
Idilmento d.o armistício provocí\.re,v.olta
(U. P. a._ A DECISÃO ALEMÃ DE PEDIR o ARMISTíCIO FOI ADIADA PORQUE OS N4t���S�SE:, R�C�SARAM

�GAR �PODER. ENTREMENTES CHEGAM INFORMAÇÕES DE QUE IRROMPEU UMA R•.'il'fA yJSTRIA,
SIDO rrRTOS, ATÉ AGORA� MAIS DE CINQÜENTA MEMBROS DO PARTIDO NAZISTA .
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Desembarque em Okinawa
<ii O GUAM, 31 (Uníted) - A emissora de Tóquio informou

.

que hoje os norte-americanos conseguiram tomar pé nas ilhas ,I
Okionawa, somente a 380 milhas a sudoéste do Japão metro- J

IIM"_ politano. O Q. G. da frota do Pacífico não confirmou a notí- r
cia inimiga, embora tenha declaro que prossegue o canhoneio

O MAIS AN'rIGO DlARIO DE SANTA CATARINA naval e o bombardeio aéreo das ilhas de Ríu-Kíu, pelo quarto

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES d_i_a_c_o_n_s_e_cu_t_i_VO_. _
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me os de 200 milhas I S�o��es.���l���e �oa-
[QUE ] (U. P.) - A3 pontas de lança britânicas já tos transmitidos ele Zuriqu.e
ram � nenos de 200 milhas a oést� de Berlim -: �)ela }1JxChan�.e 7:I�g.raPh di

Iníornar o rádio de Berlim, que interrompeu seu zein que Goeiíng SUlCId�u-se �
1 ara lar essa notícia qUE' o marechal Kesserflng fOI

___!:._ .
-- degradado. Ontros mformes de

'1
..

t colun� em Berl·lill Berlim dizem que todos os

Izar a qUID ii nu "gallleitel's" nazistas com as

us, 1 (�. P.) - A rá- capital, escolhidos a dedo, e suas famílias estão a caminho

capitsi diz saber que que chegaram em tanques � oY-I�das .fortalezas
construídas na

homers das tôrcas li- trcs veículos do propno Exér- ',BavIera, para a luta de morte

lãs, to-madas em Mos, !·ii o alemão em retirada. Sua do nazismo.

.;enéral Hidlitz, vol- missão será orgamizar a quín-] -.---_---------
,

d.na.mente
pa

.irajl
ta colu?a em Berlim" errando a Continua a O 15- Exêrcuo entrou em açãoqe, em sua maio- contusão quando os IUSSOS lan- .I .I

3 residentes na çarem seu ataque decisivo Iravessíe I ,-

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

J' París, 1 (U. p.) - As mais nobra foi flanqueada Kassel,

g t d..le lt MOSC��I,.] (11. P) - As tro-Irecentes informações indicam que já está sendo atacada di-

ur oma a u assa o i pas sovIetICa.s sontll1uam atra-
que entrou em ação o Décimo retamente pelos exércitos alia-

,U. P.) - Revela-se que a tradicional cidade' vessaudo o 1'.10 r�'o�'a, ao su: �e Quinto Exército norte-amerr- dos, que já chegaram ao rio

de Seidelbero' foi tomada de assalto, depois de I Oppeln --- informam os últi- cano. Não foi revelado, entre- Weser, a 260 kms. ao sudoeste

.ado as nego�iações para, sua re�dição. u:nidades I'
mos despachos da fronte. tanto, a posição em que está de Berlim. As tropas francesas,

essaram o rio Neckar a leste e oeste da CIdade.
_. _

combatendo esse novo grupo por sua parte, atravessaram o

DiVOrCiOu-se da filha de unidades estadurrídenses. Rel'LO, possivelmente na zona

avanço russo
de Churchill Outros despachos indicam que de Karlsrhure e prosseguem

Londres, 1 (Uníted ) -- Sir a Nona Divisão Blindada avan- avançando. Como resuâtado dias

V. Oliver, obteve. liojd, gan 110 çou ma.is tr íauta quilômetros, operações r�li.zadas pelos ali-

"S, 1 (D. P.) - A agência Transocean anuncia de causa na ação de divórcio chegando a Warburg, onde es- a?!OS messas ul!tH':l3!S. quarenta .e
·!t.,cfôrças russas penetraram nas cidades de Rati- que manteve contra sua espo- tabelece contacto com o Ter- o�to hor:�s 3JS prmcipais POSI

:;::;CI, situadas respectivamente 29 e 34 kms. ao 11m-I 53, Sarah fIw' u ion e Spencer ceiro Exército. Com essa ma- �?es ,nazI�tas no vale do Ruhr

iX'":Lva e Ostrava, na Checoeslovaquia. Os russos ir-I Oliver, filha de Churchi ll. OJi- Ja foram Isoladas.

n';! t�bém em Glogau, mas a guarnição ainda resis- ver apontou como causa do di-

HendíÇO-$8'l':Ie11 na cidade velha. vórcío o abandono do .lar pela elD IDaSSa
::� esposa, indicando que desde

rs, (I."" R b I
1941 sua companheira saiu de PARiS, 1 (D. P.) - Os nazistas continuam se entregando

(�")e· .rerao a .a aU casa e até hoje não "_'OItou.
em massa. Sómente no dia de ontem trinta e sete mil solda-

_ � dos alemães .íoram aprisionados pelos soldados britânicos �

0: G 31 (U. P.) - As tropas australianas acabam de Sem a prote"ao norte-americanos. Outras informações adiantam que os com-

��� �as da península de Gazelle, na Nova
.

Bretanha, V batentes alemães mostram-se desanimados, sem grande von-

de tsítuada a fortaleza de Rabaul com mais de 3.000 da I'"nanba t<:tde_ de lutar. En�re os alemães, por outra parte, cresce a con-

'ia ameses. Este feito foi obtido mediante a captura, .!ldII v�cçao �e que estão diante da derrota final da qual não pode-
(J danos da montanha de Augi que parecia quasi RIO,]. - (A. N.) - O Ita- rao fugir.
to

V
' ,

maratí divulga, por intermédio -------------- _

t�

j'
,.

II-�

d I
�� :a�l����i�a���i�,I�l��l�:f;��� A Polônia na conferência de São Francisco

\�Il: i OU Inespera amen e ela Espanha romunlcou ao mi-
't nistério das Relações Exterio- Londres, 1 (D. P.) - Uma tados Unidos não manterem

".tES, 31 (Un�'ed)
- Notícias transmitidas pela rá- res, em data de 27 do corrente, divergência bastante séria está relações diplomáticas com o

. ,-

b t t f que, de acôrdo com ínstruçõek sendo provocada pela questão govêrno provisório, não cons-

�j ikelas indica que Von Ri ben rop e ou ros un-
telearáficas que recebeu do seu I da delegação polonesa a' conte-

.

lO Ministério das Relacões Exteriores da Alemanha, �

I
� títue argumento, diz Moscou,

o
ra Constance, na tronteíra suiça. Entre os acompan-

govêrno, suspendeu toda a ati- rência de Sâo Francisco. A rá- já que também compareceram

Lcb ministro alemão encontra-5e seu médico) dr.
vidade relativa à proteçã,o dos dia de Moscou revelou que o vários paises com os quais a

, interêsses dos japoneses no govêrno russo dirigiu uma nota Rússia não mantem relacões.
I-t TI

"
'

-�.
t rasl] ,

. ,ao govêrno britânico apoiando No entanto, um porta-voz� da
-;:,;{:

--�.
.,

L ft fI? E I"
. a remessa duma delegação do chancelaria em Londres rfjve-

i '0·\' e Ira aDor!) a u wa e n rarao em vigor govêrno provisório de Varsó- lou hoje que o govêrno bntâ-
;', ti li • amanhã via, do antigo comité de 1..u- nico notificou à Rússia não pa-
I 1 U.

�")
- Anun('ia-

sua cahe ....a ele. I}Onte além do
blin. Diz a nota que sería uma der concordar com seu ponto

.

Ll:tW Ue abandonou � Rio, 31 (via aérea) - O mi- llljustiça gritante para com o de vista, de que o govêrno pro-
rio :\1e11o, verto de Aschaffen- Il]'stro da Fa el da ed" s

�rolOs (,le Glleters-loh e 1 'J
.

Z 1 exp lU]fi -

povo polonês, realizar a confe-I visório polonês devia ser con-

�la. '1'op115 do Primeiro burgo. Fina me.nte os u tImos truções relativas à eXPQrtação rência sem a sua participação. vidado para assistir à confe-
) nlfte-cLnwric3no apo- despachos rIa frente índie'am de mercadorias com isenção do E o fato da Grã-Bretanha e Es- rência.

'I;jl-S( da gl'ande represa que as va.nguarclas britàI.licas I
impoRt_o de CO�lSU1l10, as quai.s

$Ree () Sétimo Exérdto já se a('ham a 80 kms. além elo en�],�l'ao em �lg�l' a 2 de abrIl Conll"nua de forma I"mplaca'vel11 j, 'knl r., le'o I"ene). prOXllllO. Estao Isentas do re-
p;�ase;s R.r,) I \"

-
feri.do tributo as mercadorias PARíS. 1 (U, P.) - A violenta ofensiva aérea contra o

-,-11 'Jl'l-m t d gove"" no Farrel exportadas para o estrangeiro Reich continua de forma implacavel. Milhares de bombardei-
,.... e� en O o. r diretamente dos fabricantes e.IJ. ros e raças aliados estiveram novamente em ação sôbre a Ale.
b�s 2 (U. P.) -- Falando à imprensa Amhegno ex- pelos comel'(�iantes, quando as map.'la, atacando suas vias de comunicações, fábricas e con

:j q-ae � União Pan-Americana, sua próxima reunião, in- houverem ;ldquiric�o especia1- cení;rações de tropas, afim de contribuir para apressar o fim

t�omo e qlando será reconhecido o govêrno FalTe]. :l1ent� dos fabncantes para da luta.

