
8esta�eleci�as as relações �iplomáticas co�i�,�i', Rússia
RIO, 2 (A. N.) o ITAMARATí DISTRIBUIU À IMPRENSA, POR INTERMÉDIO DA A. N.: "i.iJÁ;�E!L�� q,OJE, EM

WASHINGTON, ÀS 13 HORAS� HORA no RIO DE JANEIRO, A TROCA DE NOTAS ENTRE OS S'lIftR��$.A�P.tlS MAR·
TINS PEREIRA E SOUSA E ANDREIS GOMIKO, RESPECTIVAMENTE, EMBAIXADORES DO BRASIU�.��\!�J,lsSfiit;,··NAQUE.
LA CAPITAL9 PELA QUAL o BRASIL ESTABELECE RELAÇõES DIPLOMÁTICAS COM O GOVÊRNO ::fjx tmfIOSOVIÉTICA".

LONDRES, 2 (U. P.) - O comentarista von Hammer, da II· d P
" ·

7
· - ·

tDNB, afirma hoje que as unidades de assalto russas prende- aVISOS O sr. resos mais esploes nazIs as
ram seu ímpeto entre Ratior e o rio Neisse onde se trava uma

M· d 6
.

batalha das mais mortíferas. Admite, entretanto, que a oéste inlstro a uerra SANTIAGO DO CHILE, 2 (U. P.) - O jornal "La Nacion"

de Loslau os russos continuam exercendo forte pressão, ten- que ontem publicou a captura de Von Appen espião nazista

do conseguido penetrar num ponto até ao Oder. Enquanto is- Rio, 2 (A. N.) __ O ministro e sôbre quem pesa a acusação de ser o chefe de um grupo de

so, o Daily Mail, de Londres, reproduz uma informação de Dutra em aviso de sábado de- sabotadores, responsáveis pelos afundamentos do "Lantaro" e

fonte alemã dizendo que trinta divisões russas, ou seja tal- ter�ninou o fUl1Jcilon:ment�, a do "M.apocho", tod<:s _

com um carregamento, de salitre e �a
vez 450 mil homens, iniciaram um assalto em massa contra parttr de Ifí de abril próxuno.] tentat�va de dest��llça? d�, Canal do Panama, prossegue hoje
Sttetin. do curso de especiuliatas me- �nuncIando a captura de outros seU'iil'em�ros do g�upo .que,

ft·· cata'strole·· d-e Pe'tro�pOliaS �!�����ã�� �������u::çã�0I��m:l1�����crot: �Oi�t:r��g��f�; ;�I�O��I����;� mcomumcavelS e

I e 42 meses. Fcn fIxado em 100

O t
·

d FIOo número de vagas, devendo esas re COI aVla-O aRIO, 2 (A. N.) - A Associação Comercial de Petrópolis
I
inscrever-se nele sargentos e

acaba de entregar ao Chefe do Govêrno o resultado do ínqué-] cabos.
rito realizado para o levantamento do cadastro dos prejuízos I·

-

do comércio petropolítano. Os prejuízos montam em 13 mi- Rio, 2 (A. N.) - Segundo
Ihões e 450 mil cruzeiros. Até o momento foram sepultados 31 • aviso do Ministro da Guerra,
mortos da catastróte. Para salvar a maioria dos comerciantes fica adotado o distintivo retan

foram solicitada:s as seguintes medidas: 1°) moratoria por gular branco de 5 por 40 mili
trinta dias; 2° empréstimos pelo Estado do prazo de dez anos metros, para ser colocado '1110

a juros de 5 '1-; 3°) venda de todos os salvados, tal como se

en-I antebraço esquerdo das blusas

contram, sem selo de consumo, camisas e timícas de oficiais e

praças da FEB, por período de

Talvez, dentro de algumas horas ;a�l=S��n�:ro��r�l�:s: ;�l:t��
MADRi, 2 (U. P.) _. Informações de fontes fidedignas sa- ela para além-mar. Poderão ser

Iíentam que a Espanha está em vias de romper relações com alIsados tantos distintivos quan
Japão. Segundo consta, o rompimento terá lugar dentro de tos forem os períodos de 4 me-

alguns dias ou, mesmo, dentro de algumas horas, .

'ses

Em fuga na Holanda õlréfáísu-dá-·�FÃÍI-eúi
PARiS, 2 (U. P.) -- Os alemães estão fugindo da Holan- excursa-oda. O fato foi descoberto casualmente a tarde de sábado, quan

do aviadores aliados observaram, através de densas nuvens.,
as colunas de' veículos em fuga. Na zona de Enschede, qua
renta e oito kms. ao norte da localidade de Bocholt, já ocupa
da pelos britânicos, as estradas estavam atravancadas de veí

culos, e os aviadores aliados lançaram-se logo ao ataque, que
continuou noite afora.

Portugal· prepara-se para declara(guerra Fi;���.�1�{i
Londres, 2 (U. P.) - Por- r Timor, cuja ocupação pelos ja- contra a política de neutralí- torno da capital eslovaca,

tugal prepara-se para decla- poneses serviria de motivo pa- dade do sr. Salazar, no próprio avançando sôbre os arrabal
rar guerra ao Japão e tomar ra declaração de guerra. Com país. Uma notícia diz mesmo des setentrionais e orientais.
paute ativa na guerra do Pací- êsse ato, Salazar pretenderia que se registaram numerosas Enquanto isso, ao sul do Da
fico. É o que corre nos meios firmar a posição de Portugal prisões de trabalhadores, de- nubio as unidades conjuntas
diplomáticos de Londres. Di- ao lado das nações unidas e pois que a polícia descobriu de Malinovsky e Tolbukhin
zem eles que Portugal vem reforçar �ua própria posição uma conspiração do movimen- aprofundaram sua penetração
concentrando tropas e mate- interna. :E que segundo as to trabalhista destinada a pro- na Austría, e além das pontas

ria.l em Moçambique, para ten- mesmas informações, há um v.ocar um levant.e em. p.ortu-j de-lança blindadas, grandes
j§l.r· a reconquista da ilha de 1 forte movimento de resístêncía gal no dia da quéda de Berlim,

'

I �.

�2" ���)tr�uta.s��ça��:'!l!I;� Aviolentamente pela posse de auto-estrada que leva para:
Recklinghausen, informa hoje Dresden, a capital da Saxonia.

o comunicado alemão. E a E a rádio de Luxemburgo afir

agência Transocean diz que ma que o Sétimo Exército nor

pesados combates estão' sendo te-americano, depois de atra
travados no centro da cidade vessar a floresta do Odenwald

de Muenster. Enquanto isso, a e o rio Tauber, alcançou a zo

rádio de Bruxelas notícia que na fronteiriça entre a Baviera

os tanques de Patton estão e o Wurtenberg.
------------------

Prêso O Comt. do 13· Corpo de Exércitos
PARÍS, 2 (U. P.) - Mais dois generais alemães cairam

em poder dos aliados. Entre os prisioneiros feitos ontem na

frente oéste, figura o comandante do Décimo Terceiro Corpo
de Exércitos alemão, tenente general da artilharia, conde von

Oríola. E, segundo afirma a rádio suíça, fôrças do Terceiro

Exército aprisionaram, também, o general von Schaulenburg,
um parente do antigo embaixador alemão em Moscou, conde

von Der Schaulenburg.

o Que pleiteam os operários argentinos
BUENOS AIRES, 2 (U. P,) - Representantes de 16 asso

ciações operárias pediram ao govêrno a concessão .de liberda

de sindical, direito de greve, reabertura dos sindicatos liberaes

e liberdade de reunião, afim de que os operários possam mani
festar seu apoio às �ações unidas,

Assalto em massa contra Sttetin

Os aliados não ·(ompreendem
PARíS, 2 (U. P.) -- Um despacho do front diz que as pró

prias tropas aliadas não compreendem as conjecturas sôbre
um possível prolongamento da resistência alemã. Não vem

elas nenhum motivo porque o colapso alemão não deva se dar
nas próximos dias. Com os canhões médios aliados já avan

çando para o interior do Reich, dizem eles, é difícil de ímagí-
. nar como mesmo tropas inimigas retiradas da frente oriental,
pudessem deter a arrancada.

_ __

!

última proposta de paz
Hiller ameava massacrar prisioneiros se não for atendido

fuzilar todos os oficiais entre tum, Hitler teria estabelecído
os prisioneiros de guerra alia- um prazo de 8 dias a partir de
dos, executar todos os refens hoje. No entanto, um comen

das países ocupados ainda em tarísta do Míníssérío do Exte

poder dos alemães, e massa- rior em Londres declarou ho
crar os duzentos e cincoenta je que o govêrno britânico não
mil judeus que ainda existem tem absolutamente conheci
na Alemanha. Para a aceita- mento de semelhante propos

cusada, ° f'uherer ameaçaria ção desse verdadeiro ultima- ta.

Londres, 2 (U. P.) - Notí
cias de Estocolmo falam numa
última proposta de paz que

Hitler teria mandado entre
gar a Grã-Bretanha por inter
médio do sr. Von Ribbentrop.
Caso sua proposta fosse re-
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Cidade do Salvador, 2 (Via berto Hall, este ajudando de
Aérea) - Notícías chegadas a ordens do ministro da Aero
esta capital, ás últimas horas náutica. Segundo conseguimos
da tarde de ontem, provavel-I apurar, ainda, viajavam no

mente de Barreiras, informam avião sinistrado vários sargen
ter ocorrido alí um desastre tos da aviação militar e civis,
com um avião de transporte e n t r e homens e senhoras
da FAB, na ocasião em que cujos nomes não foi possível
manobrava prura aterrar. Não obter devido ás dificuldades de
se conhecem detalhes da triste comunicação com a cidade on
ocorrência mas sabe-se que o de ocorreu o desastre. Um dos
avião bateu num dos morros, sargentos, de nome Seabra,
explodindo em seguida. Nin- fazia-se acompanhar de sua

guem escapou das vinte pes- esposa e de filhos menores. To
soas que vinham a bordo. O das as. providências estavam
avião era pilotado pelo major sendo tomadas, á hora em que
Antônio Rezende Furtado, co- telegrafamos, para a identifi
mandante do Segundo Grupo cação dos COJ:1pos, que ficaram
de Transporte da FAB, servín- carbonizados, e seu enterra
do de co-píloto o tenente Ro- mento em Barreiras.

Washington, 2 (D. P.) - O
m a j o r - brigadeiro Armando
Trompowsky, chefe do estado
maior da Fôrça Aérea Brasi
leira, fará uma excursão, de
trinta dias, ás instalações mi
litares, navais e aéreas dos Es
tados Unidos, visitando nota
damente fábricas de aviões,
arsenais, etc. A excursão do al
to oficial da FAB começará
no dia 3 de abril.

efetivos de infantaria e cava
laria já transpuzeram a fron
teira. Uma notícia corrente em
Moscou afirma mesmo que To
bulkhin já estaria atacando a

própria cidade de Wierneus
tadt. E o comunicado alemão
de hoje admite que as pontas
de-lança russas estão nas ver
tentes meridionais dos montes
Eestha, quer dizer, a dezes
seis kms. apenas dos limites
de Viena e a 36 do centro mes
mo da çapttal a'l\$triaca. .__'

Fuga de indústriais nazistas
Moscou,2 (L N. S.) - O jor

nal russo "Armada Vermelha"
informou que os'alemães estão
evacuando por via aérea e em

submarinos as mais proemi
nentes figuras do Exército in
dustrial da Gestapo para paí
ses neutros.

