
Fôr�as de Pattou aproximam-se d(tBerlim
PARíS,4 ru Pe) U3 AS TROPAS DO GENERAL PATTON, AVANÇANDOMJ\J;$�4QfS�LÉM

DE EISENACI1, OCUPARAM- GOTHA, A 240 KMS AO SUDESTE DE, BERLIM..

J;:
" . o,, "'''.''''.-:-', .--,.;;;..!

9350

abrem caminho ..� para trás!
PARiS, 3 (U. P.) - É Muenster ° principal objetivo, do

momento, na frente ocidental. A agência nazista DNB admite
que as fôrças alemãs estão recuando da cidade, ou mais pre
cisamente para guardar o sabor da fraseologia nazista, que
"estão abrindo caminho para trás, ao cabo de 'violentas lutas
de rua". A rádio de Luxemburgo afirma mesmo que Muenstet

já foi totalmente ocupada pelas fôrças de Montgomery.
o MAIS AN'rwo DURIO DE SANlrA CATAIUNA

Proprietário e Diretor-gerente -- ALTINO FLORES

Ano XXX I Florianópolis Quarta-feira, 4 de Abril de 1945 H. NAS RUAS DE KASSEL

Começou
.

'
cando que os soldados de 'I'ol- r representa ao mesmo tempo

MosCOU:,4 (U. P.) - Come-. bulkin ocuparam Marígyaro-] uma ameaça direta não só pa- a Alb
·

ç,�u a batalh� �ela posse d,� var � Kremt2-itz, ao. sudeste dei ra a. capi�al checoeslovaca co-
. aDia quer slIr representadaVIen� e �a. �ratlslava: II?-for Bratislava. Esse novo avanço mo, também, para Viena ti

maçoes OflC�{S russas m����:s - II' LONDRES, 3 (U. P.) - A rádio de Moscou, transmitindo
que ,os�� s v?adO� �ov st dt Pene·lraraln em Bratislava despachos da Agência Tass, anuncia que se registraram "de-

ocuP�:aI., Iene,l,. eu a
.' 1 monstrações em massa" em toda a Albânia, exigindo que a AI··

Neukírchen, Gloggmtz e. EI- bânía fosse representada na Conferência de San Francisco.
senstadt, ao sul de Viena.

MOS""OU .... (U P) F' � �
,.

IAlém desses despachos, notí- � L:...' ;)
'.'

-- 01 am unidades blindadas do Se-

S - h h fi bstitui K 1-cias de origem alemã colocam g.u.n?� �xercIW �cral1lano q.ue_ pe�1:�ra:'am nos arrab:;tldes �e te ten o su stituiu esse rl0g
os russos em Baden muito BI�h�laiT�, depois de oCUpaIe�l �Iscuplce, 4 1�1s. mais pala , .

,
.

perto dos subúrbios �erj_dio- s�este: .A�acan�o s?b a p�·?t�çao ue tremenda oarragem de ar-I., Z��I�UE, 3. (U. �.) - NobcI.as chegadas a Chiasse, na

.

d V' O 1 tllharia, as unidades sovíéticas começaram a internar-se na fronteira ítalo-suíça, dizem que fOI nomeado sucessor do ma-
nais e lena. corone von :

it 1 1
., . :. I' h' K Irma f t ít r I S' ht h ff

H a m m e r, comentador da I VC�PI a ebs.?vad,ca, cu�a queda destruirá as defesas frontais de Ioec ai esse Ildng, tua renh ef 1 a lfl:nta, ,?, gten�ra IC 'deu o .

.

, d B r '. I lena, a 1"111 o cammho para um avanço russo em ambas as I
novo coman an e em c e e naZIS a ja ena assumi o seu,

e�lsso1a e. er im, por sua
margens do Danubío. posto, na frente onde seus soldados enfrentam os expedicio-

vez, an.unclO'U que os russo_s náríos brasileiros.
conseguiram estabelecer dl- O d d de d E*versas cabeças-de-ponte sôbre r em o Ia e Isennower

P d B I-
,

o :'io Leitha, uma da� d�rra-I París,3 (D. P.) - O gene-j importância foi tomada ao

PO-I ara quan o er Im cairdeíras defesas nat�ralS slt�a- i r�l Eisenho.wer .j.
dirigiu uma tencifl:l. béliC? inimigo. Êsse

das ao sul da capital austría- ordem do dia a Lodos os mem-,' magnifico feito das nossas ar- R' 2 (A N) O h te d 1 A. bí 'sob'
ca Na base de todas essas ín br d

",

dici
.. - ,

I
10, . I. - c e t: e geris pe o cam 10 negro. o re

.

_ ..,- lOS a rorça expe IClOnana mas levara a guerra a um .",
.

l" -. ' • •

_

formacoes a sorte de Viena ja norte-americana e1TI que de-
.

ánid f" S ._' 1
Polícia recebeu hoje, em seu a fiscalízação da polícia ao sm

foi lallçada e diante de um clar; t"e�tualme�'lt:. "O cêrco ' �.a� r:pLO lmt ela h·etn�-I gabinete, a reportagem, sendo: dicatos. disse o chefe de POlíci.a
ataque duplo não resistira' aos do Llllhr:n1edI'ant'et'un1 arrl'l)·l-O' l}a

o ongamden e �a dIS,o- então interpelado pelos jorna-: não existir tal causa. A ação
. .

. n; • Ia como uma as mais esta-II' t ôbr t de nalní I t _. '.

russos, embora tente uma re- movimento de plncas, isolou cadas batalhas _ a batalha
IS as s� re ,�ssun os e pa pI: se res I!nge a assegurar a m�-

sístêncía tão prolongada co- todo o grupo de exércitos do Ruhr".'
' taI:t,e mteres,se: Um repo!ter I nutenç� ?a or�eI? nos servi

mo BUdapeste.e Koenigsberg formando um vasto bolsão de, ------- .. -_�_________ pel�gu�t?U ,.quals ,

as medld�s I ços
SOCIaIS. Po� frm declarou

O marechal Stalin, além da tropas inimigas cujo destino I'
que .h",�Ia. sido ras!5e?t�das pu:, s. s. q�e �ssumlU 'p'e�soalmen-

ordem-do-dia anunciando a está selado e que estão madu-
NII har e no lar ra v��Olal nes�a capItal :pOI I t; .a dlr�ç� da _DIVlSao de Po-

ocupação de Wiener Neustadt, ras para o aniquilamento. A
J{ N O T

.

ocaSIao da qu�?� �e B�rllm'llICIa politIca; ;nao_fazendo, ne-
expediu uma outra comuni- zona industrial de mai' vital I não deve faltar . Respondeu 0_m1l1"stlO Joao Al- nhuma modIÍlcaçao.

. s � berto que nao dera nenhuma

Commach·lo �C d d It O major-brigadetiro r e s t r i ç õ e s as manifesta-

U upa a e assa. o Eduardo Gomes soli- i�:: :�u�����rr���iou�eS����
ROMA, 4 (U. P.) - A cidade italiana de Commachio fOI citou demissão e cafés, desde que não pertur-

ocupada de assalto pelos soldados do Oitavo Exército britâni-. - ! bem a ordem pública. Podera
co. Deópachos de Roma indicam que, com êsse êxito, as fôrças' RlO,_3 (A. �.) - Esteve, na, haver comícios, porém nao
aliadas chegaram a 29 kms. de Ravena, na costa oriental "da m�?h� de hOJe, em y�ng� con-I serão permitidas as passeatas.
Itália. Nesse as�a1to os aliados conseguiram ocupar quasi me- feI.�nc�a .

com o n.m:lst�o d!ll Considera o fim da guerra um

tade da depressao arenosa entre o lago Commachio e o Adriá- AeLO�autlca, o major bngadel- i motivo nacional e não há o

tico. r(� EC1Uardo Gomes, qu� comu- i que impeca de o povo se mani-

_. " �
l1lc<;m ao. sr.. Sal�'ado FIlho, ter I festar dentro da ordem. Inter-

O lU.Jeao Llalma entrou em atividade· acelto a md.lcaçao, do se":ll}-0n;e pelado sôbre os presos políti-
. . " para candIdato a presldencIa cos respondeu que nenhum

Santiago do

C.h11e, 3 (U. P.) i sobre uma vasta reo'ião que se

I
da Ropública solicitrndo na d l' h

. .

D C
.

'nf' - i, ; .
'" v

•..:' '.1. e es se ac ava lncomuulca-
-- e oncepClOn, 1 ormalll· aCl1u, alem dISSO, coberta de mesma ocaSlao ex:oneraçao do I A ··t d
que depois da meia noite o vul- i densa cortina de fumaça A cargo de diret�r de'Rotas Aé-' v� . Vr\a aos �esmos P? .

e

ção Laima, na província de erupcão é a mais violenta' de 11 reas afim de poder c1edicar a II
ra

se.�
e1 a, seu .0 �ecdessda�la,c,aut'n t

.

1 ti" t
,.,.."

..

para ISSO a permIssao o Ire-
1 , en rou em VlO en a que se em notIcIa ha mUltas campanha eleitoral ' t d "d' F'

.

d d·t
atividade. Grandes torrentes! anos e as autoridades mos.. �----.---,

I
ar 0JP�es1A110b' tO! am a 1 o

de lava incandescente come-J tram'-se sériamente
.

preocupa- I • dao sr. l�a? t .er o qu.e dapes�r LondTes, 3 (U. P.) - O alio
caram a descer sôbre os po d ·t

-

l' A �t· d
e a po ICIa e1 anunCIa o nao comissário de Defesa do Reich.

