Tratamento do

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra.vermelho.
Conlult: Vitor MeirelGII, 28.

'tende diariamente à. 11.30 h•. e,

O tarde. dUII 16 h•. em diant..
R.,.it!: Vidal Ramo., 66,

fo�.· l067.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA.VERMELHO
CONSULTAS: - Du 10.30 la 12

boras e das 2 li 6.
Consultório ._ Rua l'1radentea a

Fone: 1.663.
Resld6nc1l

liol>tl4ol.

--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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que
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G?ynia ocupado por G!!���dNO) � o�!��í!�ç��ep�!�!!!te����rO ESTAD�Esp�
forr-as de Bokossowsky dente da República baixou um quer fase do processo, salvo! REMO 1\ '

.

Y
., . , decreto garantindo o direito de manifeste impedimento por I Segundo informações de 1

Moscou 99- (U D) O im- general Tolbukin na parte OCl- .

� 'It'J...> '" ,� • .... -. '.' •

v ,
• habiJitação "post-mortem" aos narte do. interessado a juízo I

nau, em suo 1.! l;r'.a re·

portante POI't·O de Gdynía fOI dental da Hungna Revelou 1" d ire tor in do «Amel'lCo»

J
,/1 '"

_

,I 'benefícios concedidos pelo an- exclusivo do presidente do
-

.. ,
,,' 1 f'A -

, 'p Ro str1',· sold d ' russos . que seu clube parbclpe 0.0Jll,paQ� pe ,a� alças. Q" -, a, Ir, que os u a os
tigo Instituto Nacional de Pre- IPASE, o aual adotará os <,Regata de Animação» rn ,(

J;()SSDVS�y; :B Ol O .que mformou naquela frente atravessaram vidência, hoje Instituto de Pre- meios flue possam facilitar ao prta l , correndo ,em quatro .�.o marechal .Stalm em ordem-
o rio Raba ocupando as ím- vidência e Assistência dos 881'- máximo a habilitação ao bene- Sabemos, tambem, que o 1

do-dia especial. O porto de
t t 1 Iid d d S vídorcs do Estado por parte fício assistindo-lhes no que

tomará parte �o �Iud!da
Cd ." d 'd r por an es oca 1 a es e ar-. " Como se ve nao 50 n.x yma calUdem _P°de1d as 01'-

'lar e Shorria. consideradas de- dos herdeiros dos segurados, f'ôr cabível para a obtenção de capital, mos �m todo o i c

cas russas epois e _nas se- até uni ano após a data da yi- documentos e constituição de reina cr-escen te animação 4r
manas de cerco e de vlOlent?s cisivo�, �entros de estradas

gência do decreto-lei n. 3.347, cautelas e curatelas legais, des- no do q�e, segundo tudo
combates. Outra ordem-do-dia ferrovlanas, � de rodagem. de 19-6-1941, que não tenham contando qualquer despesa da mo,c:ara o �e5surgimento d<

<;10. marec�al Stalin r��ere-se a, Chorn3; �sta slt\lada a 88 kms. sido inscritos eru vida no Ins- importância a ser paga. As 1'e-
em Son to votarmo.

êxitos obtIdos pelas forças do I ao sudeste de Viena. tituto. A importância do berre- partições e entidades as fluais
llClO será calculada na base caiba apurar e fornecer os da- Ilmoneiru sem vitória
dos premias que deveríam ter dos necessários a regulamenta- Sábado p rôx irno, à3 11
sido descontados na remune- ção da situação dos segurados I deverá ser �ado ,início à i
racão recebida pelo sezurado falecidos adotarão as provi- I

pela taça «TImoneIro s,em 1
•

• A b. A' ., que, desla vez contatO c o rrfalecido, se esse houvesse SIdo dências cabíveis para o for-/ sellça do 'I'an, Ayres, o ide,
inscrito no devido tempo, Do neeimento dos mesmos com a e patrono do interessante c

montante do benefício será máxima urgência, sob pena de A comissão de Regatas ee r

contada, na proporcão de 50l ( responsabilidades dos 1'espec-1 tituid" pelos mesmas <lute
.

tâncí
•

d
.

dí 1 deslgnadoe paro domingoa Impor ancia correspon ente, tívos irígentes, por qua quer e espera ce q
,

". __ .' .� � ue O nu rn er o

Cí\
r •

I
m 'I Dl til.

aos premios nao pagos, acres- demora indevida que ven ha a cos sej o o mesma .

