
A Rússia �enunciou o �acto �e não a�ressao com o
também pelo' fato do Japão es- tárias o denunciasse até um

tal' em guerra com as naçoes ano antes do vencimento. Lon
aliadas, Grã Bretanha e Esta- dres e Washington receberam
dos Unidos. O pacto de neu- com satisfação a notícia da
tralídade russo - nipônico foi denuncia do pacto de neutra
assinado em 1941 devendo vi- lidade .rüsso-nípôníco..Os [a
gorar durante 5' anos e seria POrl.:e'�Sp "entretanto, deve0
considerado renovado a menos estar desesperados com a atí

que uma das potências signa- tude russa, embora a mesm

fosse esperada e menos eons,
derada como celta. Acontece.
porém, que os japoneses, além \da notícia sôbre a decisão rus- J'sa, receberam ainda hoje a,

desagradável notícia da quéüaJ
do gabinete Koíso, provocada' li
pelos recentes desastres das
fôrças armadas do Japão.
Quando os japoneses falam na

),necessidade de reforçar sua.

resistência, diante dos pOdero-111sos exércitos norte-americanos ,�
que avançam sôbre o Japão, 11não deve, efetivamente, ser I
interessante a notícia de que

',�,
poderão contar brevemente
com outro inimigo. Tanto
mais quando êsse inimigo é a

União Soviética que dispõe de
\

fôrças poderosas, na trontc
'

,,/
da Nandchuría e da Coré� :
para investir contra os nipô
nicos. Acrescenta-se, ainda, a

possibilidade de aumentar a

intensidade dos ataques aé
reos aliados contra o Japão de
forma nunca vista e talvez
com intensidade maior do que
os desfechados contra a pró
pria Alemanha. Nos meíos
aliados recorda-se as recentes:
declarações do almirante Nl-"
mitz afírmando que a Rússia
seria bem recebida na luta.
contra o Japão.

Moscou, 5 (D. P.) '_ Iniciando o cêrco de Viena num arco
de 80 kms., os russos estão avançando nos arrabaldes a sueste

OS aleaães ela capital, tendo já penetrado doze kms. no perímetro admi
nistrativo do município de Viena. Grandes concentrações de

anUDP-181n V·ltor-Ias artilharia. e OS bombardeiros russos estão lançando toneladas
U de aço e explosivos sôbre a cidade, onde já lavram grandes ín-

Londres, 5 (U. P.) - A cêndíos. Em franca decomposição física e moralagência nazista Transocean

J I
·

I h París, 5 (U. P.) - Um ofi- moral. Entre eles, havia, tam-dívurga uma declaração dum U gam pOSS' Ive nan ar a guerra cial britânico declarou ao hém, alguns holandeses, mem-porta-voz militar alemão, di- 9 correspondente da Uníted que bras das secções de assalto na-zendo que fôrças alemães re- Nova York, 5 (U. P.) - O Japão está resolvido a sacrifí- os prisioneiros feitos ontem zístas. Estes lutaram com atomaram Wuerzburg, Ochen- cal' até 5 milhões de vidas, para repelir a invasão de seu ter- durante a limpeza da ilha de coragem do desespero, pois sãofurt e Gotha. Não ha, ainda, rltório pelas fôrças aliadas, afirmou hoje o comandante da Nijmegen, foram os piores ele- tratados pelos br1tânicos comodet.alhes a respeito. A mesma aviação naval japonesa nas Filipinas, vice-almirante Takijiro mentos alemães já avistados simples prisioneiros militares
ag'ência, por outro lado) ad- Onishi, numa irradiação captada pelos rádio-escutas norte- pelos aliados. Estão incrivel- mas em seguida entregues 3)&
mite que os norte-americanos americanos. Ao mesmo tempo, Takijira expressou sua confian- mente sujos, infestados de pio- autoridades holandesas, d €:
ocuparam Zella Mehlis, SuhI J ,ça em q,ue ainda ser,ia, P,ossível ganhar a g,uerra, ma"tando a lhos, ,en,f,im,' num, estado ,de moda

q",ue .sua, sorte não �erá
� Al'ustadt. ma�or quantidade possível de soldados norte-&mer�ç:anQs., 1 tranca d:�omposição fÍ..$ic� e �JJitQ invejay�l\_, _'-'--"-"'�__ '"

Washington, 6 (U. P.) - A
Rússia denunciou o pacto de
não agressão com o Japão, o

qual expira em 2,1 de abril, ou
seja, um dia antes do início da
conferência de São Francisco.
A comunicação, feita em Mos
cou por Molotov é considerada
de grande importância pelos

ingleses e norte-americanos.
Acredita-se mesmo que a de
nuncia do pacto de neutrali
dade possa significar a entra
da dos 1'11SS0S na guerra con

tra o Japão, seja por própria
iniciativa soviética ou em res

posta a uma agressão nipôni
ca. Molotov anunciou a re-

solução russa ao embaixador
japonês Hãutaki Santo, o qual
prometeu comunicar imedia
tamente a decisão soviética
ao govêrno de Tóquio. A nota
soviética salienta que a s�ltua
cão se modificou radicalmen
te desde o momento em que a

Alemanha atacou a Rússia e

o
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Debil a resistência em todos os setores
Paris 6 (D. P.) - Debil! sistência importante �,os alia- l;m,s. até os arredor�s de Sc11o

resistên'cia e desorganízaçãc I d?s. �s T0ais recentes l11forma� I tsem,. yo�to do m:8:1Ol' avanço
aparentemente complet8:s sao I �oes mdlca;m qu� os s�l,dados �a direção d:. B:l.lIm. As f:O
as expressões que contmu�m ce Patton ja estao a :�wa de \ l�stas da TUlm�aI 9ue pal�
caracterizando as informaçoes duzentos kms. de Berlim, en- eram ser_ um gran�e. obsta

anglo-norte-americanas sôbre cOlltr��d� - se persenternente culo, es�ao sendo rápídamen
o desenvolvimento da luta na nas vizmnanças dos montes te vencidas pelos tanques de

frente ocidental. Em todos os Harz e de Eufurt. Os soldados Pa�to�. Os soldados. do Nono
setores os nazistas continuam do 3° Exército ocuparam.Mu- Exército nort?-amencano, por
em retirada, sem oferecer re- lhausen e avançaram mais 13 sua vez, depois de um espeta

cular avanço de sessenta e

cinco kms. "chegaram ao We
ser, em três pontos diferentes,
um deles em Hamelin. Outros
despachos adiantam que os

norte-americanos, penetrando
profundamente na retaguarda
alemã, em diversos pontos da
frente ocidental desorganiza
ram o' sistema defensivo na

zista. Os alemães, finalmente,
referem-se a violenta luta na

zona de Wírzburg não escon

dendo, aliás, que 'Os aliados es

tão realizando progressos em

toda a frente. São de grande
importância os êxitos aliados
que se justifica plenamente na

declaração do general Eise
nhower pela qual se considera
próximo o fim da resistência
militar germânica, embora
continue a luta de guerrilhas
sustentada pelos nazistas fa
náticos.

Florianópolis" Sexta-feira, 6 de Abrll de 1945

Serão libertados1
Rio, 5 (E.) - Há dias vem correndo, nesta capital,.a no-

tícia de que os presos politicos Algído Barata e <?osta Leite se

riam postos em liberdade na proxnna sexta-Ieíra. Abordado
sôbre o assunto, o sr. João Alberto afirmou que tal não se ve

rificaria, pois só um decreto do presidente poderá ordenar a

medida.
Adiantou que os referidos presos políticos poderão visit�r

o seu companheiro Luiz Carlos Prestes, se o mesmo consentír
na visita.

Para que sejam tornados sem efeito
Rio,5 (E.) - Um grupo de advogados desta capital tendo

à frente os drs. Júlio Oliveira e Maurício de Lacerda, vai se

dirigir à Ordem dos Adv?ga.d�\� �o Bra�il no sentido de qu�
pleiteie, perante o poder judicíárío, medida tendente a tornar
sem efeito os atos praticados com fundamento no art. 177 da

Constituição de 1937.

Julgamento de Alojadas
'" -

istas Londres, 5 (D. P.) - Despacho da Exchange Telegraph,eSplOeS naz vindo de Zurique, diz que as famílias dos mais destacados na-

. zístas estão alojadas num castelo na ilha de Mainau, no lago
Rio, 5 (E.) -- Segl;lnda-feu'a,

.

de Constança, e fortemente protegidas. Com elas estaria o
julgar-se-ao no �rlb?nal. de "gauleíter" Wagner. Uma ordem de Berlim, conhecida na
Segurança, em. �nmell'3: .

ms- Suiça, diz que as organizações nazistas locais são responsáveis
tância, sendo Jl1lZ �_mIPIst.ro pelo destruição das defesas alemãs nos seus distritos, com a
Pedro !30rges, os espioes �8:Z1S- aproximação dos aliados, a .menos que tenham esperanças du
tas wnncim Kopff e WllhaIl! ma defesa convincente.
Baarn, que foram presos, há ------------------�-----__

mTI��' ��a�i����; f1����.��se�m Que haverá entre os 3 grandes 1tôrno do caso, que alguns jor-
nais do Estado do Rio publí- Chicago, 5 (United) - Stettinius revelou que os Estados
caram comentários desairosos Unidos fazem "intensos esforços para resolver as recentes" e

contra o Tribunal de Seguran- passageiras dificuldades "entre os três grandes", em mensa

ça, tendo o advogado Lauro gem que está sendo preparada para o Conselho das Relações
Fontoura sustentado um pedi- Exteriores, e afirmou que "as Nações Unidas venceram, mais
do de habeas-corpus, denun- de uma vez, outras dificuldades e perigos muito mais sérios,
cíando ao Tribunal de Segu- no curso dos três últimos anos".

rança o coronel Agenor Feio,
secretário da Segurança do Es
tado do Rio, tendo o Tribunal
mandado instaurar inquérito.

num castelo

Iniciado o cãrcn de Viena

, "I
J8�ão

·

Passará seu aniver
sário na Paraíba
Rio, 5 (E.) - Segundo um

vespertino local, o presidente
Vargas deverá passar o seu

próximo aniversário, a 19 de
abril, na Paraíba, onde presi
dirá à solenidade de formatu
ra das professoras normalistas.
Esta solenidade deveria ter-se
realizado em dezembro, mas
foi adiada até a visita do sr.
Getúlio Vargas. Acrescenta o
mesmo jornal que o sr. Getúlio
Vargas embarcará para o nor
te na segunda quinzena de
abril para agradecer o apôio
das populações do setentrião
brasileiro ao esfôrço de guer
ra do Brasil.

