
[Iimina�os últimos �olsoes
ROMA, 5 (U. P.) --- AS TROPAS BRITANICAS DO 80 EXÉRCITO ELIMINARAM OS úLTIMOS BOLSõh'S':"DE IlEsJS:tENCIA
ALEMÃ NA DEPRESSÃO DO LAGO COMMACHIO, NA

n

COSTA DO ADRIATICO, A II KMS AO NORDES1}J::il>Jt 00l1lNIJA. A
. OCUPAÇÃ� DA DEPRESSÃO FOI EFETUADA MEDIANTE_ UM DUPLO ATAQUE POR TERR�!.��tC�;;:,�".·)

700 prisões na Argentina
Buenos Aires, 25 (U. P.) - govêrno, não só no terreno ml

Foí notícíada a prisão de Man- litar, como também no campo
dlx e de Henr ique Hesel sendo das atívidades políticas e eco-

, .. .
nômícas. Uma das acusações

o último o diretor do vespertí- rá
.
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AI 'd dua
re Ir/ar 1 ega mente capítal da

o
. g_overno. em essas uas Argentina para o exterior. Sou-

prrsoes foram efetuadas mui- te-se que a detenção de Man
,__,..�---------------------� tas outras, no total de 700. Tô- dlx foi ordenada após a inves-

Ano XXX I Hcrtenôpolts- üulnta-lelre, 5 ce Abril de 1945 I H '9351
das as ,detenç?6s estão relacío- tigação da escrita de vártas tír-

•• \
nadas as medIdas de guerra do mas nazi'stas.

Apêlo do Vaticano ii Alemanha:lnver!eram os
-

[Ocupada toda a ilha de Nijmeuen
LONDRES, 4 (U. P.) - A Rádio de Luxemburgo infor-Ipapeis P�RíS, 4 (U'. P.) - �nidades br�tânicas e canadenses

ma que o jornal do Vaticano lançou um "apêlo à nação alC-/ Moscou, 5 (U. P.) - Reve- ocuparam toda a Ilha de _NIJmegen e estão, agora, frente a Ar-

mã no sentido de cessar esta chacina". la-se que os antigos aliados de nelm! na mar�em do baixo Ren? Presentemente desenvolve-
_

'
- Hitler estão lutando franca- se ali um movimento de flanqueio das tropas aliadas, que já

N eado emba·lxador da lIa' II-� mente ao lado das fôrcas rus- p�rece rte1' afugentado os nazistas, pois a agência DNB anun

um II sas nos vários exércitos que ela.que as fôrças d.e cobertura alemãs, .ao .sul de Arneím foram

convergem sôbre a Alemanha. retIradas para a lmha de combate prmclpal no baixo Reno.

Assim, tropas rumenas estão
lutando sob as ordens de Ma

linovsky, no setor de Bratísla
va. Na Hungria, ao sul do lago
Balaton, unidades búlgaras
estão auxiliando as fôrças de
Tobulkhin, que continuam a

Prêso O antigo magnata de munições ����� a l'etaguarda hungaro-

BUENOS AIRES 4 (U. P.) - Ao que se diz, o sr. Fritz

Depo.lsMandl antigo magn�ta de munições na Austría, foi preso, de 27 anospouca� horas depois de. ter o g?vêr.no arg�n:tino anu?-ciado a

aureensão das grandes Instalações industriais que, há 6 me-
Rio, 3 (A. N.) - Minutos

i Mais lento o avançoses, estão incluidas na lista negra aliada. depois de haverem circulados _

d
- os jornais com a notícia de I PAF.:I�, � (�J. P.) =: Despachos da frente ocidental dizem

Transferi-dos e prl-S2fJ que o Brasil e a Rússia haviam q�e a reslstenc:a alema intensificou-se, hoje, em toda exten-
,

ii retratado relaç.ões diPlomáti-1
sao d� front ate a Baviera. Com isso o avanço aliado tornou-

Londres, 4 (U. P.) - Ir;tfor-l �ica, o filh? do l�lar�chal .S�a- cas, foi hasteada a bandeira s� ma�s lent_o pelos desesperados esfôrços nazistas para ímpe
mações aqui. �ece�idas �lzem I

nn e o antigo pnmeIr� muns- da Rússia, pelo Sindicato dos I dn: a. investida ao longo das estradas para Bremen, Berlim,
que os pnsioneiros aliados tro da França, Henrno\ A{) Barbeiros, depois de 27 anos I Leipzig e Nuremberg.
mais graduados em poder dos I

mesmo terr.1PO,
Petain e .LJ,�Val que a mcsn�a r;tão podia ser ex-

i FL---B-N-=Q:--U-E-a-.-o-a----p-E-L-O---N-O-R-'-E·alemães foram levados para .os I
e outro� �l1emoros d_o gover?c posta ao publlco. i

.

Alpes bávaros, onde os naZIS- de Vechí toram levados de Sig- .' I
tas pretendem opôr sua resís-] m�ringen para.a zona d� Gar-I' descendenCI8 do I
têncía final. Entre as persona- mísch Partenkirchen, afim de

ti i MOSCOU, 5 (U. P.) - Com a ocupação de Donner Kír-

gens. transferidos para lá fi-l evitar que caiam em poder dos I general Orlola I chen, ? 3° Exército ucraniano completou, práticam�mte,. a
guram o rei Leopoldo da Bel- aliados. I co�q�Ista da marge:n:-. ocidental do lago Neussid1er, que era a

Lisboa, 4 (U. P.) - O gene- príncípal defesa de Viena pelo suéste. As fôrças de Malinovs-

Aclamada a repre8enta�ão equatoriana ra1 Oriola, aprisionado pelo 7° I
ky, com sua avançada a�é Bruck, atravessaram por completo

\' E:xíército Americano, é descen- a charn�da brecha Bratislava, flanqueando a própria cidade
dente direto duma das tamí- de Bratislava pela norte.

QUITO,4 (U. P.) - Foram pr0c:.lamados, of�cialn:ente, os ---------- _

nomes dos membros da representação do Equador a Coníe-l lias mais nobres de Portugal.

rência de S. Francisco, que 'será presidida pelo chanceler Ca- Oríola, que combatia no Exér

milo Ponce Enriquez.
cito do Reich, provem do tron-
co pertencente à Casa de AI-

"ssass·lnaram O «protetor)} ��t�'a �a�a. ��s.JO���C��d1�l��1
II..

_
. �����'â� d���;:l��ade q��,�;� I

Estocolmo, 4 (U. P.) - O mao em E�t?colm? que dívul-
gal na Prússia. ríurante o rei-l

feitos nazista na Checoes1o- gou a notiCIa, Fnck opunha- i nado de D. João VI es.tabe1e

vuqui� chamado: prot�toT. da se a'��, �lanos do _fuehrer p�ra I
ceu-se lá, não queren'do l'egres

�30.emla e. Moravl�, dr. WhIlhm o. alla;:;�:r.:en�o a� A�emanha� ! sal' à pátria, após a derroia de
Fnck, fOI �ssassmado q�ando DIante ?,;:,so, admI�e-se que te, I D. Miguel. O govêmo de Her
regressava � P�'aga, depOl� du-

i
nha sIdo, assassma�o. p 0.1 Ilim rodeou-o de grandes aten

ma conferencla com HItler, I membro� aa n0-ya orgamzaç�o l cões, concedendo-lhe títulos,
em Berschtegaden. Segundo o I clandestma naZIsta dos lobIS- bem como aos seus descenden-
serviço de imprensa livre ale-I homens. teso

Ent���l�e(%t�� �OE�ãOO,"!����!�os��te!I!,� I Não poderao mais
tos entre o govêrno de Roma e o Comité de Li�er�ação so,? o comprar generos
comando do general Cadorna, que ,t�m u:r�1 eXler'::_lto de ce_rca Londres, 5 (U. P.) - Os
de 200 .m:! homens n� norte da Italla. In�?l;�,�çO,e? a'luto�I;�- berlinenses não poderão mais
das salle�tam que al�uns dos g:-u?_os de ,:=,�/�II�l,l�eI;,o� �,,�a� comprar generos alimentícios
bem eqmpados, especIalmente os grupos Dl DlO, Ges,tlCIa até segunda ordem. Essa in-
e "Liberta". consoladora notícia foi-lhe da

da por um decreto publicado
na capital do Reich anuncian
do que a venda de víveres es

.tão suspensa até que os jornais
publiq'llem a lista das quanti
dades disponíveis.