Ag'entes alemães já estão es
ta:belecid& na Espanha, Portu
gal e Argentina, afim de or

ganizar a "evacuação desses
alemães que se encontram ca
muflados como nobres espa
nhóis relojoeiros suíços e açou
gueíros argentinos".

\

A 36 kms, de VienaNo bar e no lar
KNOT

não deve faltar

",
,
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2 o ESTADO- Terca·lelra. 3 ele Abril da '945
---,----------------------�----�--�--------------------------------------------------------------------------------------------����----����..�

De 1- a 30 de Abril, mês em' que comemora o

a Relojoaria Morilz oferece seu variadíssimo
inacreditáveis. Procurem fazer uma visita sem compromisso e certifiquem-se ..

Só na Relojoaria Moritz-Felípe Schmidt-Edífício Amélia

aniversário de sua fundação'
moderno estoque por preçose

Neto.
Combate a uma «Não se Ineta»
velha praga GRATIS! peça este livro

Lnnal rex. (B. X S,l - Xa campa
nha alllnll1lenil'e levada a de,i:lo nos

tcrr.ídór.í ns de Aí'r.ic a hr-itünica para
clL"fpl1l1cr ii CO],hi'i,Las contrn OS alta
ques dos gHifall1hotos, mhil iza-sc 11m

lJOVO j)J"i;ltllJllo iPl�lll'i('io dcscoocrto
por um grupo de cientisrtas do Hei

�I 1'!·�lid[). ,'I. xubstanciu cm fúco de
nom

í

ni-s« "ljt)lj" e ai.ida não é pos
�,; \'l'1 r"rnL'Cl'r detalhes sobre os seus

I::<ln pnlH'n lcs. Sabe-se. porém, que
us sr-ux efl'j,(us veern sendo. �Aé ag<'>
1"'1, mui!« sulisf'u toruos. É ncressiu-io
l,eiuar c-ampanh as pcríudicus purn
e v ilar ax fJn.gas ele gafanhotos, mui
[US das quais abragclll enormes úre
[JS de: lr-rru. estendendo-se algumas
a l1liU is de sete milhões de qnilome
Iras IJlI'�ldnNll)s, Seu poder dcstru :

idor é consklcruvel, ca l'culuudo-se
que a Ü rttÍll1a das grandes pragas
yeri[",icada alllli,"; da guerr-a produziu
danos do valor de. 3.750.000 libras
ester-linas, Atualmente, 3.600 indige
nas, dir igidos por 600 espccial ist as
ingleses, estão utilizando o novo pro
duto bem COIllO depositas de cerc

�'Iis salvos misturnrlos a uma subs
tancia venenosa. esta tar-efa são a-'
j udados pela espcrsão aérea efetua-'
Ib' unr aviões da TIAF dotados de
11m apar'ekho especial para este fim. 'IAssim, {IS au,tol'id'3lfies br-itânicas es-

1;10 empregando a cierioia l1l,od>e,nIH1J1
para dcstcuir uma praga que vem I
pesando sobre os povos dia Ociente
:\I&di.o desde os tempos bliblícos.

Per(a�a Gordura
Um métado novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê.lo agora nas far-

mácias. ,'to

1_lrT\ ",,,,dica da California que atende
;,ts Estrêla, de Cinema de Hollywood
c",,,,,,,briu um método seguro e novo

)),,1'" reduzir o excesso de gordura
"nlic,tétic:l. Esta descoberta Chamada
r,'oriuode dissolve a gordura de um

:nodo �cguro e rapldo, Comece a per
<ler peso na primeira semana e muitos

quilos no mês. Basta tomar 2 pastllha6
;: vezeS por dia. Formodê estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

fIgurá ntraente, de modo que poSsa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu'
ra. Peça Formode, hoje mesmo, em

oualquer farmácia. A nossa garantia é
á sua maior proteção.
Distr. S. I, P. Caixa Postal 3786 • Rio

Controle subterraneo
de trafego nas ruinas

LonLlres, (13. N, S.) - Um CO!!
,ho!le autOtlllutbeo de trafego l'ocalt
",ado u! centenas (-!te lll-C>!XOS do sub·
,�(}Io pode ser fornl�cido por meio de

lima aparelhagem O1"a em constnl

<,;iio sob os aUSlpícios da f,iI1ma 1'110"
msün-HOl1stollll para os s'erviços de

rrlÍ'n€ll'ação oa.l1bon�fel'a numa d,als

jaZÍ'das do Ht'in'o-Unicl>o. O novo ma

quinismo foi dcseuhado afim de fa
�t'I' J"ul1ic,ionar aUllomaticaQueJüe as

pOI'llas de cnltrada d,e ar, esseneiuis
cumo se s·a.h'(' a todo o sistema de

ventilaçüo daiS minas d'e gl'an1de
iJl'üful1did.ade. O equipamen10 em

ióco é de tal l11Ial1'cira disposto que.
as filas de ,'agoJl!l'tes trUjtlls-porbdo-1
,res 'Cle carvão fazem funC;iln�ll' i
em s'istema de "rela,is" foto�ClJ'etri
('os, lfnc por sua Yez, fecham a6 ))01'-1
l:Js lhe l'l1ll,rada d1e ar. Ao Jl],eSül10 tem·-I
po siio cOllÍ'ad:ls automa'l:ican�ellüe I
os vagonCltes, 'no inslaltllte em que os

I1lPs,mos atn,in'ssam as menciOll1ladas

j)().r[.as. Este no\'o sistema de con

trole ellelrico e autoanatico possúi
grrl'll'r!es vanitagenls em relação aos

antigos. espenundo-se que seja ap.lli
e:lldo ::: nutras formas de maquina
ria paI'a milneração, i'llc1u,�ive os ('

(Jl1tÍpamentos de extração e elevação
dos miíl1erios.

Prestlg1a O SOTêrno e ai

C!lassés lirmadattl, - o. leRII
um "q.lnta. !e4l)••I.t&", (Lo
Jt_ �.)'.

���Ie 3 cruzeiros em selos pIo parte palitai
t '7IN.6.S CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA

.?DHJ..l.14 JABOT1CASA ... lST.s..PAULO

Idi",ma. por
tuguê., e.pa·
nhol, francêe,
inglês. etc.

Este é o Litul.o. do fi lnio com o

qual o Hídz e Roxv. i n i ciurâo ama

nhâ qua.r.la f'eima. as sessões c irre

matogrúf'icas, i n.Llitul fllel·as "Sessões
tha camaradagem" pois 'o preço de

i.ngnesso para ,es.[la:s sessões é d'e
Cri) 1,20 (um cr-uzeiro e vi.nt.e cen

tavos) , 8e]](I,0 somente necessário
que 11'alga'l1l () vulor ikt en.t,ra,da
exato poi s não haverá troco 11'0S

ta,s sessões. Além do fi Ime pr i.ncl

pai, que é "�ão se meta" com

:\liclle] Aur-r. oonstará do progra
rua um .lin«!o "chorl ic' uma co-

média elo "abaãu".
Estias sessões fo,ralll orgatn'i.zad1as

('OHI () Iid o dlc pruporoi ornar a io-

dos um divor timen!o a prcç o irr i- -------------------r�-------'-----'
sório, sendo maJl'g0111 a que todos

Ipossam apreciar um bem Iilrne.
Corno se drils·se l8JciiITIla, é estr ita

mente necessámio que Itr'agam o va

lor da entrad'a ce.rl o, pois não ha
verá treco, islo som cx ceçâo.
Estas 8€>SSÔCls r-eal izan=se-âo to

das as semanas, não tendo dia de
Ierruinado, pois poderá sicr numa

segunda, quarta, sex ta ou sábado,
tudo dependendo da progromação
da semana,

Esp ei-amos que seja hem recebi
do pelo público mais estia ii�oYa

çâo dos quer irlos e sínnoaticos Ci
nes RITZ 'e ROXY.

O hor ár.lo escolhido para as

"sessões d a c.alllllllI'ad'alg,em" é no

RITZ ás 5 e 7 1/2 e HOXY ás 8
horas.

Pana. estas sessões estâo suspen
sa,g iodas aIS ·erut.radas de favor e

permalnellttes, com exceçã.o da,s au

torliclades e iÍmpil'en:sa.
------
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Rua Vitor Meireles, 18

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Romance, Poesia, Religiã.o, Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo·
loçia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
Dellenho, Saneamento, Metalurgia.
Ji:letricidade";" Rádio, Máquina., Mo·

tore.; Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ultura. Veterinária. Contabilidade

Dicionário•• etc. etc.

Machado & Ve.loso
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de cos

tnr& marca «RENNERil.
Vendas à vista e a prazo
Rua Trajano, 7 - Sobrado

Florianópolis,

CASA MISCELANEA distei
buidcra dos Rádios R. C. A.
Victor. Válvulas e Discos.

Rua C"nselheiro Mafra, \O .

Dr. Artor Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d-e Adulto.
Doença. das crianças

Laboratório da Ant::lises
clínica.,

Consultório: rua Felipe Sch·
midt, 21 [alto. da Casa Pa·

raiso], das 10 30 á. 12 e da.
15 à, 18 h•.

Residência: rua Visco de Ouro
Preto, 64.

Fone: 769 [manual I

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

-

Sob a dJ.reçâo cUniça do

DR.DJALMAMOELLMANN

Construção moderna e confortâvel, situada em apr<lzlV'el chãcara com

esplêndida vista para o ImlJ".

Excelente local para cura de repouso. Água fria e quente

APARELHAMENTO COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAl\IENTO

l\IÉDICO, CIRúRGICO E GíNEVOLóGlCO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Labol'atórlos para 08 exam&.! de elucidação de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro

Apartamentos de la classe .

Quartos de 2a classe ,., -

Quart-ls com duas camas , .

Cr$ 50,00 diário
Cr$ 30,00 "

Cr$ 20,00
"

Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇAO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.

� � .

MATE:
T1If1ilMI""'''CI'P''1

r=sl.gelado
chã

Bebida saudável

- r

VO IFILHA I MAt I
Todas deveIl� usar

(OU REGULADOR
A MULHER

AJivia as

VIEIRA;
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra climbnier 88 irregularid8df:lt>
das funçõe� periódicas diaS se·

hbürtl� É cp.lmaote e regul8dor
dessa", funções.
FLUXO-�EDATINA. pela SUR

compr'lvI1d'1 dicácia, é muito re

ceitRda. D�ve @er usada com
. confiançl'l.
r FLUXO·SEDATINA encontra-tlt'
MÃE em toda parte.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

SÓ na

I A SERVIDORA I

Ia maior organização no

gênero nuta capital]
Rua João Pinto, 4 .

Fone 775.