Exonerou-se o diretor
da Penitenciária de
são Paulo

São Paulo, 5 (E.) - O pro
ressor Flaviano Favero foi exo
nerado, a pedido, do cargo de
diretor geral do Departamen
to de Presidias do Estado, Pa
ra exercer aquelas funções foi
nomeado o sr. Antonio Quei
roz Filho.

Kesselring feria sido cercado
Londres, 5 (U. P.) - Anuncia a rádio de Paris, sem con

firmação, que o general Kesselring encontra-se cercado no
Ruhr.

Até O dia 20
RIo, 5 (E.) - Segundo sou-l gestões. Esta, segundo tam..

bemos ontem, - diz o "Correio. bem soubemos, será a penultí
da ,Manhã" - a Lei �leitOl'al I,' m� reunião daquela comíssão,
esta esboçada pelo mínístrç Jo- pois que, dentro de' poucos
sé Linhares, como presidente j dias, reunir-se-á a mesma pele
da comissão redatora daquele I úítíma vez, afim de assinar"
trabalho, com o, q.ual se inicia

I ante-projeto.e aprova-lo levan- .:

a fase preparatória do futuro I do-o, a seguir, ao sr. Agame-.
pleito para a eleição do presi- non Magalhães, que, fínalmen
dente da República e, também, I te, o submeterá ao sr, Getulio'
para a futura eleição dos go- Vargas. Adiantou-nos ainda o
vernadores dos Estados, dos I nosso informante que possível
conselheiros e deputados ao mente a nova lei Eleitoral es
Parlamento Nacional, dos pre- tará sancionada até o proximo "

feitos municipais, etc., está na dia 20 do corrente.
sua fase de maturação, Pode-
mos adiantar que o esboço da
referida lei j á se encontra
pronto, havendo o seu relator
geral convocado para aman
hã uma reunião de todos O'S

membros da comissão para a

leitura do trabalho em ques
tão. Por esta ocasião o ministro
José Linhares distribuirá có
pias do 'seu trabalho aos seus

companheiros de comissão, pe
dindo façam os mesmos su-

Aquinhoada com 7
milh6es de cruzelrOI
Rio,5 (E.) - A Ordem Ter...

ceira da Nossa Senhora do
Monte do Carmo, foi aquinho
ada com sete milhões de cru
zeiros pelo sr. Francísco Cf'
bral Peixoto, proprietário l

Hotel Avenida, falecido recei,

temente, cujo testamento ia.
aberto hoje.

Espantosa operação ,

Rio,5 (E.) - o médico Paulo Niemayer, cirurgião do H08..

pítal Miguel Couto, realizou uma operação espantosa. O ope
rário Vicente Pereira, tendo brigado com o seu desafeto Alfre·
do Neves, foi ferido em pleno coração. Levado para o hospital,
aquele médico, abrindo o torax, costurou o coração, aberto com
a facada. O paciente está passando bem. Esta é a segunda ope-

.

ração dessa natureza realizada no Pronto Socorro, nesta ca..

pital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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»,'
J5 CH! 18 1-.11. �. /tmeric.n;'ia. O Sr. José Colüm ois-cHmn.l CTI' nutras puises. II '0;; C O O » »

Ra!iiclêõ1t:ia: rua Vi.sc. de Ouro 11'-(' qne os e�tlldantes qpc possuircmA. t:unfert:!IK'in n<colllendoll que ni .nveb;:;O da cfntt'DéI 1$ 6. O
Preto.64. R (; gráu cie Bac:13rel em Cit'n('ilil,�

unidi,dr-, iJ]t�'i'�laeional foss.e. defjni�!Série I) número )881 Cr$ 75.0GO,OO Tipo clássico, Fone: 769 [manual] I ;\grícol;ls ?U ([lia]qtlC;r �ráill equjva-du como olJI',cbcle cSDec'iflCa! dBl .,. ,�" _....r�=-- -Jjlente teruo preferenclfl para as[:cmidlina cOJltida em Ô,G microgra-! !vh.nsl' de qualquer série Cr$ 1.2.50,00»
"�\\i�

1l0]<sa,s de estllrlo. Os candidatos per-
tl!<�s do tipo �n!e['n.acional de peni-l Centena Cr$ 300,00 )7 -'

'i'
. ' I m�necer:lo ,no .Insti,tuto :de um a

�:,dlll2., c que 2,1 l�licrogram�s desse! Inversão ::.1.0 milhar . Cr$ 100,00 » »
.'

I !res a110S, dC'dwanuo. j:N!rie de seu
'-'pu dD pror!ulo losseI? acettas coo. I!lv�r!ilãro da �e�t"'na Cr$ 30,00 » » rUIMJ lill� JO-'UR ! ,('l1.''P0 a cur'.0S orgamzados e a pes-l!ln (.'ünt(·nclo '1l11a u:lluade de De.! t:. ,,, � I, �

I
III ...

l>
.' rrmzas.nicilinit,. Essas recomendações a�si-! Ol';-"';'J1,V:\ÇA,d _,_ O �h'Úx\mo 8orteio reaiizar-8e .. á {l{l i �.;;..;_. .------.---.,----..;.;�naJam :11113 fase imp01;tante no de-l! "" '.-:' . ;" r li1 ,.. I�,enYol.\'im(__n[O do notavel medica-' ill-1 30 \.\'c AOtd, ,t2ê .. te .. l:I), ;is ,14 horas, de coo urro I ii.

A"' '"," p,< _ 9 d ,Mano Neves. de OllvelCa
Dle,ll,tu. t, Jil.:c;'cs�ante notar que ai! ,ie ei,m O D:

..".::.reW-Li:�l 2,891.
. I

celtam-s" _,iCO ••,'Ln as
'I e Senhora�'?;,:l;;-dq :nt�rn�lCl?na) re�olllendada, Rio de '}'i,nRir'), 31 di' i.JLm;o de 1945 'í!.

"iODAS
i

!�'i�,._ C()l!l!-�'rcnC:la e aipr:O�lln�d.amen- i VIRTO' lTIlIsOB �lOfi'j'Ür::, __Físeal Federal B' g\ "I � l-tt D�I !MI. .. I J)Ql'ticip::lm aolõ parentell II
te Igual a lvmdade orlgmanamentei

. ..'Iv l' :lU" �
...

I llllJH..d B. .a 1'1 ! paS!!ÔQ3 amÍgo.lI o nnbcimento
accita lJor Hestley e Florey e geral.! Eduardo F. LI).r.m --Diretor Tesoureiro ,f de s<au filhinho Iv! AR IO

}'��'d�� designada um,idade de Hox'l O. Peçanha -·Diretor·Gerente ! (ooleções d Ida costura
I

F.t:BRONlOdo'occ�r�:r��:. nt" dia
, • h·' .' •

nr
I d' '" I

P Ih 4 d b'l < 19AU-----,,---.

CUtl\,:ldtHl.lOl.1 O� ii.enJ.Jli'I"', pret>tí-l,ID.18t3-S CO. rht'. [ tIL li U"',' j a aço.. e a 1'1 De ,""'.
. à' L'1cividades

6
'

� lI:).;' e,'HfJnm com. Oí:-l tH',U.8. tHWI1§ .em dlf:l,.1\ VJrem noss" i

I"
I
._,_. _ .. '"

':!'A-;-;O
\I�,

�"��'� ,

ê d ô d l '

� LI,,� ""'I''' �ede, lJí�ra reCi:tH�n�m !'1ç!US �';l' filOS, e ac r o com o nos I iJ.·!J'" i:�II·p". (c:'ml'��" �'4 II _

til'DAl: .��'\V\� �...._"_ aI'< {{egulamento. I §
1'\ .. ti � � J li il �

,.: O S3tiltt\ d,o kJls fI2A ti, i

�,,��,� F ��,RrvLl\CIA ESPERANÇ,A l����'--���!"I -�� \li ii u

A :jl_,_J\,'��.
Q{1 FQl'mL\eê�t§eo NILO LAtT8 lO ESTA,BO ESBortivo I Siio, (els5tino I'� Papa

f!' flI',,)' ., I't:ruUA.ILi. lII'>I'iI l!I e'lllt �.aa I p! A Igreja celebra. hOJe. a 1'\19
�""""" "*...l.,,,,--� .. �l!.lIl"fJlr:u - .• iii_pau.. - ��

I
-

DO I'
mór-in de um dai! .eua grundellA_'� .

�0M., A CAMPANHA .� ...TORIOSA L f 1:> I••.d...�� W! . .

VA.S...CO. EM 45 �"e e",
•• � • opa., .�elG!itino • Antell

INDIG1rSTiiO' ,,,,..·.."'t " ""'tlt.1l "lMfl'V;mm IMII �t'i<� =-�.
I Os vasr-aino', 3indw devem estar d� �6.1 IMI.to:nlcealilor do �opo..Bo.&11 ft

>');IA.....-.oII!. ! lej�1bl'.1dns do último jogo \'nsco X I C�;����n}" e

em �2Z. o diSt:l.nua:Ó·,eF!fi1lll';lgO. éll1 disputa do campeo-! S·
ln

t'f' ornd CO�O .1 co
f
""� ",' "

' "c)<'1 "

n" 1'0 "''''_1 rH>. eu l;lon 11CO ° CQIU numaI Lt.'UO lJ.I lOC,l etC .1,..,"1':1:, q ..hlLt , t'J' ,,\

d ...
'

"t d. ..