Limpa de inimigo
PARiS, 5 (U. P.) - Segundo núticÍa a rádio de Luxem

burgo, Bielefeld foi completamente limpa de inimi�'o con:o,
também duas terças partes de Hamm. A mesma emIssora dIZ,

�=��, que fÔrças

britân;;�;;;;
o

;�Lei;li; Descoberto novo atentado contra Hitler
Yit!���Es�'�(UU� _ A Rãdio de Luxemburgo anuncia, O mal. Rundstedt teria sido assassinado
sem dar a fonte de sua informação, que Baldur Von Schirach,
gauleiter da Austria, foi 'assassinado, e que Ernest Ka.rl Ter

bum auxiliar do chefe da Gestapo, Michrnmeler, ficou seria
mente ferido, assegurando que ambos foram vítimas de um

atentado, a 31 de marco nos s,ubú�bios de Berlim. A Rádio de
Berlim o.fel1eceu, ontem, uma recompensa de cem mil marcos

��r� quem localizar os as.sa��inos,

os

o

ft emissora terrorista informou

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

ROMA, 4 (U. P.) - Anul1cia�se, oficialmente, que o so

cialista José saragat foi nomeado embaixador da Itália na

Franca. O comunicado oficial d lz que o govêrno francês par

tícípou, ontem, ao Ministério do E?'te�ior da oLtália ter aceit?
Sarao'at, ministro sem pasta no primeiro governo de Bonomí,

para
t:>

representante diplomático �c: Itália em �a�'ís. Saragat
voltou do exílio, depois da deposlçao de Mussollm.

. LONDR�S, 4 (U. P.) - A emissora da organização ter
rorista al�ma an�ncia qu� foi executado, quer dizer, assassi
nado, atras das Iínhas aliadas um membro da missão norte
americana de liquidação que deveria instalar-se em Coblenca.
A emissora dos lobis-homens opera quase na mesma onda da
antiga rádio de Varsóvia que só transmitia música interrom
pida, as vezes, pela leitura de pequenos boletins várias vezes

repetidos.
'

Estocolmo, 4 (U. P.) - Es
ta-se falando na descoberta
dos planos para um novo

atentado contra Hitle.r. A no

tícia é publicada, sem confir
mação, pelo jOl'llal suécú Sto
cbholms Tidiningen e diz que

.:t
.',
,., I

...

«ELE. E&TÁ SE DIVERTINDO OUVINDO SEUS
DISCURSOS DESDE 1924!a

o marechal von Rundstedt foi
fu.eilado sendo presas numey

rosa.'S outras personalidades. O
plano em questão prevía o

ataque coordenado contra o

Q. G. de Hitler, que se supõe
estar, I!��.. ��r��9X:� d�. I3�l'�im�

bem assim contra o castelo do
F1uehrer, sendo que eSlte últi
ma sería ata:cado com para�
quedistas. Em conseqüência
todas sentinelas de Berschte..

gaden foram, primeiro, dobra�

.

dM �A em_..:�e�ida, triplicadas.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A bêa samaritana. _ IEmpr��� ,.Au!o�yi�ção_ �í!D0ense Lucros
,,,. ,. .

"'" desesperadamente sub-num-idos que] L.i!.na. P.d,i\l;a, lo tL 11illVt.1Ií.1bro Trm .. ilde g\xtr�!Thr�h�,�r;(lS
, h.arlO ue Miranda VALi' < ,'DR Ies I'
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"('[' I' r ' sof " . ;-
.D." '. nesne ly l'])1('0 a-nos, estao azcn-] rrn e nao serem prejudicados os moradores da Vila

': I re cs (,ll�. so reram s.:o os prt- elo vestidos novos para as crianças ] O ;;.�. Pe ',. .,' /�.) .' 'T" 1 • "'

r.: c.ros a 8(1); 1 Il'!.I' os sof'rcdores j:;OS!( ti t lU t hé
I peraria I ernrencrar Je' e ne ... nnnace, que geralmente ncarn

•

, ,u� - '. �
-

( i eDn llH'D',C', ,,,,,erecc aln m ser,
.

_' .'

:"> ,\'E'rclarJe esta sermo novamente: notsrlo que alguns dos serviços de sem condução por servuem-se da mesma linha de passageiros de

lj",sIll':1cta nas medidas que o POYOI socorro ln-irânico estão utilizallldol! localidades servidas por nutres ônibus, esta Emorêsa resolveu,
(lU ngtaterra, c[u'e j anta sofreu com' tt .. "''P "" . � f

'

devi
. '... b

' "

��

a smerrn ('''I.'' tomamrlo 1)'1r' " .'
I ",1"''; 0I.e8 oue, se 11",0 asse lsso'i evidement e tUtCflZS,,8, está elecer linha dir êta para aquela

" ., " ,dI, ara a.Di.I-1 csrarram iCY"11 lo para SU'lS casasl
,. .,.... $ O '" .

'li"r os habi í

antes do continente eu .. o-p':::p'r ios so�l(l�(los \)"'Ita: I �'c'o
• "

I
ZOD8, ao preço U'11CO ce ""f, ,00 (01 tenta centavos), a par tir

• 1 • I ,,' J '> , ''" • , II S CP1 d d' -e o d êl"
, ,

n'lJeu,. pPlr�1 o,s. quars a Iibertação ] Iiconça. Esses DOUCOS fatos dão m;l o 18 1.. e .\Dll[ vmuouro.

�l:' �?lJra. siunificou apenas f'a lta] triste quadro da verdadeira desgra-I Flor ianóoc li- março de 1945
l.e a,J.l1lC'.1:" e de alojamento. Be-I ça e urna apreciação das Inecessida-! ---------.. --_ .. --_.

ceutemente, utn grupo de cr.anças. dos existentes e <lo desprendimentol 1 d .

d
I

.::t .. ....".. • L..... li " l f f� t=; a.
..

.fi'!$; i'< ",.� l1:. ���:" -"'....

lli '. an esas suivas (!S, campos de 1 daqueles que em suas próprias di-' fr ;�.l\ � "-': (,l� /:'t � �.{1
b:nnll1a ou Holanda fo� levado para : f'iouldades cncontram compalixão!

' . a o. "" • "< ,,,_,. � <' �

a_ lu!{lalel'l'l1: () PO"ü l'l1'glês ficou i pura socrnrcr seus irmãos I A SUA
1;1':', llnpl'esSl()llado pela apare,ncia: ('xisteJn por tr{IS das Ji,nthas' aliadas
(i(', fome ([Ul' se notava no r?sto d.as f,S l1lães brijânicals, cujos mhos es: �\1!1ll \.':.�H"':',7d':'(!j; ���f�·I.\, (j " 5 ._� fOrm L�,�::

<;.J:l,nÇlas !lOla'!l.d��a;; que �Ol euv],,-, Eio yesUnrlo roupas remendadas �ii.l�<!la'� II! i�""'1'-I�i\d1J;,l;
(::1 lllllH' oE'le(i;açao lIa go'.rer.J!o nf.illl! ._. . ,l . ._._ .. __ . ,

'

""'_'1�_'V'... '.,�."'"".r·__�,n..-"'....,i"",."',�>·<_..

(10 perguintnr se l11l1a noya redl1çàoi
---�-�_.-_.-.-.--

n·;l�; l"aç()e� td inlentares da Gl'H-·Sr·e-:
tLll1h a m\o allxiJ iari,a a si, uaçi\D a! i-;
n;�'/ntn�r n;) rontjnenle. 1\.S criancas:
.n::io (,S!8':am psf�rraD3íüls< ,;ia�;;
(:7",) ey:i(li�nte (pie não ti·nlu.!.i1! eois:.l:
f1�s!lnln de novo desde algunl le.lll
p;, Seus ,'«stidos esta vam perfeita-,
lllPn te n<melllhclos c COSlllr:1idos,l
11!,nS sua,; miies Jwcla podiam faze!' I

j,::·:i'a l�lI{�OIlI!'3.t alimentos Dara sel's'
filhos em crescimento, Os àlimel1t�s I
":n�rd"dos na Grã·BrctH:nha para Itnfi',entnr um possivel hloqueio SUI])-I
!'],!J:!'no ou outras emergências de- I
YPrJHm ,�cr distribuidos parn lllelho-I
rar a (llda nU! tanto apertada e'
I::onólon:.:- a quP estavam submeti·
à.:)� ,.os. ingJesc�. No entanto, o povo
LntallJ.lCO desc,!a que aqueles gêne
ros alimentícios sejam envIados
para o Continente, como meio mais
I f,pido de socorrer os grupos mais

'lôrlas as Ipessôa;s jurídicas de di
relto privado, registradas ou mão,
sejam quais forem os seus fins e

nacional idades, que tiverem lucros
iguais ou superiores a Cr€> ... , ...

tOO,DOO.OO, são contr lbuintcs do irn
poslo de lucro cxtrnordmárío e co

mo tais, estão sujeitas a apresenta
filo de declaracão até SI) de abril de
carla UJllO • No artigo 12, do re,gllla-

�J1Je,nlo aprovado rpelo 'Í}l'crelo ..

I ,5:02�, de 13-3-44, ()� senhores con

Il.rtlll1Jntes enconlrarào como jllliS
truir suas decl>a!rações de hH',rns ex-

1 raordinári os.