Dr. -Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO
os dias em Santo

Amaro
Todos

Atende a qualquer hora dCII
dia e da noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

I
I Araeeii Melo

A iJll ll'l'\'t'J1ção de DClIs na Europa

I
est�, lWlll clefiil)lidn na profecia de
Da.Iic.1. Ao I('n�p() em qu·e 1:'S n:1('io
nalidarl'es que aU vivem alcançassem
c grLtiu de anarquismo entre elas atu

! 'lIl1ll1clnte verificado, faria Deus vale]

lias sc-ns direi,tos Ilr,'qlliele COlntillcnte
1 hcm como llO orbe inteiro. O profc
i �a niio deixa dtiviela alg'uma quanio

110 eslabe!eeime,nto elo reino de
Deus, no llllllUdo, nesta geração. O

'- -.; nróprio SC1I11hor .1esús ensinou-nos a

••••••••••••••"..................................... :ledir ardl)]'osanwnle a vinda do rei
!)O do Seu Pai. Deste ma@D'Ü aIssunto
trataram os antigos profetas e tem, ;----..---...-- ..:isido este o tema consolador de todos
0S tempos el1lire os sinceros crell1tes
De todo o universo de Dens, nos-

s'Ü plalllcta foi o único a transviar-se
dos ,planos do Creado!". Segundo o

seUl propósito, porém, será êlc rcs

lalllrado para' ocuipar o lugar que
ihe fôra designado no cortejo do
mesmo universo. Ao seu devido tem
po, que longe não está,.o legítimo
Senhor da terra exercerá sua domi
nação nela, extirpando os seus o

pressores e exploradores, restaurall1-
do-a de tôda u llalrbárie do homem
falido, puríficalnd0-a de tôda a mal
dade.
Deus lem daKlo aos homell1ls a gra�

ta oportLllnidade fie se tornarem sú
ditos honrados do reino de paz e
amor que lhes tem prometido. Por
Seu Filho lhes abriu a porta � a-
cesso nquela elerna pátria; de p-az
e hem estar permaJllC1n1tes. �Ias êlcs
se t0m demonstrado contrariados
com a oferta do Creador l' a têm
regeitulrlo decididamente. Assim pro
cedenrlo, Dorém, excluem-se volul1-
tárianH'lnlle (le um fu<ttu'o feliz, e,
com um gesto tal, aceitarll a porção
que bem saberào qua,] ha de ser.'O DOENTE PôDE TEn MÉDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

I
•• .. ... w

Meditações

Comprar na CASA MISCE
LANEA ê saber economizar ..

_ Prefira nmo parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contrlbnlndo para
que êle tome loal8 um poucq
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto n�
leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de. Bumanfdad�

do Hospital de Caridade).

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casernira!!) riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOI·ina e aviamentos
para alfai<:1tea. que recebe diretamente das

Snra. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florion6polil, ..:... FILIAIS em Blumenau e Laje•.
melhore. fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção doa

visita antes de efetuarem suos compres. MATRIZ em

í �' �4 5.$ ,•.g�,••$.k.j l I!.Lt..t.t.I4 � ..

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,FRADES BENEDITINOS
Londres marco - A Escola

de -Dowsiudem
•

dirigida pelos
trades beneditinos, tem como

j nstrutor militar um frade que,
,

tendo lutado na Grande Guer
ra, atingiu no exército, o pos-

, to de capitão. Terminada a lu

ta, ôptou pela vida religiosa.
Quando há algum tempo, visi
tei essa abadia, a-fim-de assis
tir aos exercícios militares dos

alunos, o manje-capitão, ves

tf a seu uniforme de oficial.
Seus subalternos, tenentes,
'sargentos e cabos, eram mení
nos de 15 a 17 anos. Manobra
vam todos com a serenidade e

precisâo dos soldados protis
síonaís. Á Inglaterra vivia en

rão dias bem tristes e mobílí
zava tôda sua mão de obra, so
licitando o máximo de esforços
de todos os seus filhos. A Es
cola de Dowsíde pretendia ocu

par um posto de honra nessa

mobilização. Agora, passando
bastante tempo, leio o relató
rio oficial publicado pelos Di
retores da escola sôbre os atos
de heroismo praticados por
seus alunos nesta guerra. As
características são impressio
nantes: 61 morreram no cam

po de honra, dos quais seis na

màrinha de guerra, um na

mercante, 35 no exército e 19
na aviação. Além desses, exis
tem 46· prisioneiros dos ale
.inães e 12 desaparecidos. O
quadro 1utuoso impressiona,

.�obl'e'tuào porque ao mesmo

tempo é publicada a lista das
honrarias a que fizeram jús:
63 condecorações. Todos esses

lierols perte:aciam a famílias
católicas, porque essa escola é
'tuna das que na Inglaterra, só
recebem alunos católicos. Ca-
.da vez que chega a notícia de
uma nova baixa, os alunos são
informados imediatamente e o

i"nome do que tombou é inscri
to, na lista de honra: a revista

.

da escola publica sua biogra
fia e salienta os atos de gner
ra em que tomou parte. Não se

deve acerditar, entretanto, quo
.tudo isso sirva apenas para fa
zei' ver a guerra sob o ponto de

• vista do sacrifício e da morte,
porque os dirigentes da escola
fazem questão de que os alu
nos conheçam perfeitamente
os deveres· que lhes cabem na

lr'tlra presente. Um dos profes
�ores, por ocasião de minha
visita teve oportunidade de di
zer: "Nosso empenho é o de

.. devar muito alto o espírito
desses jovens, falando-lhes fre
'onentemente do ideal de soli
àa'riedacte humana, que não é
'sinão caridade cristã, que enal
tece e dignifica a guerra atual,
verdadeira luta pela liberdade,
0s· alunos sabem que se sacri
ficam pelo bem de seus seme

lha,ntes; que vão oferecer a

vida:. ·para a paz da humanida
de e benefício de seus amigos,
(',omO. ensina o FJvangelho".
Éis a guerra, sem ódios, a

guerra cO.m a maÍs elevada fi�
rtalidade, a guerra como bço
de fraternidade entre os po
vos. Parece extranho, à pri�
moira vista, ouvir-se naquela
Cãsa -as· vozes de comando do
oficial, assistir as manobras

dos pelotões que se preparam
para a luta, e ver mais tarde,
esses jovens, calados, em fila,
a caminho da sala de estudos
ou da capela. Compreende-se,
entretanto, que quem assim
pense, possa lutar, estudar e

orar ao mesmo tempo. - (U.
.T. B.)

DR. GEBHARD HROMADA

-

Indicador Médico

DR. r�iiADEir�A NEVES

Especta lista em alta cirúrgía e ginecolegia
Hospital "fliiguel Couto"

!BlHAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. ARAUJO

IINSTITUTO
DE DIAGNOOTICO

CUNICO
DR. DJALMA

I MOELLl\llANN

VENDE-SE �::it�r��i���_
reiros , com casa, pasto. bôa
água e pequena chácara. 'tra
tar a Avenida Mauro Remos 50,

DR. SETTE GUSMÃO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE 1'ISIOLOGIA DO. CENTRO DE SA1."'DE 1I� 00

HOSPITAl, "NERl'W RAMlOS",
ourso de aperfe}çoarnen to no Hospital São ,j_./uiz Gr�l1zaga, õe S�O P�ulG -��- .. E" ..x

.. est?
,;rlárJo do rnstítuto "Clemente }'erreipl". (ie jlão Paulo ::- Ex-méd íco Interno no
.'

Sanatór-io de Santos, €"1 campos do .Iotdão.
CUNICA GEJV\L - nUGN6STfCO PRECOCE Jj; 'rltA'l'AM.IDN'l'O HlSI',WU"LJZi\l)()

DI\S l)(lfiJNÇA,8 DO APARí.::I,HO RESPIRATóRIO,

m'�BA(;l\í.l !it: JàGOtlÜ�!jS
'.�·O.NSULTAS: Di;)i'i:;'lliP.l�_�_P. d(.�s 0 Ú� {i: noras. CON�ULT()RiO: Rua Vlt;>l' �teire�es, 18

R1!,SIDf,;l\CIA: Rua Estevas .rúnlor, 135 - TeI. 742.

rormac1o pela UruTerBldQd. dlt G!I:!Jew-.

Com prAtica noo hO�!u;'18 eurol"'UII'
Cl!n1ca m4\dlca em lI'erlll, l)e(ll�'i:J1I1, �;,Jol;n·

... do lllfiema nel'TOllQ, lI:plU"tJlbo $.,uIU>
W'l!!Illrio do bOD1«Dl t 11;11 mul!1..er

"-bIt.. T�ca!oo: DR. l'.&!I'L-Q 'r.aVAa_
� t.!_'II Rn.d:l<>l�t� Cl1:'l\k� ci.\lJ.t (J �i,

fIüU10ei dill A.breu CID:o.pll.:n,.Y01<l 'M." j'..u.
tot. �,_ruood.o em Hl!!'t .. v'.! & 6'-��,,!:A

P11bl1cc. pela Unh'er�ldM.� üO 1U4J (.!'l JI!'
a.efro. - Gllbülete dr; Rl!:.!o 1 -- KtfI'u<"

carllloeratla cllr.l� -- 1'I:;;-!'�"',r",.!uO ,},)'

lia} - Sondagem DuIY.i�.r.'! ._ ;'��.'"J.'''''

!te fimoterapi&. -- Labo;:'�t.:"'!tH) D� Ol�cr','!'::"

oopl\ll e .,nâli!m elíníce. - B.t:.A 1l'�1'.!It!l"O
Machl!do. 8. i'on. 1.1911. - i'1:>ManóPO.u..-

ITend,!?,_s".,.',. O prédio n, 35
11 nU..., r. da rua Fernan-
do Machado, nesta capital.

(e, á ele' ocupado).
T!"i tar à ru a .Ioão Pinto n 51
� .;._ \ " � _.i.... .s-r: '. ._

nli t ,,� I t
;r.i}'1�,r�\í.l/l'l\8 ...- §"",� ô.��llh�; �lJnÀ"��.'aH�,��2' l�&-� 10,306.c;,12 h�� (J. to.z'de ercaptoao.

1110 or \lusvro e,. é.1J ..dlli>, ll:... tll.li\� "" t9 l",�,",,,, -- O,NS1(Il,fOiUO: Uu .10110 f'Llot" ..... 1....;"","",40 - DR. AUMIJO R.OTOlO
V -1 4 I. i!'1)1!1(l' 1 «111 --- Re»;h'l<'lw,tl!:l: RliIJ'l PI'_�t�1ti� flOll!th,ll'), I\Ia
en"e-st um mOlor comp.e,o .• .

Médic. _ Cirm.díiG _ P3.rb�nJChevrolet 1939 em oerfeito es- i �--,..
-------_'---------

I A lOS 1tado. Tratar com Filipe Jorge ,". DR. ROLDAO CONSONJ ModerlU! e possante !lt.�t811l,;i;{}
Edifici I p t V 9 de 2(}il MA...... 1 icio .3 or a. A

OL"""'IA'" D"" o, ...n�OR.g PAO"'''t'�InUp.flIA Hl;ill'l.. 'I.L - !HJl'A eunm.GU - M ..,.�>. � mi .,"""... .�'" -

_

".'.U" Diagnóstico p{'eco�e da tubert:nlo""Formado pela F",':ulG�(je de MedicJ..,a da Unívereídade de São Paulo, onoe to
u1m .'.1 1. • • ..Jo

N-
""':q'

- •.
", , ·'",sl��;Jte púr vá

..

!'iG�, anos uo SUV1ÇO ClnJ,rgico do Prof .. Alípio Correia Neto. pu onair, uiceras g ...801·1'"1.\1I e U,Hl'
I (' 'ii., �..J.