!
Ç,lS a contusão lie Alfredo, ti,'eram d

Ci.s tpo�c.f$ Emo1.. a,gt o C1.d na Vlaa

I ;ruc <;e CO'!1tental' com uill '.-ice-calll-: a. grela; ra a ep�co. ai grol1-
-.

t idES hel'eslo. doa pZ'lmelros século",

p<'o_nao,, , • '. o

!
C.EI quel" dei:�clram sulco. tão pro-I �o l'()1"relH(' ano. enlre"m,LO. a. t d 'd '

I I'
.

,
". , .. i d .,.J.,- "'l'ir- ••UI'I 08 na "l�a IOCla II PO lbca

! ,·"IJlpa.l'!1a () esq,la"l flO cr.,Zl�!'l I
'd t

t.. ,M Clt'i Pr) ,(")1 s'tlo lie uma rrgulanunde i �que/,ee empo:. a., II e. �n"o
! ''''','i--'''1Ie jn'L'aiadn por ol'tro·e•a homsm pCL.O enfeentot' dlh.
t-'ll[�, '!".c! • <, ' ,< '.' d" i' : culdudes. Logo no início do suas

1 nn8>qt_iCl' ,'lnbe. ::\uma seI ,e e ,,0· i t' "d d
-

h f dI'1 o:,)s amis[osos j'C'alizados em Porto-. c IV! a I;.� corr,;? c e e a. grela,

! '; ..

'

., H," ,.. S p�. '. ; t"ve que lnternr no:.; neg6rloli dOli
,:Jegrf-.'. Be,o- oLz.Alte, . <tUlO eiT.3· f' D' .

. '. .
- t do'" 18pOS c l'lcanoil. apOlS VillU C\

I
HIO, d<!rrotoll. um por mil, a o 00

t d 1 t t h'
os seus ..ad,;ersárl-os, CLÜ,mina.ndO drtUNent,Q, 0°1:) COtll ra" �l :�8S1"
com a vitória simultânea sô:bre o

e os OrlO. .. °dll or1 Vtlgdl an Ce. e.n1•, '1' P AI·
A carregou ao gran e u a or H"I o

, ln,ernaclOna, em orto- egt e e so-
de Ale d' d f F "

" llre O Flullli'nense, '11<0 Rio. A essa dur �t�aon prola t' °f�mda de e·Ca·1 t��1 1 '.t. I •

'�
., Q.;. ""' n 1 lca o e e 88 1

I.!:lpla VIIOfJa, que Cl'.ell�os ser lnc-
no que se celebrou o Concílio ��! mta em campos brasIlell'os, deve-
é� d P

�

.

bt' , ,950 para on e o opa mondar"
se acrescentar mms uma. o 1(.13 no

t AdI d t;;lesmo dja' a da 1a. re';ata oficia! res e ego .OS que o !''''P�egen a·
. ,'" ,

ram. No melO deatoil e outra. lu'onde os cl't17.maltlllos venceram no-
� h C \ t· t

.

\'C pareos, eontra dois do segUindo .all ac ou e �G' lno e1mpo e.món
eoloc'l:'io O FJ.ame.ngo. SeC',t:.e. abai- os para trab_o.har pe.ae ml'UÕei!l

I
,�"

- "'f' I' enhe oa pagaa•. DUl'cnte quose JO
xo, a rel:wao dos clubes eu rentac os

t' h ",. d" 'd- I''] �, .

'

" t' . r
onoll ln a .. ,e ll'Jgl o a grela,I pt' o ,asco, com o resl�ec IVO esco e
'and a "6 d "h d 43?: e local do C'ncontro. q� o, O�... e lUl. o & '-'.

I A .: ..<-, Iro· J.a'Hlqllarn Deus chamou<o para dar' lhe Q,1l"",OSOS - I. < J . ,,,.
eterna,

. 8x1; Comercial. 'lx2; S. P. H., 9x1; _

i Ipiranga, 3x2; S. Paulo: Ipiranga, ;P A\ Q.A Cc)mpra se uma,

12X1.
B. I-Ioritmnle: Atlético. 5x2 e '-'1-1.';:'

3x1. P. Alegre.-: Grêmio. {)x1; Cruzei- no centro da ci�
roo 5x3 e Inten112'ciollal, 2xO. " daáe, até 25 mil cruzeiros.
Torneio Hclàmpago - Fluminc11- Informações nesta redação.

se, 4xl; S. Cristóvão, 3xl e Botara- --'------ _

go, 2xL
Tole:,j: 13 jogos - 13 vitórias -

15H goaIs pró e 17 C01ntra.
='\fão é sem razão. que o glorioso

.

grêmio da Cruz de Malta se apre
senta como o mais sério concorren·

t.e ao título de calIl1peão carioca de
19"15.

Quando se .forem as dôrel
agudas após cada refeição e desa·
pareçam os ardores causados pelo
e::.cesso de acido no estomago, as·

·tiitn como a azia, que é um verda
deiro' vexame social, tocoa-se •

v5da novamente aprazível.
Porque continuar a sofrer?

A primeira dóse do saboroso • Pó
Digestivo DeWitt' dã alivio ime,
diato. Este afamado produto res·

tabelecel'ã em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de .

maneira suave e proporciona
alivio com a primeira dóse.
',' '. :Peça na Farmada o

NOVOS e '

USADOS I
COMPRp. G

TÊM

SULT,õ,DO o POPU·

LAR DEPURATIVO

00

(I E�W.rrwgo, os

Olbe,m, DOres
Queda do Ca·

,./4

COZINHEiRA
Precisa�se'de uma. Avenídii:l

Rio Branco 89.
Ordenedo: Cr$ 100,00.

lO v � 4

Ft.1bdcante e dht�d.bul.d()l.'á's <:las e..t . .!mc.da.:> Gon

fecçõas "DISTINTA" e RIVE"l'. Possue um gran
de sortimento de casemiras, dBoadoli, brine
bons e baratol. algodõel!!. mOldo. 11 avia.mentos
para alfaÍ-:\tes. que Z'êcehe dirt:lt-emente dao

Snrll. Ctlmel'ciant•• do interior no sentido de lhe fazet'em uma

Florianópolis, FILIAIS em Blumenau e Lejes.
f<t bJ'icOfl, A Casa. •A CAPITAL"

viait9- a.nte!') de, efetuarem .t.lQlIi

cht'inl(l o atenção dos
compros, MATRIZ em

,I l'
�i (.

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE -- Hoje ._ dia 6, exibição de filmes, Do
mínqo, dia 8, às 21 horas, soirée, quando serão conferidos

premies aos vencedores do torneio de tenia
--------------------

-----------------------.--'-------------------------------------------

Chegam grandes

re-II I'Continuará e eSC8'••1

���Üs de cacau aos !!!;o ��!!I�!A! �:O:�:;�::)Sd!�M::���
Washington - (S. J. H. - 783/3) d d t ceptoras de 'rádio hão de ser escas-

- Os suprimeutos de Cacau dos Es- ente uras, pon as em
,sos, mesmo após o ,término da g-uer-

lados UnI'dos foram !ltunentados

louro
ou palacriJ. Conserto ra na Emopa, anunciou recente-

coln fi recel1te Chegada de 128.34 dentaduras em :4 horas mente a "Wal' Production BO!ll'd"
sacas, procedentes dai África ele· Apenas.
vandD o total da,s impc)J',taçõe!\ pu- I SERR TIME JJ1Ol'nento alual, estão sendo produ-
ra o ano a 1.043.122 sacas, em com"

I
COMSTAMl NO A· zid'as apen.as Uilll milhão e meio de

pUl'ação li 732.947 sacas >no perio- Rua Duarte Schutel 11 valvul'lIs por mês, prura c.onsum()
�Io correSlpondeute cm 1944. A mal- dvil. Embora certas exigi'ncias mi-
jIlutençãet de importações subslal1- li.taI�es }l0ssam decair com o fim da
ciais tem sido devida principalmen- g'uen:a nu Europa, muito do eqlti-
le aD intenso movimento do eacaU pamcnto eletrônico empregado n,a
afric.ano, que ascende desde 1° de E1U'opa terá de ser "tropicali2ado"
janeiro a cêrca de 700.000 sacas. Prefira ama parte de se.

_ isto é, posto à provai de humida
Deverá chegar 2inda boa quanti- trôco em "Se108 Pró Doente de e mofo - ou ser substituido pordade, de ('oufor,midade com um Pobre do Hospital de Carlda- r.ovo equipamento destinado a em-

, Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA acôrdo firllludn eom o govêrno bri- de".• e estará contrf�alndo para pr(.'go 110 Pacífi.cD, declararam fon-
�ânico no ano passado. ,A attitude do tcs autorizadas. De qualquer for-Dr. J. J.- DE SO'uSA CABRAL Brasil, em relação a ul,teriores ven- que êle tome mais um pouco ma, ,porem, as instalações dos fa-
das tem sido i'llcerta, mas con,�ta de leite, tenha melhores medi- bl'ioaill,tes de equip'Uimento militarESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina

,lJue
�sse 1�aís. lerá ma,is 55.000 s�- camentos, mais confôrto DO estal�ào ,empenhados nessa tarefa.

Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. cas dlspo!pVCIS, da pl'e�cnte colhel- leito de sofrImento etc. etc ••• l').pera·se maior controle dos ,frans-
ta. Deverao chegar alJJda 200.000

(C h d' I Iformadores pela WPB, dec1aram as
.-.... ... sacas de cacau: brasileiro, &egundo ampa a

.

e Human �a�. �llloridades, em v1rtud,e de malote�......1IIIt
I'pterior ª,côrdQ d� ClO�:r��� .. , ... �,,< 19�1�..V_�t�'l.�__ u�_çe��í�ajílç! .uYmare�. --�"""'4

VrDA SOCIAL
Menina Aldanir

Fez ano•• ontem. a gil1lonte me
nina Aldanir, filhinha do Ir. Aldo
PrazereI. fllncioncirio municipal.