.

"

ilH1UUlt�rlRs O n�ilrns�� a Nrnen 'Ioa" ci.da de juros capitalizados de ocorrer.. Os dis�ositivos do d0-
U dU, II li IU � li 9 "_lhJ ti 5 ',( ao ano, correndo a conta creto-Ieí se aplicam a todos os Sem adrlça ...
Waah iugton, 29 (U. P.) -- antecipam a retncorporaçâo do Instituto ele Previdência e casos anteriores à sua vigên- -E' admirálTal. VoeI!

ih; diários argentíuos 1'efe1'e111- ela Al'gentilla il família das na-j Assistêncía, os restantes 50�.(. cia, ainda que já tenha sido pc Ld- nunca com urn',,6
H' e1ogiosamente à entrada da «ões americanas. E em Blair :>aJ'a rl�('el)ljneltto désse berre- proferida decisão def'ln iti va na cabelo desalinhario, op, ed"

A rzenttna na auerra contra o I-Iouse, finalmente, reuuern-sc "ieio não será admitida a inter., iuetãncia administrativa. tico o por vez.... ví o leri t o
" �

'____

da lTela . ., I' iGixo" e a assinatura (la ata diplomatas lattno-arnerican os.
_ - Nisto , não na nada de

do Chapultepec. Acompanhan- tuntamente com os senh ores j o rd i ndr-io . Na vela, tare bérr
do a opinião dos jornais por- Rowe e Rokeffeler, a-rim-de

" ("��tSOllq�� Laborato' rl·o CII'nl·CO Jsar (tgro',oia»,
t enhos, os diários e dirigentes - ,

I ('.. '\l "''- v
.ltscut ir a r-omun icação oficial � � etios demais paises do continen- � (5.... Co Compr; r na Ct1"A M'

b' 1 f argentina que foi entregue pe- ;:::_

Çl\
�. IWA JOÃO PINTO, 25 CIO Fone: 1448 A A

._,

1.(> COl11l81.1tam, tantl'teJ� (ael'Q,onr- lo sr. Garcia Arias, represen ..

I'
t; ."&-. M=,

L NE é sabe eco"omi2'
ma e.oglOsa, a a 1 l.l(te ,...e -

, :c:
" ''i>, ( m fr nte ao Tesouro d E tad

tina. O sr. F.JzeclUlel Padilha. I ,ante al'gelltlí]o em \Vashing -, _,_,..,..�,
u:s e e os' o

•

,'on Os nazistas, entretanto, nni'iUtMonn'U'H"'l"'lr!'!C! flor;�no'poi"� OI S 111-chanceler do ::\Iéxico, Jlor' -

_.

", H tfllJllur�1 i"UUI .. I1..1 'U' lU uiZ.;:J eo u 1m('::emplo, declara que a atitude nao gostaram da atnude aI' , .l. - I f
do govêrllo dG Bnênos Aires! gentina, o qne é bastante na ..

I
Dr, H, G S Nedjn� FarOl. Nilrbal A;ves pp Souza Fomos I·;:e,etllehd, s c,

fOl altamente satisfatol'ia, de- � i uraL O porta-voz do ministé- Farm, L. oe Ccst� AvUa umas Ja tp.s d� OLEO SI

:ôejando que tôc1a a América I rio do 1iJxterior alemão afir- ,

Exame de sangue, Exame para vHificoç6.o de concer,
AE - um novo produ',

I,�('eba com aleg"ria a rlpcisão mou que o govêrno ele Buenos E d r 'OélrÍo hnç&:lo peja lmp.' -

I
Xana' e urina, J;_xarne rara verificação (10 grovid(, B.Honos Aires. Os ]'ornais Aires acabou sucumbindo à '

d �' e fábrica Grundes Iodl.

ez, Exan1e 'àe escorro, Exame poro v<'rificnção de r

1101'te-americanos, 1)01' sua vez, IJressão dos IDstados l:niclos,
d f \i1inetti, Gamba Ltda" (.• •

oenças da pele, boca e cabele!", E,wrne de féz€:s, Paulo,

L b t�!'�"� d3 Ana'11'ses Cll'n�tf'aç ','
Exame de secrtções.