' 'q�lil'gla do eSH)JT111g'o e vias btEar-es, ;l).!.e�tiI:t0g Qelg?oo e grosso, tírõíde, rins denaía, câncer do, eet':'mago, i,{eo: 1 ,- ,� "·/igt...ata,, bl'xi.;;;", \i ter'). (l' (l,ric .., e lroDll�:"'" 'li arícoceíe, hídeocele, varizes e hérnia çõell das vial bilia.r�3, rins, etc.
. ...... ,; .fo. ',Á .

CON::;UL'. ·AS:
, A li P +U' 1O ' ,., ,d' .la;! .. D:. Õ lJ'.lJ·"·' à 'lua Fei'pe &:hmld� 21 (altos da Ca.'Il\ Pa!"aiso}. Tel. �.õS8, p ca O nellmo-tOl:'a� 1Ir...ilW1G.meU1CO oe seu ra 10, n.Es'mlt:�rcIA; Roo -Est.eve,· Júnior. 179; T�I, lIi764 para o tratamento da Tl.lb"teu!Ol<dcomunica à sua distinta f .

�

I...
-

Pulmonar _ Tratamf:ntoll IUn<Íez·.
clientela que mudou sua DR* ivlARIO \lVENDHi�USEN nOIl e efil'�:;:cs de�tll mnJeiltia
f P'5 d Completo gabinete de Eletricidadeo icino para o. raça À e

iDlll,CDlII<1fl �",lll Fa(,Uld!l.de NIl.c. de Medtctna da Uni,...,rskllld-e do BruU) médica: Ondu curtas {\ ultl'õl-t�Ur-iiovembro n. 16, terreo (00 .t.,>lnt�·m" O.i) t>.,r··w�· 0<> GIm!"" !l.':MJca no ProfeSWT Oll"fruOc> Ollv",1n., médico ,)<
tas. Raios Infra-Verme!holJl e RaiOGledo da Delegacia Fiscal. DeJ)J9.J"tl.IXlento do lJalldtl Ultra Violeta. Infruon-Tera;;Jía

la v. 9 {J.I.J.t,}'HU;i .It'J.'íl:i.m_'A ,_ • .MolêstlM hl.tenllll de allult08 te cr""""''}I!''. ()O�!jULTóRW Consultório: Rua Deodoro, I

l.'
RIii:-8ID!:.N(;I.A: 8111. r.",Upe�ttt n. JII

- TeL Il1l1.

OONSUL�:�
_-

�Il"
Hl bIS

DQ,' ::�:'!'I��li::, �'�\O: lar•Residência Tet6fm!e 1.4.,.

Vende-se uma residência mo i DR. .f.\. SI''\NTAELt",\ ·al deneis conseguebiliada no centro da cidade'l (Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicir:a da i!iolar lOS antl-corpO!\Construção ainda nova, solida I Universidade do Brasil). Médico por concurso do SerViço Na- do s�rampoe grande, Não se atende inter !cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi-
Notáveis descobertas de produtosmediá! ios. TratfJr na Tesoura

II· 3ericórdia,
e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten- derivados do sangueria do Banco «INCO» te do sanatório Rio de Jamoiro na Capital Federal. NOVA YORK _ N. T. _ Em

Florianópolis. CLÍNICA MÉDiCA -- nnENC,{'l.S r;�EfnmSAS �'�;�;d�d�sc(��a }1�r����icin�1���gt�r��;lO v. 5,1 -- Consultório: Edifício Amélia Neto lvm laboratório de FisÍC'n (' Quimi-
,

- Rua Felipe Sc�midt. Consultas: Das 15 ás 1_8 �lOr�s -:- I CD. que "onJiou à direção do Dr.

CfifL.4nnA_Src i Residência: Rua Alvaro de carv_alho nO _18 - Flonanopolls. Edwin J. Colll1 e, desde 1930, a Fun-UIy_rK L
_. dação Hockefeller tem contribuido

Pilra sua: manutenç,ão com doações
'nm1l valor total de cerca de 200.000

Assistente do I'1'0f. Sanson, do R.lo de JaJlcll'O dólares. Quando rompeu fl guerra
E S P E C I A L 1ST A e ('m face das necessidarlcs de earú-

Doenças e operações elos OLHOS, OtJVIDOS, NARiZ e GA..."'tGA!ifTA I ter urgente, descobriu-se que 110 la-
Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORINO (lflbio e céu I boratório do Dr. Cobn ,já se haYia

da bôca fendidos de nascença)
I adquirido o conhecin1C'n,to e a técni-

�;sôfagoscopla. traqueoscopia, broncoscopiu p'l1·a retiradil ó" corpos estranhos. N,', I ea n('c�'ssários para solucionar um
CONSULT,1S: Ó".!I 1.0 �" 12 e das 15 1\", 18 horas ,I problelll1.'a premente que a situaçãoRua Vitor Melrelel':'._�4 - Fo�1.�7____________ impunha. Compreendendo a possi.--

I}··-R-A-R-MANDO 11 A i r..RIn hE A"Si§ I bilidade da pro�l}ft'a d.e plasma p�r�1
• f f'A.LJ'J "U 1.1 ".. .I .

1
socorro aos fenc[os vir ai ser malOl'

, �.' .

t" ' • ,.

Iº'··�' que as provisõ('� ,em processo deiJf>� Slfr,.h;oll de Chnic:a In.�Jhll .e!:: Asms d)Cl� �1\�;;H'lpa ., ,,",'8IH,A' produçiin, as autoridades e técnicosde CiI1ndade
... ! americ:ll1os sugeriram que se recor-CUNICA MWICA DE CRIANCAS fi ADULtOS I nesse �1O pia�ma elos tlIn,imnis (' npre-CONSUI,TóitJO: RUI! NUIl� Macha<lo, 7 (���f.iC!.Q 8. Francisco). foa(' t.M<l

,: se.lllan'nl.
O Dr. Cohn esse ,p

..
!'üh,temH,

, Con�u.tQI das 2, à� ?, ho,aa p['!['n que, com sua expel'll'nC'1a noRE�,,)IDf;NCIA: hua Marechal (Jmll1erme. 5. Fone 7&' estudo teórico dos elementos cans-

OR B IAS!:' r.""ARACO -I' ti!llt.iY.�S (.lo.snugue, lhe "e

..
s"e saIu-

• � r � _
.

çao. Sao �e�lmeule no[avelS as. des:
Mi -:ti fe do SI' Sifllili! do Centr de Saúde

I·
cobertas íeIta.s n.esse campo. Co,�ll.

, ,

M _C<) c e ,erv ço ce
.

o
T nua sendo objeto de escnllpulasa 1I1-[)Om�{"AS DA PELE -- S1FILIS -

T
AFECÇõES URO-�ENITA.S DEs. vestigação a possível conveniênciaWBOS OS SEXOS -. R.4..l0S INFRA-'ERMEL�OS E

Ul:TRA-V10L.ETAU1 de

trans.
mitl'r o plasma de cerlo.,>CONSULTAS: da!l.3.às.6 b. - R. FelIpe SCllmdt, 46 animais às veias do homem. i\!ws, oRES.: R. Jomvile, 47 - FONE 1648

processo obedecido para a separa
ção e <leeomposição do sangue dos

j um,imais foi igualmente adotaria com
! o sangue humano e alguns dos ele
mentos do último pl'ova'ram ser de
extraordinário valor para a medici
na e cirurgia. como a albumina, Cf.t-

.

tas protej,nas. fibrinogendo, trornbl
na, fibrina, etc.

"'"--'"----"----�-_...-----------------,--------,- ,Experiências que dão novas espe
ranças à humanidade

Dr i taUl n�'� D iUR li I o grupo de homens da ci0ilJ(',ia
e lift, nU a

.

a chefiados pelo Dr. CoIm eonsegnin
separar e concentrar os a.nti-corpos
do sarampo. No inverno pn�l'iado,
realizaram-se experiências CllDl .es
tes co,ll>centrados em Fíla:deUia, Bal
limare e Boston, procurando com
bater a referida epidemia e afirma
se que se obteve pleno êxito tanto na
cura da doença, Como na prevençãCJ
da mesma. Atualmente produz-sI'
grnln,de qllantídaJde de anti�corpos
do sarampo pal'a as fôrças al'madus
dRs Nações Unidas.
Horizontes de largas perspectiva>;
Desta maneira. o que começou co'

lho uma investigação a resppito da
conveniê,ncia do emprego do plas
ma, e cerios animais como s!Ü)�tifl1.
to do S3!ugue humano, palrn tranfu.
são, transformou-se num vaslo pJa�
no de anúlise do sangue, sl'par.ação
das substancias que o integram e fi

FISIOTERAPIA - DIATERMIA I
prova dos seus con·.:entrarlo:, parai

_ INF'RA-VEHMELHO Jin,s terapêuticos e profilátkos. E os
conhecimentos adrl1lirIdos n,tiUl la
boratório rledicado· inteiramente ao
estudo de problemas cientificos que
eram puramente teóricos, foram
aproveitados imediatar e eficazmen
te no esforço destinado a !iatillfazeõ.'
lllrf.{�nt�� JWç�1!8ir!lldeli b,lUlJI\IlIlS.

-

qualquer tipo de maquinas de
costura, de pé ou de mão.
assim corno: bicicletas. moto·
cicletss e motores em geral.
Informações com Machado

& Veloso, à rua Trajano n. 8
-- sobrado - Florianópolis_

Opor'unidade
Vende-se um "bár" instalado

na Avenida Mauro Ramos n,4.
Irlformações no Jocal. 5 v. 5

Vende �e
Uma casa

- ii PI� de tijolos,
no Estreíto, situada na Estra
de Geral, próxima ao Balneário.
[oformacões nesta redação.

10 v,S

Venda se
uma casa, tipo

III \). -bul1galow»,
recentemente construída na rUE

Jaguaruna. 23. Tratar na mes

ma. Sv.4
•

---_._�-

DR. SAVAS LACERD.A

Locomovei
Vend'a-se um de 24 H.P.E.

em perfeito estado de fun.
donamento.
Informações

No bar e no lar
KNOT

não deTe faltar

nesta gerên
(alt P.)da.

--"'�---------"--_.__ .�

Camis9s, Grsva-tas, Piieme$

1
Meisads8 melhores. pelos me

- lJorea preços 66 na CASA MIS'
:. CILANEA - Ruae. Mafra, 9

Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
mOdt;rno9. inclusive Sandoli'ls paro praia ao alcance
dus SENHORAS e SENHORITAS, por verda.deiros

RIVAIS!PRECOS SEM
Não comp;em seus

«Tamancaria
RUA CONSELHEIRO

calçados sem visH;ar a

Barreiros»)
MAFRA, 41

--- -_ .. _--.- ,.�" _ .. - .. "

!ii".!l..,d�lIlltll "m V(>eDÇt9'" de §o>In.ho.
".:IlI - Vias Ur-j,n!Ui>lB .

(ogia (e.<)�r:>Ç!lR de Renhoras) com (}

Profe3Sc.r M01"aes W Barrv�. 'la Fa
':.ulüllde olp. Me-rlicllui de Sl<o Paulo.