'f.Otl tamb!m que o govêr�o arge�tino _

está redigindo eSR� fm1, :-----------------.., _

r1lecretos pLra colocar o pal� em �Ituaçao �cor�e CO!!)' Solidãrio'S 80 c.aGldo "pesar das revoltas 'e mUdança".lal estado le guerra as quaIS serao submetIdos a conSl-
d

'

.,� A .�.

D do Minis1ério na próxima reunião do Gabinete. ' e habes, c�rp,us
Salvador, 1 (VIa aerea) - París, 1 (U. P.) - Em meio xo devido a.os c�stta\Iltes lI'e

Idi
- Retiniu se o Instituto dos !\d às noticia-s Ted'e,ren�es a distur- ZBS, não 'permite m..�is ao

'0 O mora o povo 81emaO I vo�ado�, decidindo manÚe;ta; bios, revo,ltas e mucllajruças do mando germântco estabelE
\.

• • • 1
sohdanedade aos colegas do govêrno luazista para co:nse- qualquer resistê.l1cia efici('

ADRI, 1 (U P.) - Um v�aJapte ch�gad? da Al�man.lra i sul no pedido de habeas-corpus guil' ]laZ, as forças anglo-nor- Ademais, as t1ro.pa,s ger.,

que o mora.�o �ovo alemao ,e ? malS baum posslveI, es-, em favo}' ?OS srs. Armando Sa- te-america.nas continuam avan· cas, segundo inf,ormações
lo o colapso�mal p�ra as p�oxlma� sem3:na�; Corre q�� lles e OtavIO Mangabeira, desig- çando. Debil rles1stênda, e Pl'O- das, perderam quasi cin
stl'O do parttIo naZIsta, O celebre gaulelter Bhole. fali nando os seus l'Pll1'esentantes, gressos rá.pidos, são as i,nd'oil'1lla- por cento de seus efeti

bido dos n�:pciÚ's da frente interna, responsável so- drs. Joãr
�.

..ra, Rafael ções que t:he�am de too-os os frente ocidental, fieallld
ao próprj/ �it1el'. A autoridade de Bhole p 'nrlp-<!e até i Cineurá! 'leiro para prJjntos. Ao que parece o me

-

·orma com seu poderir
, ai Rim, ..

Goebbels e aos j"enerais d I a.sRinarpl . (l'�::l tl'onalS lhi�jS!tasl já tã,Q lê "pmen(lameptp, 1'1111117
. � r, -

t

e outros fugira:m
PAR'iS, 1 (U. P.) - Informações aqui recebidas adiantam

que Pierre Laval e os demais membros do govêrno de Vichy
fugiram do Castelo entre Munich e Salburgo, devido ao avan

ço aliado. Consta, entretanto, que o mal. Petain se negou a

fugir.

Grandes perdas navais nipônicas
GUAM, 1° (U. P.) L- o almirante Nimitz anunciou que

mais de 47 navios nipônicos foram afundados, ou provavel
mente afundados, no decorrer das grandes operações navais
travadas ultimamente no Pacífico. Segundo observadores bem
informados eSSBS combates, que tantas perdas representam
para os nipônicas, constituem a preliminar para o desembar

que norte-americano na importante ilha de Okinawa, situada
a apenas 350 milhas do território metropolitano japonês .

lua o
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,

Londr-es, (B. N. S.) - A Ilde-vse muito à reoaguarda de 111'1do
rança alcançada pelos brltâni-' a. impedir uma pronta evacua

«os no que diz respeito aos ser- ção. Foi então que a R, A. {I'.,
vicos médicos da Unha de tren- após os prímeíros cuidados à'
te' e o enorme progresso atín- urgência encarregou-se eficaz
:2;Íllo pelo RA.\IC (Real Corpo mente desse transporte entre

�'/Jédico do Exérctto) na esfera os postos avançados e os hos
lia C'if'>ncia médica e no trata- pitais da retaguarda. F'in al
monto dos feridos, tiveram 00- -l1ielllte, o emprego da peUiCili-1;110 resultado o decresclrno con- na. bem como as transtusôes
sideravel dos casos fatais que de sangue regularmenre feitas
nesta guerra e-stão longe de "00- nas próprias ambulâncias, fo,r-I
der se-r comparados aos do oon-. neceram aos fertdos inúmeras
I'lito muudsal de 1914-1918, is- possíbílídades de cura. A ma-

to é, porpcrcíonalmente às neira digna de uuota pela qual
SiANOARD

curas obtidas. Embora o RA1\IC tôda a população da Grã-Pre- No bar e no lar
tivesse de lidar com uma mé- tanha prestou-se a doar o seu li NO T
dia de feridos incomparavel- samgue para os terídos de guer- não deve faltar
mente mais elevada do que na ra foi entusiasticamente men-

última guerra, sobretu.�o no to" r ('jor:ac1�l pelo �,f!?ial.-mé,dicn I UO I Icante aos r-asos considerados
I
aqui citado. A eíicíêncía atu 11 n er e o seu pano

como desesperadores, Cltual-jl0 R_-\MC ultrapassa de lon�e I d
r

mell1l[,e nove entre dez terâdos a de todos os demais serviços e rUIDas
i:ll1. c:omba'tes� estão .sendo sal-Im�.���1:J::'...'����:....... I Londres,. - (BNS) :- "Nas
\ OH quando \;OnVen'len,temente ln h. : suas repetidas exortaçoes aos It::at,�ldos. rTl�at'�-s.e aqui ,de uml1Jomp31.1 18 .

soldados germânicos para que
cálculo apl.oxllna�o, e bem

T I I· I sustentem a luta, e claro o pla-]
ve[,r1a.cle, mais .apOIado nas �s- e e oDlca I no dos líderes nazistas, "escre-
tatísttcas relativas a 40.000 m-

f1 t.
[ ve o "Yorkshire Post" num

terv�llções cirúrgicas realiza- Ua arloeose I artigo ?e fundo, "Eles não po-
das l�as áreas ava.nçadas. desde Acham se à di�posição dos Idem allt_:lentar a .esperança de
o "D.ia D", por um ofiüial mé-

. rs Acionistas desta Companhia, ! suportar por ml1:lto tempo
.

o
dic.o $uperioT adido aiO Q. G. do

tm sua séde à Praça 15 de' esmaga_?or poderIO que os alIa-
2] Exél"C'ito. Esse grand€ pr0- Novembro, n' 8, os documen _ dos estao lançando contra as

f:Tes.so, declarou o referido ofi-
tos de que trata o art. 99, do suas defesas em pleno proces-

(' 1. é sobr.etudo devido ao em- so de desmor'o tdecreto· lei n' 2.627 de 26 de namen o nem

P t.·SU de meios de trata'me(nto setembro de 1940.
'

tão pouco as perd�s que)á so-

padronisados que permitem Florianópolis, 27 de março de fr�r�m nas suas area� mdus-
llma rár;ida illteiTenc;ão mf.li-

1945 tnaIs. Contudo, os nazIstas es-
ca ou cirúrgrica nos feridos e

.

A DIRETORIA tão dispostos e determinados a

qU(l resultam de uma lloillga ex-
3v.3 tuação sem precedentes ou

pa-,]wl'iêneia alcançada pelo RA"!,,1C raleIo de destruição e de epi-
em todos o.s teatros de opera- MAOIADO li. CIA. deixar nos seus rastos uma si-
ções. Uma pal'te impo.rtante àemias onde outróra existiu o'
dessa rotitna cOIlJsLste no trata- Açências e Representações em Geral bem organizado Reich. Este

d Matriz: Florian6polismellltlo cirúrgico de feri os em Rua João Pinto, n. 5 plano é amplamente ilustrado
llosições

.

muito av-a:nçadas do Caixa Postal, 37 por um despacho suéco envia-
IJrópdo campo die batalha. E,,- Filial: Cresciúma do da Alemanha e segundo °

tes métodos Diver,am início 11 ') Rua Floriano Peixoto, s/n (EdU. qual Hitler J'urou que os alia-
Pr6prio). Telegramas: uPRIMUSa

de,serto da Á:5rica, oJllde os hos- dos só encontrariam no terri-Agentes nos principais municipioe
rJitais de campanha situavam-· ..I" E..tado tório do Reicl1 ruinas, fome e .. _

morte. Seja ou não verdadeira
esta notícia a verdade é que
ele representa a intenção dos
nazistas. Mas os exércitos alia
dos estão avançando rapida
mente e plenamente prepara
dos para enfrentar uma situa
ção caótica e confiantes no fa
to de que a administração ci�
vil anglo-americana está intei
ramente aparelhada para neu

tralizar os sinistros planos de
Hitler". conclui o artigo cita
do.

Sedas. '.
Casemiras

CASA $••'. a(O$�
SCJ A F{ PEJLI�]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede inteJla)
Postal 5 t End. releg.: ((Scarpelli» __. Flori�nópol�

2...,..•

I
i
�
li

Dr. H. G. S.

I

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

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Parm. L. da Costa Avila

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

IExame de secreções.

I ft.utovaccinas e transfusão de sangue.