,< . -, as com a SI uacao. � VI Imas O ," t
. ,

voados vizinhos, arrasando a.sI"
-,::______ _ i.}

.

serem �leC1S? maIS as car eI- von Schirach, anunciou que
granjas que se encontravam! �O·"·b K"'I I d t é

ras de IdentIda�e .0l:l ,outros Viena será defendida aié o

pelo caminho. A popula.ção fu-:v re te t
_' ••

esas re a reo do��me!ltos pp�ra viaJar, e�sa último homem, com todos os

giu espavorida, mas teme-se I
- I NotICIamos, ontem, o desas- eX1gencIa contmua a .ser feIt!l 'meios à disposição da guar-,

qu� haja l��mer?sas. v�timas, Londres, 3 (U. P.) - }!'Ol'ta-; tre havido com _um avi�o p�la Cen!ral do �ras:l. O mI- nição.
'

pOIS a reglao nao dISpOe de' lezas Voadoras atacaram ob-; transporte da FAB, na BahIa. lllstro Joa,o .AlbeIto ll1formo�
caminhos que permitam uma! jetivos inimigos em Kiel. Os ! Hoje chegam-nos inf�rmes q?e � pollcla n�nhuma ex�- Em chamas
rápida evacuação. Uma chuva: bombardeiros aliados foram; quant9 ao nome� das vítIm�s, ge�cIa.�az:. Essa e afeta a p�o-
de cinza quente está caindo l esco'ltados pDr 600 caças. I que sao as segumtes: major pl'la ?lIeçaO da Central afIm

! Resende Furtado; piloto Ro- de eVItar a venda de passa- Londres, 3 (U. P.) - O cro-

I ld d d t EE UU'
1 t H 1] 2°"_ t

.

d
- nista da Transocean, Eckert,

gua a e e vo os para os J _ I �e�'�ónaduim��f:s� �o f;��n�� N d
declara que os russos, na re-

Washington, 4 (U, P.) _ 0'1 contrasta com as afirmações; de Infantaria de Guardas, li costa a gião da fronteira tcheca, che ..

'Cl d' M' ')0 t t garam a um tiro de canhão d.e
presidente Roosevelt resoJveu

I que
circularam na semana I

.au mo 0111Z; � 'enenve Sumatra Jaegerdorf. A cidade esta
que os Estados Unidos não 80-1 passada, afi.rmando que os Es- i Intendente da Aeronáutica, chamas, em consequência

em

licitarão maior número de VO-! tados Unidos também eXigi-! Altair Andrade Queiroz.; sar- São Francisco. 3 (U. P.) -

pesado fogo de barragem ��
tos do que os destinados aos! riam três votos. O sr. Stteti- gentos da F. A. B., AbOlm Ro- Uma transmissão _pela rádio

I
artilharia soviética.

demais países na Assembléia nius acres'centou que, segun-I drigues, 1\lário Menes,es, Edu- difusora Blue Networh, capta-
Geral da conferência de São I do parece, a conferência de ardo Seabra,

_

Aliadar FerroU, da pela rádio de Chung King
Ii'rancisco. Essa comunicação São Francisco não será adia-I Carlos Brandao, Carlos Nunes diz que formidável fróta de

foi feita à imprensa pelo se- da, devendo ser realizada no
I

Reis, e os seguintes membros destroiers britânicos atacou

cretário de Estado, senhor Ed- dia 25 do corrente mês. de suas famílias: senhora Edi- as instalações japonesas na

wards Sttetinius. Ao que pare- o

� na Dourado, Maria Santos, costa da Sumatra. A informa-

ce, a decl�,raçã� nort.e-amel'i- PromOVido a Valder_niro Seab�a. e os men?- ção acrescentava que fOTam

cana contmuara apOlando o I

I
res GIlberto, MOnIca e Mana ocasionados consideraveis da-

pedido da Rússia ,d� três votos, iGeneral de Divisão �eabra, filhos, do s�rf5ent.o nos, inclusive nos navios ja
com o que cumpnra o compro� I. .

, .l�d�lardo Seabra, e os CIVIS Ml- poneses surtos nas aguas da-

:tuisso assumido em Yalta pe- RIO, 3 (A. N.) - FOI Plo-Illtao Carvalho, Iza Carvalho, quela ilha. As unidades britâ-

rante aquele país. Sttetinius mo.vida a general de divisão o

I
ArmandQ Palha, Jorge Cunha nicas de superfície canhonea

declinou revelar quando Roo� general da brigada Amaro Camargo e Nuno Gonçalves raro Adamam, na bahia de

�evelt tomou essa decisãol que Soares Bittencourt. Paixã,o, Bengala!
, __ , __ �M_, __ ••

a batalha de Viena
PARÍS, 3 (U. P.) - Também nas ruas de Kassel luta-se

ferozmente tendo a batalha chegado, ontem, ao auge da vio
lência. Segundo a DNB, que dá essa notícia, o importante
centro industrial está completamente arrasado pelos bombar
deios aliados,

Substituiu O hino
nazista
Nova York, 3 (U. P.) - Um�

emissora alemã des'conhecida,
e que se identificou como sen

do de "Stuttgart e Vienna",
entrou no ar, ontem, emitindo
uma nova música em lugar do
hino nazista "Hossel Westel"
e declarando que assim fazia
porque "não existe mais o

Partido Nacional-Socialista".

Até O último
homem

Em Moscou a sra.
Churebill
Moscou, 3 (U. P.) - A se

nhora Winston Cl'lurchill che
gou a esta capital em um
"CHV" convertidQ, afim de
inicial' uma ampla visita a

r:ospitais desta capital, Sta-
1mgrado, Leningrado e Rostov
que foram erguidos e equipa ...

dQª co�n fund.os britânicos,
_.

.

.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o iITADo-Quarià·ieara. 4 de Abril de t945

De 1" a 30 de Abril, mês em que comemora o 6- aniversário de sua fundação,
H Relojoaria Moriíz oferece seu variadíssimo e mederno estoque por preços

inacreditáveis. Procurem fazer uma visita sem compromisso e certiiíquem-se.
Só na Relojoaria lVloritz��Fe.lipe Schrnidt--Ediiício Anlélia Neíe.

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

T
Para alliviar a Irritação, desprender
o catarrho e pôr termo 11 tosse, der
reta wn pouco de VapoRub em

liIitIll fervente I respire seus vapores
medícínaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

1/2 horas;
Sessão Feminina

Bcb Hcpe e Meddeine Carrol! em:

I\1inha loura favorita
com Gale Sondergaard e Oeerge Zucco

NO PI-<OGRAMA
MONUMENTOS DO P.rt.SSADO (Nac.)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
2,40. (único) 1.0G. Irnposro incluido, Irnp, até 14

• • •
anos

.l))
A's 7 1/2 horas

E o sucesso continua i
ESMAGADOr� e !NCüNTESTAVEI.:

�rAr�E EYRE

sorteios meusais 4 e 18

com Joan Pontaine, 0,.,,00 Welles e John Slltton
O maior drama de amor de nosso século 1

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x87 (N-=c. Coop.)
FOX AIRPLAN NEW3 27x20 (Atualidades)
E AGORA O JAPÃO (A Marcha do Tempo

Preços: 5,00 e 4.00. Imposto incluído, Irnp. 14 SL10$

S de ·as ii
e Lãs

._�C; l-J ·lJ �_.� .,,, '-1' I·· I8 j.c\ eJ" .1 '.,j. __Ir __.J

Rua
.

Conselheiro Mafro, 36 _. loja e sobreloja -_. Tele:fone 1514 (rede Interna)
Caixa Postal 51 m .... End, Teleg.: «Sccrpellí» -�.. Florianópolis

.$
....

l--� 1 �.\. 'N] )()t.__) '- .. Ii . ,.a 1:. . l. . . .. -" .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Quar'a.'elra. 4 ele Abril àe '945

�

.

I D�:Js���!�u�s�i�!�!r�·Evacuada.a capital L�uvor ao esfor�o da
SOCIAL manêncía mesta Capital, du- da Moravla Dinamarca

I
rante os quais esteve em con- LONDR�"', (SIF) Fontes n· NOVA YORK, (S. 1. H. - 758) -
tacto com as nossas autorida- d�dJgnas, l�lf.()rm<llJJl que la popula, Conquanto os dinamarqareses ma}

d
.

títuí
-

d
. . çao civil, lo! evacuada, tanto na pudessem esperar que o Supsemo

---------..... es � ms u luç<:>es e,. ucacionaas, capital da Moraviu, Brno, como em Q. G. Aliado emitisse um comuníca;
SCgUlU para O lJJ1Jtemor dlo Esta- Mora\'ska-Oslravul, grande cidade do especial a seu respeite, o �-ene·Eduardo Nlcolich I o �r. Roberto Zu:nblich. cc] do, o ST. dr. Charles Sltewart, Industrial. e em Prerov, grande ral Eisenhower lhes rendeu Iou-

Regista a efeméride de ho ie rnerciante em Tubarão: do Departamento de Estudos e
centr-o tcrrovlar!o. Tôdas .as escolas vnr pelas bem sucedidas atividades

O tr"nSClHSO do natalício de nosso a menina Geni Bandeira P esq t
.

s , Ed '.' d' �lt'JIlellt,al'e�, estiveram fedh�d.as no no sentido de �rejuid'ic�r o .esfôrço..

-: •

J 1 as uoacionais e Protcrado durarrte ° período de de guerra alemão. O solo dinarnar-
distinto conterr ãneo, sr. Edu- Scheidementel; Washington e que percorre o 19 de dezembro a 22 de janeiro. A quês é passagem das tropas teutas
ardo Nicolich, Secretário da o sr; Orlandino Oliveira, 'lOSSO país com o objetivo de part ír ue, 22 de janeiro, as crianças que. regr-essam da Xoruega e Fin-

Junta Comercial do Estado. o sr, Helleu ]9gue5 Cabral; conhecer os problemas da edu- tchecas Iêrn aulas apenas uma vez landia para reforçar as. defesas do
• o sr, Carlos Nayzeld , técni- cação e os processos e apare-

por semana. por absoluta' falta de Rdcih. No entanto, nenhum trem

� 1 carvá«. Milhares e mibharcs de re- vindo da Dinamarca par.a a Ale-
L� Ten. Belisário Santas I co te eroniste ;

. ..

lhamento que aplicamos à so- fugiad()s da Alemanha, oriental, manha, ao que parece, já conse-

rta Transcorre hoje o aniversário I
o sr, O�mar LU1Z Vl�lr�; lução dêssss Iproblemas. M,r. pasxaru po r Praga. guiu chegar em tempo 00 destino.