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta,
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia_
CONSULT(IRIO - Felípe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
HESIDENCJA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. REMIGIO I
CLtNWA iUlDICA. I

lfolHtiu 1n� de Senhor.. 8 (,.'f1.. i
..:),çu em G<'..I'1l.1. CON5U!l1"O:ru:O: _,Rua I1'ei.1�� 1ilcn.'llMt - 1!Jd!f.1cl0 �llA N.to,

I'l'oo-a 15tn, li II" 1:3 e 14 li. 17 boru. RJIl.. ,

lZIDSlNCI.A:,' Largo Benjamin IConstante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

Oln'l'f;ia • 0rt0�1.. CIbIlea fi GIrlIqtAt
to rotou.. PI!rtce • .0fIIIl08ll .. SIIUlIoralll.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Diá
�mcmte ru 11 li 17 bO!.'Ul. Rlll!ID:eN·

Dr. Newton d'Avila

·:.1�(irgKI)� (i�� a!�çôes do ap�..l'êlllO
gcnlt1J.i f�mJ.nino !'í.Tte:.-o. !lvár!o.!J
t!'O.m�J.(i.II, er.c.).
Cura !"a<llca.\ da. Inflll.m� (.\{Nl

Il,nexoe (0.,.111'108, trom\)a�), sem ope·
,"8.çr.o), Tr!lW,m�Dto r1e t.()rt� ns s1l�
t11rbio: da m_litna�lío t eh eeotcrW
dade.
Tratam<!ntQ !no('lel'lJo í1n bleBol"t'A

gta all11d.. � crÔnlOJl, em 8J'J1006 0.1

aeX-02. l,):'}!' pró'C�sg.oR Jr.oo.etm();!ll &oh
C(mtrlll� I:rldOOCóplco -_ Ur«ltrGGOOpls
- e de labol'e.tórlo,

OONSUJ_TAS: - Du 10.30 b U
noras e 11M 2 li 8.
ConllUltôl"kl - RUA Tinldent.a u..

FQn�: 1.6eS.
RealtMI-ll.e1J
(��),

Operações -- Vias Urinaria. _. Doen
ça. doa intestinos, réto e onu.
-. Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia .- Infra-vermell)o I

Comult: Vitor Muirelu, 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•. e.

à tara., doa 16 M, em cIiante
RNi;J: VW,.! RQrna. (16.
,

r"N' lOO1.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:::�:�eia�ra d:::��:�a:s da O heroísmo do filho de um antigo embaixador �f�i:��fi�n�i����t�e���::h��:
Europa e do Oriente se-me (Vl�e j,a comandar o grupo que

da França no RiaD d'e Janelaro se constiuuia 'na Peedrlére: - esta-
va reconhecendo os arredores para

Washington - (S. r. H. ()rganlízar seu sistema de alerta.

';.32) - Planos para ajudar a Certa propaganda, promovida não dias de Junho de HJ44, tão próximos vê!' o estado cm que se encontrava RJepl'O'Vei-lhe a lououra de ter dei-

.«estauração das bíblíotécas da só pelos inaniigos da França, como aimída de riós, ao coração de todos a instalação. Um dia, seguindo pelos xado ali a bicicleta com o seu nome

Europa e do Oriente que muí- por todos aqueles que sempre pro- os Irxmcêses, onde, sob o peso da: oamínhos que sulcavam as flores- e día-eção inscritos Ida placa". Isso
curam - e ainda procuram - se bola alcmâ, começava a nascer uma tas, deparei 'COIl! duas bicícletas eu- não é nenhuma dououra, respondeu

to sofreram durante a guerra opor ao triunfo do Dir-eito c (b Jus- grande esperança. Por toda a parte costadas a uma árvor-e. Era um me, é um ato bem /l'lef.let!i�o e preme
com a pilhagem e a selvageria tiça, pretendeu apresentar- a "ma- os homens abandonavam o traba- achado Jnsólito, ali em pleno bos- ditado. .Já passou 'Ü tempo de 1I10i'l

do inimigo, foram desenvolvi- Iquis" fruncês como um íncontrola- lho c se iam junlar, .11,0 fundo do. que, bastante longe da fazenda, on- esconder ...mos; devemos, pelo eon

dos na Conferência sôbre Li- ,do. I' um H\cl'l,tureiro, saído das mais bosques, a esses grupos, a esses de me esperavam aJ,guns jovens do trár-io, mostrar-rios, aliciar os temo-

'bl' té D
baixas camarrus da população fran- "maqui,,", que há longos meses es- destucamento precursor. Ocultei-me 'DOSOS, deoidér Os hesitantes. Meu

Vl'OS para Bi 1<;'> e�as ev�- .cêsa. ="iuda mais Ilonge dia verdade. Ül\13m sendo armados pela Resistên- pai-a observar. Naquele momento nome representa a']lgl.lltlliI coisa nes-

tadas. A Conferencia, patrocí-lo "rnaqrns
" f'rancôs é a própria da, apesar das or-dens de esperai e .ainda se requeria muita prudência. ta região; levo-o rra placa e levá-Io

nada conjuntamente pelo De- Fr,a:nça. ürilullY{ll de todas ns classes de permanecerem ocatltos. O boche espiava por toda a parte e ei sem o menor receio". MiClhel

partamento de Estado e pela SOl1IaIs., das mais humildes as mais ;-,ro canto de uma proviucia, oauíe a Gestapo uão nos d!alval 1l111I1 momen- Conty pagatria com a v,id!a aquela
.. . , 'l'levac!'1s, procedcrutcs de todas as cu me reflllgülra e "tra'ball.a\na", to de faj,ga. Al,gumas semanas 31I1iLes r-or-agem, Alguns dias depois, os ale
Bíblíotéca �o COl'_lgres:"o I

dos .teu·de·;nicias politicas e de tô das as '()l'l)'.)lll-s'e logo evidení.e que ais 01I'- tinha preso e levado, Deus sabe mães acamparam 'e atacaram a 30
Estados Unidos, dISCUtiU pro- ICI'('llÇoaS religiosas, o "rnaquis " da g�'lljzações já preparadas não eram pau-a onde, dois padres da povoação, quilometros da pequenaí povoação

postas para um esfôrço nacío- ;França. foi o homem qu(' comhateu a inda suf'icientes. Perante o afiluxo um vetonineu-lo, algums fuzendeiros de ... , onde lhes tinham assinalado

nal coordenado por uma orga- ;pela iudependcucin d�1 sua pútriu dos voluntár-ios, lIirg-ia malÍs acam- e camponeses e um caçador com () 'a presença dia "rnaquis". Os' grupos
. _ .

d
.

d l,ocupada e pelas liI1Jerda(}es nmcaçn- p.unen tos. mais armas, mais chefes, qual cu coturnava ir a caça. do java- 'das cercanias uniram-se e tentaeasn

nllmçao pnva a, para aJu as das de lodos os POYOs tid mundo. d():; soube, assim. uma manhã, que o li -antes ·da guerva - nas ma- atacá-los de Flanco, Contv partiu
as bibliotécas desfalcadas a lImais dcsvcnturudos aos ruais feliz e«. grupo a cujo setor eu pertencia, nhãs de inver-no. Apesar de toda a om motocicLeta, em serv�o d'e il'e

renovar seu estoque de livros,
I
Neste .r.dalto, que aeaba de srr linha completado lodos os seus de- astúQi,a fios yelhos caçadüres furtí- conhecimento, com um carnaradaj de

culturais técnicos e científi- ll'a:nsmltl�o ao Scniço Fr'alnçl\� de IÍlos c que ('r.a preciso conce�11:rar vos, se 'linha deixa'c],o, eUlulIlcia,r por apeli-do :VliHo. MiUo gll!iava a maqui-
'., .

fl t Inl!ormaçoes por 111m francts reC!:ll· c acampar esses homens. Indiquei UIIll ageil1lte da milícia d'e Vichy por na e Mi.chel ia UIO "sride-car". Os

cos, penOdlCoS � pan e o.s, j,enlwute ohegado ao Brasi toO (' q!Ue foi llill l'eJúgi(l, por milll1 es,c.olhido, 00- ter esc(ylldi-dJo em sua casla dois t,ra- dois, CI11 ItraJ,es dvis. Na est['alda,
que forarn destrUIdos duran�e NllllJlbel1l rUm "macrlllis" n�l luta peja ele constituir UIll Inovo grupo em b�,il;ha>dones refnutár-ios aD trabalho C[lJlalud!o altnda se juLgavam longe dos

a guerra, e também a adqui- liberdade do seu pais verifica-sr t'onno do núdeo pr,ocedleln�e da pri- COn1pu,!:sc"JriIO na Alemalnh:a. Obsiervei hoches, <foram sUlI'rpneelllididos por

rir novas obras publicadas de- bem essa v,erdrucle. O nome d,c mi- Ilwim fonTlalção. Era lIIma falzeJú!'a um il1s'ta'nte, ,uada \íi e aproximei- Ufll13 patrulha .f!!e SS. IntelI1rogavaw
.

d
.

t d h ti- c11el COl11t y, o desse pro,tagu<I1lista, :lhanJolllad:1, rodralda (1,e allgu'lls he'c- me das bidc:lletas. Uma delas que esses, nress'e momen�o, ilIm gUllII"da-
�OlS O rompImen O as os

I
filtho de um ;�nltigro Embaixa.rlor da tares de krm e sibnacla no meio de inse.nsftiLa ;il1�,r\]dênda -- tinrhlfl 'lIm�l :1110'resta1 á ponta de sua casa, per-

lldade.s. IFNlIlça no Rio de Janeiro, é hem l;,m bosque, Dos himiltl's d'o pl,amlJlto ollaca COIlll esse nOlllle 1ns·crito: - gill'Ultando-lhe se havia "maqu1s" nos

-

.
('onheoidu da: sociedlade carioca. A onrde ficava a fazenc1'a, podia avis- .\Iiehe,J Conty. 3r,I'ed'OI'es: o homem aüabav'al de lhes

d
sua lI1nl'te em fnc-nte do inimigo, ao lar-se todos oS valrs que a ci1'oon-l Conhle,eia l1lIuHo os Conlty: mora- r,eSip.OInder qUle .não,. quando o moto

do . l"a lado dI) guarda üore,tal e do caç-a- .davam e E'l1'Xil'rgar os movime'ntos VllIl1l iP()if aquelas red1ondezas. O paJi., passou.. O� �S. a_br'llrall? o fago sem

,!o!' de .iàva']l, é um testemunho elo- que por eles se f.aziam. PodiaJIn-se Emnacixardor ·dal FmlnlÇa n'O Brasil, voz de ,mtll1]ld'açao, ceJfaram a·s per

;'fllenle de como,. 'ua luta pel,a Ull111c- rseonde<r cem homens iI1as viz.inhan- uns .anos depois da úl'tilillla guerra, nals à.)s dois moto,oiCl.!Ji·si!,as, ,trazen·

São Benedito, o santo Preto pendência da Fl'ança·. se irmanavam ças. ab3s1t'('er�se c escolher um poml- contni'buira n1juito pa["a to�'nar uH do-os gravemente f�ddos para_ dian-
tuc]as as classes, todas no mesmo I to para pnraquec]ias de atrmas, com famosa a beleza d'fll haia do Rio de te dia casa'. De.srpe'J3!r�m euiao wn

Se os outros santos tiveram um posto, sem distinção de calegorías. () minimo de observadoll'es. I Janleiro, de qillle nos f,azia si(l!borosas ca-nreWldlQr de rfll!s!)!I-ll1!e,tr,alh�oI'
btlrço obrilhan ta.do pela nobre, Heporto-m e aqueles pri<1lleiJ''ls Ao fim da ül'nle, eu l'iOS�lumaYa ir (iescI1ições. ::Vnohel lera o seu filho s'oIbre·o guwrd1a, que CaIU ino sólo,

--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;--------------
- crivado de halas, IJ1Ta,S aàlI1.da vivo.