I Exame químico de farirlhé.ls, bebidas, café. águas, etc.
�-

A guerra e o progresso dos
médicos militares

�""f
_

� R. H. BOSCO LTDA.
� ITAJAi - $. CATARINA

� ... COMISSÁRIOS DE AVARIAS
�.1 Representações TranspOrtes Meritimos; Ferro-

I
Conslgnações •• Conta Próprio Vlonos. Radoviários, Aéreos,

Rlla Pedro Ferreira, 5 Cascos. Fôgo, Acidentes do
2' Pavimento Trabalho, Acidente. Pessoais,

CAIXA POSTAL, 117 ReliPon.abllidade Civil e \Tida.

L::!ereco Telearáfico « B O S C O})

SEGUROS DE:

IiIl/flll/flfI..
COMBATI O CEREBRO CANSIDO

Se V. verifica que esquece os

pontos dados em aula. se V. sente
suas energias decrescerem e se

fadiga ao mais leve esforço físico,
lembre-se do

j
seu cérebro. O

Cansaco cerebral é a causa vital
de tõdas as perturbações cujos
sintomas são: insônía, perda de
memória, dores de cabeça, rnáu
humor, esgotamento 11 e r vos o

por excesso de estudos ou de
diversões. perturbações dos or

gãos das secreções. etc. Si V.
cornecar a sentir um ou todos
êstes 'stntomas, recorra imediata
mente aos FOSl"A'I'OS RORS
FORD,

FOSFATOS HORSFORD contêm
em sua fórmula: sáís de Magné
sia. Cálcio. Sódio, Ferro e todos
os fosfatos indispensáveis ao per
feito funcionamento do cérebro
e dos nervos. FOSFATOS RO
RSFORD produzem efeitos rá
pidos e excelentes com um

vidro apenas.

..

fOSFATOS'
'

, .' , �' ,

HDRSFDRO

(�)RI_�.i\.NDO

Caixa
- _-....__4..·_.....�

Um futuro
ônibus aéreo
Londres, (B. N. s.) - Um

projeto de orgarrísação de cru

zeiros aéreos de férias sôbre o

terrítórío da Grã � Bretanha,
aos preços de passagens ferro
viárias de terceíra classe, foi
mencionado com aprovação
por Lord Swínton, Mílndstro da
Aviação Civil do Reino Unido .

r,'ala,ndo recentemente na oa
mara dOIS Lords, ele descreveu
a por-posta em fóco, que se de
ve às cornpanhías de €Is,tradas
de ferro bratânicas, como cons

titumrlo uma "atãtude avanca

da como as que sómente uma
indústria nova e vigorosa po
deria assumir". O emprego do
Bristol especialmente projeta
do para o transporte de carga
e passageíros tornará êste pla
no extremamerute ecomômíco,
de acôrdo com a Op1:111a,O do
"Daily Maãl " desea cidade.
Com um peso total de 40 pas
sageíros e voando em escalas
breves de não mais de 100 mi
lhas, a uma velocidade méelia
de 130 milhas por hora, calou-

I
la-se que esses aviões civis pro
duaürâo uma Tenda de um e

meio shllings pOT cada milha
percorrida. A idéia de adaptar
os aviões de carga Bristol às
suas futuras ftnalidaldes de
"ônibus aéreos " foi prelimi
narmente lembrada quando al
guns membros do comité aéreo
organizado pelas ferrovias bri
tânicas víeítaram as fábricas
(ela Companhia Bristol e viram
um modêlo do aviões em róco,
cuja produção deverá estai
sendo feita em massa nos co

meços do ano próximo.

HEMORROIDES
11ú ,i1fo4 MAls - '

€STf €5PfaF!CO rea.
ALIVIO IMtV/ATO!

A ação benéfica da Pomada
Mao Zan, preparada espe·
cialmente para todos 08 ca

sos de Hemorroides, é ime·
diata. alivia a8 dóre. e 08

pruridos. acalma e evita as

complicações infecciosas das

ulcerações e varizes hem.r·
roidaís. A venda em tuda.
as Farmacias em bisrragae
CORl cánula espeCial para
facmtar a apHcação.

....
MAN ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

40s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espíritl
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do se,

consultório para a Ruo Bu�
nos Aires, 220 - 10 andar
Rio de Janeiro, onde passa'
oferecer os seus préstimo!'
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e �l)

velope se 1 ado pa':o a reI>

posta.

e· Lãs

Tenha � IS \
seus f' I

intesti� �Tln

re9ulO:�"{\ ,Icomo .. �<y,

UselOI f --

(\.\ li

o

ASSINÁTUR

.\)Na Clpital
.OH ,.

Semestre ,ao II
.tJ(J�
.oo ��

Número avulso .3Uj-
No lDt��11 ..r �i

.lJuli

.!lO'h

'oor
Anúncio. median\te H.')l

Ane

Trimestre
Mês

Ano
Semestre
Trimestre

Os originais, mesm
casos, não serão

A direção Dão se

pelos conceitos t

artigos ass

Novo e8teto�
Londr-es, t�. N. s.)

que, no futuro. os iné:
fazer com maior prec
nósticos das doenças (

-Irtudr: de uma nova!
realizada pela indú
britânicu.
Trata-se de um no,· copilde peito, o qual foi ( pel,,lPrwdlCO "Plastics" 11 ex.

celente e::-;e11lp].0 de n�
llorlelagelll. () novo '

serú
l�ll�adl) pela c(?nhecid espe-
clal!za�a na j abrira pare'lhos cl:'urg!cos,. Van hers.
.vIudl'lawl ('(>lH Illsll"lllh s no.
.'HS matérias plústic<ts de
'eSlllHS I) aparelho, <fI npõeIe duas partes, tem 1110"Illa
'c crJ"I,oirlc, As va,nt' i;cÍ.
Jais sóbre os tip()� fi de
:;t('[ oscopln são. confl lI1eia.
revista mencionada, e (I

IU(' é l1lais im])orlant feito
�()hl]�H'1l10. do som Jl c o
lIe c mais 1I1lport<lil1t I\'il:.
�1�lml1E'l1to do som pro dos
Llldns extranhos, o l[lH ma-
neira de conseguir COI,tru,
Illt'ntos fabricarlos eOll.

L�ctifero�TôniCÕ�'
n....

e do leite. O bene o'
a_ctífero tem pres�a asrnaes, quer no peno ei.
amento quer no dJ.le2
. incalculável. O, L É
1m poderoso gal; itct re'

�'enerador orgâl nico iOl
;ficácia até hoj e (J

E:m sua farmád ia, o OS.
d 1861

No bar e no I
li N Oi '1.'

não deve falta

....._IJAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edição em português da
«Revista Militar» para
dístribuição no Brasil
Washington, (S. r. H.

760) - Um recente aviso di

rigido à Delegação Brasileira

junto à Comissão de Defesa
Brasil-Estados Unidos, revelou Compra e venda seu imo-

que a publicação oficial da velo mas faça-o com van-

"Army Command and Gene- tagern. por intermédio da
ral Staff School" de Fort Lea- firma A L. ALVES
venworth, Kansas, editará em

I
Rua Deodoro, 35.

breve um número especial em

I
�

português para distribuição
,;,._____ ..--

no Brasil. O número de abril"""- _rn rm mzzmc �....

da "Revista Militar" incluirá 1
essa primeira edição brasilei-:
ra, da qual mil exemplares se-I
rão impressos mensalmente I
afim de serem distribuidos

pe-lla bibliotéca militar do Minis
tério da Guerra do Brasil. A ,

assinatura anual da nova edi-Ição portuguêsa, que é uma re

vista de literatura militar,
., custará três dólares. Os nomes

"1.Jante mundo Vieira ra do diretor brasileiro e de dois
Dr. 0$1 neata capital c dr. assistentes, que residirão um
Acha.e Vieira Dutra. n1iil1no ano em Fort Leavenworth co

Olmundo Público da coro de mo hóspedes da "Army Com-
Pl'omotar IIII 1'IIIf
Ibiroma. � mand and G e n e r a 1 Staff No bnr e no lar

'\rnaldo Bitten� ��::e�l", serão anunciados em .K S O T
Dr. Jmhade de lua Et. fa· _ _

não eleve faltar
C láb

Acompd'-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;. Uma cidadezinha de a ria

/-
'naop de nome Paula. viu nQ�cer. numa.

.

DENTISlS I
Machado & V€�loso AVISO

caia de pobres, ma. piedosos pai.

SR�t ,um menino que, graça. a sua e-
.

�,. Vendedores exclusivos das i ducação cristã, cedo começou a
.

.

ato qualquer tide afamadas máquinas de cos- i A proprietária do "Salão I trilhar ali .endas da virtudel. De·

Exec\duras, ponteiem t ura marca «RENNER·;. Brasil" comunica à sua di.- I���i.,de re�i�:.:�a.g::.m Q.apR::a: 2�
V d

' .

t I tinta freguesia que mudou Ien as a V1S a e a prazo
I

anos de idade, para a solidão, A.

touro
d 2 aquele seu E>stabelecímentouras em ras Rua TraJ'ano, 7 -- Sobíado , traidos pelo exem_plo da virtude

d t para a'Rua Visconde de Ouro
en a apenas. Florianópolis. I Preto n. 2, onde. contando juntaram'le lhe outros jovens. Oa

.

,fANTlHO SERIINE

'I
com a mesma já conhecida habitantes da região construiram

(ONS I i competencia de seu p@ssoal. lhe. celas e com êste fato eltava

.1 Rut. Duarte SC=t:hutt.1 _..