DetaHcio do sr, ten. Belisário o sr , Ar! Fraga, profissional Charles Stewart é hóspede orí- �-----N�;-b��;-;�-o --l'sr------ E muitos nem mesmo chegaram.

Santos, Oll'CI' "1 reformado do
- do volante, .

'd E t d t dI' Desf'echando incessantes ataques às
ca • ciai . O S ,aJ o, .enno, ogo a K N O 'f ferrovias, pondes de entroncamento,

Exército atualmente exercendo a sra Estepha Grams NN60' sua chegada, visitado o sr. 1;0- não deve faltar platatórmas móveis, equipamento
8S funções de gerente do Ar- v ak , espõ.si:l ,d? sr . Nes�o: .

j ervenror federal, a quem

a,pre-,-
.________ elétrico, usinas hidráulicas, esta-

magern do 2' B. Rdv" em v�k, tuncioriár io da Pohcla C! sentou cumprimentos e expôs O Diretor de Saúde do Exe-rc',- -ç�es. Ul,bricas, etc., os s_a�ütadores
I '. dinnmcrqueses criaram tais ernha-

Lajes. VI... o m?tlvo de sua Vl'a�em. Em to visita as instalações médkes ruços à mobi lidede das tropas ini-

ftaJanteu
seguída, esteve t�.mbem na S_e-' da linha de frent migas q.ue o atrazo se faz agora
(',rova,na da Justiça, Eduoacão co'\r A FóRC �. �

senti!' nas frentes de batalha. Os
Sra. Nair Santos (alil e Saúde, vdsitamdo o Tes- 1

< -

•

C"
..
A bXP�DICI�A. alemães <'5l:10 colhendo o que se-

Pelo avião da Cruzeiro do . �\r�A,_ BH.1.."lL1?1H.A - (S. L H. -lll1earam ao hostilizar um povo pa-»ecnvo titular sr. dr. Ivo
I ',"ü/ -:- (: Ih.re.tol" de Saúde do C<1110 e avésso ii guerra. Embora osSul, procedente de Curitiba, l'Aquin o, com quem demo.ra-j
Téxl:l'ello brasileir-o, general de bri- dinamarqueses fossem incontesta-'

chegou a esta cidade CJ exma, dalllente palestrou e a quem
gad:: Afonao de Sousa Fert-eirn, dis- vclmcnte "nordicos" e inocentes es-

sra. Nair Santos Calil, mui ", .

1
.

1 It
' se que SI" achavn ]Jt'D1 impressiona- pectadorcs os naaistas os espezi-·.dias .

vm ra espeoa: In1el11 e 1'e- ct�) <�p('>s ':isitar> as inst.altlções mé- nh��am üo:m(; verm�s. "A"o�a a rea-* I digna espôsa de nosso preza�o vomem:dado
.

pelo. sr. pJ'l(}fessolr dJ("�s da h)�'çn Expccricionúria Bra- ção di,n,amnrqut'sa toma �ult() e porE'dlo José Tonoll j confrade, dr. Armando Cah!, Lourenço FIlho. SJleml, na ]Jnha �Ie frente. O gene- via de umu e-bulição subterranea
A data' que ontem transcor- i provecto advogado em Laguna naI ,Mol1JSO Fenelra estaiVa acompa· toda a .nlação se acha em revolta.

I d' d S I d E t d ]),llUdo pejo coronel Emanuel Mar- ;;;:;;;;:;;;;:;;';;;:;:;;;:;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;�reu assinalou Q aniversário do I
e uetor

_

o u o. s a o,
ques Porte, Diretor do Serviço de'

I:!' Ijovem Edio José Tonoli, aluno'
I
que se edita ll!quela Cidade. NOVOS e Saúde da FEB, pejo major general À São Judas Tadeu por� In�títuto de Educação e que, _

:vrOlTISOIl Stayer, Cirll'T1gião Chefe
I drr,io Igum tempo, COJabCrou! HemeSIO Heusl USADOS

do Tealro de Operações e pelo ge- uma graça a cança a
h:;i0r a IH"':'aJ de brigada .Iose.ph �IarUn
�:\este diário, movimentando a Proc�dent.e_ da Capita� Fede- CiruI>giào Chefe do Quinto Exérci� . _

t'secção esportiva I
ral, pelO aVia0 da carreira da COIvIPRA e lo. "Sinlo-l1le gramdemente sartisfei-

1

Embora tardiamente os de Cruzeiro do Sul, chegou a FIe- VENDE to com q co()pemção condial dos
M h d & V IO Estado') ° abraçam afetuo rianópo}ís o nosso distinto con- • nede-amerieaJws", dedaroll o ge- ac a o e 010

•
'Idi",ma. por-

nl'T"tI Afonso Ferreira. "Em todo. Vendedores exclusivos dassemente. terrâneo e apreciado confraae,
tUI1Uêll, ellpa-

os mui,j,us Ihos]JiLai� qlle visitei e.n-
!"a•.,m ADOS hoJIU Nemesio Heusi. nhol, frant.:lê8. contrei nossos mérlicos e enfermei- afamadas máquinas de cos-

a srita. Maria Ferreirada· inI11ê., etc. ras milito hem equipados, abaste- tura marca «RENNER-,

L Passageiros embarcados pela ciclos de malcri,ll norte-umericano Vendas à vista e iii prazo.uz;
I ROn"lance. Poesia, Religião, Aviação, l' lraballwndo em pt'rfeiba 1101'1110- Rua Trajano, 7 - Sobradoa srita. Maria Augusta Gus· aeronave d.1 Cruzeiro. Para P Matemática, Física. Química, Geo· !lia com o pessoal do hospital es-

mão; Alegre: Tlbiriçà Chagas Gau logia. Mineralogia, Engenharia cio t:1dunidt'l1se". O general Afonso Florianópolis,
xms. sra, l\.1aria Campos vêa, Alberto Daicanale e Clau- Ilil, militar e naval, CarpintariQ, FUTeira conversou com muHos 501-1a e

.

D b Oe.enho, Saneamento, Metalurgia, dilf!OS frririos em ::\Iol1ite CarIo. ----

de Melo, espÔsa do sr. João dio de Vincenzl. asem arca
Eletricidade; Rádio, Máquina_, Mo-

.

= _

AntÔnio de Melo; dos: Procedente de Curitiba: tore., Hidráulica. Alvenaria, Agri' E Ao

A t V"
-

o sr. Guilherme Speck; Samuél Pereira Leite: Proce· r.ultura, ��terin�ria, Contabilidade, mpresa U 0- laça0
a exma. sra. Sonia Linhares; dente de S. Paulo: Agnello Ri

_

01clon6:"0•• etc. etc.
• ..*

O sr. João Z-acáiias da Silva, beiro Ri?as. Procedente do �!o A condecora�ão CO"- L'nh ' P 15 d N b' - T i d d6·uncionário das obras do Por- de Janeiro: Dr. Angelo Mano
f -d T (I .

I a. raça e ovem ro r na.
...

Estado' de Moraes Cerne, ell a ao ena e.

\ A.flm de não serem prejudicados os moradores da Vi"la��_:,'O do ,

Wanderley OperárIa (Penitenciária) e de Trindade, que geralmente fi<;;am

y

Rio, 2 (A. N.) - O ten-eeL
I
sem �ondução p.or servirem-se d� �esma linha de passageiros de

I �:lsÜin vValllderley, da. F.:EB, i loc�hdades serVIdas. por outros oOlbus,. esta ��prêsa resolveu.
fOl conde.cora,do pelo gove;rno deVidamente autOllzada, estabelecer hnha dueta para aquela
norte-americano quando ain- zona, ao preço único de Cr$ 0.80 (oitenta centavos), a partir

I da se eneÜln<trava na freiI1t€ de do di!! 1°, de Abril vindouro.

I! batalha por atos meritórios dB Florianópolis, março de 1945
I guerra. Hecebeu a medalha do
Ar eonferid:a pelo 'Presidente O santo do dl"a I

EletrifiCando a Au.�
Roo'sevelt, oom a s'egui\Illte cita-l Iralia • outras parle.
ção: "No dia 30 de jameil'o de

Sr I'd B' O d do mundo
1945, o tenente-CÜ'folnlel Wan- • SI oro, ISP� e outor a Londres, (B, N. S.) _ AI
de'l'ley voou Gomo C'omall!dlant'e Igreja ferroviaJ.s auSttralianas e as au-
de aJ.a ele uma Iformacão de 8 Um. dos �ais il.ustr., fil�o. da toridades locais daquele domí-
aviões, que tinha comó missão E_;pa,nha, .e st IlIldoro de lmpor- nio afirmaram contra>tos comtancla capItal para t6da a cultuo . ..faze,r bombardeio em vôo pÍoa- ra do Ocidente. Pouco depois de flr!llas do _Re1l10,-U�'lldo quanto
do, de um depósito de ll1uni- seu nascimento, em 560, na cicla a lnstalaçoes eletncas em lar
ções inimigo, na proximidade de de Cart�gena, mud?ram.se seus ga escala, noticia a "Electrical
de Braceia, na Itália. Apesar nobre. paIS parc;t S8vllh�, �nde a Review" desta cidade. Estasmorte dêleli deIXOU-O orfao. S. . _. .de uma bairraglem de armas Leandro, irmão mais velho de nos- �nstalaçoes ll1cluem dOlS tur-
al1litÍ-aére'as leve's, O ten,-cel. 80 .anto e arcebi.po de Sevilha, bos·-alternadores de 50.000 kw
V/al1!derJ.ey oonseguiu impactos cuidou da ed�cação do .menino, e duas gigantescas caldeiras

I tlire,t,os 11,0 import'a!l1lte objetJi- Tant�, a.proveltou 011 enSlnamen' bem como uma usina gerado-tos ClenClali profanas como nas .. •
. � ,

VO, c:ontribuindo conslideravel- Bantas, que, morto Leandro. foi ra. As fumas bntanlcas en·
mente para as explosões que eleito suc:euor tiêslle grande antís. carregadas de fornecer esta
corno res'uLt,wd.o do wt,aque da �ite: Reconheca�do o val,:,l' das ci maquinaria são a Metropoli
formação d,e aviões destruiu enClOS para a Vida cat6hca, em· tan Vickers a Internacional

penhou lIe Iaidoro em fomentar o. C b t'
'

C Acompleta,menlte O alvo. Em se� estudos. Por i..o fundou, na 8UII
om us 10n, ' ,Parsons

guida, empenhando-se em a.tJa- cidade episcopal. um colégio com and CO. Ltd e Johon Thompson
que,s em vôo ra.za.nte, feitos }Je-,- intel11.ato para a formação de ma- Boilers Ltd., que teem instala
la formacão de aviões cO/lltra gistrado_ e lIacerdotell, E' êle o CiU· do usinas e geradoras elétricas
alvo de �opolltunidtade o ten.-I tor da, primeira enciclopédia ,qu_e em todas as partes do mundo.