E•• le 2 cl'luelro$ em selos II/ c llurlS �;;::;�;
UZINAS CHIMICAS BRASILEiRAS I -

�
C,POSTAo..14 "ASOTIÇA8AL. ur_',�,,����'

(1'" � ,t;I.� �f�� :n.� !.� �..� � ...�t, "'1lc!1 :::��11lnt\.\.. .-

.:.,\i"I1'li.U: I.lCl�!Jt�tS. �",g,�tv�'(li1��
A rnais impo:::tc,nte Con1.];C!nh5.o. da Ctlpito.Hzução dei Art1.61"'ico. do Sul

J!...rnortizo.ção d� lVi:::;!'ç� (le 1945
1'10 $o,:·t�io de amt>Y"t1z:<"JGo real;.zcuJO �lO. di<'l 31 "d.;. l\1:;rç0 de 19-iS !o·:-am amor

tlzad.as 0.5 S09Ulrttes Gcn1.nj_�'1.acoes:

�'n{ PK� l"fG iQ'�� X�?;i z::Z§:
frodos os portadc'l:"ES dos títUlOS en1 "vigôr', sortea..dos ccrn estas cornhh1c_ções,

poderão receber imecHatc.rr.ente G rapH;(l1 go.rnntido a q�.le tê:CCl dL((�ito_
.

Sede Social: .. ElO DE J;;NEIRO
E8CRI'I'ÓR!O PO!'Q CE Estc;dc.s do i.'aH1.!:1é e Santa Cntadna: .- CU1�r.l.'IBA

Rua Baréio do Rio B:ranco m·. 39
Inspetores e l1.ge,:"tes em todo o Brasil.

KNOT
No bar e no lar
não deve faItar

t8nko�

Cálc:ü, Vcrc.o.dat.o e

ArS6tl;ato de
S6dio, etc.

Séde Averú:ia R:�) Branco n. 91
H!O DE JANEIRO 08 f)i��i!jfH�; [:epgUnerfidos.

b;g\)t1iÜ�H,. Anêúlicos,
IvlFJ.;:'T")(ol Ai! ç.p" (''ln Crl"'mr') ."

� i' ...\ .. �� <:::t U\:::;; i;.& J

Cl·).i'V\';'� R,;.ql!hk�efi rCf.le·
bi:ii't�,O ·�S k'tlií\(H�Ç�ão geral

o�� SJ:·f..{i·�td� ... :·DÜ COla O

gelado
chá
chimarrão

OBSi:mVAçÃO - o pi'OX1mo
dh� 30 d(:l Abril, (2a.·teira). à,,; 1-1
de com (I DI-Melo·Lei 2,89 L

Rio dt1 tJ.welrn, 31 ctt! MrHÇo de lC)45
VISTO: Nel�11H �togm;iri! ---F!Retl.! Fedl�ral

Eduardo F. J.otm --Din',or Tejõjomejf'O
O. Façanha -Diretor Gerente Bebida saudável

Casemiras e LãsSedas.

SO' l-li P-U-'I I ].. j [\ �,� _ 1 �.,Â __J _...J.-

Rua Conselbeiro Mafra, 36 _. loja e §obrel�ja - Telefone 1514 (rede interna)
--- End. Teleg_: «Scarpellin ... - Florianópolis

I
J
I

Caixa Postal 51
,i7!r ...�_f3ia

J

. .;
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l o ESTADO Qulnla.felra. 5 de Abril d. '945 a

Algodio aglpelo par.
a Europa
Londres, (B. N. S.) - Sir Frank

Platt, controlador do algodão no

Remo Unido acaba de regressar à
Grã-Bretanha depois de visitar o

Egito e o Sudão. Sir Frank Pãatt te
ve a oportunddade de estudar e dis
cutir vários aspectos da situação
atual do algodão crú, noticia o

"Manchester Guardian". Grandes
stocks de mercadoria em foco ad
quiridos .no Egito pelai Inglaterra
acham-se acumulados nos armazéns

portuáríos e seria desejável apres
sar ao seus embarques. Esta medi
da assume uma importância consi
derável se levarmos em conta que
o algodão ora enviado pela Grã
Bretanha ao continente europeu
lIO sent ido de r-estaurar a produção
das fábricas belgas e francesas per
tence justamente ao tipo egípcio.

SUBLIME OFERENDA
ViDA SOCIAL (Falando ao coração das mães dos soldados expedicionários):

Mães do Brasil, ó mães tão virtuosas,
Quando a luta atingir rudes instantes,
Mostrai que sois as mesmas corajosas
Mulheres nobres que existiram antes!Nascimentos:ANIVERSARIOS

Dr. Alfredo Damasceno
Silva

Acha·se enriquecido o lar do sr.

Mário Neve. de Oliveira, Tabelião
em Palhoça e de sua exrnu. espô
sc , com o nascimento de um ro

busto garoto, que tomou o nome

de Mário Febronio.

da
Mostrai, enfim, ao mundo, vaidosas
Que conhecendo as horas torturantes,
Como as passadas damas valorosas,
1 endo nos olhos luzes rutilantes,

Registra a efeméride que hoje
tran.corre o aniverlári.o na.talício
do nesse eatimado confrade sr.-dr.
Alfredo Dcrncaceno da Silva, oco- � ........,..,._Y,.,..._T<I1'_..JlfJP..w.....__

todo coullidico e apreciado reda
tor deite. diário.
'Inteligente, amigo leal e dado o

carater de que é dotado, conseguiu
granjear a estima não.ó dos seUl

colega. de habolho, mas de todc. •
com que teve oportunidade de Londres, (B:\fS) - "A travessia
privar, r<lzcio por que, muitali, por dfl Herio. pelo Primeiro Exército do
certo, lerão <UI homenagens de gül1cl'al Hndges, foi uma repetição
que será alvo neeta data, as quais da irrupção da cabeça de ponte da
08 do ·0 Estado" se associam pra- Norruundia, salientou O "Daiily
:leirosamente, enviando-lhe um ee- Skctoh ", desta capital. "Os britã- N da R : O lIoneto eupra, da lavra do ncsso conterraneo. Sr

treito abraço de parabena. nicos c canadenses formaram

uml
João lYlelchiadell de Sou:ca, foi irradiado, na noite de 24 de março

•
firmc eixo sôbre o qual giraram os último, pelo microfone da «Voz da Liberdade», instalado na Praça

Flneln cno! JlOJfll exércitos -americamos, abr-indo uma «Saenz Peíio», no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, no programa
.

I'. P 1)l'('.C[1<11
com eletrif'icantc

veloCida-1
rodíoforríco que a «ComilO'cio Estudantil de Ajuda ao Expedicionário»

a sra. na razeres .
o

it PI' f' 't ura : I
de e encontrando, surpreendente- tez executar.

a ari a. a mlra ono, ' . - ". .
I Idi..ma. por

J ' S .

t d S'Iva a.lto li H'lJ1H", pequena oposiçao. Co semeai-

I b'
o ar. ase an 011 a 1, t,' " I ,., <,' " --:::::::;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; _

• tugu"s, ••pa.
" - á ie d Contadp:da Geral e_ Il,� �I �d e e ,�,,�j que {I. oP�sl-1 --. O acordo monelár.-o h 1 f hzuncron dr. ()

çao mnmga contmúa ernpederntda

I
. . '.

I I
II

n .0, rano ,

do �sta o

'A A d d . e .não é difícil divisar a razão.. O VISite, sem compromiSSOS, a anglo-suéco - -- -� uu�lil, .tc.
o Jovem rno n 1'0 e,

, , ',' ri ' -nicad ,,-,' .

o Ir. Filomeno Costa; I.I! n·l1o�lto a 0nc3.1 �ll�a( a I esístén-

LI1'R 1181" BOS" Lonch es, (B. N. S.) -- O acõrdo Romance, Poesia, Relígiã.o. AVlaçao,
o dr Pedro Gallotti, _advogado clao.�p�sta aJos. bl'lta.�l�os'l eral �_a-l 'II a . 11 monetário Hln.glc-suéco recém-publí- Matemática, F:ílica, OUímÚla;.O.ec--� I'e.idente no Rio de Janeiro; I:II.,,(}" t(].np� pai a o {;XerCI, o a ema? cado constitue uma das mais lln-IIogia, Mineralogia, EngenharIa d·

o menino Sidnei Mário da Silva; ;>_eor-",al1lZ�,l, suas defes�s na, ma_I-I Rua, D.eod,oro,. 33 portantes medidas isoladas já to- vil, militar e naval, CClrpl,nturio,
o sra. Alexaddrina Machado; gem �l'le,n,La� do Reno. ��sa a razao

I F'lor ianópo lis mudas para a restauoação do co- f D8II.nho, Saneamento, Meta1urgio,
a .ra. Odete Lehmkuhl Mayer;

--

ma? ha a menor ,d�lvlda, -:-. �orl rnércio de após guerra" - declara i:letrÚlidad.e�Rádioi MáquinOllJ Mo·

o Ir. Oaeer Coure Figueiredo; que i�t'n:��t,o� de v�r!a�� ,dlVISOCS Livros novos e usados, o "Times" em editorial. O acôrdo tore., Hidráulica. Al••nario-. Agri-
a erita. Irene Oliveira. alemãs, blclu!ndo divisões de tro- em diversos idiomas. estabelece em suas cláusulas que a r.uItura. Veterinária. Contabilidade,

pas paraqucdistas, ('lllrpernha;:a!ll-se Atende encomendas de .média oaruhial entre o esterlino e o Dicionário•••to.•to.-

d d.. ,n��,ta desespera'�a . �uta de fm�a- •. 1\.I'OI1Cr" snéco deve ser estabiJi-
-----