.-'

d fundada. a. ordem dos Mínimos: O
espera continuar merecen o

Auxilio ás crianças norueguesds a preferência' de sempre. Papa aprovou a nova órdem· Luiz

O comérc.·o da Suéciad I ,-
- XI. rei da França, chamou o san·

-

d S d t
recusa o pe os a emaes -==-------.------- to para que intercedesse por êle;--la a no ena dOr e· Estocolmo, (Via Aérea) -

."". ._..._._"_.__ . Ia pois. moribundo reconhecia que a t
·

Apre�en'o a resolução ra A tentativa de arranjar a! I ! sua vida. não fôra como devia ter com o ex erlor
aneucalt) bom vizinhoi transferência de 15-20.000 cri-! Dr Ilnerreloro d� , sido. Nos braços de S. Froncieoo -

O dia,j, t (S 'rT a • U li U expirou o grande monarca: O H·
Estocolmo, (Vl'a Ae'rea)"lng on - . n, anças norueguesas p a r a I ; lho dêle. Carlos V I I 1. erigiuWasr Numa recen1sessão Suécia, não teve sucesso, de-I. Fonseca ;

para OI religiosos de S. Franci.co O "Svensk Utrikeshandel", or-
745) -·.ado norte-articano, clal'ou na imprensa suéca o o convento de Plessil·lea-Tours gão da "General Export Asso-
do Sellu-se O reconha:nento' Príncipe Carl, presidente da' MÉDICO Tombem a Espanha e a Alemo. ciation", da Suécia, informanha queriam tel' leu. frades Mi-
expressica de Boa Vilhanca Cruz Vermelha Suéca. As au- Todos os dias em Santo � nim09. Quando. aos 2 de Abril de qu� O comércio

. e�eri?r do
da Polí�esentaçã.o de,ua 1:8- toridades de ocupação alemã Amaro I 1307. Ião Francisco fechou OI: olholl paIS em 1944 atmgIU somente
pela ar autorizando i Presi- não deram permissão às crian- Atende a qualquer hora do ! :para este mundo. a sua obra es I 11.500.000 toneladas. Esta im-
soluçã()s Estados

�os
a ças de deixar a Noruéga. O dia e da noitl> tava bem consolidade e produz�a portância, que inclúi tanto as

dente {ar o primeir a ie príhcipe Carl também infor- RESIDÊNCIA:. ��:ci�i:lla.i:ruto. pal'a a salvaçao importações como as exporta-
pl'oclaro novo como "Dia mou, que na Holanda existem l:íot�l do Snr. CJ,1nha ções, é a mais baixa verificada
cada a Vizinho". A llüht(�ão' muitos famintos e por esta ':a-

S'ANTO AMARO nos ultimos anos (em compa-
do Bonapresentada]o se-II zão a S�écia enviará mais em- ração com o ano de 1939, que
que foirthur Capper, Repu- barques de víveres para aque- foi 37.000.000 toneladas). As

n�d
..

01' do EstadO. de�ansas, Ile país, do que tinha em vista. �� exportações e não as importa-
bllcanoa. que "um s elhan-! A Cruz Vermelha Suéca está

ALV 4RO RAMOS.!
P.... .1 .,,,Mfi.JA çôes é que mostram a maior

deCl�l'2erviria como spira-I mar;tdando tendas d� inverno 11 li • P.ilLl .1 .. baixa.

t�:la drão para tios os eqUlpaddas .

com lfogoe?, sacos
CIRURGIÃO-DENTISTA j""""---;' 011&- -Q-u-em-.-o-n-ec-.-r-tn-f-or-_-.-c-'-_-'-'"ç� . e I! seg'uirem, cqiuzin- para OrmIl' e ençOlS para . M� CIIl e tati.tiea MiUtar, trabalha •• .r6Jdtas a.lhores relaçÔ&linter- Kirkenes, como também (para, Rua Vitor Meireles, 18 d. pai. InlmillO.. E. .........

do a .n todas as Amlcas e o Oéste de Finnmark, 1}in dis- ser' Jal.ado. milltar••aa.. c•••
nas, EQ.e todo o mun"'. trito do Norte da Nor'4{éga. <OI,......._.__n..."....., ...,_....�.. ""'.........._..: l., ��.u Dr'" Ul, • �)..
ftlt�v� ,"

,

" .... , .. "

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

(
( OIlS!!J- P E. F E I T OI

IT��V�
i)
�\

�.J
ii!"

<
�\ Produto científico para embelezar os seios

" Honno Vivos n.· 1 para 08 ....108 pequenos ou flacldoe
-

�
Hormo Vivo. n.' 2 para o. seios qrandea, VOlumOIlO8.

Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança.
, j PIoáaaopolia _. 'ar........ Jlf1dw_,

.. lkaHrNr. e da ,. - Em Blumenau: F.",naei••
./.-'" .nit.. o Odin - &n ltajai: Far� Santa
::;..-"" $ 1'.....;,.ha.

1
..

VrDA SOCIAL
�-
'�08 I

mília. acha le neiita capital, o

ANIVEI I' I Hostin nosso estimado conterrâneo r».

O
le Arnaldo Bittencourt, elemento de

. de hoje transcorre projeção nos circules médico e

A ef.eméricl Illício de S. Exe
í

o . social do Estado. atualmente re

aliainala o 1.t�e1 Hostin, Bispo sidindo na cidade de Tubarão
Revma. D. Dlajes.
d.a Diocese de!ersariante terá o-

O ilustre a_ta data tão grata
portunidade. :os. de receber 08

para 011 catolall dernone troções
maiil inaqui'
do carinho. •

Ia Bittencourt
D. Mal�je a data natalí·

Transcorrelra. d. Malvina Bit
cio da exm'1 do saudoso conter

tancourt, viu·dolo Bittencourt e

râneó Joao ,. Heitor �i�tencoult
genitora dos] da Remlsch S. A.
dir.itor gereldo Bittencourt. a

e do Dr. Aro, rellidente em TllL
bali.udo eln
.barão, 1-.,.

Campos Ramos
(arlo" a dolo que ontem

Ani- o aniversário natalício
';1:< tram Itinto conterrâneo. SI'·

álio I' • Ramos Léleco.• alto
:::al'1. :la Empl'ezaAuto-Viaçéio
'funci -tacado e.portista.
Cata

108 lloJea
Zulmira rodo

o sr. AlcebílDi
da Créditltuo

VENDA SOB RECEITA MEDICA

t'
A,

Dia..
OI, fi
Predi lberto dll e

nctorideíc do B( dor.1
í 0(, .

Silva,
al'aail; BTa Maria GaliPei

Ia do Ir. João Po;
Verônica Nürn e.

r. Artur Nürnbe
Ida PoHs ;
Ce lina Cabra liJ:'&ive;
Leopoldina Vaz
Ivone Ramos;
Dulce Maria Li!eI;
ElBa Hoffmann;

LO Clal1dío Küh
•

! I

�

a exm(1.

�oto, espo
a exma,

ptl:.o do 5

a srita.
a .rita.
a exma.

Q lritCl.
Q .dtu.
o uita,
o m.nh

I

I

Móveis
Comprar, vender ou alugar

1. A SERViDORA

Clínica Geral de Adulto.
Doença. dali criançal

Laborat6rio de Análise.

Iclínrccs,
Consultório: rua Felipe Sch·

Irrridt , 21 [alto. da Caso Pa

raillo]. dai 1030 á. 12 e dlls

I15 o. 18 h•.
Re.idência: rua Vi.c. de Ouro

Preto. 64,

IFone: 769 [monuall

lo maior organização no

l1êrlero ne.to capital)

Rua João Pinto, 4.

Fone 775 .

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

.,
trôco em "Selos Pró Doente

I Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medí
eamentos, mais eonfôrto no'

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

110 Hospital de CarIdade).

Prefira uma parte de sea

.Atenção 1

rUIMl M fi -JOUft
.

Aceitam-se encomendas

BAZAR DE MODAS
(onfeções -- Alta costura

Nc.vidodes

Rua Felipe. Schmidt, 34

* Ouça, na Radio Nocional,
às 205. feiras, às 21.35, o

"Radio Almanaque Kolynos".

Limpa mais, .• agrada mais ... rende mais •••

dia °0�!���!d!�raa�l�o a�!�
e .oúde individuai.. Quando trio,
ativo a circulação do sangue ., s•

tomado diàriamente; põe a pels
em condiçõal de reai,til' melhol' àa
mudanças de temperatura.
Tome banho diat'Íamente. Prefi·

ro, porém, o banho frio pela me

nha, ao levantar·... SNES.
•

o dosanto
•

S. Francisco de Paula,
Confessor

O trabalho deve .er interrompido
por pequeno. intervalo. para ct.. •

canço. O trabalho contínuo, horaa
consecutivas, leva rópidament. à.
fadiga • predilpõe ao. acidente. e

molá.tias profi••ionai•.
Procure evitar a fadiga, inttrca·

londo no trabalho pequenos inter·
valos para rapoulo. SNES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Tosse e a Sufocacão da"
Asma ou Bronquite Alivia
das em Poucos Minutos
Sofre V. de acessos de asma ou brou. der-se contra os futuros ataques. Por

quite tão fortes que perde a respiração exemplo. muitas pessoas que haviam

por momentos e que não pode dormir 'i perdído peso, que passaram as noites
Tem que tossir tanlo que lhe parece sem dormir e que se sentiam sufocada.
abalar os músculos do estômago" Seno com os sucessivos ataques de asisa ou

te-se débil, incapaz de trabalhar o Tem bronquite, desoobriram que Mandaco

que evitar as correntes de ar e certos acabava com os acessos desde a prt
ahmentos? 1!esmo que esteja sofrendo I' metra noite e muitos. já bá anos, não

por muito tempo deve ter couüanca voltaram mais !l solrer de asma.

nesta nol'� receita médica chamada I Sinta Alívio Imediat�
Mandaco. I'udo o que tem li laz.er e ,.

tomar 2 pastilhas ás refeiçõea e os ata A pnrnerra dose de Mandaco con!e-
ques desaparecerão, Mendaco começa ca a trabalhar através do sangue, al�
a circular 110 sangue em poucos minu- dando li natureza a aca�ar com os eteí

tos. ajudando li promover uma respí- tos da asma e bronquite. Em pouco

ração fácil e livre, sono reparador e tempo. Ma�daco fara com, que se sJ�ta
tranquilo, de maneira que desde li pri- anos mais jovem e mais Iorte. Adquira
meira noite 'se sentirá mais jovem e Menda,co, hOje, mesmo, em qualquer
maís !ol'te. íarmácia: expernneure-o e veja como

dormirá bem esta noíte e como se seno

Anos sem Ataques de Asma tirá melhor amanhã, Nossa garantia é

M.ndaco não' produz apenas alivio 11 sua maior proteção.
quasí imediato e respíração livre. mas iMenda 11 oAcaba com

ajuda lambem o orgamsmo a dcfeu·: � a ...m••

" Agora tambem a Cr S 'OfOO
�-_ -.qr.--- _.•- ...........