, .' nos da uma prova de seu vastlS.l·
ceI. vVandeirley dall'l,flCOtU se- mo saber adquirido por um elitu. Durante a guerra, estas e ou-
verame,nte um avião ,inimigo do ininterrupto. Severo para con· tras firmas do Reino-Unido
no ael"Ülpor,to, enfre.nltando in- sigo, era t6da bondade. e Iwerali- jamais deixaram de fornecer
tenso fogo d!a�s aJrmas all1lti-aé- dade para os pobres. Tmha o dom equipamento elétrico em gran-de curar as doenças tocando de

,
.'.

reas leve,s. Seu espírito agres- leve os .ofredor.. ou di�endo-lhes de parte proven;en.�e de proJe-
sivo, sua Cloragem e habilidad� algumall palavras apenas. Morreu tos por elas propnas elabora-

I pr'o.fiss<iollal, gnagea,I1a,m - lhie 0011 4 de abril de 636, depois de

I
das e especialmen.te destinado

gmmde crédito par'a e,le e para t�r feito, públicamente, penitân- a U, R. S, S., no valor de .••• _

as fôrças armadlRS das Nações �la por lIuaa fraquezas humanas, 3314000 libras esterlinas até
a.. quais nem 011 santos escap'lm\..

dUnidas" , por oompleto. I março do ano e 1944.
.

VIDA

Oscar Meira
Assinala a data que ho ie

transcorre o aniversario nata
tício do sr, Oecar Meira, ge
rente da .. Padaria e Confeita.
ria Osmar.

Terrenos em São Paulo

Juntos ao futuro pateo do l. N. P.
'. Vendo os melhores lotes com desvio.

J. S. Almeída - rua Monsenhor Andrade,
telefone: 3-4188 -- São Paulo.
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FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.. C.uelkelro lI.fra, 4 • 5 - FONE 1,14:
E.trela • dOlllidla

Clínico�\�tSOllq,9.f Laboratório
��ê� �.
� fi. � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
� � (em frente ao Tesouro do Estado

nnÁTOltO PATDLDGICnS Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Snuza

Farm. I,. da CosIa AvUa

,
..

Exame de sangue, Exame para verificação de concer,
Exalne de urino, Exame poro verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doençal da pele I boca. e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
.Autovaccinos e transfusão de sangue

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

Limoense

Exijam o Sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
"V E'-rZEL INDU8'1'R_l AL-JOINVILLECl A.

recomenda·,e pari hospital, cofegio, de. pfl. SUl qualid.de desinfet.nte

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r"

ft formação do� rebanhos na Inglaterra f rOli�Joüftl��!id�-Pelo professor John Ham- dução de carne. Também por I tal' aos pequenos lavradores a I li I dentaduras ·pont., emmond, da Escol.a de Agrícul- êsse_ m,otivo,. todos os animais

'.

aq.uisi.ção de exemplares de

I
Ol��O ou paiacl

i,l.
éonse!:to' d C b dE" t 1 t Aceitam-se encomendasi"l;ll'a e am rr ge - spe- proül:-L?reS ne carne, expos os. prll:lelra c �sse, quan o. a pro- dentaduras em 2 hOfRSual para o "Bureau Interes- nas teíras de gado, aparecem; dução de leite. As Sociedades

O AS
'" eris stadual de Imprensa", 'em alto estado de nutrição. Pa- ; de Fecundação Artificial são B la 'I mR Dm M 'O er :.;.,,-<.A aplicação dos princípios ra que o criador possa produ-j dírtgtdas por uma Comissão 1IIJli li 1'1

� COM:>IÂlfil!'(O SERRATWE

Icientíficos à índustría do gado, zir a espécie de carne que de- í de que fazem parte criadores � Rua Duarte Schut el 11 •

G
-

B t h íde lse i
,

d 1 I .

Ii d ' . (O;lferítes -� Afta costura ana ra- re an a, progrr e 'seja 810 povo, as crias e a�-I especta iza os, que seleCIonam' I,__�....,.,_...,......", ___continuamente. Alguns príncí- gnus animais são sacrificadas lOS touros destinados à repro- Ncvldo.des '_'_''''__ '"_pios
_ já.estão perfeitam�nte es- e julgadas por açougueiros, em)1 duçâo a�ti,ficial. Não. �ómentetabelecidos, outros estao sen- Concursos de Rezes Mortas, e e necessano boa nutrição e se

(in experimentados atualmen- exposições. Ultimamente foi lleção genesica para a criação,
te. Flm primeiro lugar, é neces- adotada uma escala de pontos, como é índispensavel conser
sárto criar o animal com uma para esses julgamentos, Para var uma criação regular e de
u(!aprada ao meio ambiente. conservar e melhorar o nível alta fecundidade para a repro-
1'01' êsse motivo produziram-se da produção leiteira, é essell- 'dução econôrntca. Quanto às
no país, muitos tipos e raças cial levantar o registo leiteiro I vacas leiteiras e necessário
Üí.ff'i'entes, cada qual com ca- de cada vaca. A couservacâo I que tenham crias a intervalos
;-htGI'{Sticos apropriadas às fi- desses regisroe na Gl'ã-Bre·ta-! regulares de cerca de um ano,
);1;uidades e ao meio. As raças uha é dlrigtda pelas associa-I pois somente assim existirá
],::r:ionais são adaptadas para :�ões locais de lavradores, SOb" um curto intervalo improdutt
cHmas frios ou temperados. a díreçâo central de uma Co- voo Tendo às crias no outono,
quando a temperatura é contí- missão Consultiva. Os progres- i o que é necessário para o abas-
1, uamente a 75 gráos Falire- "OS científicos são postos em I

tecimenta de leite durante o
:., helt , a temperatura de seu, prática, através dessas assocía-! inverno, algumas vacas demo
corno eleva-se, e consequente- ções. Muitos reprodutores são ram ainda algum tempo a dar
mente não se desenvolvem e rOl'lleeidos para a criação dos nova cria, porque durante a es
slímentam-se mal. Por outro camponeses, por intermédio tação invernosa tícaram em
ludo, o gado Indiano, Zebú e los Comités Agr-ícolas de Guer- condições desfavoráveis para
outros dos tópicos, tem sua .a. Os Registos Nacionais de a concepção, A injeção de hor
constituição adaptada para di- Leite organizaram também um monios, que estimulam os foli
mas quentes, e o cruzamento é .netorio de exame dos produtos culos ,::,Ü[lQ 1. U.) obtidas de
necessário, antes de que as ra- .Ios touros registados, levan- 301'0 de éguas enxertadas, é o

ças brítântcas estejam em coa- 'ando uma estatística elo nú- meio mais prát.co para conse

dições de afrontar climas de mero de suas crias que dão guir que esses animais voltem
temperatura elevada. Foram' grande quantidade de leite. Na- a criar. Os gêmeos não são
também formadas racas, de; Lllralmellte o número desses '�onvelüentes para as vacas le1-
aeôrdo com as diferentes con- i touros é pequeno, e os exem- :'eiras devido ao grande núme
dições de alimentação, e por-I pIares sã.o de alto custo, mas ,'0 ele "freemartins", ou novi- ADe
cpe nas zonas mais pobres em! por isso mesmo estão sendo �has estéreis gêmeas de um no- Semestre-
furragens é habitualmente me-l empregados cuidadosamente vilho freauentemente. Outros Trime!'ltr'�
üOS custosa a criação de ani-I' para a criação de novos repro- metodos de curar a esterilida- Mês
mais, foi empregado um siste- dutores. São utilizados tam· :ie, podem também ser empre- Número !lv(JI�" Cr$
ma de geração cruzada - uma I bêm nas Associações de fecun- ?;ados para impedir um grande No IDt.rlo::
estratificaçã,o da indústria -I daç.ão artificial que estão s��" 3spaço de tempo entre os par- Ano
para preencner a lacuna entre \ <.10 ll1staladas agora para faclll· "OS e a inutilização das vacas Semestre
al::1 regiões pobres em pastos e leiteiras. Trimestre
as rIcas, e entre os típos de ,""W...IN'VIiJltaIiJ'9llj.-.T_.iL'ItL�........�...._M'l;,T _.,...._.._�

animais para carne, relativa
mente não melhorados e os

cuidadosamente melhorados.
N2.s montanhas frias e huml
das da Escossia, por exemplo,
criam-se as ovelhas Blackfa-

Capltl'.i e t"S<,IT!1.S ,. , ' , , , , , , , , , ' . ' , , , , , , , . , ,Cr$ 74.617.055,;';()ced :\fountain. Os melhores Resl){Jnsahilld$uea, .' ,> .,"'" >, "",. ," .". > Cr$ 5,378.401.755,9;'
exemplares são conservados R.eeelt" , ' , ' ,. , , , " ' .. , Cr$ 84,616.216,1k;
pn,ra perpetuar a raça pura, e11- ,Uivo,."""., "",.""""'",,, Cr$ 1211.920.006,90