Bou.-?hilippl
RealizQr-se-á, ·omanhã, às 15 ho

ros , na residência io 111'. Mário
Roberto Bott, em São José. o eri

lace matrimonial de sua gentilis'
aima filha, srito. Maria de Lour
des, com o sr. João Adá!gisio Phí
Iíppi ,

Pororrínfnz-dc 011 atos civil e re

ligioso, respectivamente. por parte
do noivo o ar. An tonio Philippi e
o exma. era. Bertolina Philippi e

ar, Osmar Philippi e exma. lira.

Iolonda Philippi; por parte da
noiva, o sr, Eduardo OUo Horn e

Q srita. Ecléia Bott e o 111'. Mário
Roberto Bott e e exma.•1'0, Oti
lia Carvalho Bott.

•

•
FIliem a008 .Boje,
o 111'. pro{ell.or Lui� S. B. 'I'r ín

dade;
o 111'. Euclides Schrnidt Junior;
o jovem Antonio Vitor de Melo

Luhi;
o 111'. Oionillio Damiani;
o 111'. dr. Dto Fenaracheitte, cl í"

nico em Tubarão;
o sr. Flávio d'Aquino, oficial de

gabinete da Secretária do Intorior
• JUlltiça;
a menina Marília Vieira. filha

cio fr, Gane.io Vieira;
a eXmCl. ara. Silvia Ulisséio

B"'iio;
o n Perí Ulilllléia;
a menina Nesé Goulart,
o sr. Ant8nio Espiridião da Silva;
a exma. 111'0. Sofia Berka;
a sxrne, aro. Cetina Siqueira de

Souza. espeto do sr. cap. João
Capcio d. Souza; fiaJanteu
o Ir. Mário Nocetti. alto funcio· Dr. José da Luz Fontes

nário dG Empl'ela Nacional de Na
vegação Hoepcke;
a aenhorite. Maria de Lourdes

Stranch;
a .XIna. '1'0. Ueo Sampaio Cor

dose de Almeida, aspa.a do sr ,

Nel.on de A Imeida. funcionário
da S.S.P.; Passageiros embarcados pelo O·

a eenhorinha Wanda Merizio da vião da Cruzeiro do Sul:
aeciedade de Beusque e filha' do Para São Poule : Yára

.

Furtado
I". Pedro JOllé Merizio, acatado e Michel Doura.· Poro RIO de Ie-
comerciante ncaquela praça; neiro: Isolina Candida Corrãa.
o Ir. C",.imir. Grama, competen' 1 DESEMBARCADOS:

te operador cínsrn..togrcíU.o d01l1 Procedente de Porto Alegre: Roy
«Cin.a Coroadol». Nash e Decio Rangel da Silva.

MISSAS

Amanhã, às 7 horas, no oltat
de N.S. de Lourdes, na Catedral
Metropolitana, será resodo missa
de 7' dia. em lIufragio à alma de
D. Cecilia da Silva DortEllI,

*

Para Ibírornc , onde inato.lou es

critório de advocaG:io, seguiu quor
ta-feira última o n0980 dilltinto
conterrâneo e acatado causídíee,
dr. JOllé da Luz Fontes.

..

Viuva Jovina VieiraManoel Santos e Maria
Santos

participam a seUl parentell e
amigol o oontrato de casa

mento d. lua filha LILIA
Com o ar. Jeãe Vieira.

participa Q lIeus parentel e

amigas o contrato de ccsn-

mento de seu filho JOÃO
com a senhorita

Lilia Santoll.

I JOÃO e LlLlA---1I Confirmam

I
Florianópolis. }·4· 945

,-- 1

CARTAZES DO DIA
iio'E 6a ·feira HO.lI

CIHE (cODEON»
A's 7 1/2 horas.

Oepoi. de muitos anos, eis que surge uma opereta.,; e que
opereta:

Carnaval em veneza
com Toti Del Monte
incomparavel soprano

NO PROGRAMA
ARTE, CU1.TURA, E TRADIÇÕES (24 Nac.)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preço••r$ 3,60, 2.40 e 1,50 Imposto Incluso. Itnp. 14 anos

.. . ..

CIHE ('IMPERIAL)
A'

A's 7 1/2 horas
PEDIDO (Ultima e Definitiva

JANE EYRE
Exibição)

com Joan Fontaine, Orson Welles e John Sutton
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO 3x87 (Nac. Coop.)
FOX AIRPLAN NEWS 27x20 Nac, Coop.

E AGORA O JAPÃO
Precos: Cr$ 2,40 e 1,00. Imposto incluido. Imp. até 14 anos.

----

-

DVO �
. l')OS..t\_ _ G r-�_ _ ��_

-
,-

Limoense

Terrenos em São Paulo

Juntos ao futuro pateo do I. N. P.

.. I Movos cargueiros para a mari-
nha mercante da Grã·Bretanha
Londres, (B. N. S.) - A his

tória dos homens que condu
ziram os cargueiros da mari
nha mercante do Reino-Unido,
durante a presente guerra,
constítúí uma série de conti-
nuas batalhas contra os ele
mentos, minas, torpedos, sub
marinos, aviões da Luftwaffe e

navios de superfície da esqua
dra inimiga. Como prêmio de
todo êste heroísmo silencioso
e anônimo, os nossos marujos
mercantes terão em breve no

vos e maiores navios de carga.
Vários melhoramentos no que
diz respeito ao conforto desses
marinheiros, no transcurso das
suas longas e fatigantes, já fo
ram inaugurados tendo em

vista as necessidades do após
guerra. Novos cargueiros ín
comparavelmente mais velo
zes já estão sendo construidos
nos estaleiros da Grã-Breta
nha, Dois desses barcos já es-

tão. operando nos mares, - o

"City of Chester", navio a mo-

R H BOSCO LTDA'tor, e o. "City of Bristol", mo-
8 8 •vida a oleo. Ambos deslocam

cêrca de .10.000 toneladas. Es- ITA.lAi _ S. CATAAINA
tes navios ostentam linhas
moderníssimas e aerodinâmi- COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

d d t d d t d Repre.entaçõell Tranllportee Moritimo.; rer"o.
cas, sen o o a' os e o o o II.<.

I
Consignoções •• Conta Próprio viário., Rodoviário•• aorr.o.,

conforto possível quanto ao Rua Pedro Ferreira, 5 CallcolI, Fago, Acidentell do
seu tipo, podendo também 2' Pavimento Trobalho. Acidentell Peuolli...

transportar em excelentes aco- CAIXA POSTAL, 111 R••pon.abilidade Civil a Vicia.

modações um número reduzi-
Endereço Telegráfico « BO S CO»do de passageiros.

'-_•• _

Vendo os melhores lotes com desvio.

J. S. Almeida - rua Monsenhor Andrade,
telefone: 3-4188·- São Paulo.

318

Emprêsa Aulo-Viação
Linha: Praça 15 de. Novembro - Trindade

Afim de não serem prejudicados 09 moradores da Vila
Operária (Penitenciária) e de Trindade, que geralmente ficam
sem condução por servirem-se da mesma linha de passageiros de
localidades servidas por outros ônibus, esta Emprêsa resolveu,
devidamente autorizada, estabelecer linha diréta para aquela
zona, ao preço único de Cr$ 0,80 (oitenta centavos); a partir
do dia IOde Abril vindouro

Florianópolis, março de 1945.

gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
MATE:Precila-lIe grando quantidade de

borboletas azues, conhecida. como
MORPHO AEGA. muito comum no

Bradl. Paga'lIe a dinheiro qualquer
quantidade. Paga-.e Cr$ 2,50 por
cada borbolheta MORPHO AEGA
em baoll condiçõell. Respo.tal para:
- Butterfly Co.. 297 East 98 th
Str.et, Broocklyn, New York.

E.crava via aerea,

,.

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortização de Março de 1945
No. sorteio de amortização realizado no - dia 31 de Março de 1945 fora.ll1 amor'

tizadas as seguintes combin09ões:
FTK PKE TVI QNF XHN ZZK

Todos 011 portadores dos títulell em viga:;, .orteado� com estas co�i�ac;õel,
poderlio receber imediCitamente o capital garantido a que tim dIreIto.

Sede Socia.l: _. RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os EBtadoll do Paraná e Santa Catarina.: •• CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco nr. 39
Inspetores e Agentell em todo" Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i� Sap(üci[; de 'todos 1.)3 rncdelos e dos rrpos mais ! franceseli Joachim Joesten
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se rn v"üi;or a I do du Europa que informava que generais �.emaes ren en o-se cO�tar Cv� um
.. :_anco, e l.JI?-

�
)jaCo compz-orn seus co ç c ocs

I
a l1H(iMia dos monumentos e edif i- aos magotes e, com eles o

I
teçao a oeste. Nao sera tareia

«l'iamancaria Berreíros» I CiO"
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de valor C.llllll:�'al l.la ..