A cíencio eletrônica na

pontualidade dQS trens

siado? Fricciont
Pronto Alívio

Radway e terá a-

Iívío im,!!diato.

, Pronto Alivio ,

'RADWJlY'-
, b ,I

LINIMENTO SEDATIVO

Emprêsa Aufo-Viação Limoense
",

Linha: Ptaça 15 de Novembro - Trindade
Afim de não serem prejudicados 09 merador�s da Vila

Operária (Penitenciári!l) e de Trindade, que geralmente ficam
sem condução por servirem-se da mesma linha de passageiro,s de
localidades servidas por qu·tros ôwbu s, esta Em prêsa reiO I vcu,

devidlilr11ente Butorizada. estpbeleçer linha diréta pera aquela
zona"ao preço únic;) de Cr$ 0,80 (oitenta centavos). a paltir
do dia 1°. de Abril vindouro.

, ,FlorianÓpolis, fI)arço de 1946,

--------------------'--,------

;'ta é a verdade)
atos de todos 08 modelos e dos tipos mais
df.lrno8, inclusive Sandolias poro praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
PRECOS SEM RIVAiS!

Não comp;em seus calçados sem visit.ar o

<'Tamancaria Barreiros,)
CONSELHEIRO MAFRA, 41

VENDEM-SE SEJA

�;
l)� ,

,

A

eú,.7
t f�

,
i

CASAS: na rua Uruquái. diverealt
pequena.. com renda mental de
420,00, por 37.000,00 cruzeiro•.
No Elltreito, por Cr$ 25.000.00.
Ein Coqueirol, por Cr$ 12.000.00.
'Na Avenida Rio BI'a.nco, por Cr$

48.000,00.
Uma na Tua Campa. NOVOI, num

terreno de 1.524m2; p?r 40.000,00,
cruzeiros.
Tratar com A. L. Alva., na ruo

DVe;NorBo'E35�SE:ma. pr:OP�ie:'1D de SIta em Bar
reiros , com casa, pasto. bôa

água e pequena chácara. 'fre·
tar 8 Avenida Mauro Ramos, 50.

-

Venda-s� o prédio n, 35
� U da rua Fernan-

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

Tratar à rua T030 Pinto n 51
•

- r.. t,�)t:.i« �""�'
•

..._

.,_....,

Motor Chevrolet

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

�
.í Ha sofrimentos que sadêlo para suas vitimas. ,
fazem envelhecer, E as Defenda-se contra esses 50-

Taes são as irregularidades Regulador, tônico, anti-dolo- �

no funcionamento du deli- raso, o poderoso remediu r

\

Senhoras. que dêles pa

decem, o sabem muito bem,

Inrnentos, que sào evitáveis.
Use A SAUDE DA MULHER. 1

nodos dolorosos. que tornam
cêrtas-íases do mês um pe-

cado organismo feminino, traz no nome o resumo de

como excessos, faltas, pe- suas virtudes, A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de

saude e bem-estar.

Vende-se um motor comp'eto
Chevrolet 1939 em perfeito es

.

tado. Tratar com Filipe Jorge

I
Edifício Laporta. V-9

Londres, CE. N. S.) - A má vez seja usada a indução. sso
I __

vis,jhi,1ic1ade fl)i sempre um in- foi sugerido, não só para co- , " --<.,
conveniente para a pontualtda- munições, mas para forneCi-I N: () liele dos t rens. A sinaltsaçâo au- mente de fluido a bondes e au- J.. ' !Ai

temática e luminosa reduziu a tomovoís elet.rIcos, há trinta 1 O médico de seu rádio,

dificuldade até certo ponto, anos. A geada, não menos que comunica à sua distinto

mas só quando a sanalisação ,
a névoa, é a inimiga da exati- clientela que mudou sue

for ímdependeute da observa-
J

dão 1108 noraríos. A experíên- !oficina para a Praça 15 de

cão visual deixará a névoa de! ria obtida durante a guerra em! Novembro n . 16, te r re o (oo
;{tmsar os trens. A ciência e1€'-: muitos aspectos ímdíca que os I lado da, Dehrgacia Fiscal.

troníca já atingiu um ponto' poineos que se congelam podem la v. 9

tem que pode oferecer meia du- i ser borr+tados com uma solu

zia de métodos de stnalisaçâo ção anti-coru-el-mte. Também

independentes da observação será possível aquecê-los eletri

visual. TTm" tarol " radiofond- camente. Um termostato POtl0-
('0. situado no POlTI,to de parada, ria Impedir, automaticamente,
noderta ernit.ir uma série conti- que os pontos vitaís eSf,r,iaSsemj;ma d: siuaís e trarrsll�it.ir au-: até oponto de se congelar. Es- Residência
tomattcamente aos íreíos do tas sao algumas das Idéias que I

trem que se aproxima, o sinal Ii estão sendo estudadas para sua I �e?de-se unia residência mo

de parada. O "radar" poderia a;p�icação às linhas

ferroviá-I
b,tllada ?o �entro da c!da?e

RPr ,ft�;(:i1l11ente aplicado aos! rias pelas quais cOlrrenun os Construçao �mda nova, solJd&

trens e permitiria ao maquiniS-! prime1ro.s trens do mundo, há e gr�?�e, Nao se atende Inter

ta ver se a linha está livre. Es- i mai.s de um século. med.la: lOS. Tratar na Tesoura

� es projetá" podem parecel1"
. - na do B�nc? �INCO»

.. futuristas", mas, de' fato, já Flonanopohs.
são aplicados na lm,glate.rra, SEUS músculos 10 v.5

ulle:n,as necessita,lHlo serem doem? Pegoll

�Lctaptaidos às ferrovias. No P.11-
um golpe de ar?

Utnto, é ainda inJseglllro adian
tar qual o sistema que será
considerado m.3Ji,�, eonvenir>n:t.e.
Pode ser f�lle sejam preferida.s
à rádio CO!'Tel1ites de alt,u fre
qu(1ncia alterna, tr:msmitlda

J elos trilho,> ou os fios que cor

rem ao longo da !tnha por mo
tivos de maior rlÍscreção e para
evHal' "encher" o etelr. Ou tal-

.... 1

A,SÁUDE DÁ �jULHEIt
•

OS SURDOS LUT�
..

Douglas XEWTOX exército; êsse próprío .

EGIZALE duo demonstrou a va: '_'Í-'

Um dos acontecimentos e prática de tal treina' l

um dos aspectos mais extraor- empregando sete antros'
dinários dessa guerra mundial entre o pessoal pe,

i
�

é a maneira como reabilitou os seu lxucedíno negô,
surdos. As pessoas cuja falta ra, ca guerra, ali} .�
de audição era uma desvauta- Instíão não e��./'Q
gem enorme para a obtenção mellHiculdade'lh' �
de empregos em épocas nor- jar 6ego e de'"

o

mai.s, verificam agora que es-, valoll longa -1
sa própria surdês lhes dá qua- entr�élgica e ii Grã�eta
lidades de sensibilidade e pers- nha eve aí um re'tado
picácia, de grande valor para prátitssim como eSlltuaL
certas industrÍas de guerra. O (U. J)
treinamento dos surdos é rea-

J

lizado na instituição St. JohuE'
-------

para Surdos e Mudos, fundada
qü:-<lquer tipo de maquinas ée por um belga e estabelecida
costl;trB, de pé ou de mão. e.,m Boston Spa, Yorkshíre. É
assim como: bicicletas. lTloto essa a única instituição católi
ciclé"tas e motores em geral. I ca de treinamento da sua es-

Informações com Machado I pécie na Inglaterra e encontra
& Veloso, à rti.a Trajano n. 8' se aos cuidados das dedicadaE'
- sobrado - Florianópolis. irmãs de Caridade de São Vi

cente de Paula. O fato de seUF

alunos triunfarem em tal tare·
fa possue um interêsse parti
cular nesta guerra, pois exem

plifica ainda outro aspecto da
comunhão da simpatia que dll'
rante tanto tempo ligou à In

glaterra a sua aliada, a Belgi
ca. Os responsáveis pela Insti·
tuição sempre insistiram em

que os surdos são operários ca

pazes e dignos de confiança,
podendo com treinamento es·

pecializados cuidarem de Si
próprios em qualquer sentido,
Os arquivos da Instituição
mostram numerosas prova�
disso. Citemos 'apenas mr

exemplo. Um dos alunos da
Instituição é agora mestre a1
faiate, tendo comemorado re

centemente suas bodas de pra-
VendA·se um de 24 H P.E ta de um feliz casamento i:tben

em perfeit-o estado de fun- çoado com quatro filhos nor

mais, alguns deles servindo no

tOMPRA-SE
CAS!HSCELANEAiist; í·
buidclos Rádios Fc. A.
Vic Válvula,s ,e 0:08.
Rua ms� lheiro Ma;., IC •

4 Olião de
nricferissimo

NoVi'ork - (s. l. __

728) -l:rico Verissimc' dis
tinto Dr. brasileiro, CIo úl
timo b "Brazilian :.tera
ture", á sendo vast3rtente
elogiaoelos críticos d1todo
O' paísjZ que escreveu êsse'
livro 'Ique estou cert de
que o lhor caminho 'Mra a
alma dm pais são os taba
lhos d�us escritores, é eU
sei quâmportante é Jal'a
nós aIl\canos do Norte b dOI
Sul, c4cermo-nos uns aos
outros'] "Precisamos e1itar
fórmul, acentuou. ",Elas
são to1�,perigosas. Ser �ni
preensile ser tolerante, é a
base dânizade e da paz: E a
paz e lizade ,são o lJosso
maior �rêsse nestes �nos
tormenbs.