. .
.

quanto os inferiores são c1'u- SInistros pagos MS últImos 10 anos" >, ••• , "".,' s::: 76,7�;::��:;::�� N b I' Responsabilldades " , .. , . , , , ' , , , .. , ' ""'.. O ar e no arzauos com carneiros de casta
melhorada -- o Border Leices- D1RE:-t'fAteB __ m': r'�,m!i� !i'!J\�TII! 5'õWl1! ". Qar'f'lll.1vJ, DI' Fran{!"J#c<l K N O T qualquer tipo de maquines de
te'r, que é muito fecundo. As [", v.. * .t-.l>JJ!iü HRI.'3i�1'ftl, não deve faltar costura, de pé ou de mão,
('l'Ías fêmeas, originadas desse 4�ndM � "'ll>�gl;oc'!� 'RD OC"-}iJ " twr1t<1r:1o rw.ctooal. - I»u� 00

p
,:;f,sim como: bicicletas. moto-

- '.'n:(..�ut.L lV.�ult>,!J,(.,J:'�" ao! ,�YaN'B 11<!J;; i,r!11ctpiÜr d!ledoo dai AmérlCilll. 1lu."O'IlI" • r.." (lifinOI�ran fr�DI1f1} -I'cl"'t�s e m t Jcruzamento sao mandadas pa- " � '1.'lc� ,. f ilEIU'IIV '!I3 I 'u u\i- ' ,.'" o ores em gera.
ra pastagens melhores no nor- � Informaçõo cem MachedoA(;�N'l'Jll EM ji'I,ORjANóPOIJ1S

SD.(I re� t � date da Inglaterra, onde são cru- C ,-1 M P {} M L o n () &. C ,I /1. _, Ru" UJ'i1lUpf!. 8chmJdt., 8. �

I \10 lpa fhhh,8 &; Veloso, à rua Tr�jB�o�: 8
7.adas com carneiros Suffolk, Cl'1in, f\;�w.i a. 15 -. 'I'fllfllo!J(l L{?f* -- En". 'Ttôlegr. ",b\l':L\riiÇA\" PAPfS, (SIF) _ Prisio,]('iros e! - sobrado - F!onanopom.
de grande precocidade, a-fim- SUB<AGF.NCIAS EM LAGUNA" TUEARÁO, iTAJ.'\t, BLUrSl� traba\lhadores franceses chegar:tm i
'I ;'JAr' 8RTTSQ'!}T!}, LAGES E RIO DO SUL ? t '9 J - (R � -d d��r�����!��r�t����;��ss��':n� >,���"'_"....,.""".........................,...,._,"""''''_A....,........__.-_W'W_�_'''''''__......

' �)�� �Z;/�l'i,,[��t�:� �ll����,a�s��s��{i�! UpOfllUnl ilue
te melhora a raca Blackface(L sionel_ro�, e tralJalJladores foram \ Vende-se um "bár" inst&Iado
})ela seleção exclusiva dos me� CASA DE SAúDE E MATERNIDADE �l�:����'j�lUJ� A��;�. Orst('n� na outra) na Aveni_?3 Mauro Ramos 0,4.
l1101'es para cria, como utiliza '"SA-O SEBASTIÃO" Xo '!J1omento do avanço amerlcll-· Informaçoes no local. 5 V. 5
o vigor hibrido da raça cruza- DO, ia despeito das ordens que ti.-! -,-

da de exemplares inferiores, So.b a direÇrlO cUniüa do r�ham recehi9:0 para atravessar ?! Ve1rt'lllde �� Uma casa
� 'Il�eno, eSCODlaeram-se no campo a I 'I1J1U "";;;:,'f(; d

..

1pnra produzI' carne em melho- DR. DJALMA MOELLMANN espera dos lihertadores. Quando cs-; .... , .

e tl)o os,
res condições de pastagem. Es- ,es chegm'um foram logo seleeioJ1U-' no j;,strelto, sltuaqa na Estra-
tá provado que nos porcos, sob ConSU'ução moderna e confortãvel, situada em aprazível châcara com tIos aqueles que enve,rgavam uni-I da Geral. próxima ao Balneário,esplêndida vista para o mar. hl'ne frane �s O O t t' d I I f -O ponto de vista da carne, a ,>:", .' J, . ,�'. ,S II TOS. ves! 'Os n (,)rm,açoes nesta redação.
Precocidade e o COmI)leto de- Excelente local para OUl'a de repouso, Água fria e quente J paIsana, tJyeram que espera,r 2·1: 10 5horas num campo misturados comi v,
senvolvimento das proporções .'\PARJ.JLHAMEN1.'O COl\-IPJ,E'rO E lIJ.ODERNlSSIJllO ,PARA 1'I'tA'J'AMES',W OS civis alemães, para ser inJd'cnH-:

V
.só se podem obter, se o animal lIfÉUTCO, CIRúlWj('O E Gí:SE<JOLóGlCO. ficados. Drl'Í foram Jevados para: ende-sll uma casa, tlpO

desde que nasce é submetido a RAiOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas Alsdcr, depois para l\Iaestrich, on(]() ,. {j �bangnlow,..
mn elevado plano de alimen- _ Eletricidade médica _ Exames ellldoscópicos, ?, Cruz \'crme,lha ,lJo�,aJn,de�a lhes! recentemente construída na rua
""al'a,-,o. QllaI1.do o anl'ITlal 11a-,0 !mh� ,yreparaoo ll1s�a!açoes. �lu,e i Jaguaruna 23. TretF.r na mes�, '< " -

q_ualIiíICara!Jll de mag'lllflc;a. Dll'lgl-: ' ,

f
A'

'd
. -" Laboratórios l,ara os exames de elucidação _de d,lllg>llóSti<!os. , I'�a 5OI' cna .0 aSSlm, nao e P08S1- ,'8111-S,C depois para V.alencicnncs, i'> . v�

vüJ conhecer completamente 1 b h' Cr� 50,00 dJ'árl'o :lIJlde começau a luncinnar ClU sua i
•

Apartamentos de uxo com an 'eIro 'i' 1 I��uas capacidades genésicas pa- $ ') " ,1011ra o ccntr-ü de repatriação. ViS-I' Loc.-lI< I� ApartamelJtos de la classe, .... , .. 01' 00,00 ia médic.a, re.gularizarção elos dOCll�, Vm.l'livel'a produçao de carne, tornan- Q d 2a 1 C $ 20 t d
Vuartos e ' c asse .. "".,.".. J', ,00 me'li, os, entrega e roupas e de 500 'I V d ' 04 H P Edo··se difícil a selecão. Os cria- d Cr$ 15,00 p/pessoa kaneos para cada um, todas essas!

en e.s.e um oe &. '"
� Quart,is com nas camas .. ,.,..... .

-

1 f t d d fdores de animais de raça que fonlia]kbdes foram executadas em em per e1 o esto o e un-
se dedicam à criação de touros, SECÇAO DE ]IATERNIDADE tiDl tempo recordo Dirigidos logo i cionamento.
eêuneiros e porcos para uso Partos com permanência de 10 di'as em Apartamento de !):1r.a o ceniro� de repatri�çã? da es,!' Informaçõeslaçlo!D do l\Ol'le, onde fOI feüo com I .dos lavradores comerciais, ali- 1 a classe, inclusive sala de operações, com parteira da gn>ndc rapidez pa,ra que os refu-, CIO.mentam esses animais em pIa·, Casa de Saúde Cr$ 400,00. "giac!os se pudessem junrtar imcdial- i
no mais elevado do que o lavra- tamente a suas famílias. A.]guns de-l- O DOENTE l'ODE TBR II11llDTCO PAR'fICUl,AR I l-, t

'

ddor o faz habitualmente, para I
c la,ral�arn que o aluas ecmle�to ,

a � As anedotas � pIada!! ap3r�a.
(l"ue possam escolher os ma-

F L () R I A N ó P O LIS. A�e�]'::t,�J1a se tornaiva cada dIa PIOr.! tf.lme:nt.e In!r.f3nUllS eão gTs.PdêtI argo São Sebastião ----0-- Telefone: 1.153 l As ",Ol Juras e as batatas falt·am em I . oi' f&chos possuidores das melhores J.
I prOl)orções ,grave e não há n;ada, \ ürma8 d� u!!;r;lagr3gs.çwQ lfi�IIl:"qualidades genésicas para pro-�"!I•••�CI�.ell:l_fi�� em absoluto, qU/e vestir. 'ladas pela "QUlnf,lIIi.t"n.hH'Ht,.

-----

Ri;a FelIpe Scnmidt, 34

I---;;-�V>- i�-;()=���
I

.t� <," "1':) -
/\ �r�pl'� at.rÍ?';C: do l'Sf.fla�Bro.aíl corrru ru.co, à sua dZI1-
tinta f�egup.si::! que rerudou
aquela seu estobelecimento

j para a Rue. VÚ;.::onile da Ouro
l Pre+o n, 2, on�ê, contol;�o! com a rnasrun Jo. conhecídc

I
cC'Inpetendn de seu pessoal.
espere cont irruo r m erecerido
a prefer&ncio de sempre.