França gl'OSSO da

·werma.C.'ht,
Mas Hi-

fac.
il para os exército.s aliados

{ 1l'.se�{,lJl��i ...�.(j.h (,il':.il:�.:��:.) ��s l;ollJ?<ls tl_€r,. Himm,lle,r e
.. S8.US compa-: penetrar nesse. buraco, de o.n-o RDA CONSELHE!RO !\>L�FRA, 41 ( (,0 .C,.", de "Ll ,,",uJ (",S aliados.
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intim:« cooperação entre as fôrças uoes O arti O ...�azlsta -- nao, wtS, O as as suas VIZln anças
:����- aliudus e as í'órças trunccsas, O Su- se atreverão a render-se. Para! foram poderosamente forcíf'í-
ie;
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tIl/'
ii j)!'(:1110 v,: G. A!i:,��() Jorruou uma eles, €xiste um plano de alter-I cadas com casamatas ninhos
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El,nn.umelilto.SI ráP.idas palavra,s, êsse plan.o! pas SS;_ De acôrdo com as in-
,( t,��:�;"

_ ,1.:�.:.�:-'.·,.�.,·.:.o,'�,�..:.�..-�::,""'. '�r�},�,' ti .�(j�,() ?��HO, :!.:i "',. fJn,-:;: 1[:43 !"":'; ;mp(Jlia,:,�'�; da sua herança que tem SIdo revelado em par-] formações que dispomos, os
Lj '::::::
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j!;·:âL.a��J��_Jfi{}.B.il� ! l: é' •. l1::�'i'HJ1i tijt!o esforço afim de anti-nazistas, Abandonando a: fortaleza alpina, dm'2.nte a

1..... '" i l""'i;,n' a; }t�llliliJdS de serem dani- vasta e inde:í'ensavel planície: qual esperam que suceda al-fir. • v iii i�!�ilir.w .F�:tm. ;�dflíai AJvm. lJe Sllu:,:a
'-:. li. ;;.
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preservh'l do norte da Alemanha Hitler 1 Ruma coisa na EUl'oYJa ouePa� �P_. t, :�:..� Cür-:!� ,�1�;-Hts :��:�., ÜC"S.-��1.; erfiflciUS (it� valor cultu- ...!. "'. .

J.v �
".
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.)Ul'� c()Ura os nHzislHs que

fOramj
uma retil'ada em bôa ordem,' situação militar. Nas galerias

,:'L'''S;'.:,Ú)'ir'!', parH expulsar o i'lJ.Ímigo protegidos pela Waffen SS e. de muitas mllhas de extensão,,ln .l<rullça.. outras fornlações SS até as' de grande solidês e alg'umas....... , :..' � ,." "�,,..,-A;r·�":. ..J .....,...""\,,i...,,..,��.."_� , ,
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I dere.
sas naturais pelos Alpes' delas a 120 pés de profundida-

Na bar e no lar Orientais. AlI, desde 1943, os de no sub-sólo, estã,Q concen·
uão de,'e faltar Llesesperados nazistas cons- traãos grandes "stoks" de vi-

truiram um coviol fortificado,' veres, água, gazolina, munl
.,-,,�,=--....................-- ","," .- tal como ° mundo nunca viu ções e medicamentos, Na.s

Vlslte1 sem compn.linlssjs, a i semelhante. De um modo ge- minas e pedreiras abandona'-

tiUD � �l m It
ral, essa cidadela alpina SB ex- das, foram construídas, pela

191 IuiUifi ROSA tende por quadrilátero limita- Organizaço Todt, fábricas de
i do· pelas cidades de Munich, armamentos, onde é utilizado
� Rl!� Deodoro, ,33 Viena, Milão e Trieste, todas o trabalho escravo. O centro
j F.(.)runó[.dis � as quais ficam fóra dele, como nevrálgico de todo êsse slstc-
� Livros novos e usados, � e natural. O coração desse "re- !
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exige!1rias e os l'stoqUl'S tem desel-

1l'i1 Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário do a nh'eis "perigosalmente hUi"

t t·> la 1 í'r$ 30,00" x"s", J(�\ (J'QAI)1U amen .OS. ue c asse ." .. , .. �
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I ct e t ._
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• F.oiPr(;.Lm.oo...C'.,,1Preg'o
o �,�-I J �!!J�PERFEITOIQuartos de 2a classe .. , .... , ..... Cr$ 20,00' nh,j 11.1 lanncaç':1() da solda pa, a � ,-, ,�

. � Quart�.s com duas camas ,.. , .. ,'-, Cr$ 15,00 p/pessoa ê\lltom(,ycis, e foi suspenso o uso de

�"�� 1,4
.

� ".,;Ida conlcndo l'sta'l1ho nos repa- Q )\ f: �'6J&.I
"ri SECÇAO DE lUATERNIDADE

i.'()$ desse.'!> \'ek.u1os, ele acôrdo com I
I
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�V�

�' Parto� com permanência df) 10 dias em Apartamento de :u nov,l.� ordl'l1s, A folhn de flarn-

� . " ." .
.

d
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t' d (1...)•.
es .D;ara l"l'(,O!l.il.ieio...

na.mento, de

�
Prc

...•
t;to clentrl'lco poro ,embelezar os seIo.:!1a das.se, inclusive sala . e operaçoes, com par eIra a·

c

� uLunúlio3 de cO:lj,nha em eslaneJe· fIormo V!VOi> n."1 para ,,.. .... I{);; pequeno. ou flaoidoo
... Casa de Saúde Cr$ 400,00. ,;-". '. 'nsi't'llições industriais

�
Hor<:no VITOS 1:.·2 pCla o. selos <;Irand&ll, volllnlo_,(!) ,d."enl.t)� e 1" .. l. .
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'1 F' l' \)rol nfitil o üOEN'I'E }'()I)lç '.l'gn :.iéDICO PAHT1CULAR :

<'''.
e se'.I uso l.'es.trito

a f.orn�as, Os I

.
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Ino.e!l!ilVO a sal]( e· 'órmu a ue �.. uta co an�.

I" F J, O R I i" �,I fi. P O L I S reparos de medldol'cs de gas, pa,! �,. j�. - nOOcrllg.po� ..... $ /1,.,.*, .�.
� .� l� U

.,

(, 1"l,',l'I'O tl'l';;O de ser feitos com "uliv"'... e da FI> - Em Blumemru: ,.,..........
1 f 11"'3 • a. .l,. • .....

<.. ... 't o".· 1l lt·ui: F. 's...�Largo Sào Sebastião ._- '-0-- Te e'oue: . D se[anllJ I'l'tirado (le antigos lnstru-! t.,> lI''':.��h:' ".. - m aI ...n.........
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MAGOTES!

Exan1e de S("LI';Le. LXU.i:t�.� p;;;'l'� \.�t:iificaç,ao de Cal1.�ert
E:KUlpe doS ur-ir,o, � !�.:�t:.:r�-:-:I'� P(!:fC� vt:-,r.ificcçãG da gl'a�"i
de�� f_;�,o,rrn� da i:L�car·J:�.)3 L:�-;:t'�!""o� P'�7'o. vzrificaç5..o d�
dObngC1s da r.HÚe, },lCi';Q e enLole's, Exorne dt! ff,a:;",e,

[�SPER.ANÇA
h.. Sli IA riutllUfiA

\ltllil�, t�\���t.ti!!�;rl.} M�Jl'!a, ,j í\l 5 -- fOf�E LS4a

74.617.035.ttl
15,978.401.755,H7

84,616.21Ü,9!1
1.!9.920.000, ,J-j
86.ô2::!,8IJil,P.<J

76.73'H01.300.Zo

e LãsCasemiras

�.
Sedas,

S
I

(

O(� /\ 1--> p'J�'J' '1 "I�� j L» l '\... � . ......4 _.J.

Rua Conselheiro Mafra, 36 __v_ loja e sobl�eloja - Telefone 15!4 (rede inÍ.{,:rna)
WJ�- E:nd. Teleg.: «Scarpelli» ... _ .. FlorianópolisCaixa Postal 51

, )
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Intercâmbio de personalidades Iintelectuais para cimentar a
.

solidariedade do hemisfério

4LVAIlO RAltOS
CIRURGIAo�DENTISTA

Rua Vítor Meire�es, 18

c." -"ihtl, ·iI_r

l-"�'N�DE-�E uma, proprieda-
U' de luta em Bar-

IoTÍroa, com casa, pasto, bõa
.":

" .�� e pequena chácara. '{'ra·
'1 .•ar fi Avenida Maufo Ramos, 50.

-

Motor Cbevrolet
V.:nde-se um motor comp'eto

Chevrolet 1939 em perfeito es·

tado:', 'frstar com Filipe Jorge
Edificío Laporta. V .. g

VP.Od�S?�!�����i? mo-I
btliada no centro da cidade'
Construção ainda nova, solida
e grande. Não se atende inter
mediários. Tratar na Tesoura-

ria do Banco «INCO»
Florianópolis,

10 v.5

V�nde·sQ um de 24 H.P.E.
em Ilerfeito estado de fun
cionamento.
Informações nesta gerên-

cia. (oH, P.)

qUálql]f:[' tipo de maquinas de
costura, de pé ou de mão,
Bssim como: biódetas, moto·
dclet::g e metore:i em gual.
In forma çõe:3 com Machsdo

&; Veloso, à rua Trajano n. 8
� sobrado - Florianópolis.

1 caixa Regi"tradora marca

IDEAL - em perfeito estado.
Para intermações na Camisaria

\D!plcTú�ÚO }:�L� F'�1�"!u14aú� N��, IJ� Ht.<1k:i.rm t�H th.��V-��·!'j1ti�i.. .nO' 8J��{1H� Júlio.
:,'!n?,;,rno do l.t",r'lflÇ<l lj", �liln.t,!<. Mé-<l1oi> ct9 PrO�;;B,;<,j' ()(,"i":l.ld" I)li ..."i,.�. m�lc{; dr 1'1l.,.lef"nes nos trens Rua Cons. Mafra 3.