Oportunidade
Vende-se um "bár" instaladc

na Avenida Mauro Ramos n, 4.

Informações no local. 5 v. 5
.

Vende se
Uma casa

,- de tiiolos.
no Estreíto, situada na E-tra
d.a Geral. próxima ao Balneário
Informações nesta r'edação.

10 v 5

Vande se
uma casa. tipo

fi
-,

«buoga:aw.,
recentemente construída na rua

Jag·uaruna. 23. Tratar na mes

ma. Sv-4

Locomovei'

cianamento.
Informações nest(l gerên

cio. (clt, P.)

RUA

Exij:uu O Sabào

"VIRGEM
<

ESPE(IALlD,A,I>E"
\V�F'PZEL IND'U'�1'J) I A' L-J(-')INVI,t I}"� .

' �,. .\,,' 1 . ..4 . .J i fvlêltClI retl1� I

reCOmendl-5e· Pi'" ho.pití.i, colegio, et,c. pele 'UI qu.lid.d.,. dCSlnFetente
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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li FABRICA UE lUOVJnS BRASIL
agora melhor aparelhada para servir

aos seus inúmeros clientes, apresenta,
em suas lojas. novos modelos para 1945.

Despachamos e engradamos gratuita
:mente para o interior. Peça In catálogo.

U.J.&.

"\De t: a 3O de Abril, mês em que comemora o 6· aniversário de sua fundação,
\\ Relojoaria Morilz oferece seu variadíssimo e moderno estoque por preços

i inacreditáveis. Procurem fazer uma visita sem compromisso e certifiquem-se ..

Só na Relojoaria Moritz-Felipe Schmídt-Edifício Amélia Neto ..

[

Londres, (BNS) - "Há pou- primeiro batismo de fogo em 11-;as horas passadas, os imensos 17 de abril de 1942 quando rea

,p,tio, s ferroviários no coração lizou seu primeiro "raid" díur-
t

". Alemanha Indusr.rial ergue- no centra Augsburgo, desne-]
'[l1-s,e com violência numa jande uma carga ele bombas'
:liJta e terrifica convulsão" até então considerada ímpos
.reve o "Evenímg Standard " sível de ser empregada, no paí-
l editorial". Com um eSÜ'Oin-: melro dos ataques às indústria
mais forte do que o de qual- bélicas vitais, constríbuíndo

'1 er r.rovão, vagões, trilhos e
I

assim para todas as nossas vi- I

�I'
.

Rmés blór-os de terra de tórías presentes. Daí por dian-I
1f apôio subiram a estupendas

I
te, n.oite após noite, toda a'

alturas, tc-rmando uma l1l0111,ta .,1 Alemanha estremeceu sob seus I

nha de fumaça e tragmentos-c- contínuos ataques. Onde quer
uma grande fôrça de "Laneas- que armas alemãs fossem Ia
ters

,. havia lançado as mais; brícadas os "Lancasters " sur

pesadas bombas já por eles I ;r,ial1l prontamemte, 'procull'an
empregadas. contendo 22.000 I do encomtrá-âas e atacá-las .

. libras de alto explosívo. O Munido com um tipo de bom-
H Laucaster ", é um símbolo do I ba que era uma versão antiga GRANT 803P

�eniOciMtifiooe&�gOOh�lda aWal, uma �mp�s bomba ---------------------.---------------------

Tia da Orã-Bretanha. Não é o de 12.000 libras, ele afundou o:
- --- ....... w

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

·"',,·"'----1Para dividir asmaior dos bombardeiros que I "T'irpitz ", rompendo também C()MPANHIA -AUANÇA DA BAIA
cruzam os céus, mas é ceita-I' com ela a represa do Mohne.' . fazendas entre osmente o que maior peso pode Em todas as partes em que os I fundAda em 1870 - Séde: 8 A I A
suportar e de construção intei-ICXérCitOS hr itân ícos e aliadOS;," INCENlHOS E TRANSPOH'i'ES componesesramente brítânioa. Evoluindo I combatiam, lá estava o "Lan- Clfr"" do balanço de 1943:

do velho bi-motor "Ma,11chAS- caster
"

para dar-Ihes seu in-I Capttní e resF"'V"" Cr, 74,617,035,�o Estocolmo, (Via aérea)
ter" de acôrdo c.om as especí- teiro apôio; aos il'UIilSOS em ReSjXlll:.,ablllÜ"üCS. , . , , . , , " Cr' 5.978.401.755.97 - O Comité de Lublín enviou

, ttcações do Mindstérlo do Ar, Stettin, f{oClnigsberg e Dres-I J
Receita "." , " , , ,.. Cr$ 84.616216.9:; seus delegados à província de

r
Ativo ", " " , , ,... Cr$ 129.920.006,90 Pomerânia, para prosseguir.

foi desenhado por um grupo elen; aos norte-americanos, em \: Sinistro" pagos nos últimos 10 anos crs 8662989890
J

� e·, . .. . • . . . .. .. . .• ." ,.,

na sua obra da divisão das ra-I� de técnícos deste país e c,o,ns- ',�olônia, e às nossas próprias I Regponsabllldooes,. '" , , .. . . , ,.,. Cr$ 76.73".40l.806.20

truido -nmrna das nossas fábri- tropas e às canadenses, rios ti
zendas entre os camponeses,

DlRErotUilS: - Dr Pamrtro Q·lHt.n f're1re d. O&rTalhO, Dr. Franc!a'() repetindo se as mesmas cenas
cas por trabalhadores britâ.ni- sang-rentos combates pela pos-I 1" 8ti .. An!E..o Ida�orn.. d

-
'

cos, tendo sido sua produção I
se de Caen" -- conclue o I ��nc1As e .utHlgenc1u em todo o terr1t6r1o Il&ClonaJ. _ IIU� no

e selvagerias, sendo os anti-

Inícíada em 1937. Recebeu seu I "Eve,nin�dard" .

I ��
Urugu(U. Rea-ul8dorea d.. ;,:rartu nu pl"!.nc1pa1a clcladee tta A.nWrtca. llu!ropII gos palácios e castelos espolia-

_

r • Atl'Ica, dos dos restos de seus .tesou-
AGENTE EM FLORIANóPOLIS ros, que OS alemães não conse-

� C.'\ M P o 8 L o B O A C I A. - Rua Felipe 8cbmidt, a. .. guíram levar consigo na fuga.

C
'

di í M' t P d· 1 � Cabra Po@tA1 Ql- 1� - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" Em t d ldeí f
re 1 O U UO ,re 10 � SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, fTAlAI. BLUME.

o as as a eias, oram or..

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL ganízados conselhos de cam-

poneses conforme os moldes
de conselhos russos. Os cam

poneses contrários a sovíetíza- ,

ção de suas aldeias foram
ameaçados de prisão, confisco
de suas propriedades e depor
tação para a SHjéria.

.
�---- . gelado

chá
chimarrão Romance, Po_ia, Reliqião, A.ic1g8o.

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
I,

Matemática, Fálica, Quimica. O...
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL '" Beb·d d

·

I logia; Mineralogia, Engenharia ci..

I a SaU ave vil, militar e naval, ea.p�torio..
ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (u;quin''í)

D...nho, Saneamento. Metcilurgia,.

I
Eletricidade-:- Ráài.,. Mcíquincu, Mo,...

_ Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. ' torei, Hidrduliea, A!••naria, Agri-
t ' r.ultura. V.t.rindl'io. ContablliQ�

�_7f··•...__- ------------------_ _ ' ...__-••-__III!I___ DlQi�úlo...w••ta.

..--------------------------------------�---,------

'"

O

1\
I'
,\

Reich estremece
dos

sob a

«Lancarsters»

Proprietários ._-, J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ },OO

I AIJVOGr\_D()S

- DE QUEM são ESTAS MãOS?

acao
,

•

Esta garantia extra que lhe ele-

recemos entra em vigor no mo

mento da compra. Basta especificar
General Electric.
-,- - - - - - - - - -

Ouça os "Festivais G-E", às Sas.

feiras, na Rádio Nacional, às 22,05.
Em ondas médias (PRE-8, 980 kcs.)
e curtas (PRL-7, 30,86 metros).
Um programa musicaL com atra

ções para todos os gostos.