_�lI!-.r��'.i__�é:, �'

----------�---_ ..

o ESTADO
D�ário VespertinA)

I
f
I rua João Finto n,o 13
I Tel. 1022 -� ex. post.al 139
I

!tedaçâo (� Ofiei nas ii

ASSINATURAS
Na C8pital:

Cr*
Cr'f
Cr$
Cr�

Cr$ Stl.nO
Cr, 45,00
Cr' 25,00

Anúncio! mediante "ontrMo,COMPANHIA ",<\tIAN(A 0;\ RAlA"
f'�iG;i�d� em lZI\l -- SêQ{': BAIA
r"ef.�l!nnns E Tn�� N�l"fHtT!��

Citr� d,o I;"",m,;o de 1948:

Os originais, mesmo IlHO puh,!!
ca4llos, não �er8ü devolvidos

'\ direcâ,} não se l'esponsabilíl",
pelos conoeitos emitidos no!!

artigos assinados

-----------

Csmrses, Grava: as, Pii:�I:::i,;:3
Meíasdaa melhor ea, pelos me- 1.1
nor es pfe;ço� só na CASA MIS"(j
C'.I.LA NR!, -, �UCC, Mafrf'
- . .:....9

ágnt;. e

tar ,,; Av euid« Mauro F:smoil, 50.
-

�l8lWfJ", �P (1 prr dio n, 35
� \.iüU�""\;;� dá rua Fernan-
do Machado, neste capital,

(e: á desocupado).
T! rJtM à rua João Pinto n 51
� �--]�:;tf·; .... ,

fdotor Vhevrolet
Vende-se um motor completo

Chevrolet 1939 em perfeito es
tado. Tr s ter com F'ilipe ]nfg"
Edifício Lspor ta, V.

N () T" I(J.
i

fJ,�
O m�dico de seu rádio,

comunica à suo distinta
dienteta que rr.udou sua

oficina poro a Praça 15 de
NO'lembro n. 16, terreo (ao
tado do Dslegacia Fisca1.

10 v, 9

10,00
oiO,nO
:w,no
1,00
0,30

Residência
Vende-se uma rel'idência mo
biliad8 no centro de cidade'
Construção ainda nova. sotída
e grande, Não se atende inter- ;mediádos. Tratar na Tesourtl�

ria do Banco «INCQ» I

Florianópolis,
10 v. 5

CO�fPRA-SE

neSl:a gerên.
(r.;lt, p)

f'abd.co.nt-e ê distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran�
de sortim�nto de oasemiras, riscado$, brins
bons e baratos, algodões, mOi'fm; a aviamentos
para a]fai'l.tes, que recebe diretamente dos

Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, ..:_ FILIAIS em Blumennu e Lajes.
melhores fábrica.: A Callo •A CAPITAL" chama Q "tenção dOI

visito antes de efetuarem suas cQmpras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,I

Rio, 2 (E.) - Dramático 1 regísto de advogado n. 447, arn
gesto de desespero verificou-se bos pertencentes a Luiz Elisio

---- ,- ' .... ' -- .,- --- ------------,--- .. - ------,-.-, .--- ...---------------,--- - ! ���;� �:c�a��� �ü����,tf� :�n�����{:igl�n�3n�;� ��i�l�:
_ .

• homem, por motivos não Teve- dade apurou que o suicida era

;o';iSTnUTO UE DlA:GNOSnCOllados, atirou-se da píatatorma natural de Pernambuco, casa-
{:UN!CO à frente do trem elétrico U-160 do e residia com sua família,

Of� DJAlM A que por ali passava em grande composta de esposa e filhos, á
, ",_, ,," velocidade, com destino à esta- rua Getúlio n? 136 na estação
f,1iOE.LLMANN ção D. Pedro II, rec�b�ndo fra- de :rod�s os s��tos. .

O col1>?
"'",' ',1$;1,; ,,<Oi;\ Un.\1"".'f.H1f,do& d� �neb,.,"*

I
tum exposta do coramo e €oS- do íntelíz causídíco f01 recolní-

,> :'J p;;:,,i '? �,{!\ bo')<:pl',t,L!; ,,).;_mp�Uií magamento do braço direito. do à "morgue" do Instituto
;Jll\.i�li f.\'úhl;,',� ,,1� ll'êl',ti, (},,\il�.t':'l", ú<1,tm Conduzido ao Posto Central Medico Legal, afim de s'er ne�
,� <lo ",\�'t!>n>ii '.l�I·"QIi'(), 11(\.ar.ütlo ..�mv.,. de Assistência, em ambulan- cropsíado.<}.. 'ft::::!1.�·".·�l �l�! ;':'V,"�j,j"::�.\ � d_a unfil.itl:Z'
,��"",o, o�",,",?,.,,,, '�H. J>blf;)A) 'rl],17bJ;,1;11t cía 00 tresloucado, que estava "DEUS ME JULGARA'1
';,,'�, :t" '''(;\', '.9Q'I;, ('Jlf!]'�,�, C�Cl ') t'", decentemente trajado, quando Ê o seguinte o teor do tele-

CO".;C-.,- <� ',L"'<,,) , "";:''''.1;:!'' '6$,,, P«.ü era levado a mesa de opera- grama endereçado pelo, advo-

��"':;:�<�,�����;o,�,'!:�!;:�:"�:""�i:: ::!6cn� I f�i��' ::le����i���l�ni�sdp�rit� �:�a ��� r:����l�o �ec�;��
;,,.l},.-:-.:. � ... d·""i,,�:.7;!,·t-f: .::ll'? 1:1[6.10' X _. JrJ ..x-.t>li>

�. o..
. .

r.' " ..... te

"rI,i.'",,'�.:.'í& ',:i', ',,". - t::·t;ln',l'!;'H,' n,,, I uanto, do 13 distrito polícíal, Augusoto para Adelm.a, lua
'lO! ,-,,' l,lF:1'.,;-,;,:"·'" !""'.' '",',:.l - ,:,:�:,:'.;,,(> 'I este se dirigiu à Assístêncía, Fernandes Vieira 43, Recife -
''" ti.�;.fMf'EX,t� --- t ;',h,.,'�t,jri<: l\(, �-'l�''''Os- recebendo ai documentos erí- Deus ha de dar fôrças minha
01��ü " ,,�bG�"'i:;J_rJ(�.-!l, - rtu!> .'1'�ru,.lUldo! centrados nos bolsos do suící- querida mãe receber com re-
lilachadú. !-i, lI'nn,;o: 1.1ll'1.'. _ .Fl(lr.l�ÓlX'!;�' I r a,

• .. , •

Ilda e um telegrama. Esses do- signaçao noticia e ha de aben-

":lli,t;ot;(",�:�tl:;I:�.�:�\�),;�{:j��1e c(�!"\�t;�f<1,,� 1��i':;f����';�i� ��f!��ft'��jt�, �:,r�l'X� \ "�"'?"""''''''''''''''''''4",;.,,,.,.·,,f',''''''''''''·''·�'''''''O-_'·' t cumentos eram uma carteira çoa� dedicada assistên�ia re-

..s,SS",r,cO.:" 1>('[ V1�'LO). '.)
a!bcl '

.

.io S�: �'<':\.) .1..";': ,":'�:�; co

.. ".f:l'M,. Ajj.Pi� l>:."l.'eJa )".'"".U' .

I C'�nÍ$.l'>g)1l.,.TQw.:rlre)A ,I da Ordem dos Advo.gados, sec- cebí .todos 00 .meus. Líbertan-i'r'" "<, "'o {,�tvr, �i':(' c' .',,,; L,�,..:,'r,S, ""'-"'",10S ,"",<:aU0 " :-<"e"w, 1.ircolUC', rins, I q",� � 'l\r��IL m,i\ll> ..

d Per b' o d nu'me do me maldade mundo entreIo>l:';;'i;�';,,;:-' bex;;::r:, (lt�:eu: "V:K.:')$ " trGIC<).,,::', v'::" ;Ji.�·;e
.

;,;,',i,"Wê;'""o ,".,')1,,<0,: � �,�"'o:,,, I v ' çoo e elnElir!l1 uc, e - -'
'" "

.-

.�. '.' n. 'I -" > D ,<, ,,-pl1��';f:.l"'lU,;,���'I',;:: ( ,,,, I" ,- ,� Pa o" "" Te'

'15""'1'
Ple:':i�,a-se de uma, A'lenidnl ro 599, emitida em 1938, e um go a Deus cheio de fé minha

��.,� .... J ! ... j ... .s ," ... :...t.� ,,_ ... .l-L • .,.. ,.1·· lJ �1 ,_J. I,).L""_ ... .._(�"'- .I..,-� �

E 'L
. "i\J�",í.l>h;l'olCl,f\' n:-v,", l!.:""�,,,,� "l'U .. úr 17:,. 1�l, ;;,1 ;,� R;o Branco 89. I alma. 1e julgara. UlZ .

-·D--ii--if'��Ai�fO---"\�Ci�:���i�,'ii·�,i"'i-;c."�'�i"- Orõenadco: eiS 100,00. ! _nsw""_wcr v .... e::r:mm5fW7!! t!f!'1 'EH'

''''\.. i\7j' i'''1i1 � ii �� '!ii�.õ fr'l f"',. .J".} v'b.. �'IíI 10 v. - 21 �
tD'.,jto\1Ifll1i> .,..,1& l;-'Il.. ,)ld!!de .Nl!i/�, de l![.,;:or1!cl= da l.':;:u.,o;l'il:,�i>d,t do �CO!,,'J; -- -

t � T E" �,.;."'.'_:, J U,I I. Z O'
'

,...-\m�':,_., �" &d' 'l"" .\& �':líT�;:��:�)�� :�'��d��['
i '''YH1.i'o 0ih.!'� m:'}'(", o) O InÓpl'�O Códiu-o ! � I '1 I

\11..11<;1,-"& !Ji,.El)II,S, - iii\",UoIi1"... tnÚlr",," <1." aJú.lt,)� " �:t:....""<,, '�' ••S;.oi:"(tn", .. 1iil! "t' I d .. 110'

á I��:�:�:�����:':_:��_:���:_:_��.����::�_:. ,�'����:l��'��� ��_';� �� .. ��
1<, I jh�i�, ���. N�6VI�!!_depu_ '

r\��,) i',';;I\.,." (;:. '�'. �"",lT â &,;: L' � ft� tado Cesar Costa, a,tual mem-
&.;i'� 1\ ... • � • ...; l t, í\ "'ó *, r-� �/"". L. ftl' � bro do Conselho Admínistl'a-

(Diplomado peJa Faculdade Nacional de !vledicil?a da tivo do Estado de São Paulo,
Universidade do Brasil). Médico por concurso do SerVIço Na- acaba de declarar ao Chegar
cionaI de Doenças Ment,üs. Ex interno da Santa Casa de Mi- a capital bandeirante proce
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico a'3sisterl- dente do Rio: "Estive com o I

t(� do sanatório Rio de Janeiro na CaDital Federal. ! general Dutra e êle me decla-

cLbm;A MÉmCA -,' fLEm;AS
.