OfIlpaTtlnl1�;to di' l'l!'.()i�.. ti U
U..EHL,� Jlt<U.lJ}e<'l; ._- JIl!viêmheo Ól<t')n"", "-,,, ..<lu!."" c c..,.ll"..�, 'JON:';Ul./r(l�l{) Londres, (8. ::\, S.) _ A pessoa I",.&Gt,;HH�'.�.Q-,1: Mn.. :<'"lipe Srl!mUit "'. �!l -- '.fei. �n:!, !.�I�"';iJJ,TAl'l .. - ••"'lO' U b 11'1. . . 1 xp ess squ.e ,v�aJar 1J1lS granues e" r 0",bnia:n tCOS de apos-gucrra poderá

ralar por telefone, com qualquer
;:onlo das llhns Britân icas ou do

1;'''''''d;:H:'l de Chah;;, hd",ntH dr" Aa8�r;;t€nci .. íMt!;>iriV�1 .;, r.!lJf.;�H,,,,, .Jllundo. �Iesmo se ele via;jar à velo-
d!!\ C!1ri{htf.l� cidade de 120 kl1ls., entre Londres

CUN�CA rtJtDiC.A UE CRIANÇft.,.S E ADULTOS e Edimburgo, poderá conversar com
I'HNStrl:l'óftlO: 1.:r<l'1 Nuu",. Maehlldo, 7 01<1.ii:le((J S. Franciucol, to..... lAI4·� amigo!; que esteJam Viajando, ou

C0IHIU.!tO\l das 2 às 6 hma!9 Li'íO, eil),lre Melburne ,e Sydney oU'
RESWf:NCU.: Hi.1f1 1\1ar�cilaJ Gníihl';l'me, 5. Fune 78::1 ('nlre OHawa e Ontawio. Os deta-

------- ... ------------------ lhes tt.cnicos nâo foram ainda reve-

DRu BIASE F'ARACO lr.dos, mas todos sabem o alto gran,
de dr'senv0lvimenio :itin,gido pela
":\dif,-le1efonia bi'iHlllica durante a.
gnrrra, sendo alguns eXl}Oentes o I

radar e olltrns inveil1,tos elctronicos.!
Poderá c.hegur o tempo em que a i

rádjo·i�lefonia de alta frequência 1
f..'lr preferida ao atual seryiço tele'j' u. liiii_
fôniro, por seI' aquele tão selelivo

K N O T(rue. s�ndo chama:do um número

IC�nica médi�o-c.I�úr�ca de Olhos..
_ Oil�'!diJ'•. :-;;,.d� _. Gal'g�llt,j!. j;arÜclIlar, uma campa�l1ha entre

Dlploma de habllltaçao do Conselho NaclOnal de OftalmologIa. I mil soará. Uma simples vaeu de
CONSULT9.RIO -, Feliv_e �chm_idt, 8. �as 14 àll 18 hora.." FOl.e 125!1.1 m\eta1, no telhfldo, substituiria os 1RESIDENUA - COn!leln�lro �l<l.fra, 7/. I fio. s do caho telefônico. Outro de-I----------·

..........---mo.

·--·-�-------·_·----··-·--·-·-l senvoIvimento na rádio-telefoll1àa

DR GEBH liDfi flR01\if ADA i consiste no estabelecimento de co- i n VISO• .:J lJU.UJ! 1l .� 'municações entre os foguistas e os .n,
guardas dos trens �arglleiros,

dU-1Especialista em alül cirúrgia e gineciJlogifl 1 rante a viagem. Essas provas, rea-

HC5pEtal 4-r;i1iguel Couto" Ilizadas l:ee.entemel1te. foram cor�a-
rBIRAMA (HAMúNIA) - Santa Catarina I das de eXilo. Nos anos de apos-

--------

I !ll1erra. cClylll1CCl!le teremos. _rádio,!
DR", REw1!GIO I Dr. Newtoltl d�Avila conmmcaçuo eml't' os maqUllllstas ri

I os postos de sinalação,. com ill�ensail"ao It� se" -..t\lf"·If'" .

O-V' -u· . .." vrmrugenl palra o serVIço na hnha,�'.;uIU.� '" ./.ll< Jl'!l..!IIU". �IA

I peNlçoeO! -- 10.5 l'lno.nOI -- ,-,08):1.- '" ,

1<'.'ill.\illa.:!.S tctat"D'llfi, d® S;;lll:ll>l'U li (},-J. �Q. dali intestino!!. rêto iii anua es:r�l'cialmenle I!0s casos de ll:á vi.si-I
.,:,�ii

..

�!'J"

"'.''IT�.'.'. COHS1.,J_/I.'ó.H.!'i:.';
.f..\1.!i

II -- Hemonoid.ano TI'atamento da bi lidade. A Gra·Brelanha, pIOneIra I
-�;.I!:P�I ,c",,;·'·n\'l.t _. 1>:,\1-""jo .,,;.-"";11». '.�"t: colite am.;!biano.. da fl'rrovia, S(11)pre se destacou
"'?ne l!j$'�, iii kI ):.; ., 11 i',; ri i.1'c!'��. Ç':;f: f'i"l.oterapio. ._ In:ra-vermelho, peLa velocidade de seus trens ex- ;m=I!I!III!lI!i!!lli_II::!!!!:.���-====�

WlDilii,,;"'lk . l�c.?íl'o BJa,:-;.)o.J:ttin ' Conault: Vitor Mairelew. 28. ;-)rcssos. Ess("� dcsenvolvimento!<l
Con6ta.nt�. 3 I ,'\tttnda diariamente M 11.30 h•. ti, permitirão o aumento da veJocid[1-

"rr.- n.í'I
., l'i.O�Ir;; II

à t.�l'da •. doa 16 N. em di�nt8 de dos trens, e umal média de 120

\�)It A.i'f l'On O 111 J:u.l !,{�iI'irt: Vidal R�08i 66. kms. nos rajeos com curvas cxces-

f''''M 1051. �iyamente rápidas. será perfeita-
r:., li' !D AP 'lO mente normal.
Ub .til\.s'1t'bf\. I --------------------

Indicador Médico \GrandeS obras da .n�

genharia na India
.

Londres, �(B. N. S.) Os
engenheiros britânicos encar

regados de executar os planos
de irrigação de mais um mi
lhão de acres do sólo indiano,
às margens do rio Tunganha
dra esperam terminar esta
obra gigantesca num espaço
de tempo relatívemente breve.
Um dos mais notaveis aspéc
tos do plano em fóco, salienta
o jornal especializado desta ci
dade, "The Engineer", é uma

represa construída na rocha
com 7 .000 �és de extensão e

130 pés de àítura, localizada
num ponto em que o rio pas
sa através de uma cadeia de
montanhas. Além disso, serão
abertos dois canais com 360
milhas de extensão. Calcula
se que o lago a ser formado pe
las águas represadas abrange
rá cêrca de 200 milhas quadra
das e fornecerá agua surícíen
te para Irrigar meio milhão de
acres em Madras e outro meio
milhão de acres no território
de Hyderabad. A energia hí
dro-elétrica será também ex

traída de duas quédas no canal
Hyderabad e fornecerá 75.000
kw a cidades situadas num

raio de 400 milhas. Durante os

últimos vinte anos, os enge
nheiros britânicos levaram a

efeito vários planos de irriga
ção em .larga escala na Índia,
que hoje possúí um sistema
desse genero abrangendo .....
53.334 milhões de acres, do
valor de mais de 100 milhões
de libras esterlinas.

Vende-se

CamlU8, Gravatas, PiiL�me&
Meiaades melhor�'fi, pelos me

.lore!l pteçe$ €16 na CASA ItonS
ClliANEA ... RuoC, Mafra, 9,

a!L<i'::\"� (O...·ârl{13. ttOill.,pf.m}, $'eTt) (,gu

r11.Çf,.,). T"rataructl)1;(J d1! t<l<lO<l!< 0111 ots
H11 C;«1l _1111 J,ú·eru!W...aç&!I �' da &!:ter',u·
dadE.

Ti��t�_Yfj er.to (<HT(l.er.Jú d..? à)'��J}lH'T� ..

•1,. lil{ltda e .:]"1\;,.1"". em unbos oe

I!eK08, por p'i'OCe.sSOI mOO1!Jm.cs IIOb
c(JIJ.U'õl� endoecontco - U�pte

r1.SiOTEnAPIA _ .. DIATERMIA
- 1.NF.l-tA-VEIDdEI4HO

h.tH·e� � � II rua lJ.
ceneu.1t.6rlo -- Rua 'l'J,radfllte.l 1"

Fonoe: 1,663.

DE. m.MiNOOnCO
CLINICO

DR* DJALIV1A
fV10ELLIV1ANN

M'
·

oveis:
Comprar, vender ou alugar

só na

A SERVIDORA
í o maior orgQnizaçao no

gênero ne.ta copitoll
Rua João Pinto. 4.

Fone 775.

OH. nOLDAü CONSONl

8'ormruio p�l(1 Un.t'rera1� d. GeIltlhra

Com prAtica D{)l' ho�ttB.ta tlUl'Opl'tlA'

!.}lilt1eu mM'l!II 1I)lJl een1, pó!<lÍ.illUW. Ó,I�\'

lU do lUt,ms ·o.erT1)W(), apreiho ;rtlo.!to
Ul11n&rio do hom'flD a dI!. mu1bcor

H.-2aft",. Têcll!h,o: DR.. ll"AU"".o Tâl'A'WIfl
(.'U:1'90 d. R.aJwIO#l.!I C1twea com o <Jr.

\tanot!l de Ab1'f!\.! Campana.-1o {Roo Pau

"1 lilapecéil.\iJ&Idc � Rlfl'ltme e �l1d.

f>üblica. pela UlllTerl1t1ad. 40 RkI 4. Ja·
!i!ll'O. - (h"'btn�te de RAlo X - .Illlectrl>

'\\l'..u�r�)3 dlnice _. õIetA:lXlli)mIJ �.

'$J - 8tmdll.l!·It.:ll Dw"lt1!n;tl - fJ,�õit;.ett

1.<8 tw.oternp\!I -- LllOOotllt61'to é<e mlCto,.