I
Artlg.) de grande pu-eza Or� HJ.· ti e .

u ! 1\1 ... ' �utovaccinas e transfu!:tão de Bangue '

d.. UI V ,')Ilca O com esmero, conqt ,

filfmacêutlco Gt:RCIHO SILVA.,4' Exame químico de forinhos. b"bidas, coié águas, etc 'ogo 8S prefelênci9s do �
"

) 11 .:0 ccnSUmiJOf, não só em
(Chefe do Serviço, de Laboratório da Assistencia

:eWC - ?c,uJo como em todos os �
f:xa!":'!es de sangwe, urino, fe:t8s, escarro, puz e

9U<;lquert,t"�..OmeD·ate's01.ltl'O ne::e5SGrlO para esclarecimento d� diagnostico
Horário: até 8.30 hr ... e depois do� 14 horas,

lxuo Nune1, Machado 7. lSOBiUd'::O) Edifício S. Francisco

Afim de não serem prejudicados os moradOf('S da Vila

Operária (Penitenciária) e ele T,ll1dade, que geralmente ficam n.jo, 2R (A. �.) - O ve>11;21'
!3em condução pOi servirem.se da mCHIl i linha de pass�geiros de rino ,. A NOil.0" publica () se

localidades servidas por outrf.)S ófllbu�, esta Emprêsa resclveu, guinie:
., /'. concessão da anis

devidamente Butorizsda, est:;be'ecer linha direta para aquela tia, ampla e irrestrita, é uma

zona, ao preço único de Cr$ 0,80 (oitenta centavos), a paI tlf idéia que está no coração () na

do dia 1°. de Abril vindouro. consciência de todos os brasi-
Florianópolis, março de 1945 leiros. O presidente Getú.lio

.-,

, • Vargas a ela se referiu nos têr-

Ocupadas Wellhallsen e Wmsbaden :���,.�n;��os�G:;;�O:� :s�u���;
Com o Primeiro Exército norte-americano, 29 (1.J. P.) - 1

as fllnções de �hefe (�e políc-i::l,
Os soldados norte-am.ericanos que avançaram 30 kms após a I! tt?clal'ou que n�o haVIa !la me,
ocupação de Giessen entraram em Welhausen. Outros despa- dlda qlH1!qu.m· lllçonV�lllente .a
ehos salientam que as tropas do Terceiro Exército norte-ame-l o�'dem ]Jubllca. Tambem 9 1111-

ricano ocuparam hoje Wiesbaden. I DlS! 1'0 Agamen?l1 l\Iagalhae� se
-

I tem mostrado ravoravel a me-

RITZ ,. DOI·a /ISII ROX': lf Nomeada õ firma Machado &. dida, animando aqueles que
\) i (ia distribuidora dos produtos por:, el� prop�gnam. ,

SIMULTANEAMENTE (I t P I r Esta aSSllll, amadureCIda,
Às i6 e 19,30 hrll, À� 15 e 19 horas ,o,ga e e a,mo Ive

l'O11l o aplauso da opinião na-,
A sensacional prcduçõo sacra do cional, manifestada na impren-
genial diretor CecilB, de Mille: A Colgate Polrnoliva Peet Co.

sa e nos comícios, e apta a serO REI DOS REIS k!:d. nomeou o conceitundo firma

H. E. Warner, William Boyd, Ja Md'Obado Cio., dedo praça, distri- examillada franca e aberta
c;uoline Logon, Joseph Schildkraut buidora geral, no Estado, dos re- mente, antefl do pleito para a
e maia de 20,000 figurantes, num putodoa e mundialmente c"nhe· complementação das institui
espetaculo que pasea de geração cidos produtos Co gate e Palmotíve ções deJnocl'átieas.

em geração, O gerente da Cio, sr. Joõo Ro-
No programa: ddgues Martins, atualmente ne.ta

, Urna prospera cidade· DFB capital, 'ofereceu um jantar, no

Noticiado Universal· Jornal Clube Doze de Agosto, aos chefes
LilTre de censuro e auxiliares da firma Machado &

PREÇOS: - RHz Cr$ 4,00 e 3,00 Cio., ao qual estiveram presentes
Roxy Cr$ 3,00 e 2.00 pessôas do nosso alto comércio