NBlWOS!d \ rou alie é partidário da üans-
- Consultório: Edifício Amélia l\iew ! formâção da Câmara em Cons-

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 13 horas 'I' ti.tuinte para a mais ampla
Residência: lt:ua Á].varo de Carvalho r{f 13 -" B'Iorianópoli.'J. revisão da constituição de mo-
_.-- .. - .. --,-------------,- - -,"- -... . -' ....... -,.- -- do a atender aos liberais mais

OR. A Ft A U J O I exigentes. Sua Exeia. também
é partidário da absoluta har
mônÍa de püderes e não dese
jará a hipertrofia do Executi
vo. Quanto ao sr, Agamenon! Magalhães declarou-me que já!.
está assentado que só ;Leremos

partidos nacionais o que se de
cidirá 110 próprio Código Elei
toral.

A �U'1.L!b ATACA ftUJl) O UilGAN�$MO
O 'l:i'igodK1o .. lJ",.,.. , C',,' ,'.,' Y'. tA. ..I. ,(4 '-', u L;.,,,),�J, t) �

...�, ;.1·�;,.,1t)1 q l�.::� ...omiig:,) üt:t
PuIm '\(�.. ' '}' r' I .�. -

l' ")6(.,...,�, h i t'ie. l .. tO(=U�., !)üreS (e { 8h€:\��it.L f'<';�
[lOR OSSOB, 11em!HHi?lHw. ("'gw::ira, Queda do Ca.

belo, Anemiti ti Ahôlto",.
Inofensivo 80 organismo, Agredavel

como um Ur;ôr
O ELIXIR 9)4 e&tà aprovado pelo D.N,S.P. como
'iuxilísr no tratamento da S5!iHs e Rellmàtismo

da mesmz. nl'igi:'ll'i
Fu.l ii. �� (-;r·i'L,·,rnnn o. �)'l,�C M""DTC}l,.&:.Ii,. .L CU..... L, .' .,J.".J �_ i w,."J <\�, I!._.'_'" _ l.!'J i. ,���

Sobre f) pi'''J.I�mün ELlX!H I A c,�mpo81çal) e o· subur li,
«914. ífteVO Glzcr-llJs3: �llHj}pre gõf.d/\Vljl do ELIXIR «!-lH. r..:,
que o tel11w empwgadu, em C'::meüdam-uo COlliO arma ds
eH ('a'5I(i!S d,t=: indicação apl'o- fadl m1'üejo patli fJ pÚhlil.li.l
f;i':üdn (mhl!s em val"l�," de ln:> combate á. alflli'i!, q\illllj�
sua" m�nHe?taç�õe8) o.1! t'e�ul· ,j'd� gue frequentemente a
lados teill l'Ildo I:'litl�l'atorws, r.rr>\elto no AmbulatOi-lú (lI'!

,,6 nt! pOis I!ão "&iJl ..ks t.; dUi'dVabi. Maternidade de Santa �al'ia.

ft �nVmORA I ���:::.
[: m:��O�g'anizu<tão wn'o

�

Perspectivas oferecidas pelagêne:to Malta capi.tel]
travessia do Ren&)Rua João Pinto, 4 o

•
Cliníca médlcl)-eirúrgica de Oll}()s - Ouvido!). Nariz -- Garganta. Fone 775. , Pelo, ::VIa,io!' Austin Joh�son -i e�,('olohid" para o prilIlcipaJ. atalqule
Oipluma de h,tlúlitação do Conselho Naciona! ctt" Oftalmologia. (,opyng.ht B, N. S., especial paral :.iilflno '!1{l oddente. A oposição ofe-
cONStJL'I'óRIO -- ,Felipe Schrnidt, 8. Das 14 ás 18 hol'3.'J. Foue 1�õ9,

,
r

.. o Estntlo". I recida pelos alemães 1103, cabeça oe
RES!DENC1A -- Conselheiro Mafra, 77. l<��

.

I
LONDRES, 10 - A travessia doi pontc ne Wessel marca um notável

ftA·�.,.j! -.di '. �
- Ri6I1O ao, s�l de Co�o?ia. f?i _realiza- i contraste com a sua frágil defensi.

-------,-."-",,--- .. ----,------,,.-"-'- ..
-'. ---- .-----.-.---.-,-.-,-----

I ""h'iIi�h.1lcU'Ua
_ uruluala. d,; sob l1geu'a ?pOslç:ao ]onmugao. De-II vru ao longo da margem oéste doDR. GEBHARD HUOMADA ,I pa�-a 0$ t�i'es grandes; cedo O�. a,lemues nao se aventura-. Heno. Por outro lado, o inimigo te-

'". l cam H ('uncenlrar as SHI3S tropasl me -Uln rapido cruz'amen�o aliado
f<:"pedali:-'fa em alta dríltgia e ginecologiii

I . " � no .rc,fm:iclo seior, tendo, e'lU vista a' num terreno mais ou menos aberto
H�spital tSNlí.[{lte.l CO�lto" MontevIdeu, 2 (U, P.) -: e:':]JccLlllV::l. de novas e futnras tra,.! que flanqucia as regiões densamelIl-

íRiflAMA (HAMô:'n/\ I -. S>'dita C:wFin:; Anuncia-se que foi iniciado I \'e:;�;ü:�. o� �Ii:a,dos te.em agora iii' te lf!dustriaIJi:wdas do RUíhr. Assim,
.--....-,

.. ---------- -,--------------._-.-,-�-- I Uln mO'vimento no sentido de' s,l:a (ilSpOSlçao ll1umeros PO!ytos d�, con1J.muando a manter tenruzme!Ilte

o, F� �

T � O;""""�'" >:'� � ,_- '!'t.,j t Cf'.e a" autoridades púb�icas! C-luzamenlü. Poder,emos vtbplr a I a caJ�eça de po.nte ,de WesseJ, os
L.� f') f":" I\�� iG, � C) ln � PI I:<�;' !.\.�J � �� 1:;' � I �W ti I -

U
•

'"
• .' I n<lssa eSL'olha golpes clestnlHloores I a!.D111aeS eSoperam ganhar tempo°ll c... �W� i ,�� U l!." �.rl li ��.,J jJj t.'it C ��1i ! con�eaam a. cIdadama uru- � e vx�l()r,aI', eOJlvepicnternente o.s êxi-' afim de Col1ofrentar a ameaç,a de qUle

üL:t..,TCi. hD!CA , ! guam ao presldente Roosevelt, 10$ .Ia ontH!oOS. �1lI avanço <l10 lon-! se t.rat:i;, Enqua:nto isso, a frente do
JIW,I� llltlero_1:!I, .:1't s..nh;)r� - 011· i 1'�"j\"':.':I.!lH'" !')1a 1J1l""1)�� 6e ",mllo· I ao "Dremier" britânico Chur- go dI? Cll!'SO d'agua, por ex�m!plo,í l\loseJl.a esta,'a sel1ido defendida

\lol1VU .m Gtirkl. OONSULTORIO: EIlO. I I'�" -- '.r;,," l'ci'[1uTls�. I n'h'p �e ao marecbal Stalin em d.�,rc,ç<lu a Cobloença podena cor."I Ül)m os últimos recursos de que
ir�'Jj)\I 'ill>�llf"lút -- Edl:flClv Am�l1â N",{ü,! ,'CO''_'', o!" t'-"••.• ";_,�f1:��ç,�G ,\� tiir,,,,,,,,.. I

" ...1 J. .. - -. tar efetIvamente loda a linha de re- ainda dispõem os oa�eanães. Rompi-
":"'ll" ,(5�;>, � t= l.:;; .. 1<' ii;; 11 �or�", E'U), "'","', (i' ;·r.. \,O,s '1ê Ser:ho"",,s' "QrD.'-,

•• ---.-------,-------------,

iirada no sétimo exército

geJ'lllàn!-1
da esta crosta f ["ágil, tornou·se mais

'i.1D'i!l..l'iCU..: j Lar{l'o. B,;njnm;n I
i",,;..�so:>Y ��,·,'ae. ü� Har-t)s, da P�" a"�"";""'''':: .'_,''''''�" .. ,;�.,·""..,""'.....-;:O:""'..f."....""""';

I
co, ou então uma Ll1,:cstida para o fúcil a arremetida em direção Gü

Constante. 3 .',:'l.'líii.'" �!! A:!",j".:lr:" ji) S!1u Paulo.

1'>",
lO! ;l(:l'tf:' compl'ol'P;°etenul os esf�l'çOS RelI,o n:::' p�rie .em que as l'cse'rvas

11�1iO. ANIT" �TlO MON�1� I ::;��::�::e;':�:,r,:fo'���i,��:>:�G r���(�;::,h� Dr � tluerrelfo da I ��J��:��s/�ou:ef,�1��o�t������0��aw:���13�Zl�;�:rv�.�0 s��:�U��������!:dad��..Til 01'ti • ,'".,�

I o�er,l':!-.i «';]',\,("tl'-, (\J',(_,r"o o"!Lnn, �, � A aITemeU(!:l {'m rhJoeçan nn norte, o nJ)�e,r'J:Jdorcs 11l1htares ,adimitem que
nw;' .t D li. I" 1 H I

l,rÚ,1.'.f.xA�. ""ú,,i.