ZQ ou riqueza de seus antepasso.- ="'" --

dos, o de Benedito o ela. pela po I I Enifrr'araITI de.pois na casa e obr!Íga-

���:ao: P�i�r:��d;d:llc�:vosse�:v��::� i �D'VOG· 1\ -D() '3 SRS DENTIST IS I
�a�11�d��I�I,��q����'��at�ê�a,�:���:

t- J- • li jazÜIIITI, s'ell11 80.conro, em :pl,eno sói0,
�ara a Sicília da Etiópia. Chama- .A... - Á.

..

-
........ '11IOS es,terrtores da .agonia, d�an�e da.

vam·se Cristovam Manaiilseri e Executo qualquer tl'pO de
- porta, pedindo um pouoo de água.

Dianna Larcan e viviam, em S. Dr. OSV.4LDO BULCAO VIANNA d t d ten auras, pon es em Quando os nazistas a'eabaraJU de al-
Filadelfo. O seu primogênito rece Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

louro
ou palacril. Conserto

Illloçar,
sem permi'tk que a mulher

beu o nome do grande patriarca saissre fóra da casa, rrecata,ram os
dos monges do Ocidente Depois ' dentaduras em 2 horas

ESCRI'T'ORIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (fSquino ferido á ool'Ü'!]ha,da e par.Uram. O
de ter passado alguns anos como

I
apenas. grllipo de "maquis", formado por

pastor e agricultor, resolveu Be' Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. CONSTANTINO SERRATINE :\1iichel, ad{)t,ou no dia sregulÍntte o
nedito seguir a convite de Deus. I I nome eLe "CoUliplmlhia Midlc>l Conty,
vendendo os seus haveres, distri· _ In_ = .................__ Rua Duarte Schutel 11 d

.. _t.. fnmllJe ,o s,eu prImeIro UlJe· e, morto
buindo o produto desta vectda en' _III d iQ_ a___ w· pedia jn1migo.
tre os pobres e juntou IS a alguns • =��������������:.:��::__���::_ _

homena que professavam a regra
de S. Francisco. O Papa Pio IV
reuniu estes frades a uma das ar'

dens já aprovada!l. Nesta 'Ocasiíio,
S. Benedito {oi mandado para
Palermo onde edificava CI todos

por sua_ virtudell. Ape_ar de não

ser Ilacerdote ainda, foi eleito :lU

perior do convento de Santa Ma
ria de Jesú.. A su,a vida de reli

gioso 'assinalada. pelos muitos I

milagres que obrou. Com 65 anos:
ele idad9, aos 4 de abril de 1689,;
recebeu o lJalardão eterno _ São I
Benedito é um dos _antas mais Ivenerados no Brasil,

--I
OS empreslimos e arrendamentos
dos Estados Unidos ultrapassam
35 biliões
Washington - (S. l. H. -

725) - A lei de Empréstimos
e Arrendamentos dos Estados
Unidos forneceu suprimentos
de g!1erra e serviços para os

aliados, no valor de .•. _ •..•.

$35.000.000.000, de Março de
1941 até Dezembro de 1944,
segundo declara o Adminis
trador de Economia Estrangei
ra, Sr. Leo T. Crowley. O au

xílio da Lei de Empréstimos e I
Anendamentos para as outras

nações americanas era supe
rior a 207.000.000 de dólares
a�é 10 de Dezembro. Mais de
44 por cento desses suprimen
tos consistiram em aeroplanos
e peças para os mesmos, de
clarou o Sr. Crowlei, que e10- igiou, também o papel vital
das Américas na defesa do he-,
misfério. O Administrador de r
Economia Estrangeira ressal-'
tou o valor das fôrcas arma

das brasileiras que
-

atravessa
ram o oceano para lutar con

tra o inimigo comum.

o santo

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PR�MIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

ESPERANÇA
A. SUA FARMACIA

I.a Ce••eUselro Mllfrllp 4 e 5 -� FONE 1.U2
E,'lil'@tl"1 ('l domiclls

F'ARMACIA

COl\tIPAl\IDA &6ALIANÇA DA BAlA"

VIDA SOCIAL'

flaJantelU
Relação dos passageiros que

embarcaram n/Capital dia 2.4.,
pela aeronave da Cruzeiro do
SuL
Para Curitiba; Nilma Cheram

Jacy Pereira de Campos, Ida
Rapcinski Mischuhr. Ernest
Fritz Arnold, Gertrud Arnold,
Helena Maria Berenhauser e

Leopoldo Peres de Oliveira.
Para São Paulo: Walter Sto

dieck, Erica Campos e Nancy
Jacy Campos.
Para Rio de Jan@iro: Dr.

Luiz Gonzaga Neto, Dr. Hen
rique Berenhau:Jer, Roy Har

: vard Stark, Catherine Isabel
'��""J"..""._.,,_�� Starck, Decio Reis e Helena

Menina EIi
Transcorreu, domingo último,

o aniversário natalício da ga�
lante menina EH, filhinha do
sr. Acrisio Souza, funcionário
do D.S.P., e de sua exma. es

PÔS9. d. Zilda Souza.
•

Fazem an08 hoje.
o jovem Glauco Correia Go

mes, estudante;
a senhorita Juctla Teixeira,

filha da exma. viuva d, Leo·
nôr Teixeira;
o sr. Amantino Stefano. es

crivão do civil da Comarca de
Campos Novos;

o menino Sil�io Kühne.
•

COZINHEIRA
Precisa-se de uma. Avenida

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

lO v • 1

Fund.da. em 1870 - S�de: B A I A
I.NCENIHÚS E TRANSPOR'fES

C!frruo do halanço de 19'13: I

74.617.035,30
I

5.978.401.755,97
84.616.216.SG
129.920.006,90
86.629.898.90

76.736.401.306.20

Capital e reservas .. . .

Responsabilidades ....•... , ...•..................

Receita ...........•.........•.. . .

Cr$
CrI
er;
Cr$
Cr$
CrI

Ativo. _ _. _ - , .

Sinistro>: pagos nos úitlmo� 10 anos .

Responsabllid'ades ... . ...•.... _ .•..............

DiRETCr!U!lS: - Dr. PIl.Illiu.o a'Ultra � (l� carYalho. Dr. J'ranc1l!co

de 8/l 4) All!Nio M:allBQrrA. !t
Ag�n"J.&8 e !['..lJ>.agênclaa Iro} t.o'1o () terr1tór1o naclonal. --- lSuCUo1'ftJ 00

;

Ul'uguA1. Regu!.aI!01"'...iI <1e 'nrullu � �r!.nci� clOadf!. da &.m.6I1ca. Europa .

• Atrlu

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - RUIl Felipe SchmhU, 8•••
CalX!! pOt;Jta) a. le - Telefo:ll{l 1.()6) - Enclo 'l'elegr. "ALIA.NÇA.""
SUB-AGENCIAS EM LAGUr-.rA. TUBARÃO. ITAJAt. BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Botelho Berenhauser.
Desembarcados na mesma data
Procedente de Curitiba; Al�

berto Dalcanale. Procede9te de
São Paulo: Selma C�l1'Ü, Dr.
Apolonio Bouret. 10sé Sette
Gusmão, Ch9-e't0fer Cabot, E
nid May Tl:!ékniss Cab�t. Rri
ca Ingerborg Stingelin, C.pi
tulina de Souza Serratine. Cleo
bulo Serratine, Frederico Stin
gelin e Frederick Wasbio&ton
Stingelin. Procedente do Rio
d. Janeiro: Mercedes Correa
da Silva, Maria Luiza Rei•. de
Souza, Adilson Es�indola Mo
reira. Ida Minghini, Oswaldo
Duarte Pinheiro e Dalmi An·
tonio Alves Rodrigues de Souza.

VENDA SOB RECEITA MEDICA

Ci A. \VE'rZEL INDUSTRJAL�J()INVILI.iE (McrclI r�gl!1

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
hospitei, colegio, etc. pele sue qualidade desinfetlnt�

7 ( 'l j _ ->giRa ;; , ,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVISO
A pr(}prietária do "SoHio
Breail" comunica à sua dis

tinta freguesia que nlUdou

aquele seu estabelecimento

poro a Rua ViAconda de Ouro

'reto n, 2, onde. contando
com a mesma já conhecida
competencia de seu pessoal.
espera continuar merecendo
a preferência de sempre.

� $8111111 fi ca.. lIspntiI .......
Sé 'ado cie'n produzir�

am litro de hilis. Se *' bilis não CCXTe i
nemente, os alimentos não sãoqerld
e apodrecem. Os "ases incham.esttm.
go, Sobrevém ii prisão de ...entre. Vod
sente-se abatido e comoqueen...enenadIa.
Tudo é amargo e a Tida é \!Dl martír&
Uma simples encuação não toearã..

causa. Neste caso, as Nulas €arter ..
extraordinariamente eficazes.Fazemcor
rer esse litro de bilis e Tece sente-se dit

posts para tudo. São sua...es e, contedct.
especialmente indicadas para fazer a bi6a
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto. Preço: Cr.$ 3,1lQ.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

I POINT-A -JOUft
Aceitam-se encomendas

BAZAR �E MODAS
(onfeções -- Aita costura

Ncvidacles

Rua Felipe Schmidt, 34

Os representantes diplcrnaticos das Republicas americanas, reunidos em «Blair

House«, Washington. no Dia da Raça, ouvem as palavras do Secretário de

Estado, Edward R. Stettinius (Fóto do S. 1. H.)

o ESTADO
Diário Vespertino

Bicicletas para o

após-guerra
LOln'lin's, (B. ?II. S.) - a in dústr iu

ingle.':a de lJicic](.lt�ls projeta íahni
cal' CkI'C:" ue I1Ull milhão de rnúquí ,

nas p:lnl exportucâo no cor.rentc
ano, noticia [) "Financial News".
O Sr. C. \Yil.',DIl. presidente da L'n i
fo ele :\[,anllü:ll'!'eiros, acaba de de
clavar que n produção total da in
dústria de que se 1'1'<1 la, no aHO em

curso, caso () pcrnnitam as condi
ções de guel'l'H. não será menor do

que dois miluóes dr unídadcs. nes
tas, lIl.l milhâo ser·fi d'e bicicâetas
compll'1:Hlll("JlIIe equipadas pan.ll L,

mercado in l ernn e os padscs udtra
ruarinos, eriquan.to outro milhão se

rá co n sl.iluinlo por acessor ios. Sir
Harold Bowdcn, presidente eira "Ha
leigh Cicie Cumpanv", amrteoipou
rccenlellll'nl'e uuua enorme quantida
de de encomendas do estrangeico
com rr-Iação a bicicletas fa1bricadas

�-'no He imo-Un ido "É devido a sua

reputnção de dunahibidade e oarac-
.' ;teristicns de segur-ança", disse o

ruencio rnado "Sir Har-old" que as hi
cioleíus iuunulaturadas entre 1I1()S
'rutnal'lll de 11:1 muito a atenção dos
cornpradorcs estrangeh-os, H o j e.

mais «lo que aartes, tal vez, esta qua
Iidade es.1'ú sendo apreciada em todo
o mundo. de modo que os pedidos
que nos elH·gullll dos mercados uldra-
ma-mos, palra quarsdo a guerra ces- Representações Transporte. Marítimos; Ferra-

sar', parecem-nos quasi ilnnetados,

I
Consignações •• Conta Pr6pria vrcn-ros. Rodoviários, Aéreos,

partícular-mente no que diz respei- Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos. Fôgo, Acidentes do

to aos países 'cujos progressos rodo- 2' Pavimento Trabalho. Acidentes Pessoais,

viiar-ins fortim intensificados no de- CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e Vida.