'.;>\ll " a.ná\lH'" clmlelll. - nW. !I'<tl'flfmdo
,��chf!o1<l, A. �·ür�fI J..lfU. -- n"1'l"nós:.'{)I�·

'iHo:;,�(,nA GERAL - A1JK'.'\ CHHJRGU • l\!Oi,�S·l'IA.'" DE SlUNHO.Rat'l • PAR'I'08
Form:ldu pera P'acuídade oe �,J",4Í('in" da Untverstdade de São Paulo, onde foI

�• .sS�gt-eH,'tf: pDT vár íos anos do i:'�rvi�'o C: t:J.rg](;l) do p.cor. AllplO Corrfü;;, Neto.
Gj_""_u--gla do �nl;j.r.1agc' e Vl;'\S bÍ'!.ja:r-e�St lnte:;tj�cs _�"'p:lgatlo e �:1·o..�w, t.írõíde, 1"1.1'18,

:"\.9Bt.ata, be.li.:i.�ra. úter-o, \}vdri.o,3 e t.l·<}IJ.l!>=.�. vartcoccte, hjü!t�ele, varíses e hérnra.
CUl\S\JJ.. TAS;

·t�,� 2 U 5 horas, à- Ru!).. F�Hr�� S(\tJr!l.kü, ��1 (ai:,o$ d:-.! C::,:,s.a Paraíso). T�l. 1.6&8,
HE:tHDlt:j.'\[CIA: .H.UB E.st�vD3 .:ún.loi·, 1"19; 'J:e-l. Mr{6<i

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

DR. iVIARIO �l\JEr�DHAusEN

-----•.. - ---_ .._-_._-- ----� .. -- .._--

DR. ARMANDO vusao UE ASSIS

Mé-:!Ko -- '::b�!fe do S0:rVjç.t) de Sir1Hs do C-eutr·tt -rl.e Bail<1e

ilOf;NÇAS DA PELE - 'S1FILIS -- AFECÇOES URO-GEN1T_'.I� DE
..MBOS OS SE)(_OS --- RAlOS INFR.A· VERMELHOS E ULl'RA-VlOLETA�

CONS{l1...TAS: das;} às 6 h. - fi. Felipe Schmidk <\6
P:.ES.: R� Joinvile, 47 - FONE 1648

DR� LACERD,A

."""''';>"J! ... Or'.;;.ll«lill;. m�Il!lOlll 1!1 a.:�
iltl t{).l"II.ll:. t'W...mI .e <i!c'<'&<,'iIO!! ;lt� 0�r.:i'.'.c:ol'ru..

CO:NSflL';rÓRIO; R. Joã.o Pinta 7 Did
·t�n$J;\l;t �" Ui b 17 001''.1.5. m'","SU}ltN·

No bar e no lar
KNOT

n.ão deTe faHar

Exija,m O Sabão
..,

DE"·llD
NDU·-'''"f�·If).l· 11 f{'''INVIl"f EI �'�i � h ... ú, , r�.J j .J.�,

.

recomenda ..st piri hospitai, c:olegio, de, pela SUiI qualidade dc!infetant�

No bar e no lar
não deve faltar

A proprietária do "Solao
Braail" comuni::a à IIU(1 dlll ..
tintt! freguesia que mudou
aquele .eu estabelecimento
para a Rua VilIconde de Ouro
Preto n. 2. onde, contando
com a mesma já conhecida
competencia de leu pe..oal,
espera continuar merecendo

Q preferência d. .empre.

Machado & Veloso
Vendedores exClusivos das
afamadas máquinas de COIS

tur& marca «RENNER•.
Vendas à vista e a prazo .

Rua Trajano, 7 - Sobrado
Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,Eisenhower. não espera rendição militar I o motivo �
Washin�on, 5 (U. P.) - o co:npletamente ce!'cados. E�sa I Alemanha, repentino movi- Londres, 5 (U. P.) - As sucessivas derrotas do exércí

general. EIsenhower em carta atitude,. s� contmua�'. as�;�; menta popular c0!ltra a ��er- do Japão determinaram nova crise de govêrno naquele pao presld�nte Roosevelt escre- parece ,mdiCar que o ena V r� qu� pr�)':ro.cara a paclflc�- Segundo anunciou a rádio de Tóquio, ouvida pela BBC o pv� o segum�e:' "É provável .q�e chegará apenas com a procla- çao mais difícil do que de?cn- meiro ministro Koiso apresentou hoje ao Mikado o pedidonao havera nunca. rendíção maçao de nossa parte, ao se ta. Naturalmente se o governo i demissão coletivo do seu Gabinete. A emissora amarela

frl'm�l]tar germânica na ��en�e ver�fi.car o colapso, d.efinido e da Alemanha, ou qualquer expressamente que essa renúncia foi dev.ida a gravidade.OCIdental. Nossa expeneneia decísívo dos germamcos. Isso grupo que possa tomar con- situação, destinando-se a abrir caminho para um govêrno rnaté hoje indica que mesmo levará a uma luta de guerri- trôle politico do país se ren- forte:
. L

quando as formações tão pe- lhas, que exigirá para sua su- der incondicionalmente, en

querias como uma divisão são pressão grande numero de tão todos os corpos armados
derrotadas, seus fragmentos tropas. Naturalmente s e r á que permaneceram na luta
continuam a lutar até serem sempre possível verificar-se na não mais poderão ser classifi-

cados como soldados do exércí-

t� re�0!lhecido.; mas e:ccerce- Moscou, 5 (U. P.) -- As autoridades alemãs começara.r�o ,atIvidades a_e bandld�s ou
evacuar Viena, segundo informações publicadas hoje pelj,

,

piratas. Um� _vez capturados prensa desta capital. Entre os primeiros a deixar a capiti�nessas _condlço��, es�es hO-1 encontravam Baldur von Schirach, gauleiter austríaco erl�,'m,ens �ao poderão mais ,ter a
I na. Parece provável que seja removido apenas o equipamel$- ------------- plot�çao que lhes, conc�de!l1 governamental de mais valia, pois ao que se acredita a gu··Florlanópolh 6 A brU de 1945

_ as.lei.s de guerra e e con_YlCçao I níção nazista foi reforçada afim-de opôr a luta mais prolmm,h� que, com exceP2ao dos I gada possível em defesa da cidade,
fanáticos ao extremo, eles se I _"

f-
renderão em larga escala. Mas nlTl Hoje, 6a-feira, às

I O m�T "DO fsportel!enquanto qualquer elemento K 19.30 horas lÃ:] > 11 ID t
do bando de Hitler retiver a I Randolph. Scoot, Ray Feoncís o

I
.

d
� _

.

aparência de poder político, I Brxan DenIev?, em: A ln a o Jogo
acredito que esfôr�os serão f�i- !U!aV��g�::�!ro��Sdo���!��e. pa'mei�as � �
t?S J?ara _prossegUIr na �'eSIS-ll'icono. ond.e a bravura e cot'agem. COr.nlh,aftêncía nao apenas atraves da I dos pionerros levaram avante o fi tiro de rela�ar o que de ver.'
Alemanha, mas em todas as I desbrnvame<.:;to do ooste.

I
deiro se passou no domingo 1Íf

áreas exteriores inclusive nos Lutos! ,E�oço,,�! Romance! mo, no gramado da Pedra Grt
...

I
Irnpeôprio ate 14 anos de. rio encontro de futeból enportos meridionais da França, No prograrna: I 011 cruodros do Palmeiras e Co "

Dinamarca e Noruéga. Sornes todos }r�ãos - Cocpercrtivn

II thia"ns e desrnen+is- as deClaraI'I
Preços uruco Cr$ 2,40 feito.s a este jornal pelos Sra. F

-- cisco Santos e Heitor Limo.
IROXY Hoje, 6�·feira às

I
ve ontem. nesta redação �'"

I 1930 horas. tieta Augusto.

centro.a\<Q.I.ilr·i: Assistência Hospi�aJar • DFB Corint�ian�, pedindo divulg;;l'�
. (.2' Eddie Cantor e Georae Murphy lo seguinte. '"

em; E O ESPETACULO CONTINUA Que foi agredido pelos te .'

Um caodal de melodias e canções.
I res do Pa�meirall, conf__?rme �

3' Randclph Scott e Koy Francis as corrtusõss o arranhoes que r;
em. A VINGANÇA DOS DALTONS pelo corpo. :,ctamente n�8 co"
Um drurno emocionante e cheio de e pescoço {(tlrou a COmIGO p.

emoÇões fortes. que vísrrnc». D�se q�e é coatu-
Impróprio até i4 01101 velho as agre9soes a Jogadores
Preços Cr$ 3,00 e 2 00 cluhes que se arriscam a jogar

Pedra Grande. com o clube do
Francisco Santos. Que des';'fiQ
quem quer seja, que prove. �
ser ele um desportista discipltl
do. Concluindo, Augusto dis,,!.

I inda,
a ngressão à. minha peuL

foi premeditado, porque nUllo

quiz jogar pelo PalmeirjJ'3, apU(
de ser convidado muitall

. vezel'lque os fez despeitados,
Foram essai! 011 declaraci"

ilAugusto e os leitoreil q\.\f�_';,< .....
Sociedade Anonima (om�.· ,

Moellmann
,

AVISO'

20 mil operáriOS em gréve
Buenos Aires, 5 (U. P.) - t suspensa em La Plata e as

Vinte mil operários dos frigo-I perspectivas são de que ama

rif'ícos da La Plata declararam- nhã se produza escassês de car
se em greve, ontem, paralízan- ne em Buenos Aires. A polícia,
do a produção da Swift e do até o momento, só tomou me

Armour. Entretanto, permane- didas preventivas normais,
ceram nos seus postos 35 mil 'sem haver realizado detenções.
operários dos frigoríficos Wil- Não obstante declara-se que
son, Anglo, Lanegra e Lablaca, foi enviado um destacamento
em Avellaneda. A greve foi de- de soldados armados para os
clarada em sinal de protesto frigoríficos de Avellaneda, que
por haverem sido despedidos até agora não foram atingidos
da Swift e do Armour alguns 'pela greve. Espera-se que Aríos
operários, baseando-se nas em- to Buelo Reyes, presidente do
nrêsas para êsse ato na escas- Sindicato de Carnes realize ne
Sês de porões para a exporta- gocíações com o coronel Peron,
ção de carne de gado, o que na sua qualidade de secretário

. obriga as duas companhias a Uo Trabalho, predizendo-se que
reajustar suas operações. dentro em breve se chegará a
A distribuição de carne foi um acôrdo.