SEMPRE solicito ao seu chamado,
o técnico-de-serviço da General

Electric é um amigo a zelar pela
conservação e bom funcionamento

de todo e qualquer aparelho G-E

que possuir. Estas mãos represen

tam, assim, toda uma organização
a trabalhar silenciosa e conflnuo

mente para sua completa satisfação,
para que a q uc lq u er momento

possa tirar o máximo de proveito
do aparelho G-E que adquirir.

..... ONTEM, HOJE, aMINHÃ
Apelar da &mer.incia em que hole le

encontra, a General Electrlc continua

prestando Cfl.iltiftcia 9 cooperaçãol com
0' meios e materiaili ao .eu aL.:ance.

Normalizada a situaçao, a General Electrlc,
mais bem a pa r e l ha da I estará a ,.u

dispor eom a presto.a .. a p.rfel,io
que sempre dl.llnlllulram seu. •...v�o..

GENERAL_ELECTBIC

I�------.---------------------------------
II CURSO POR CORRESPONDENVIA

1 CURSO GINASIAL EM UM ANO (J;lec-Lei n, 4.244)
Preparatorios para Direito, Medicina, engenharia, Escolas Mili
tares, Escola Tecnica de Aviação etc CONCURSOS: Banco do
Brasil, DASP e outros. CURSO COMERCIAL PRATICO, Taqui
grafia, Inglês etc. Matriculas cber+cs. Peçam prospectos hoje
mesmo à CAIXA POSTAL N. 3.379 S. Paulo - CURSO DE

MADUREZA «BRASIL» - Rua Vitorino Camilo, 782. I ' NOVOS e

I
USADOS

COMPRA •

VENDE
•

Idiemol por-
tugu&....po_
nhol i frOllca.,
ingUa, eto,MATE: \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Divergem os russos e anglo-americanos
Londres, 1 tU. P.) -

RnS-,gaçãO representando um go- Polónia não se fará represen
sos e anglo-americanos estão vêrrio amplo feito na base dos

I
tal' na couterêncía de São

c:ivergilldo acêrca do problema poloneses de Lublin ede Lon- F'rancísoo, a 25 de abril, a me

d.t representação polonesa na dres. De aoôrdo com a respos- nos que até lá tenha sido 01'

('(jnferência de São Francisco.' ta negativa anglo-americana a ganizado um novo govêrno.
1)() acôrdo com as mais rec.en-'

_

tes malícias orícía.ís tanto Lon
dres como Washtngton respon
<leram pela negativa ao pedido
de Moscou para' que o govêrno
dr Lubl in fosse representado
na conferência de São Francis
co. A firmam os ingleses e ame

iicam os que só seria possível o
comparecimento d-e urna dele-

Palmeiras 4 x Jabaquara 1.
Ipiranga 4 x Santos 1.

�

SUICIDOU-SE
À. 9,15 ho-ras de hoje compare

�au à Delegacia Regional de Polí
cia da capital, Juvelina Oliveira.
com 56 anal de idade, natural
deste Estado. casada, residente à
rua Nova Trento s/n, a qual infor
mou que seu marido, Danaria Ma
noel Oliveira, jornaleiro, com 50
anos de idade, natural de Torres,
Iôro encontrado morto na chocara
do sr. Stodieck. à rua Frei Ca
neca.

O suicida, para a efetivação de
leu treslcuccdc gesto, utilizara-se
de uma cinta, enforcando·se.

.

Nossc reportagem não conseguiu,
até o momento, descobrir as ra·

zões'que levaram Juvelino ao sui
cídio. Conseguiu. entretanto. que

já tentára pôr termo à vida duas
vezes antes. não logrando seu in-

tento por motivos vários. '\

florianõpolii 2 Abril de' 1945

Novos êxitos de Koniev Os passageiros
levaram a melhor
Sábado último, o ônibus da Em

preza Pi obat que fez a última
viagem. deixou o ponto. nesta co

pital. com uma antecedencia de

Recebl·das com Eleito$ dois 45 minutos ou seja, saiu as 20,45

anli-nazi$tas horas quando o horario determi-

t· f
nova às 21.30 horas. Com essa

83 IS a"a-o irregularidac'e 30 passageiros, entre.

.

\I ' F�'ancfort, 2 (U. P.) - Dois eles operarias e senhoras, que se

Washington, 1 (U. P.) - O cidadãos alemães anti-nazistas destinavam a São Jcaê e Palhoça, Em São Paulo
C.'ons�lllO Dil,'etor da Uíl1i�o I foram eleitos pelas autoridades localidades seI vidas pela citada
\ b t Empreza ficaram em má situação,hm_:l'lCana r�ce' eu com sa IS- militares aliadas para ocupar pois a rr aiorio, menos favorecida
ração a:s medidais ado�ada� pela os cargos de Burgomestre e pela sorte, não dispunha de recur

Argentina, as q�als foram/ Chefe de Policia desta cidade soa paro aluga!' limosines. Con

con.slC.le.radas de acordo �o'1ll.os I na qual as tropas norte-amerí- vem frizar que o
ô

a ibus em que a-

d l-tão deixou o ponto àquela hora
prmcipios a reso uçao CH1-; canas prosseguem eliminando

� por se achar lotado e com per-
qüenta e nove da Conferência: os franco atiradores que se miuão da Inspetoria de Veículos.
de Chapultepec. I ocultam em pontos afastados segundo declurou o policial' de
E, em vista disso, resolveu entre si. Seus nomes não foram serviço no «ponto» dos ônibus ao

comunicar à Argentina a pos-' divulgados para proteger suas Dire�or deste [ornol e mais ta_!'de
. . . •

I
, . .

o

I conhrmado pelo
í

nspetor de tron-
sibilídade da mesma assinar a famílias que ainda se encon- sito de serviço na Inspetoria de
"Ata" final da Conferência do I

tram na Alemanha nazista. I Veículos.México. A decisão. da União I
Acha-se reunido aqui para co- Os preiudic_ados I ã) se confo:

Pan Americana foi tornada por
I
operar com o govêrno militar' I mo.x:_do com too ab�t: l' la determ�-

. .. -. I . _ I no.çao, resolveram 11' a Irrspetorâouuanimídade. A .moçao. :P1 e- I aliado, em sessao permanente, I sendo recebidos pelo Guarda de dia
sentada para aceitar a açao da;.o Conselho Representativo à Inspetoria a quem relataram o

Ál'gelllti:nla como sai1\!ls,fa,tória "composto de químze membros, I fato e solicitaram providência•.
foi defendida pelo delezado 'Bntl'e os quais fli,O'ur�m um sa- i S_urpreendidos o� re,�l.omantes. ou-o

. ,.
o ..' vrrorn deste funClOnarlO o segulnte:

peruano, expressando a 0J)1-, cerdote católico, um míntstro «Isto é ordem superior, o carro

nião dos demais delegados jun- protestante um hebreu e vários encheu toc!a logo». e mesmo nada
tos à União Pan-Amerícana. I comercíantes. I posso fazer por não ter competen·

cio para tomar qualquer provi-

CI'. dencia. Corno 08 protestos con

lnlCaS tinuassem o Comissário de plano
tão na Delegacia de Policia reco

nhecendo a justa reclamação. com
toda a serenidade e energia tornou

providencias, telefonando para a

Palhoça entendeu· se com o pro

priet iria da Empreza e exigindo
dêste fosse enviado incontinente
um ônibus e imediatamente levou
o caso ao conhecimento do Cap.
Secretádo da Segurança que por
sua vez ordenou que um 8nibus da
linha Florianópolis - Estreito con

duzisse 05 pa. sagairo I at í São
Jcsé e Palhoça, o que foi feito as

23 horas aproximadamente.
O gesto do energico Comissário, d

.

e do snr. cap. Mourão Ratton é )em a nça ...
digno de elogios razão por que

- Viu? Na vela jd lIe faz chan
fazemos aqui o registro e por ser toge!
a primeira vez, pelo menos na li· I .

- Ora, isto não é passivei. seu

nha São José-Palhoça, qU'3 os paa· Lmo.

sageiros levaram a melhor com a
- Então ouça. amigo. Ia eu pro

Inspetoria de Veiculas e Trânsito testar, contra o Linhares quando
Público. Que lIirva de lição. o Lehmkuhl observou: «se assim o

fizeres, também protestaremos con·

tra o LoI6». Como pode imaginar,
fiquei indeciso e consultei o Vi.
riato, o qual ponderou: «Lino, dei,
X:l como está. Afinal c Loló ga
nhou a medalha. Se protestarmos
ela passará às mãos do cara de ...
qué dizê, do 4' colocado, o que
não será vantagem. O Loló, além
de veterano, é esforçado...

2 (U. P.) � Pesso.as autoriza- Após longa enfermi:lade, que
das da fronteira e representan- zombou de todos os recursos

tes exilados nas provincias da medico�, faleceu hoje, 8 sra.

Galizia e Catalunha l'eorgani- d. Cecilia Dortas, espôsa do
zaram partido denominado oosso conterrâneo e particular
"Galeuzka" com fim "de coor- amigo sr. ten João 'da Fome
denar os esforços para o.bter a

I
ca Dortas, oficial do Exército

autonomia de três dJstritos da Nacional, servindo no 14' B.C.
Nova Espanha, depOIS da der- O sepultamento da inditosa
rocada de Franco". l\fumbros ,enhora será efetuado. hoje,
do referido movimento dizem às 17 horas, no cemitério das
esperar obter mais tarde 'a ade- das Três Pontes, saindo o fe
são de outros representantes ,entro da casa sita à rua AI·
de grupos regionais autoriza- mirante Lamego, nesta capital.
dos, inclusive portugueses, le-
vando 0 estabelecimento da I

República federal Ibérica par-
I

Revogada a

ticipação de lJortuglUe�e$. O pri-; suspensão AS PRóXIMAS ELEICõES NA
mén:o p(�sso do m,?VI'llle�ItO do

I' BaÍl'es, 1 (U. P.) - o Ves- FEDERACÃü ATLÉTICA
parttdo GaleuzkJa COllls;ste no pertino "La Vanguardia" in- • RIO

.