I' J:O�lSi}Ca � iiml)a�.d'lJ. u. l'i:iJ'!:i<'Jl! 1-e�[e do

riO,!, <.J p:'ime_iro
e terceiro exércitos noo!'-

tsr.:, i'lj,\l'll.b}'l{f G\.'t'r. ",,<dkl1.l "�'* t'il�nm�ç6f!' iI,o<! li'" U :; eap')'('Jtal'l:i: ao:, :W!ré'l'olcauoos o esta· te-a,m.c'l'Jcanos tenham terntinado a

(I',"'I>tY'" ói t:'>M:o;r.'Si•• OH.'I:<i!1l11 .. m'l'lltC'll:'lI' i8f,�;",E' ,O,,&rios, trompas), "'�::n NU", :rVi.ÉDICO � heJ,cclluea\LJ de pontes provisorias :-:na 1ll,,1l1obl'a\, de _envollvimento, cs-

.foiI W!i:J;o, i'� fl 4_�1iOl 4Q" ...",1ltlli"�íll", "�,:i!.";, '}';';ltRlU!ónto li" �ü"h).(, o. Ili�, � T\.ldOS OS dias m Santo �

]J.'r.'l'fl
('ofltZall1enlos po-stenores e

eml :ahelef',e.
fllflo hgaçao com a margem

CIl>NSUltTÓr,uo: R. 1050 Pinto 1 Did
tllr,)j�� d .. m�li<o.tk"W"".\.;' " Q.lt egl�-i"!l', e � la!'1ga escala. De qualqUier modo, al- (Iésle do Reno. Sela-se deste modo

mmCiltil dai 11 b 17 nm-aII . .lU!J8IIm}j, d.ol<.1,,,� Amaro � gUllS circulos autorizoados mostram- :1 sorte de dez divisões inimigas
'�h'I ... r"\!"""�T,, .! -<'li)' ')_.� '>,'1\.' 'r'� T"8ta:n€mO ü?ü"',,!'rc,., ct-, ti''''�,�l'''''- Ater.de a qualquer hOI'u do § �c snrpree.llldidos diante dai rapidez I ('U ias via., fIe cscape tornam-se ca�

,�I, -itS:'ltl.. " ","'�'!l"C!<, "rr a?1lt",,, ". dia e da noità � é da allscncia de oposição sensivel" ela vez mais difíceis.
(':t'xú.f;. por ;;':·.!:.·�'{··�:6�09 r:('ti(;��....��� �'�b i p:)r ocusião da travessia do Reno -------------,------.__
Cimtcê.!e "'h�'�:.":íl'Ü;(' \',�íJ�·.1,�''.Os.'!.r. RESIDÊNCIA: � pplas fôrças aliadas. Na realidad,e,
.- I) rlt- l.aoor.3,t6rll> Hotal do Snr. Cunha f os obscrvadDres vinhallll apoa1tando COmpi'6r na CASA MISCE
FlS!OTEHAPIA - - Di.\TERM.1!\ SANTO .�Ml\RO �. há muito tcmpo a fraqueza que os LANEA é saber economizar ..
_ iNfT..:A.Vl:;;'RMELHO � alemães COll1oeÇlll!lJ a demonstrar em

."',"'" ......."'_'''_,,,,--.'_'''''''*-__.-.: inúmei'os pOol1!tos. A ,explioação dos """"'__��___...
f::tos, rui retanto, dE've ser procura-
da nesta tirclDnst�:ncia: - as me-I' PrertIgla O GOl.êi'ao • ai

l.l�O!'es. tr,opa� l�alzIstas enconltram- (!bn8�8 lu'ma4•., _;, o•..1'6.
I
Sl alUda na cabeça de ponte de I di ... "$a 1. toa. "1_Wesscl, pois desde o começo jUlI. D q"J�". '0". '!'II" � �

aal1am ,ter sido a area �m fqcQ "A !!� "4-.,._'
'

�Iédico
DR. SETTE GUSfV1ÃO

CHEt"IC DOS SERVlÇOS DE TISlOLOGIA DO CENTRO DE SAnDE E 00
HOSPITAL "NER1l:U RAJ'liOS",

C"LlI'Sq (lI?' apt:rfe:!f;oanH:�nto nu Hospital São Luís Gorzag'a. de ��ao Pfn�io �.- [f-'K-er·H&
a-1arlô (IH ;nst:lutü "Ctenl€nte F�erreiraH, de São Pau!o _. IGx-médlc.o inrerno do

Sa.iiütó:d0 de Santos, eru Campos dn Jordào.
üLflSWf\ H�r;AL -� DI.'lGNós'rrcü PRI!l('f)eF. tê ��I9!A'r_Ull�",(�� �;SPr.;;CI \1,':1.,' [lC)

J}�.A Íji)lfl:il;(>i.S no �PA.R.b.l.La(} RII;i1PiR/t.TóH.H).
Or�:;;Bá:;ÁC �'�B ,JACQ1!ü:e.US

CONSll L/Y'AS. !JHll'ianh::üti\ (ias a às f:j uoras. CON:::�Ul/i'6HIr��' ;?,t;8 'i/l!ot Mê:.!'!:ltS, 18
jt.��b.iDitL'.íC·iA: Hna .E.!�te·{e:; Júnior, 135 - 'I'el. 742.

-", .. _ .•�-_._-._-----------._-�.__ .__ ..........._-..__--- .. _� .. _ ...... , ..-, ...,---... _

DR",

e " to

�.'j. .. "".i::. l·:l.-:;� -- �.�� .tna�;-l.t;. �141��1i1(;hfA; AA� �0;3��(;.21.2: r,.�.,:,� �..::. da �'X.o:.6P\'1.. tlD�

.:�A""�i.�. :lf,;., l�".t'i' �ü 15 uoz'!W -- ('.oNH1U:UlÓiYOs n���, ��')4t� Pt�tG L 1� fJ'llt'ft'.,ao -

.'(."",t I.·t�l .- ll..e.!.ié·',<d.. : alUI re"'3ldeaw 1:'-ml1:ttl.l::4... �L

_'--" .� ..._-,--�......_-------_...-._ .._._,...-._--------_._.-----

C01'iSONI

t
J

A8s1stenle do I>J'ol'. Sonso!]" do f'lo de JaiLelro
ESPECIALISTA

Doen"as e operaçOes C,OS OLHOS, �UVIDOS, ,'{AiUZ e GAlll;A),I'l'A

Ça-ui�ia moderna da GUELA DE LOBOo do LÁl3l0 Ln;PUB.fl',n (làlh1) " "'-;',1

da bô�-a fendldcs de nRscer'ça;

u·aquêo��c.J'pia, hr·O,;1{!(Jsc.oj);Ú pêra l'etir<!da de \·�(;·�·í.l;;:·:' �=S!''-!Hl 'iOS, �i.·..

ÜON3lJl!.i'AS: da;; lQ ilo j", c das 15 àB J8 lHll'Wo
){ua '\'ito:.' Meirelt..". 24 - Fone: 1.-141

UH. ARMA,NDO VAL�RIO DE ASSiS
!'J .. " ... StO� de' Clínlcil i .. f�MH d", ASE'h<t:f,r;eh, Mu.,i<.:i'}lH " t},..aló'!tll:.i

d., Clltidade

CUNIeA MEmCA lU: CRIANÇAS E j\DULrO;3
t�":>JI9Ullr'()lUO: Rllol .Nuaes .!'I!:ich:,,"ü. 7 (õ'u!lfklo S. l.i'rancl�oo" �"" .. lot-'l'"

ConilultQIi dC\s 2 às 6 hora!!
HESlDENCIA: Hua Mid'eekd Guilherme, 5. F0:ue 78.1)

8!ASE FARACODR.
Médl<..'O - chde do Serviço 0." Slfilia do Centro de SaUal;

DOENÇAS DA PELE - S:tFILIS - AFECÇõES URO-GEN1TAlS DE
,uraÓ:S OS SEXOS - P",riIOS INFRil-VEPJ\>fELHOS E ULl'TIA-V!OLETAS

CONSUL'J'AS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RB".: R. Joinvilc, 47 - FONE 1648

Dr. Newton d'AvU�
Op4lrnçS'u -. Vins Urino!'iag -- D" ..n I
pü' dc). intf;l'!�inG!S. réto e a.I1\l'; I
•• H..rncrroiaall. 'I'ratarnento do IcoUte çmehiana.
fi.eiuurap;'o " Infra-vermelho
Conault: Vitor Mei�eleil. 28.

,o,Jlunde diariamente à. 11.30 h�, _,
b teu·a., dC1l 16 h•. em diuut.

JRuI&! I VidaJ Rcn\oai 86,
\.

Fo..: 1067.

KNOT
No bar e no lar
não deve faltarRe;rtd�ll'�l<1

(iIIO�'14.9) •

. O advogado lan�ou-se às rodas' do trem

�f EM ��. IFILiS OU REU.

M;:\TiSMO DA MESMA

ORIGEM? USE o PO-

PULAR PREPARADO

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Domingo • Ritz a Rcxy . Hum
phrey Bogart em:

COMBOIO PARA O LESTE
Outra gigante.ca produção da

WatnGr.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

Amanhã, no RITZ e ROXY Deon
na Barrymore e Brian Donlevy em:

PESADELO

I
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC,

o Osmar Nunes, vencedor da
regata de sábado último, não gos
tou da nota publicada no «Es'ta.·
do» na qual !lia dizia que a eo Io
cação dos timoneiros não coUJSorG:

surpresa.
" Mas Osmar -, explico·va o

Lemkulne -' eu, c seu irmão. o
Aldo Linhares e outr<J.iI, somo. bem
mais noves que você!

. Isto da idade não·influe, Tom'
bém sou mais novo que o Filo
meno. o Lol6 e o Cúneo ...

Sem adri�a ...
86 por ter nlguem falado t )

enxertos na presença do Schoe- I
fer, que é agronomo. (1 conversa
da "rodinha da velo" degenerou e

.foi parar em cruzamento de ga'
linhos!

.- Se Juntarmos dizia o

Schaefer ". um galo preto e uma·

galinha branca. tererncs , por lon··
go tempo, pintainhos brorrcos , poia'
é esta Q côr dominante. Mas, en

tretanto, pode aparecer uma ave,

zinho. pretai o que se axplica pelo)
fato de "0

-- Isto até au o sei ., interrom
pa o Kotzias - - é que Q galinho.
botou no «ellcuro» !

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
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