CU1Ter dos últimos anos".

I C OEndereço Teleqráfico « BOS»

DESPERTE I BILIS "___���IIIIlIlIliIIiIIL'lIIIliII!IIiI--""

DO SEU flGIOa

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.o'13

Tel. 1022 - ex. postal la9

ASSINATURAS
N. Capital:

Aoe Cr' 7At,tlO.
Semestre Crf .0,00
Trimestre Cr' 20.00
Mês Cr' 7,00
Número IlVUllO Cr, o,ao

No lntntor:
Ano CrI 80,ÚO
Semestre Cr' 4.5,00
Trimestre Cr' 25,00

AnlÍncJ08 mediante contrito.

Os originais, mesmo não pubb·
caâos, não serão devolvido•.

A direção não se responsabtttaa
pelos conceitos emitidos DO'

artigos assínados

No bar e no lar
,

.

KNOT

não deve faltar

R:-H. BOSCO LTDA. ICARTAZES
HOJE

DO DIA
liAJAi - 5- CATARINA 3a ·'eira HOJE

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Emprêsa Auto-Víacãe
,

Limoense
Linha: Praça 15 de Novembro - Trindade

Afim de não serem prejudicados _
os moradores da Vila

Preços
Operária (Penitenciária) e de Tnndade, que geralmente ficam
sem condução por servirem. se da mesma linha de passageiros de
localidades servi d as por outros ôrnbus, esta Emprêsa resolveu,
devidamente autorizada, estabelecer linha diréta para aquela
zona, ao preço único de Cr$ 0,80 (oitenta centavos), a partir
do dia 1°. de Abril vindouro.

Florianópolis, março de 1945.

........................� ....

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

Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

FarID. L. da Cosia livila

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,
Exame do secreções.

}lu tovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. liguas, etc.

._-�-��--_._-------.-_._--�---------

CIHE
A 's 7 1/2 horas:
E o sucesso continua!

O maior romance de amor de nosso século:

�fANE EYRE
J

(A Mulher Sublime)
com Joao Fontaine, Orson Welles, John Sutton e

Margaret O'Bríen
NO PROGRAMA

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

E AGORA O JAPÃO (A Marcha do Tempo)
o-s 5,00, 4,00 e 2,00 Imposto Incluso. Illlp 14

. ..'
. aDOI.

(lHE «IMPERIAL)
PARIS ... a

A's 7 1/2 horas
SESSÃO PARA TODOS

Cidade Luz, em todo o seu

Paris em
antigo

revista
esplendor:

Muitas Musicas, Muitas Canções e Muitas BaiJado.
NO PROGRAMA

ASSISTENCIA SOCIAL (Nac. Coop.)
PAP.A� NO PÃU DE SEBO (Desenho Popeye)

Preço: (UOICO) 2,40. Imposto incluido. Imp. até 14 anOI
• • •

Finalmente Amanhã no Odeon
Sessão Feminina

Bob Hope e Madeleine Carroll em:

Minha loura favorita
5a. Feira DO Odeon

Após muitos anos, eis que surge uma Opereta:
e que Opereta I

Carnaval em veneza
Um espetaculo para 08 olhos

Sedas,

$
Casemiras e Lãs

". a(O$A
O'RLA N]�)O SO 1=\ RPEJLLl

Bua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 "-�i End. Teleg.: «Scarpelli» __ - Florianópolis

(
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a bravura e sangue frio dos soldados da FEB p�!��'uu!�aA !!a��§i!a e!�uas I!!t�,a�!.HH), 2. ("�. �.). - .Corre�p. cspe-I. l\O Illal� aceso da h�t� p�la posse rante 6 lougas 11(:ra.s. O tenente são da. ilha de Okinawa pelosl norte-americanos Uma coluna('1:11 do Ironí italiano, r-elativamente da .ambiclonadu cu lminânciu , que Apolo apesr.r de ferido em lima. . .'
.

.

ú conquista do Monte Cast�lo �Ies- �ra SE'l�l dúvida, um ponto vil a l de mão não abandonou seu posto, ten- norte-a!llencanos pr?s�egue de

I e�tadu:llden�e, segundo as úl-
1: ca os atos .de bravnra a nao so de Importàn.ciu como posto de obser- do os homens soh seu comando forma Intensa e rápida. Os timas ínformações, esta avan
lidciais, mas. l aunhém ele .soldados vaçâo .dos movuuen

í

os das 1_ropas aprisionado 3. s�ldados nazistas que norte-americanos já penetra-] çando para Naha, capital de
E de se _assmala.r, por exemplo, o J)rusilelr?s, o segundo b�talhao de procuravam inf iltrur-se nas POSI- ram além da metade da ilha I Okinawa a qual se encontrajJroç,l João Mar tirns da Silva, que Infantar iu conquistou nuas as 100a- çoes brusllciras. . A ",
'l'rido por um estilhaço de gr-amada liebdes de La Serra e Argota, don- Mais tarde, eO!11 a chegada fie no- e�c�ntrando apenas, resI:;ten- em chamas. Outros despachos
na perua, permaneceu em seu pos- de partiu a ponta de lança que aos vos ref'orçns. os :2 pelotões r-esta- cia Isolada da parte dos ]apo- acrescentam que soldados �s
,1.1 durcnte Ioda a noite, porque se· poucos se vai infiltr-ando nas van- beleccraru conumncação com as Iôr- neses. De acôrdo com observa- tadunídenses desembarcaram
guudo declarou, havia poucos JIO- guardas alemã�. Xa l'e�ião de Be!- �as do 2° Bata lhâo e repeliram o dores militares espera-se de também na ilha de Kume 82me-ris e sua presença era portanto vcuere. os nazistas desfecharam di- 11111111g0 com cerrado fogo de mor- '.. I ' .'

'

n.ccr-ssária.s Também o soldado Ar- versos contra-ataques, sendo siste, teiros e anuas automáticas. Nesse um I?omento para <?utro � c�- kms. ao este de Okinawa,
uaido Corrêa, da VI Cia, demons- rnuttctuueut e repelidos pelas nossas enco.n.lrn, que terminou pela com- municado de que a Ilha fOI di-I
Irou grande sangue frio e dose de baterias, que eontinuamente fustiga- pleta derrota' do inimigo foi por
coragem, no momento em que o vam os efetivos inimigos em uma ele abandonado copioso material
in i migo ;,Iinda se achava a poucos frente de 12 krns. de extensão. bélico, bem como inúmeros cadave
n.etrns das linhas brasileiras, es- Deve ser assinalada, lambem, ares minados com armadilhas para
cundendo seu ferimento ducantc atuação dos pelotões. comandados o adversário. O 2° BatalJhão fez 23
uiua noite inteira, em que perruarie- pelos tenentes Apolo Miguel Heske prisioneiros n.rs primeiras horas do
ccu deitado num abrigo com gran- e Moisé» Chahon. do Hio de .lamei- al.acrue, ([<IH' cons+ituiu grande sur
de número de estilhaços "de grana- 1'0, que, dur-ante a tomada do Mon- presa para o comnndo tcuto naquele
n.i em um dos braços, declarando tel:astelo, se viram cercados du- setor.
depois que pref'eriru ficar nessa

poslção incómoda e dolor-osa du
j «Ille vár-ias horas a denunciar por
qun IquL'1' movimento, a presença de
s eus companheiros, o que provoca
I"i:;· indubitavelmente uma chuva de
togo de morteiros do Inimigo.
OS EXPEDICIONÁRIOS ERGUEM

UM ALTAR
Rio, 2 (A. X) - (Com a FEB -

do cor-respondente da A. N.).
.\:Ilma c larr-ei ra da floresta de

Slflt'oli foi inaugurado () altar er

gui do pelos Expedioionários Bra
slleirns. Centenas de soldados e ha
hitu.ntes da yisinhança· da pequena
vila i lal i.ana, após a celebração da
missa na capela 10e,a1. dirigirum-se
em procissão para a gruta construd
da á cust,a de grandes sacrifícios
peJos solllados do lkpósito da FEB,
onde I) CeI. �fário Travassos, co-

IlJall'dr:ilte do depósito, colocou a

j
4. V Ih- himagem de .:'>i. Sra. de Lourdes, oree, 14. « e · IR a

luda pelos moradores da região aos

I E N t'
·

ExpedieilJoná-rios Brasilleiros. Na pc- cos e o leias do Telénrafo»dl"lH t'undamentwl do pequeno lllO- �
llUlllento o Ce!. Travassos

depOSi-,
Ape.ar de já ter sido trazido ao

tou Ullla ata' redigida para perpe- - - '"""' nosso conhecimento ha dias, não
luar a memória da passagem dos O sr. Interventor Fed';lral no E. quizemos registar o fato sem que
brasileiros por aqu,ela região eLa todo, entre outros, aSSlnou os se- constatassemos, in loco. a veraci-

RIT-Z----
-----------

JUdia, guintos atos: Concedendo exone· dade do que nos afirmavam. ,. HOJ·e HOXY() lIlOnUl1lento inaugurado para ração a Fran�isco de Al.m,eida, do Assim, ontem à noite, nOS$O re-
,.

USO do serviço da FEB, estü locai'i- cargo de Prefeito. de Italal. porter se dirigiu ao Edifício dos SIMULTAl'lEAMENTE
zaoo numa gruta de pedra, tendo Correio. e Telégrafos e lá deparou Às 17 e 19,30 hrs, ÀII 20 horas
sido n altal' construido com tum) Designando José Luciano Nunes. com o seguinte: uma velhinha, Sessão das moças
lage de cimento retirada oe uma'Coletor, para, pe'o prazo de 2 a toda embuçado, mais parecendo BetteDavis e Herbert Marshal em:
guarita alemã sobreeolunas também nos, ter exercicio no Tesouro d;> um monte de farrapo., dormia A C A R T A
de cimento provenlientes de Ulll pa-l Estado, sentada nos degráus da escada
lúcio de �lontc Crutini. , I • que dá aceJSO aos andares supe·
A F. E. R. COLOCOU OS ALEMÃES, Nomtõando o dr. Anizio D,ltra, riores do Edifício em questão.