GRANDENSE
programa do l'estabelecl�llento I formou que foi levantada a sus- Censura rigorosa P. Al('g1re. 31 (vin aérea) - De1l1-

do estatuto' de autono!ma tal lJe11Sa-o pOl' tempo 1'lldeteI'Ul'lna- 1\/IT ] (lT P) ... R' '0
tro de P(Jl]ICOS dias. a Féden::ção A·

Muitas
I J.oscou - 19or tlética Hin C;ranc!(>nse terá il r�uni·

COlllO ·foi autorizado na Consti- i do qlle 111e apll'ca'ra o o-ov::'r110! '

-do
. I'

-

ç
.

1 e=� a censllra e seguI'an a 111p .. ão de Assembléia Geral. afim de
,. . _

d 1934 O. t S ,. .

'''Ulçao e. sendo, portanto, a terceIra vez de que se conheçam os movi- renoyar a administração de 19,15.

d d Em di"l'l'sas tLmtutivas, () presideln-

nITl Hoje 2"-feira, às que se !'evoga u�na .01' em e mentos das fôrças de tanques te Jo.b Luiz Daudt procurou índi-
K 19.30 horas suspensao. em dOls d!as. Tanto russas, que investem sôbre CHI' o setl SlIcessor, tendo sido in.

a ordem d� SUSpe!lSaO c?mo a Viena, depois de flanquearem a feliz pl.ll'qlle os candidatos_ não acei
de l1evorgraçao estao ass.madas I linha de defesa inimiga basea- taram. Emt)'e Llles podemos citar ()

pelo capitão Cesai[' A. Segura, da o lago Busidler. Tambell1 a eapilão Jaguaré Teixeira, diretor do

C d DEEF e o desportista ),1. Jardim,hefe da Imprensa a Presi- coluna do Terceiro Exército menlbro da ('omissão técnica, peJo' Bob
dência da República, não sendo ucraciano que avança sôbre a E. C. Internacional. Agora, agita-se
dada qualquer explicação a res- linha do lago Neusedler a me- outro nome, de prestigio iillconte·ste

peito. nos de 65 kms. a sueste de Vie- e que poderá realiza,r muito pela
na esta' sendo l)rote�dda pela pauperrina entidade. o te'IH'illlte coro-

- � ael Valter Perachi Ball'celos. É cren-

censura do noticiário. ç-a ,geral (Jiue, se aceitar, o novo nome

Fro.nteira franco-espanho.la, ,reunirá absoluta unall1,imidade.

MOSCOU, 1 (U. P.) - Os soldados de Koniev, da P Fren
te Ucraniana, ocuparam os importantes entrocamentos de es

tradas de Ratibsor e Bieskau, situados na margem esquerda
do Oder.

.

Laboratório de Análises
Farmacêutico CiERCINO SILVA

(Chefe do Serviço de Labora tório da Assist�ncio)
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e qualquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico.

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

Reorganizado o
Partido 6aleuzka

-

D. Cecilia Bortas

Addie Cantor, George Murphy, Joan
Davis e Nancy Kelly em!

E O ESPETACULO CONTINUA
Nada de nazismo, nada de tt'agé

dias, nado de dramas .. ,

No programa:
Âs.istência Hospitalar - DFB

Noticias do Dia - Jornal
Impróprio ó-té 14 anos

Preços Cr$ 5,00 e 4,00 Excusou-se de
dar explicações

São. Paulo, 1 (via. aérea)
Chegou a esta capital o sr. Co·
riolano Goes, diretor da Cal'tei�
ra de Importação e Exportação
do. Banco do Bmsil. S. S. excu

so.u-se de 1'esponder às pergun
tas dos jOI'luàlstas sôbre os mo

tivos do fechamento da Socie
dade Amigos da América, ocor�

rido na sua gestão, dizendo que
não é mai� cperª ��lí�i�,

ROXY Hoje, 2"·feira às
19,30 horas.

Colossal programa:
!. Cousas nossas - nacional coop.
2 A Orquidea de Brrooklyn - com

William Bendix e Jae Saywer,
uma eletrizante corn&dia.

3' Um mundo de r\tmos· com

Mischa Auer, Koy Kyser e Joan
Davis ..Uma tem:pestade de mo·

lo:iiós .. canções e ritmos.
. .

Preço único Cr� a,40

itmanhã no Ritz e Roxy, em Ses-
5es das Moças· Bette Davi, e
s
lier.boJ* Mar.h,,'.;m; li C�.R'r.A

I Estocolmo, (Via Aérea)
1 Ultimamente, a situação de

O E8T 1100 Esportivo c<;>mbustiveis _;na Suécia tem
11 piorado muito, em grande

parte devido às dificuldades
.

de transportes de lenha. Des
de 28 de Fevereiro. não ha
mais agua quente nas casas
de apartamentos. Foi inaugu
rado, oficialmente, em 13 de
Fevereiro, parte de uma linha
(entre Ostersund e Jarpen)
da Estrada de Ferro do Esta
do. Agora 41% (4.600 quilô
metros) das linhas férreas es
tão eletrificadas. Calcula-se,
que, se as linhas eletrificadas
fossem providas por locomoti
vas a vapor, como antígamen-

Em Minas (jerais te, seria necessário. a aquísi-
Os jogos marcados para on ção de 2.000 locomotivas no

tem deixaram de se realiaar vas, como também mais .....
em virtude do

m.áu tempo

rei_17.00.0PO
t�nel�das de �arV�.ão.nante, em Belo Horizonte. Esta e quasi a Importação nor-

- mal de carvão durante um

A regata de Sábado ano, mas desde o começo do
O resultado da regata de sába- bloqueio alemão em 1940 as

do. seu completo êxito, seu br í- importações atingiram a im
lhante desfecho e a colocação dos portâncía de 5 milhões de to
c enco rren tea, não constituem aur- neladas anuais. Desde o outo
pz êso O próprio vento mostrou-se
dí spoato e, de fato, cooperou efi -

no passado o. comércio. com a

cientemente para o brilho c lcon- Alemanha cessou, e a Suécia
çado. Ao que consta, o entusiasmo ago.ra tem que econornisar:
do próp�io, t�nente Ay_res. foi tão l além disso, tem de ajudar ã.
extraordlnono que esta d isp os to o F' lâ dí f d dinstitui� um outro prêmio. de alto ln an la, o.rnece:g. o os se�s
valor, (l ser d ispu tod o em uma estoques de carvao, os quaIS
série de corridas. Até o leigo no são compostos das importa-
assunto, sábado, deíxou- se prender cões fôra do normal l -

à1 amuradas do Mira-Mar, tal a
'

.

_

beleza do espetáculo que se lhe
deparava, vibrando. com o se Eosse
antigo fã deste ou daquele timo
neiro!
A vitória, corno lIe sabe, coube a

Osmar Nunes, nome bastante co

nh(cilo nos meios náuticos, segui,
do por Orlando Filomeno e Rou
lino tiorn Ferro. também vater.:mcs.

tesultado dos jogos de ontem
No Rio

Duas importantes
ordens do dia
Moscou, 1 (U. P.) - O ma

rechal Stalin expediu hoje
duas importantes ordens do
día.ã uma dirigida às tropas dia
Primeira Frente uonan iana e
oucra dirigida às fôrças do ma

rechal Tolbukhin.

Vasco 2 x Botaíogo 1.
Fluminense I x América 1.

*

Em Porto Alegre
São José O x Inter nac onal O.
Renner 6 x 1\Tacional 2.

•

No bar e no lar
K N O 1.'

não deve faltar

11 crise de tombus
tivel ua Suécia

No bar e no lar
KNOT

não (leve faltar

Cine Odeon

ftlXIR' Of� �nGUEIM.

às 7 .�O horas )

...E o lucesso continúa 1... .J
O maior romance de amor do nall"

lia século:

JANE EYRE
A Mulher Sublime

com Joon Fontaine, Orson Welles,
John Sutton e Margaret O'Brien

No programa
Cine Jornal Brasileiro 3x87 Nac.

Coop.
Fox Airplan Newll 27x20

E Agora o Jooão A Marcha do
Tempo

Preços: Cr$ '5,00, 4,00 I) 2.00. Im
posto Incluso. Imp. até 14 anoll.

Cine Imperial
Ctll 7,30 horas

Senão Para Todos
PARIS ... a Cidade Luz, em todo

o sell antigo esplendor:
Paris em revista
Musicas, Muital Cançõeli
e Muitos Bailados

No programa
Assistencia Social Nac. Coop.

Papai no páu de .ebo Des. Popeye
Preço: Cr$ 2,40 único. Impoita

Incluso. Imp. até 140m II.

4a ·Feira no Odeon
Sessão Feminina

Hope e Madeleine Carroll um:
Minha Loura Favorita

Ãs anedotas e pladal ap.rea
temente Ingênuas sio grande.
armas de de8agreg'açlo mane·

Jadas pel. "Qulnt••eol.lua".'

E MAS,
IN F L.\M AÇO E 5,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

PARA

E C Z

F E R I DAS,

._�-- !-'�'r"-
� �......�__..� � �__�__�__d_ _j �.. �__:�\_______________________________________ 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