-_. _. _- --- -�-----'--

-"---Fíõri'a-nÓpoU'� '29'--Mar(o de 1945

nas Manhe'il1

Retita�êWl- �€ as alemães
SUPREMO Q. G. ALIADO, 29 (U. P.) - Os pilotos que

l'!,aressararn de seus vôos na manhã de hoje sôbre o Ruhr se

t2;trional inf.ormaram que os alemães estão se retirando pa
ra léste de Dorsten, que fica 15 kms. à norte de Essen.
�,------------------�-----------------------------------

Emprêsa Auto-Viação Limoense
Linha: Praça 15 de NlJvemlm.l - Trindade

ruas
ZURIQUE, 29 (U, P.) - A 'I'ransocean informou hOje à

tarde que estão sendo travados combates nas ruas de Ma
nheim, na frente de Ludswishaven, sôbre o Reno. A agência
acrescentou que a área de luta fica nos subúrbios setentrio
nais de Manheim.

CASA MISCELANEA distei-! O f1lOtt1t' Br�dnerbuidcl a dos Rf1dios R. C. A.I \J UI. U
Vicror, Válvulas e Discos. estar desaparec·ldoRu'l ClJoselheiro Mafra, \O, [

Londres, 29 (U. P.) - O mi
nistro Churchill declarou hoje
na Câmara dos Comuns que o

comandante Bradner, sub-se
cretário do Ar, está desapare
cido em consequência do de
sastre de aviaçao ocorrido du,
rante uma viagem para 0 Ca
nadá.

Anislia _. uma idéia
que esta no cora<áo
d,s brasileiro,

!.an(adas as bases
PartidO Na'àOl'lal
Renovador
Rio, 28 (A, N.) -- No jau

tal' no fnstituto Nacional de
Ciêilcias Políticas, domingc
último, foram lançadas as ba
ses de um novo partido políti
co - O Partido Nacional Re
novador - que defenderá as

idéias elo presidente Getúlio
Vargas, pugnando por seu des
dobramento e aplicação.

No bar e no lar
K N O '11

não deve ialtar

,----_._.._-,-----------'-----�---

NUNCR EXtSTIU IGURL

RITZ • Sábado às 17 e 1930 hot'Qs.
Mischa Auer, Roy I{ysE:r e suo

orchestro • Iana Frazee en.:

JJM MUNDO DE RITMOS

Umâ 6.rgia mu.icul. repleta de hô:;"
,

p;'pdCls e canções,

Domingo, n" Rl'l'Z, Eddie Cantor
E O ESPETACULQ CONTINUA

Nem nazismo, nem trClg'ediu, nem
dTornas... Apenas uma: estupenda
çomildia musico,! worno Q muito

nóo no. � QPt'esent�d",

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

ks do Brasil.
4"',

t-Tossos <>g' a:lecimef\'
CSptCtlVO reprt'sentan
J apy Ferna odes, pe I �.'o
�ferta. e

_ap

O Japão (onhe�:�\
bloqueio da aV

Royal Navy
Londres, -- (BNS) ,;

bloqueio econômico d •.
será infinitamente ma

Sá

pIes do que o da Alt��!
desde que se trata do lo
ilha, "disse Lord Selboll hj
nistro _?a Guerra Ecoçêí�}
num dlscurso recente (' 8b1'
do pelo "Times". E � t
guindo: "O bloqueio brITe "

que impossibilitou ql' �

importação por parte r·
mâes, desde o início �:J

c

1'a, está agora receberv.
I

Japão', país com muitcdtr]J
recursos do que a ':8'iocupada pelos alemães, � �
cuIa pode ser agora apel,
num gráu ainda mais d1
derável. Gracas à infl�
vigilância das' marinhas
cante e de guerra, as lhas
tânicas, no decorrer das nu
lidades' gozaram de rectl
iHmitados. Quando o pd
integral da Royal Navy �h
ser utilizado num bloq
ofensivo contra os japol)L
ver-se-á que navio algun
contrará meios de entraj
sair, dos portos niPônico�.1ser afundado" conclue !

Selborne. !
, t

EncarregadOS Delf�
G��!��m�,e LU��!D�
- o Comité de Lublin

�iregou vários engenheiro
ritos em questão de p
para pesquizar os contra
dos Carpatos ao sul dr
dade de Dembica, pois ru

pertenciam desde tempOF
motos à Polônia foram I

das pela mesmo Comité ã
sia,
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