EM "XEQUE" para exercer c cargo de Juiz Subs. Segundo nos afirmaram, de ha
Hio, 2 (A. N.) - A tomada do litutc da Circunscrição com séde e:n muito que ela vem «dormindo»

Monte Caste,lo pelos soldados üa Florianópolis naquele local. sendo que, em ge·
F'EB ('m consequeneia do avanço

I
• ral, Ele deita, interrompendo a pas·

t'lJI lodos os se·tores do \' Exercito. Nomeando o dr. Carlos Lourei- sagem dos que procuram aquela
nüo. foi IWIll 120de ser a!nda, por' ro da Luz ara exercer o cargo Repartição à noite. obrigando-os a

r;JotlvoS supel:lor.e�, anahl;ada f'm de Adjunto
p
de Promo'or Público terem que passar por cima, fazen·

todo I? s_ell sJgnIfIcado. hntre as da comarca de Urus."nga. do verdadeira ginastica.
;�gl'(mlHlçoes ([,ue se podem faz'er I :to Além do moi., não pouco. são
nté agora, ressalta d'esdr logo, as o. comentários que pessôas estra-

quC' destacam a importância estea-l Nomeando o sr, Artur Manoel nhas à nos.a t;;rra fazem respeito
tógiea de sua manobra e a sua con-IIMaricno para exercer, como subs' ao caso em fóco.
sN[ueneia imediata sohre o moral, tituto, o ccrgo de Tabelião do Estamoli, ainda, informados, que
rio soldado alemão. I Público, Judicial e NotáS, Escrivão tanto a Delegacia Re;Jional de
Os alemães, depois desse in,su- do Cívil e Anexos e Oficial do Re- Polícia (onde a anciã pernoitou

ceSSl), estão na imine,nda de verela'! giltro de Hipotecas da Comarca algumas noites) como a Diretoria
dei rn colapso, e essa si:tna:ção hem' de São José, enquonto durar o do Departamento Regional do..

poderá delerminar um desfecho I impedimentc do aerventuário vi· Ccrreios e Telégrafos estão a par

imprevisto na frente ocidental ita-/' talíeio. do assunto. Entretanto, até ontem

lwna. _ à noite. nenhuma providência ha·
No hrilhante episódio da ocupação i via sido adotada,
de :\!o,nll' Castelo pelos brasileiros.

O "ecl"ll·a Borlas _

quando a histúria puder ser eseri- 'l li
- ..

tu sem ;,'S restriçc)'('s que a glll>lTal aJO O S oronamento total dentro em poucoilllpÔl'llJ, o público tl'rú oportuni-I E_etuou'se, ontem, com grande e m;:��!e de!e I�}�����'iaa ttil�r��fo������, tro;
I �:o}�d��;:e�:�� o?:�fl�!t��:fats�

.

IlWl1r[o do Gal. Zenóbio da: Costa, esposa
_

do nosso dlsbnto amIgo, París, 2 (U. P,) - Mais de Muenslt'er e, em sleguid:a., avun- Brucshell. illu.quajnlto OIS exérci-
que tão bravanwl1Íe se portaram em ten. ,1000 da Fon�eca Do�tas. 350 mil a.}emãe:s foram a.pri- çando, na dÍlreçllio de Osnabru-I' tos aHadiOs pelllieltram d.e todas
todas as fases da luta· e (Iue com A em. �a. qua.l totahdade dOI

1 E
deeisào e energia deixanuu na re- IInrs. o�l:lals, sa�ge?tos e praças da sionaCLos pelos Ílngle1ses e nOlr- c L ntl'etID,elntels, outr,as iu.for-. as partes Ino coração do Reich,
tag'uarda' seus abrigos, para em ar- GuornJ�a�, prmclpalmente do 14 te-am,ericanos durante o nlês mações adianhvm que fOralIl1 lOS dirigentes na,zi.sltas COillti
('{meada avançar em direção ao�' C" mumeras outros pess8as .IiB de marçn, desde o início da ocupadas as localidades de I

nualm apelando para o povo no
NOl'te. fIzeram presez;tes notando-!,e, aln- o'ra.n.de ofensiva de Eisealho- Rheine e .H€lnlgelo, na Holan� II sentido de que_ resi's'ta aos sol-da, grande numero de coroai com o

. _

legendas, entre as quais notamos we,r ao oéste do Reino. Tão da. A rapIdez com que se esta dados das nacoes unidas. Uma
o. seguintes: «Homenagem do C. grandes foram a,s perdas su- proc.essando a ofettlsiva de emissolI'a llazi�1.a, por outro la-
1\. Catarinense», «Homenagem dOI

pOIl'badas pe}.os nazistas que l\1.oThtgomery na Holanda dei- do, refere-se a um moYimelntocolega. do ten. Dortas», «Saudades t' dde seUl pais e irmãoll», «Saudadell muitos obs'erv�diores aliadios xa en rever que esse paIS en- surgido nals ZOIl1,a,s ocu.padas pe-
de seu esp0so e filhos», «Soudadell não vacilam em cOlnsidel:r:ar tro de mui.to pouco tempo esta- lo.s aUados denüminando de
de Maria Julio a Clementino», etc. abertamenlte a Alem8JIlha dian- rá livre ela oeupação nazi,sta. "Lobi.s homens"; Os alemães
Elite jOl'nal fez-se reprelentar te do desmoromlJmenltü t:o±lal, o Nes,sla grande i,mportamte fren- que estllio agindo cO'l1/tra os bri-

nos funerai.. t t d M '

qual deverá o.conrelI' denitro de e as roVas e olnltgome'l'y tanicÜlS e nonte-amell'tiClanos.

poucos dias, As fôrças aliadas realizam operações paQ'a o en- Segundo a t.ra,dição medieval.
prosseguiram avançando em volvimen'to de 50 mil lIlazistas 1 esses homelnls lobos el'am pes
to.das os setores, Inuma média que estão fugindo palra lé,ste, soas com aspecto de lobo que
de 40 a 60 kms. por dia, Em to- simulta.ne'amerute, O· NOll1o e faziam i,n:oursões noturnas.
das as frefLtes a :resistência n,a- Primeiro Exércitos aOiJ.'te-ame- Median.te essa forma de luta,

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência) zista COl1tinuou se!ndo TedJu'zlÍ- rieanos compleltaram um arco segundo parece, os dirigentes
Exames de sangue. urina, fezes, escarro, puz e gualquer da. As fôrças blindadas de de aço em tÔIH1l0 do Ruhr, cer- nazistas espel'am prosseguir
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico, MOllltgomery, 1110 fl.anco esquer- oamdo 150 mil nazistas .filO in- lutando contra o soldados alia-

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas. do aHado, efetuaraill1 impo'l'- teria!' d:elssa il',�lpolrtaiIlte bacia dos.

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco tantes aV'anços che'gall1:do a i,l1dustI1i-aI albmã sem a qual, ----------
____________________________ segundo Bismarck, a Alema- O PRECEITO DO DIA

nha não pode lurt,ar. Ess!as fô'l'�
ças, avancallldo eonsi:deln:l.Vel
mente p'a:'a léste, chegaifa.m Q
menos de 240 kms. de Berlim.
A agênCia alemã DNB, por sua
vez, info,rmou que no setoir de
Lit:hbllrg; está em curso violen
ta luta entre fôrças blil1dlM1aS
aliadas e nazist,as. Atnda se

gundo OH me'smos infolrinalIltes
as trüp31s 3ltaea!11ltles ptoc.edem
d1e Heid,e.lherg, aQ nQ.l't� dlil.

,

Iminente o golpe decisivo
Moscou, 2 (U. P.) - A guer- tra parte, informou que os

ra está entrando em sua fase r exércitos de Tolbukhin chega
final, tanto no oéste como no ram a Semmering, na estrada
leste. De acôrdo com observa- de ferro Viena-Triestre, íme
dores militares está eminente diatamente ao sudoeste de
o golpe decisivo russo contra Viener Neustadt, Com êsse êxí
Berlim o qual será desfechado, to que representou um avanço
simultaneamente, pelas fôrças de 40 kms. nestas últimas 24
de Zhukov, Rokossovsky e Ko- horas os russos flanquearam
niev. Despachos alemães desta- Viena pelo sul.
cam que os russos já dominam -------"-------

ampla cabeça de ponte na

II margem ocidental do Oder, na
zona de Kuestrin, da qual po-I derão lançar um grande ata-

Berreíros f.C.que contra Berlim. O marechal u

MANILA, 2 (U. P.) - Nos últimos 5 dias contaram-se Stalin por sua vez, em ordem-
1765 japoneses mortos sendo feitos 185 prisioneiros. Quanto do-dia anunciou a entrada dos
às baixas norte-americanas de t(lda a campanha elevaram-se russos no decisivo baluarte
31103 entre mortos, feridos e desaparecidos. húngaro de Nagyakanizha, si-

tuado ao sul do lago Balatoll.
A emissora de Berlim, por ou-

Florianópolis 3 Abril de 1945

o ESTADO Esportivo

'l\1:ais um clube ellportivo acaba
de ser fundado por um grupo de
esportistas abnegado•.
Trata-se do Barreiroll F. C .. da

localidade que lhe dá o nome. Os ,

.eUB fundadores, em Assembléia
Geral, aclamaram Presidente o �,
esforçado e conhecido esportilta
sr, Comandante Arê Maneback
que escolheu, entre operários e co'

merciantes, 08 lIeus auxiliares: de
diretoria e que ·são os seguintes:
Vice.Prellidente. Valdemiro Feo.

da Silva, l' Secretário -. Emídio
Fco da Silva, 2· dito -. José de
Souza, Tesoureiro '. Euclidtlll Gon
zaga. Diretor de Esportes • B áu·
lia Goud I Comissão fiscal: I:'ran·

cillío E. Filho, João Santiago e

Antonio Silva.
Ao novel clube desejamos muitas

properidades e à sua diretoria u·

ma feliz gestão, para maior 010'·
ria do e6porte catarinen.e.

31.103 baixas americanas

I À São Judas Tadeu por Iuma graça alcançada

Ora uma senhora ... Ora uma mu·

lher d�svairada pelaS' paixõee I
Encerrou todo o seu destino numa

IiÓ carta... e teve a vida toda para
8a o.rrepender, .•
No programa:

São nonos irmãos· Nacional
Imprúprio até 14 anos

Preços Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40

..

Amanhã .no Ritz e Roxy, SESS Õ E
DA CAMARADAGEM
Preço único Cr$, 1.20

Com um programa do barulho.

Sem adrlça ...
- Cúneo - dizia o Va!-q..:l· 11-

..stou ml:óito magro. Preciso dar
geito nisto.

- Ora Gil, tome Emulsão de
Scott, corno eu o fiz. Já fui moi.
fino, bem o liahes!
O Valdir nada re"pondeu •• saiu

de ma-nsinho. Mas um senhor que
ouvira a conversa, acercou·se do
dr. Cúneo e falou:
- O senhor quer ganharj facil.

mente, uns bons cobres? Sou re

presentante da Scott neste Est,udo!
-Bem diz o Cúneo •• que devo

fazer?
-,E' simplEll3. Não diga a mais

ninguem que já tomou Emulllão
'de Scott!

Quinta-Feira, no RITZ e ROXY
Deanna Barrymore e Brian Donlevy

em: PESADELO

FRACOS.
AN�MICOS

D .mingo • Ritz e Roxy . Hum·
phrey Bogart em :

COMBOIO PARA O LESTE
Outra gigantesca produção da

Werner.

Devemolil passar na carne. a terço.
parte do dia, isto é, as oito horas
delltinadas ao' sono. E' imprescin
dível, pois, que o quarto d. dor
mir ofereça as condições de h:·

giene indispensáveis.
Durma com 011 janelas abertos

para ter. durante o liono, o ar

puro necessário à saúde, SNES

TOMEM

�nho Crelsotadl
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Laboratório de Análises Clínicas

No bar e no lar

KNOT
nãQ deve faltar

'Farmacêutico GERCIHO SILVA

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

T.ÓNICO ,!-PILAR
POR EX(ELÊN(IA
-----
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