SOCIEDADE ANôNIMA COMERCIAL MOELLMANN
A V ISO

Assemüléla Geral Ordinária
.

São convidados os snrs. acionistas para assembléia geral ordinária. que' reali
lizar-se-á no dia 4 de abril corrente. às 14 (catorze) horas na sede social, à rua
Jóão Pinto, n. 2 com a seguinte ordem elo dia:

1°) Apresentacão, discussão e aprovação elo Balance e demais contas do exel'Cí·
cío de 1944� ipéll'e�el' do Conselho Fiscal e relatório da Diretoria;

20) Eleição do Conselho F'Jscal e seus suplentes e
3°) Assuntos diversos,
F'Iorlanópclís, 4 ele abril de 1945.
Sociedade Anônima Comercial l\1oellmatl11.

Hugo l\loellmaull. c11retor.g.·erente.REL'\'J,'óRIO 1M. DIRETORIA
Sl�nhúre:::; acionistas.
F'ela� colltas abaix:o tl'anscritas. relativas ao exercício de 1944, podeis inteil'al'

VoS do;, nOSS03 negócios naquele ano.
N" próxima assembléia geral ser·yos·ão prestados todos os esclarecimentos que

�e julgllr necessários.
BALAXÇO GF,RAJ,

ATIVO

«O ESTA.DO»
a seus amigos
Por motivo de mudan-

ça de nossas oficinas e

redação pa.ra o prédio n.

5 da lua João Pinto,
comunicamos aos nossos

amigos anunciantes, as

sinantes e leitores que,
a partir de terçe-Ieire
próxima, dia 10, «O e«.
teâo» deixará de circular,
voltando a aparecer na

seguriâe-Eeire, dia 16.

Apresentamos aos nos

sos amigos, pois, as nos

sas excusas por essa

involuntária falta.
A DIREÇÃO

renÚDCr�:

as autoridades deixam Vie

Domingo - Ritz e Roxy • Hum·
phrey Bogort em:

COMBOIO PARA O LESTE
Outra gigantesca produção da

Warner.

Dia 15 de abril - 2.' aniversário do
RITZ ?

Quol será o filme?

Assembléia Geral Ordinâ

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

De ordem do Exmo. Sr. CeI. Prefeito Municipal, e, para São convidados 09 r.res. aciO!
que ninguem alegue ignorância, torno público que a Direto� tas para a AE3embléia G31'o.l ,Í'ia de Obras Municipais, facilitará, em t.udo, dentro das suas dindria, q?9 realiear',se cí no

lJOssibilidades. à obtencão de alvara de llcença para pequenas 14 de Abu!. cOl'.re�te. as .14 •

-
. ,�

t M'" torze- horall na sede 1I0cla] àconstruçoes, de acordo com as pos ur�s ,1Ul1lClP.a�s, em zonas. João Pinto n, 2, com Q S;9U
e�peciais e longe do centro urbano,;. Nao e pel'mltld? de mo�o I ordem do dia:

.

algum início de qualquer construçao sem o respectivo alvara; 1. . Apresentação. discunã
nas infracões esta Diretoria agirá de acôrdo com a legislação o provação. do !3?lanço e de

•
>

contas do I!!XerC1ClO de 1944. pem vlgor. cer do Conselho Fiscal e relatDiretoria de Obras Municipais, em 4 de abril de 1945. da Diretoria;
Raimundo Rothsall, diretor 2, -- Eleição do COnllelho F'

,e seus suplentes e

CI'· 3, .. Assuntos diversos.
IDICaS Florianópolill, 4 de Ablil de l

Sociedade Anonimo ComI>
Moellmann, 'r ..

Hugo Moellmann
Diretor�Gerente

Imobilizado
lmó\'eis , , , , , .

Gal'age ,., ,., ,., ,.

�[ó\"eis e utens[lios .

Máquinas .. , .. , .. , , .

Veiculas ..... ,.,.", .. , .

1.110,46B,50
80,OOS,oS
57.531,55
12.956,10
12,457,60 1.273.419,83

:DispOllí "eI
Caix:a � lBal1cos . .. , .

Realiuít'f'l a CUl'to IJl'aZO
t\lercadork,s -

, .

Titulos municipais . .

Apólices estac1 uals ..........•........
Pártícipações "S. A. :::\. T. A." ., , .

übj'lgações de guerra .. ,.,. . .

COlHas correntes " .. ,.

118.110,51

2.S06.893,10
7,36'8,00
18.376,00
26.000.00
28.879,80

7!JO,305.84 3.677.822.74

De compensação
Ações caucionadas ".

�'ltulos descontados . .

100.000,00
:3'38.004,50 438.004,50

PASSIVO
Xão exigível

Capital ,." ' .. , .

[-tesel",ras , ,.

Amortizações ., , .. ,., .

Exill.'Ível
C()nta� �o"rent('s ., ", ,.

Dividendos '." ... ..,." , ..• , ..

GrfLtficações a Il�g81' .", , .. ', ....

De colllpeMllçílü
Cauç'l'io da DirétoriEl . . . .. " ........••

Descontos , .

2.255.000.00
73,2.416,71
204.4'80,17 3.191.8913,88

1.661.656,20
135.3'00,00
080.'500.00

EDITAL

Laboratório de Análises
Farmacêutico

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)
GERCINO SILVA

Nomeado encarre
do dos negócios
Brasil na Argenlt,
Rio, 5 (E.) - Anuf

que o ministro Paulo Del ..
será acreditado como encar
gado dos negocios do Brasil
Argentina até a nomeação
novo embaixador brasile

100.000,00
388.004.50

Exames de sangue, urina, fe7.es, escorro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagn6stica.

Horário: até 8,30 hrs. e depois das 14 horas.
Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

Paris, 5 (U. P.) - A 7a. Divisão de Tanques aliados, que
marcha sôbre Bremen, acha�se, agora, a somente 60 quilôme
tros daquele importante pôrto alemão.

1,877.456.20

43'S.O(}4,50

5.507.307,58 5.507 .a57 ,5�

:UfCHOS E l'li1RnAS
CRl'iDITOD:&�BlITO

71.461,50
47.854,34
10G.470,80
10.512,30
27.0571,10
59.10'1,20
4S.624,5o
1-:16.892,46
40,000,co
80.500,1)0
135,300,00

498.880,60
42.592,00

200.6,74,10
13,060,50
14,283,00
3.804,00

Liéspésas gei'êtl� l, ••• '.,... .",. I •••••••••••••••••

Jlll'O�: € ãC5('(.illtJS .' •.• , .•.. , ••• , ••..• , .••. , ••• , .•

t)i'de11<:idos .. ' , .........•. , ....••• " .• ".,. 1 , •••••

P!�f:nrios de SE',S,!'uros ., .. " ...•.......•..••.••••..•.

Impostos , , .. , , , .

COllS'el'vaçflo de prédjos , ...........•..•• , •...

DeSpeS8$ de viag2ns , .

!lP..5'2l."vas ", , .............•...•..•.•

Amor·tiz·aç5es . . . . . . . . .. . ,.

�ra�ificd!�,�eS .a l;�gDr , ,... . ' .

Dl\';dcndo� , ..•............

Filial d� Blumenan ., , .

Automóveis .,., , .

��ler(:adorias , ,
.

Ofi'cil1as . ,., , .

AlugL1el'eS , , ,.. . •. ,.............. . ..

Diversas ,contas ." , ,., , ,

A60 Icms. de Bremen

Cecilia da Silva- Dorlas
Missa de 7°. dia

Ten. João da Fonseco Dortas e filhos, acabrunha·
dOi! cam a perdo irreparavel de sua sempre lemo
brada esp8110 e méia CECILIA DA SILVA DORTAS,
convidam aos parentes e pass6as amigas para assis·
tirem a millso que por sua alma, farão celebrar,

amanhã, lábodo, à.1 1 horas. no altar de N. S. de Lourdes. na Cate
dral Metropolitona. Antecipam agradecimentos a todoll que compa·
recerem a eSl8 ato de fé cotolica,

773.294.20
._----

773,294,20

HUl!O :Hoellmml1l, diretol'·gel'ente.
Aéeio Cabl'al �e�e�, contador. Heg. n. 41.421-

l'-"R�)(;lnt 00 CONSETJHO FISCAL
,

00 a,haixo a35i118d03. 111l'n10rO' do COllSt'lho fj�cal dia sociedade anônima Comer�ml
;Vloel1mann. tendo e>l:aminado todos os livraR e documentos de eontabl11dade da l'�f�.
rida socienade anônima, l'elativo� ao ano de 1944, dechral11 t(!·\os �ncCJntrad.o pelf�l'
tamente exatos e escritar2dos nas cond!,:Oes �xlgJc1as p(!J.a's leis v,gente5, Julgando,
'001' 15::50, devaln ser aprovado.:).-

.Lul7. ila Costa Mello
Jost' Fl'and�co Glavalll
Pedro Leão Co€ího

(558)
...................................11•••••••••••••••(.

Novo desembarque em Okinawa
Londres, 5 (U. P.) - A DNB informa que Tóquio ·anunw

dou que fôrças norte-americanas realizaram novo <!ese�barh
que na ilha de Okinawa, no dia de ontem. A operaçao fOI ve
rIficada em uma área ao sul da zona onde o primeiro desem
barque americano tol levido a efeito,

PA R A F E R I D A S,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRA S,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