O la p.e . Ag�l'a, {) sJ@lHÍlcado l1e�sa

fU-1
obras editadas no Brasil zada e (IU,e ambos os países concor- Porcas eml'!osa ::rçao de retaguarda est� pra- ou no estrangeiro. dam CHi manter iJimitaJrlameal,te

tlc:1mcnlc nulo pe11a tr'aveSSla do quaisquer receitas, excedentes das
São Vicente Ferrer, Confessor Heno pelo ge'neral Hodges. Novidades todas as demais moedas corn�<l1tes. O Reino miniatura
NClsceu ê.te .anto aos 23 de ja· semanas Un:ido aceitará c conservlará o "Kro-

neiro de 1350, em Valença Espa.· ner", c a SUlecia a,ceitará e conser- Londres, (B. N. S.) - Um

nha. l'ormado por eltudo. exee alt, vará do mesmo modo a libra ester- Novo processo pelo 'lual mi-
lente., a conselho àe seu pai, en- rl�:"I',i�Â:lVITwHE.oOLDFU'FL"E ------.-------,------ Ji,n'al. Não haverá restrição de qual- :hões de porcas de prec1são,
trou para a ordem dOB Domini

_

_!{_J._!!.tliJ CASA MISCELANEA distri, quer dos lados quan,to ao emprego não maiores cada uma do que
ganOI na .uo cidade nCltal. Pouco buidora dos Rádios R. C. A. 'da moeda corrente para transferê,n-
depoil de ter emitido os votos re·

&.,.::...'...... PESSARIO, P,AIRA Victor, Válvulas e Discos. Na ou compra dentro da área de uma cab€ça de aU,inete e que

ligioliOB teve que lecionar filQilofia iil1fluêucia do esterlino, mas ele só estão sendo pr.oduzidas como

E 1380 Rua CllOselheiro Mafra, 9. '

t'd d d tno leu convento. m . palsou sera cou.ver 1 o em moI" a en ro I:quipamento de guerra, para
para a univenidade de Barcelona dessa área JlJedialJ1te acôrdo mútuo.

as fôrca:s aliadais, f.oi ilI1venJt:la�
, � para completClr aeul eatudo8. 0.1- O , "A importância Msse a('àrdo é evi- -

cançando o título de doutor em Mario Neves de liveira dente. A ba�e dc apôio de toda á do pe,la firma "NOIrth Easte�
-teologio.. Entretanto, não deveria VENDA SOB RECEITA MEDICA e Senhora úrea de influência do esterlino an- Instrumenlt Do. Ltd", de Ga-

.", seguir a carreira científicQ. Sua tes da gucrra resultou, simplesmen- teshead, IllIgll8Jterra do N.orte.
grande aantidade merecia· lhe a participam 001 parentes e

te do de�e.io dos paíscs membros h- .,1

eltimo do rei D. João I de Aragão pessôas amiga. o na.cimento de conservar em esterli!llo suas re-
Esta compan J'a ·empreeJIlu.eu a

de seu filhinho M A R 10 t f d p'r "ss<>ô<! ml·,...·".,
• do Papa Bento XIII que residia. _..- ,..,.,_...._._ .. .. servas excedentes. A Suecia reune- are a ,e su.n <7

'

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

FEBRONIO, -'occorrido na dia d 1940em Avinhão. Vicénte empregou to·
" I

se �,'gora ao sempre cres.cente grupo cuias peças no ,a;n[o e ,
l' do corrente. -

da a .ua influNência para adcabar Dr. 6uerre,-ro da i( Palhoça. 4 de abril de 1945. de nações que se encontram prepa- qlla.ndo <O.s aperfeiçoamentos
com o cisma. ão con.eguin o is- I'adas para levar avante a mesma intl'loduzidos lua man,u!atuTa de
to e vendo o e.tado lastimável I �--------------� emprcza com o mesmo objetivo, o

em que ae achavam, em muitos FOnSe"8' 3 v.l qual ,n30 é estabelecer uma castai instrumentos britân�cos exigi-
pai... , povo II clero, resolveu de· li econômica exclusiva, mas ampliar ram n.ovos e elevados pad:rõe.s
'..h à b d f A'

r

CASA Compra se uma, .

I I 1
..

....car·11I o ra a re arma. 1.1m MEDICO a area (.0ntro (a ([ua· o comercIO de precisão, entl'le os quais o.s
atravenou, pregando penitência, a

T d d S·
no centro da ci- 'Pode processar-se brand'amente sem

que s,e I'el:ac�ona:rJam com a fá-
Elpanho., grande- pClrte da França, O OS OS ias em anto dade, até 25 mil cruzeiros. provocar o a/pr,edamento dos pr'Ü-
do Suiça e da Itália. Embora .em Amaro f d

- blemas imediatos, tais como a es- bricação de p.orcas de tal ma-
In ormações nesta re açao.

pr. prega.11I em espanhol, era cassez do ouro e de moedas corren- neira p�quenas que 2,500 pu-
,

d d d b Atende a qualquer hora do .

oompr.en i o por to 08, tam em
dia e da noite A televt·sa-O e o após

teso E djficil dizer se o ideal para des,s,em ser gua:rda,dJ3IS num de-
em pai.ea de idioma diferente. O o comércio mundia,l considerado daI. O IJrocesso em questão re�
• feito d. leUI .ermõel foi enorme. RESIDÊNCIA: em têrmos de moedas correlll,tes

1\'101, S.tes efeitoil alcançava,oll par Hotel do Snr. CunhCl a
universalmente conversíveis tor- 1aeiona-se com a produção d's

aUCla oraçôel e durCl. penitê nciaa guerr nm-se-á realizável ou não dur-ante um grajl'1ide núm:ero de novas

e leu profundo conhecimento do SANTO AMARO
Londl'.es, (H. N. 5.) _ A Grã-Bre- os primeiros aluos de após-guerra, ferramentas e peça's, Il1JOldes,

coração humano, conhecimento ta,nha acaba de dalI' um passo im- mas é ([uase certo que, em vista dll brócas de precisão, máquinas
'ate que devia à.a tremendas lu· t t l' sp 'to a fu desol'!!anização 'no mome:uto exi--por an e 110 que ( IZ rc. l'l 'o -

� "

de fa,zer :roscas e m:edidores.
tal contra graves tllntações contra turo da televisão, c(�nJ'ol'me se po- tente, JlIBnhull11 s,istemra universal
a fé • CI purezo. Deul auxiliou 011 Dr .rtur Peret·ra derá verificar do rcl,atório ontem pode- de modo algum ser estabele- Embora a fiTma citJadia s,eja pe-
ealarçol de seu aráuto pelo dom

_ li. pUlblioado pelo comité sob' a oric11- cido, a menos que s.cja primeira· quena, os seus próprios e!ng;e-
<i01 milagrel Morreu aOB 5 de a·

e Olt-vet"ra lação de Lord HalIlkey, - salienta mente "pre-fabrIcado" em secções" l!heir8'l· riscaram e constrllh
bril de 1419, em Vannes, nCl Fran "1" "1 t 't I C - coOlllclue o "Times"',o unes {,es a caJpI·a. onvem

l'anl os apa;relhos mecanJiéos
lOCl, onde e.tava pregando por 01'· reeordG'r que a televisão originou-
<iem do PapCl Martinho V, CUnicCl Geral d1l Adulto.

se ma Grã-Bretanha, tendo sido,

I
desUL:ados à ma;nuifatura das

" Doençaa dai crianças

I'
Lomdres O único centro a manter SRS DENTISTAS poroas de que se tr.ata. Os a.s�

Ih
.

I é Laborat6rio de Análile.

I
'bl' I dO reco Imento a mela no te clínicas.

U111 serviço pu lCO e regu ar e - pecto pl'i-ncipal do processo

cumprido gero-Imente por todà C F l' S h televisão, an;tes da guerm. ;As soli- Executo qualquer tipo de consis,te ,em que las P(PV"''',,, sãoonllult6río: rua e Ipe C· citações feitas a êste serviço por
,�""""

ii Nacão midt, 21 [altos da Casa Pa-
parte de diversos departa!mentos dentaduras. pontes em ma'IllUfaturad'as sem uma peiI'�

WASHlNGTO� _ (S. L H. 754) railo), dl5 !� 3�8 t�.12 e da.

I oficiais, tornaram-se tão numerosos

louro
ou p-ala,cril. Conserto

I
furação imediata. IsltIo s!Lg1liifi-

,,_ Poucas sCl1Kulas da adoção do Re5idância: I'ua Vi8c. de Ouro que levaram às atuais e novas ex- dentaduras em 2 horas ca que a medição, a mode,la�
recol,himento à meia noite del1l'Üns· 6 perÍ(�lncias no tooante ao desenvol- apenas. gem da rosca e, sobretud.o, a

Irou qn,e as diversões mundiais são Pretor 4.
1 I Vim011,to ela téonica da televisão. O �

f' 1 ,,1 f '�In

b
Fone: 169 [manual comi�é acima' citado es ....era, além

I
CONSTANTINO SERRATINE

I
inspeçao ma pO.uem SN ellW.s

retiradas sem dificuldade, ctn o c- ...

diêillc.ia: ao. c0!l'te�do e .ao eS'I?irito\/--------------- disso, que o preço dos receptor,es Rua Duarte Schutel 11 numa e,slteir<a que tI"aJThsrporta
da leI. Os mfl'mgllTICntos dai l'eJ, cml baixará ele tal maneira com a pl'O- mUharels de porcas. Uma dias

lod r nd�s cidades ao

II
dnção em massa, que dentro em '=================: IJfime.i'ras encomenda.s execu-

�.��:s�e a(��i��, t[�l' J�:eo��IPad� B

POINT A JOUft
brevé oada família britânica po.· tadas pela maqul'n"fl'a da fl"f

- dcd ter a opoN.unidalde de possuir AVISO
'

.'"
-

atenção da Comissão de potencial .

�..:I '",�'

C

I
.. o seu equipamento doméstico, pro- lna mencilo'nwxa oonSl�dU níuma

Humano dc Guerra. Mas a omis-I ..

são eslá satisfeita com o fato de porcÍonundo-Jhe horas agradáveis prov.isão de me.i'O milhão de

que a maioria das violações regis-I
de diversão. A excelente qualidade A proprietária do "Saléio porcas_ EstJ3Js for3Im 1'ecebid<aJs

tadas resultaram do co IlIfusão. As Aceitam-se encomendas ao la.do do preço reduzido que ca· BralH" comunica à lua dil- b
-

drac·terl·zal'a-o os f'lt,tlros a!paJ'eli'-,os I t' t {i d com a .o servaça;o e que
all�oridmdes não estão inteiramente - - - 'li In a regues a que mu ou

f
.

certas de que a reaHzação em am- ODAS
de televisão rcfletir-se-ão iJnldiscuti- aquele leu estabelecimento "eram cem por ceiIl.ito per el-

pia escala dessas medidas resuHe DAZ "R DE M �\'eh1lEmte no mercado f'xport<ador. para o Rua Vi.conde de Ouro tas". A "Nomh IDasteiI'ln lns-
numa economi.a de potencial hu- li Por meio dc uma ação coordenada Preto n. 2, onde, contando tl'umerut Co." de Gateshead, que
Illu,no e de oombllstlv,el, o obJetivo e ampla c-om o GOVêr.tl0, cientistms com a mesma já conhecida t t

.

. .

1
.

·D·
- (onfero-es __ Alta costura e firmas comerciais, O comité Hun- competencio. de .eu pa.loal, pa eill eou O processo aql1lJ re-

prmclpn' e'J1l vlsta. lzem que ,nlao l
-

1�,1 t t R
'

U 1',1
1 "f kev lraçaril uJ1Ia linha firme de pro- elpera contl'nuar merecendo ve dJUJO an.o no e'l'nú ln. lUO.

por t.'1m COl1SCg'!llr c� ras, nem mes- -

mo calcul,ar as to'neladas de carvão. Novidades gres�o noutros campos de recons� a prefer�ncia de lempre. como Dia Amél'!k.a, espeTa gi-
de ki.lowatts de eletricidade consel'- tru(ção 1nldustrial, conclúi o "Ti- gantescos pedidos rela,t1ros a,

vada, ou de homens e mulheres li-
Rua F"lípe Schmidt, 34

me�".
essas porcaJs minúsculas d.e

vres de qualquer obrigação. Caku-" I"'I.IADO & CIA &
. -

1 t
Jam, I!oda!via, que 11Ull auxilio ativo MAu. Machado Veloso preCIsa0, logo. que a guerra elI'-

da indt'ls'lria de diversões muito de- m.ine e v;i'udos não só do mer�
R '" G Vendedores exclusivos das

verú sig.nificar par3 o programa de Agência. e epre.entaçuel em era) cado interno como do estraln-
gnerra. Além disso, corno dissc uma Matriz: Florian6polil afamadas máquinas de COSo

geiro. As porcas em fóco serão
autoridadc da Comissão de Potrll,.. COZINHEIRA Rua João Pinto, n. S tur& marca «RENNER»,

com efe,ilto necessáJl�i,as a todos
daI Humano de GUf.'.rral, o� lugares Caixa POltal, 31 Vendas à vista e a prazo,
f_te dil.'erime'll,to, à meia noite, dão- Precisa-sedde um!:!, Avenida Filial: Cr&1C16ma OS tipos de i:n,l?:trumeIlJJtús elé-

R FI ri P· t I (Edil Rua Trajano, 7 - Sobrado
nos a satisfação de fazer aJ!go acêr· R' B 89 ua o ano eIxo o, s n . tricos, tais como voltametro.s,
eà das ,diversas f'Ol'mas de escassez

10 ranco,
00 Pr6prio), - Telegrama.: ·PRIMUS· Florian6polis. aparellws d'e medição, iustru-

d P t
.

1 h c""·nJ usti Ordenado: Cr$ 100.,
1 Agente. aOI principal. municipio•

.v:l, O enCla U1U�ln�_ e- __ :"
,.). .

lO v,. a do E.to4Q --....--__.. m�n�os �el'2n�lli!Jico,s� 'etc.

Já antevendo a proxima vitória,
Como o mais nobre galardão de Slória,
Penhor de aléto - dos mais raros brilhos,

A travessia do Reno
foi umà obra de
conjunto Damas de altivo e puro sen timen to,

Dareis à Patria, em histórico momento,
O Heroismo, sem par, dos vossos filhos! ...

Rio, 1945. JO.4.0 MELCHlADES. NOVOS e
USADOS
COMPRA.
VENDE

•

o santo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO Qulnta.felra, 5 de Abril de '945
,:6.-.:i n vs·,.,.:;-.--=ãI';:!_ -.e;1__......""""'1.__....' �

�.. 'II:...�....:... <;s. ..,�

1" a 30 de Abril, mês em que comemora o 6· aniversário de sua fundação,
Relojoaria MOlilz oferece seu variadíssimo e moderno estoque por preços
inacreditáveis. Procurem fazer uma visita sem compromisso e certilíquem-se ..

Só na Relojoaria MOltitz-,Felipc Schmídt=-Edílícío Amélia Neto ..

Papel da fr�,�t�oJ!���"��,aJ----�---1 Te;e�:S= em-;: '.;:;0 *1
(ill�Ü�(����:ntft,��S� sua"��nç��U��� ��tf:'i�ll�����,��'(�a��;�rd�u��i��1 I Juntos ao futuro pateo do Is ri� P. I
cubeçalhos dos [ornais lembram-se lha e na hipótese _?c consegui-lo, I�; iualrnen lr da campanha na Itália", ;{.U:l,U to tempo poderão ai perrnane- I
(�<TCV(, o "Dailv Tclegrapb ". E se ccr", conclúe o jornal eirado. Ve!110 OS melhores: lotes com desvio.
]:dI' acaso dedicam um minuto à! mantida pelo oitavo c pelo quinto

I J",j. álise dessa Iren te é apenas para: l·:·'-',"C! tos. -i eOD tr íbuiçâo para a J S Almeld� _ rua M
' �.. 3 ii1

:':.' mostrarem surpreendidos pelo v.tória consubstanr-iada na campa-
. �oilser,:c i ;.,�u:am�,

falo de os nossos exércitos. que se- nha italíana não se limita às suas teletcne: 3e4188·· S';c Paulo.
eu lido se esper-ava. deviam ter ir- re-pel'cL'<:�Des quanto à frcll1'[e oci-

,. »upido couro uma torrente atra- lL',nUil. Ií"vcl'ia alguma diferença í�' v.,q," "-" 'I ii _.�!II����,,"�.::oif:;;YA&-':::'��=�=�'-'
vi-s da Lombar-dia, no último outo- ::!l s.tuaçe.o dos proprros russos se \J� ,..'d�'�t·l:·�il.;\ �,_

no, acharem-se ainda combatendo ""ais '27 rlivisõcs de élite gerrnâ ni- INTEH ;-"4 /\CIONA I.
:JS -aspcras montanhas situadas ao .'�\:; pudessem ser utilizadas na de

,�;lIl dr Bolonha ou na regiâo pan- : C3a do Vístula ou do Oder. Com
í

auosa ao norte de Itímhn. Esque- t:>i'e!lo. os relorços que os alel�lã-e;;
c, mos, sem dúvida, que 27 cxcelen- �)Ji(��n]ili cOl1c�at!'ar 1);u:a cnf'ren
tes divi�ões ge�'rn�'nicas es!ão l�ltan-llPú: a. arrell1�ttda, �?Y1Cttca fora.m
;:,1) 11<1' frente italiana estão afasta-I :;:·mclpalmeI11e 1('1:1 ados de duas
c.as das p rincipais frentes de hata-! i'cintes apenns. A primeira é a f'ron

lha como se estivessem no planeta I iI' oridei1!:>.1 e, de passagem, deve

;\lnrle. O inimigo ver-se-ia agora ;\(OS manííestar a nossa incerteza

em grandes dificuldades para re-l:e. que todas essas tropas tenham I
'[i.rur es�as. divisõe�, sob quaisquer h.)od;do at1a\.·cssar ineol111me�, comiCII·CUilstanCJaS. desne que as

suaslos
S('US equipamentos e tanks, as

poucas linhas de fuga se encontram j.as�qgsns , i!ntensame�lte bOIn?ar-.
.ermanení emente sob o bombar., cleauas peja RAF a oeste e a leste. I

,:pio da RAF, ao mesmo tempo que I A segunda' fonte vem sendo as re

I1ma incf'ss:1nte, pressão vem sendo
I
�'eJ'vas .ainda existentes ou recen-

I�; 1�·;�����:�(-i7�1::siiiiI1'Il'\._ _1 <A _. �-:_..

Sopa.t�s cle todos os rno daloa e dos tipos rnn is
nlodcH'UOS, inclusive Sandoljos poro p:-o.ia 0.0 alcance

I�.;
das SENHORAS e SENHORITJ.'l.S, por verdadeiros

, FREÇOS S.EM RIVAIS!
Não cornprern seus calçados sem visitar a

i-
.-_._- - .,,- .-'._' Em ".. d, ",terrop,Oo, re L. «:aRu:.a��::�!�s)) I

.

habil!tem Imediatam.e.!.lte 01\
-----

] _.) ..,::-
.

..,.. �< �': ··-1 '

·IJ (
....

) s·-�� fJt'us títU!OlO, E' suficiente pa- -.-.------.------------------.---. -----,

E 11.\-. ,"/ '- � (, 'li /\ fi.. gEl!' UMA MENSc'\I.IDI\DE para

!
.é�.

'Dr, OSV'AL'�� B;:C;O N<-VIANNA�'
' .. _

��;�,:�� e�I!:f��:��ir::Kt��r� C E� i)

I
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL �

ecoooml... _2 '

-...
. "=�I�

ESCRITÓRIO: Ruo AlvaTo de Cc!vclhci, 8 (uquino
i ������:i�;::: i -,���=-�---.���L

re;ipe Sçhmidt). C. POSTAi..J: 140.
I

... ,.'M'iIôI

I
,,!.< �_��"��iM:' "l�l�;: ����,�i(�oaba dei Ci �E (( E t�)
I compl,etar-se na Gr�-Bl'etanha ad

'

... CASA DE SAúnE E �IIATERNIDADE cons'rução clt' uma gigantesca má-! A's 5 e 7 1/2 horas
:t quina-ferranumta destinada a auxi- \ Ses:cões Chies Fmalmente;.
� "SAO SEDASTIÃO" li!!!' o país em manter ar sua posi-! após tantos anos, eis que surge uma opereta,
"

D cao destacada 11'0 campo da ,elllge.,
e que apereta:

,. S(}b a direção clínica do n�1alriNa nav,al, - notida o "Fi,nan-I Carnaval emi� CIa 1 ews' desta capital. A [Java!
O DU. l)JALMA l10ELLMA.NN máquina-ferrame.nta serv.e P!lra. cor-Iu [:11' Clngl'Ci1agens e pOSSlIl 16 pes de

I
� ConBt!'u�áo moderna e confortável. sltuada em aprazÍ\"el chácara com 11 !,tllrf: por 9 de largura, pesando,! incomparavel

1111
esplen<1ilia vi,,"a para o mar. mais de 60 tonelada's. O seu gl'áu IoL�4�'.

Excelente local para ('UTa de repouso. Água fi'ia e quente .:lê precisiio, cntretail1to, é muito·
maior do que o aU,ngido até agora IAPARELHAJIoflj;XTO COMPU�TO E ltWmmXíSSIMO PARA TRA'l'AMENTO
pc)' qualquer similar apl,icado à enolMÉDICO. CIRúHG!CO l!l GlN.M;OLÓGICO. genÍ1aria naval. A mál(juilll!a-ferr,al-

I RAIOS X _._ Ultravioleta -- infravermelho - Ondas curtas I11l'nt,a de ([ue se trata mostra-se ca-I
d• dE'!

,. paz dr co]'1 ar engrenagens aM 150 i Pr" os
.. - E!eirici ade roê ica - xames enu!:scoplCOS. polegadas de diametro, aro mesmo I'

...ç

I'
I emoo que peças de medição nela ILaborat6rios 1)aJ'8 Og ex" ",e� de elu<,i(laç!io de diagnósllcos.

,•
. ; am�élJU empregadas atingem .a tuna

�'I�' �
..

f!t!'..'!I i�H f!
Apa,rtamentos de luxo com hanheiro Cr$ 50,00 diário fraçao de 1/10.000 de poleg1adas. I � ff.?;�� �� ftl

;.
Cr� 30,00"

A máqui1n3 CI11 foco assegurará! �. � � �l'f.< �
Apa.rtamentos de la classe .. , "... 'II' m:liior rapidez aos n:a\:ios de alto I

-

Quartos de 2a classe .. ,.,."."., Cr$ 20,00" 1l1i�J', tendo em vista a construção I A's 7 1/2 horas

QuartJs com duas camas ., .... ,.,. Cr$ 15,00 p/pessoa mais acurada de suas estrutur,as i Um fiime mais erngraçado do que todas as anteriores comedia
por meio de nova ilnvenção. O prO-I' de Bob Rape juntas:

I SECÇAO DE lUATERNIDADE gresso aqui referido constitui o il'e- �íI h I fPartos com permanência de 10 di,as em Apartamento de snltado da fusilo entre dUias impor- lflin a ollllra aVOfl"ta
�

i d U!olÜCS firmas inglesas, ai "Muir Ma- g
1a classe, inclusive sala de operaçoes, com parte ra a ehine Tools Ltd" de Manchester e

Casa de Saúde Cr$ 400,00. "David Bwvn .a'nd Sons" de Hud
dersfieJ.r1. Esta fusão acelerará eon

siderav,elmente o deseiulvolvimém:lo
j:'l assinalado no Reino UiI1ido

quan-Ilo à ma,llufatura de núqlli1niaiS cor

tadoras de eu·grenagens.

n1i'L".,
r' 1)1'1' rr , -,-:-.uA I A 11/.1\(;AO

No «of'i'ín ffllliz!do em 31 tJ I

Março d'.'· i8!�5 '(Ül<J1:'1! ·:i;;t'tPh

das 'bi ,egW:.!tl'_' e!'mtlin .çõe

Il
A.
fi
X
Y
W
p
Y

S
J
W
A
I

�

!� CapItal C"
OMj'l\NillA "AIJANÇA DA BAlA"

hndAdli em 1870 - .._. Std�: B Â i A
INCENDWS ii; 'l'RA�SPOln'�;8

Clfraa do blllanco de 1943,

t"'�S�J't�[W C;� 74.ft17.nS5.8ü

'i�
Responsabüídades .... ;. .. . . , .... , . Cr$ a.978."101.�5�.�']Rect'!ta .....

Cri 84.616. 1 ,�"

Ativo .. ,......
... .......•.. (>$ lZ(l.920.00fi,11)

�
Sinistros pagcs nos úJUmog le ano" ' .. , .. " .. ,.' Cr$ 86.629.893,90

�
Re.spollsabil1dad�., .. ,......

. ... , . , .' " Cl1I 76.756.40UI06.20

�� l)rRIDTf.:,tn!!1.2:; ..... - ��1.". P=JJ.:,1.fO::, d.<�) a,i'"ll a.�", dü c;.;-.�(!l DT. J"1"'S1.lI(�lsK'f}

�
�I
�
�

Os portaoores d� títulos em

vigôr eoutempladcs são ('00'
vidadns fi receber o reem
bõlso garantído, na séde da

Companhia.
OH com os Ag;mte� GeI'8!e:
Sociedade Comercial
UVONIUR LTDA.

BLUMENAU
Não iilt�!'!'ompl:!lr, o p!lg�l..

[(J(,llt() l'f'gnlar dl:ls mensHllda
deR dos seus titulos.

de � • �e.n.lBhj !,f(,tm./)t""i"s..

l\.g�U...._tlo·;l � �li)..sF�n�.!-h"'1-" �M. �r!t"1!n � ';el''l-tttyMú naetonat .- euc:vr_) 00

ül·U.'nltJ, H'l."fl!l,v.tOl"'-" 1).41 ':'�1"'\",,� r,m, �1,'l�lvtl, cUja� � Am�.lIl, llu!!"o);ll1

AGEN'fli !,;M �ra,;HUANÓPOLiS
C A M f' r;j � l, O fi Ü � C l.'L - Rua F'eUpc 8d'imMt, rt. 3'

Cah:� Pl),;)wl �. 1i} -- T{ll,.fm�,." t f}t,� - End. ':rel��, "'AI,iAN()t\"
SUB-AGENCI,AS EM LMnfI'J '\. TUBARJ•.o, I'J'AJAt, RLUME

NAU. B.R.USOUE L•."'OES E RIO 00 SUL

o DOENT'I!1 PÓUIi) TER �u.nICO PAR'l'ICU1,AU

FLORIANóPOLI.S
Largo São Sebastião ---0-- Telefone: 1.153

D
S
z
X
y
M
L

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

ri'
·

"

�d�UCO

veneza
com Toti D�l Monte

soprano - Mu"icas Inesquecíveis! PaiS8&ena
Linàissimas !

INTEIRAMENTE FALADO EM ITALIANO
NO- PROGRAMA

ARTE, CULTURA, E TRADIÇÕES (24 Nac.)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Gr$ 3,60. 2,40 e 1,50 Imposto Incluso. Censura Livre
•••

:l')

Bob Rape e Madeleine Carrol!
90 minutos de gostosas gargalhadas

NO PROGRAMA
MONUMENTOS DO PASSADO (Nac. Coop.)

Preço: 2,40. (único). Imposto inclLlido. Imp até 14 ��nos

m

II."
. , l

)
.

I

i -, L
..

Fabricanto e distrib;.lidol.'es das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET, POSlflue um gran
de sortimanto de casemiras, riscado!>, brins
bons e h,uatos, algodões, mot'Íns e aviamentos
para alfaiates. que recebe dhetamonts des

Snrs. Com.erc:ictrlte. do interior no sentido de lhe fazEll·t.m uma

Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Casa <IA CAPITAI.s" chama o abmção dos

visita o,ntes de efetuarem .JUQO compra., MATFtlZ em

o
NA

s
Ri

cio
cons
Braí
cont
galt
vent

nal,
barJ

i\' 4er::-,q� uíc
"I' TO

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Guirtla,,'elra, 5 de
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Abril da 1945

ortivo I
NA ITÁLIA, INCAPACITOU- Il:$p�)rte (I�be ISE PARA o ESPORTE (onccrdia
Rio, 3 - (E.) - Mario Mar- * ------__ . .

. ..__ .__ . .. _

cio da Cunha era, em !943, Do "Esporte Clube Concór-
considerado <O maior atleta do dia" de Rio do Sul recebemos í.NSTãrUTO DE DlAGNOSnCO
Brasil. Comp.etin<;:'<? �esse ano I cClm/micação de qu�, em reu- CUNICO
contra o invicto allVI? de lVI�-1 n iâo ela Assembléia Ordinária, DR DJALMAgalhães Padilha, l":1ano MarCia � realizada em 27 de fevereiro p.

'!Ii S.,
.

.

..

venceu-o de maneira sensac�o: p., foi eleita a nova Diretoria, 1'\110El.J.....MA!j\J N
nal, firmando-se C�lI�O o maior

que regerá os destinos daquele !!'ormado p01a Uu1"l!rBle4d� d.e G-!mé�
barreírista da América do SU,l. Clube, no per-iodo 1945/1946, Com l»'Ii�.lC<l nOI llODplts.lll1 europeus

�epois
de obter nu�eros.os tí- sendo a mesma assim constí- ':I.L-U�� mMI('� em 1f�,!l1, p!!tllati."'i.!'., ctmm

ulos regíonaís e n_acIOnais, sEl:- tuida: DIRETORIA: Presiden., ·)U d.o I!;at�m.a Mn-oOO. lIiJV'elho eli'mm.

grau-se trí-campeao sulamerí- te, Mozart Mello; Vice-dito,
urJzt",nú do h·:n:n�m � da mu)J:w>r

t t t �<w.':JI)t..._ �',�,-,..'M-tl: JjH�. P&ID_.'í) TAv,.'m1ll8 O·D N�'A �"""'EI RA NEVES'cano. Sua carreira en re an o, Hélio S:"_Jadarl, reeleito,' 10 S'e- ��.. � t
, � ai' _

_
_

� C:1Jl·t?:) .1� ::12.àJ�H(}ffja Glinl� com o fY. ., SI .. � ". J::�,. .

foi interrOJdDPiEda,po.lt·que.:o' sue�IClretiixiO, Osny José Gonçalves; _'.',\",,,,, <,,,, A.t,I'�U C·'l;nJ;:'\r.urlQ «(\\&_., Pt�'l r��d;r.:,; �i!pl('d",Jb!&;i em DOENÇ}..,5 DOS OLHOS
do oficial o xeroi o, 1 1 2" EOC1'f�i ár 0, Antônio Karan : r_') <',-,"·ric,I',,,r:-il ",.., Elll'J!:'!li! li> $atl.6�! ''u:"so �,� A;;-!'!).'Zel-CC'lIDlellto II! Longa Pràtica no Rio doe J"t)�j
dots indicados para seguir

pa-l.1
o 'I'escuren o. Rolando Swa- Públl�••x;la Unl".er�lü!l!(J,� ,.10 RI'" de .Ta"

I �'>'''.'J I ,Sl> .- II',,!..� m,._"..b�i, &.aM.m'l'l!llte d&> 10 30àa12 h à t d e

It' l' integrando a Fôr- -. .,0 T
. T r '1!,!U'ü_ - G-1!l()1nilti'l «ti; l'I.:110 )!; ._ ,ti1J<w>:m- • o, cu a ",cap,oo."ll

ra a a I�,.h , .

J.

"r
rowsxy ; � esonrell'o, .;ose �;:r'�lr.<fr-i!.!!o, elío,;'" _, �.1�'"ool'-"".:" oo.!

,i>h"-'l..s, ,�a� H3,C(} ilao !I; bni"M - (,'Cl'i8UIf.fOR!O: Raa .lato t">t",,,,, 1. ,"'.\, .

ça Exped.l(;l�nana Brasíleí a.
I
Bonifácio da. �unha, Jú:�io�; pj - 8'l'1�;<,,"J:;; nUOM'!)(ll _ Qab1n<!it.e

I'
�'m",; 1 -ttrl - f1le,lG<'<lWS'lIl &PJI P�I41"l!te (1<)ilIUroim. ,r..

E c Flummense, clube que o

I Orador, Dr. VInICiUS ne 011 \re1-1 ,,'-'.l"'o\"':"lJi,� .- L&.!"!.'Il.t<�-r-t() �;; mtcros- -- _

teve semp"e COIDO defensor" ra, reeleito: .Tríretcr Técnico, 'l'(}'R I'! ,,-,'!,U11'" cííníca, - RtU!< J'1l1"-J:Wlt'-O
r')lDI

acaba de anunciar a sua inca- Lauro de Almeida Alves; Díre., WMúado.!.l, :lI'ou., l.l�1õ .._-- jV1m·'.l\'1úD,WlI EJn. ROl])lO CONS{)NI
pacídade definitiva para a tor Esportivo, Herminio cê.1 -_.- ;lR.mtm,� ,�fWjU, - AL'l'A CIRU_RGlA - MOJ,li:STIAS DE SENHORAS - PABTOB

prática do esporte. CONSELHO FISCAL: Chris-I plrn�q!llrie ���� )õ'(ll'mr!.tlo peia "'a.:u!oa<le d", Medicina ú>a Unlversi<_t"Hie o" sso Pa'jlo. ouãt' tol
UI U E'�WI :,"slst.;,r"te por' vários anos do Serviço C1rúrgico do Prof. Alip!o Correla Nato.

* tíano Knon, Ovídio Collistet Cirurgl<, elo est.óm'-'go e vias lJHi.ureB. írrtestínos <'elgado e g!'C"sso, jJróllie, rtns,

CONVIDADO O JUVENTUS A! d'Araúj� Otacil�o. l'\.'I�cedo, SU-', Sim I hN1'1!il n��_��1!'a >J"(;SW.·W, l)exi%"fi, útero, ovárdos ecg;��J:t�A�;lTlooceie, hid'l.'oeele. ·�a,rj2.ea c nêrnía,

JüGAR NA COLOMBIA I PLENT�S: ESplrIdlaO Ahdalla,.
� l.riIIWIí n !J)Jl"-,, =0 ·la. :o às (j I10f9S, à Rua FEiipe Scllanidt, 21 (alto3 da Gp& Pa'!'1l.1itll), ·rei. l.fj�-

S. Paulo, 3 _ (E.) -
. se-! Lamartine Cunha, Arlindo Ga-! Eczema? II

kI:ESJDltNCIA: R�l! Estev'f'...8 júnior. 17&; '1'H, M76-!

gundo se noticía nesta capItal, " dotti. Somos gratos. f\ f:";' ��.4' h. � iO H\j� � IO l"",'AUSEN
d b SUft pele tem uma in!luência enorme ,',J ti �" ti W iii G""1'. ,{'i i Y\r h"� r-i

o Juvcntus acaba e rece e1' *
na sua aparência. pois ela está sempl'c ,f)lp:,..roa<t,. r-"';" �":an)),b,j., 'Jae. de M,xHdn<t d:ii Onlv(!Z'.ob:l&lh' 00 B:ruU)

't d F deração Co QUPER ti"O UM RErlORD sob os olhal'es ue outl'8S pessons. Uma.
"Unl COnVI e a e -

1 ,_; � h J..I 1.' '-' pele il'ritad'l. in[lamarla, Cilm erup\'ões �-tntern() do SerTlç.o (jlf eI.f:!l!ca Médica do Profes90T O5Veldo Olh'f)1nI, mÉ4klO ao

,'lombiana de Futeból afim de \ MUNDIAL ayermeli:mdas dUl'á a v, urna aparéncia Departamento do sallde

t
'

O leia. Porque não pl'oeul'B um meio eH· l ' .!Ã H.

� �'ealizar em Bogotá uma -em- Bufalo, 3 - (U. P.) -

f
caz e segul'O para o tratamento de sua

()l, ,'li!'..'!' mD ;$, - i1tu!6rtlaa 1ntN'llIM de adultos e (Il1a.açu. IJON8ULTOlUO

1
t t t'

-.

1 d
. . pele? , a.�&J»g;NelA: Gn& !,'eüpe Sfllmndt "" 18 - Tel. 812. (JONSULTA.8 - De. 11 .. n.

parada. Entre an .? a e o pr�- J campeao r:aclOna _e COl'I'lO as Numa clínica de nele de um grnnrte 1108-
í. -sente momento nao conseguI-I. com obstaculos, Ed Dugger, pital, roi descoberto um .DOVO t,nLamento

r científico: o emprego ele m�L:;,gMA, que
mos apurar s'e o Juventus res- estabeleceu um novo recorde é uma nova forma de Jlomadl', não gor-

pondeu a e,SSP. convite favora-1 mundial para as 70 J'ardas durosa, que penetm imediatamente na
- pele, combatendo 8S p.czpmalicies, psio·

velmente. Acredita-se todavia I C,Jill übstáculos, A prova foi I riasis e fazendo cessar illstan(aneHmenie
- ,

d'"
. ., .

t d
. , b t ( 8.S coceiras.

que essa excursao so po era! CilSPUuo. a eJ11 pIsca co e1' a. ( BELZEMA não é visíl'el quando upli-

ser feita após o Campeonato I O tempo foi de 8' 3/10. I' �f�du�a�� mancha a roupa e neo requer

Paulista que como se sabe teve * . Use BELZE\IA hoje e �elltirá ali"io,
Continue a usar BELZDIA até slIa pele

início 3ábado último com o ii POSIÇÃO NO "RE- I tornar-se macia e limpa,

jogo Comercial x S. P. R. LÁMPAGO" I BELlEM A-
-

'" Rio, 3 - (E,) - É a seguin- fl
CINCO DEFENSORES RU- I te a posição dos concorrentes If'��
BROS RENOVARAM CON- ,ao Torneio

.

Relâmpago, por!

'I'TRATO pontos perdidos: 1> " ifii

Rio, 3 - (E.) -Deram en- 1° Vas90, _ O �;"';i�'t;,fJf�fl�. DR A R A U J O
I ._ > t1'ada �� �. M. F. os �0l?'tra�o� I �� Amel?�: , ..

:....
1

_

� ".;f' � !ffJq � � Mi "","Ii ASS(sten:e do Prof. Nanson, do Rio de Jauelro

. r. $98 segu"nt�s profl.ss,lo_na,.l��i '::0 B<otaI.. ?go� � Flamengo.,. 21, Compraf, vender ou clli.igar E S P E C I A L 1ST A

, \-._·lvIanolo, Damlo, Amaro, ,Jorgl I '± Flumm,-,�1"e 31li I
Doenças e operações CDS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGAN'l'A

-

nho e Iteim, todos do Arr.lérica,. 50 S. CrIstovão _ . . . . . .. 4 � r;ó C�r1J1'gia moderna da GUEiLA DE LOBO, do LABIO LEPORINO Oábio e céu

1�
no. da bôca fendldos de nascença)

,-- .. ---- -.

i � fi ,�['D t.nnnOI .1
�sôfagosC<1pla. tr����:��c���s: b��:,c�gc��i� /:"�a:�;a�: �: ��;:s estranhos, etc.

I� H �Lm� � r�üb�'A �I
Itua Vítor Meireles. �4 - Fone: 1.447

I � f.u rnc;cr o:gan�2:Qç5.0 no

I'
DR. ARl\tlAI�nO VA-ut-ru-o--n-E-A-SS-IS-'--

,;.! gécnero ne2lta capitel]

I
',��,� §el"vi';IPg de CHuiu Inll:!1!tH da AsaistêlJc1l1! Municipal e Ho,_ttaJ

RUli João Pinto, 4.
'

de Caridade

Fone 77 5. I.'ON8UJ���!��n!t'�EAM��ad���A!t�oEs.��12�. roa. l....

\I'!�lim� Consultas das 2 às 6 hora.
HESIDENCIA: R.ua Marechal Guilherme. 5. Fone 783

5

�cador Médico

f.JIDr�T�Jj {{!fi uma proprieda
t IDIllDifi-�n de sita em Bar
reires, com caBa, pasto, bôa
água e pequena chácara. 't'ra·
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.1
�ra rU�i14_'i Ill--�' pr('dio o. 351UI 'ViUI\!. llU da rua Fernan-
do Machado. nesta .capital.

(e� á desocupado),
Tratar à rua João Pinto n 51

�totor Chevrolet
I

•

I Vende-se um motor completo
Chevrolet 1939 em perfeito es

I ta do. Tratar cem Filipe Jorge
Edifício Laporta. V .. g

Residência
I VeüdeDse uma residência mo

biliada no centro da cidade'
Construção ainda nova, solida
e grande, Não se atende inter
mediários. Tratar na Tesoura-

ria do Banco «INCQ»
Florianópolis.

10 v.5

Locomovei
Vende·se um de 24 H.P.E,

am perfeito estado de fun
cionamento.

Informações nesta gel'ên-
cio. (alt, P.)

quaiquer tipo de maquinas de
costura, de pé ou de mão.
assim como: bicicletas, moto
cicletas e motores em geral.
Informações com Machado

1& Veloso, à rua Trajano n: 8

......._....lIIIII_.........--�- Ii!JiiIi...._IIIIIIII.._
- 80bradQ - Flori�n6Pol�s�

lVluitc's bOU1:HcGçõe%' e olédic::o gr���lt�

Tudo lsto per apenaa C�$ l�OO

DR. SETTE GUSIV1AO
CHE�'E DOS SERV1COS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE I!: llO

HOSPITAL "NER�U RAMOS".
Curso oe aperfaíçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo _ IL'l(.esta
gláJ'!u do Instituto "Clemente Ferreira", de .JJão Paulo - Ex-médico lnterno do

•

Sanatório de santos, em campos do Jordão,
Cl&NICA GICIVtI, .� mAGNóSTH'O PRECOCE .II; TRATAMENTO ESPIWU.klZ4DO

1M" DOENÇAS DO_ APARBLHO RESPIRA'l'óRto.
OPEIiACAO DE JACOBOEUS

CONSUI/rAS: Díàr-iarnente, das a às (-) horas. CONSUL'I'oHiO: Rua Vitor Melreles, 1&.
RESIDl1:NCIA: Rua Est.eves Jüníor, 135 - Te!. 7!2.

_----�.

[)R.
(Diplol.nado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais, Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdia, e Hospital Psiquiáti'ico do Rio. Ex médico assisten�
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLíNICA MÉDICA -- DllENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

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

DRQ BIASE F"ARACO
Médico - chefe do Se-rviço de Srnl.fs do Centro rle Sa!1de

DOENÇAS DA PELE -- SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE
�l\iB()S OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOI�'l'M

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt. 48.
RES;.: R. JoinviJe, 47 - FONE 1648

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

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta,
Diploma de hal)ilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 hora.s. Fone 1269,
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. REMIGIO
CLíNICA 1f(�DICA

XcIMd.u 1ntM'nall, de 8enhoru e on·

IJlgU em GerAl. CONSULTORlO: RUi!

'i'el1po sehm1dt - �iclo .A.mEllil Neto,

li'on. 11l92, II li 12 e 14 b 17 b�u. RiI-
SIDilNCU: J Largo Benjamin

Conlttante. 3

Dr. LAURO DAURA
ilspeclaUaf.a em DoeJlÇU .. 8e1lh..

ras - Vw Urlllli4r1a&
Cura0 de especldl.zaçao d. a.eco-

10g1n (doença!! de Sen1wratI) com o

!>rofeseor Moraes di!! Barros, da Jl'a.
c-uldad<b de MedIcina de Mo Pau30..
Tratamento especializado, m6d1co • !
C'(>'ürg!cQ, deB afe(.osôes d.o apanlho
;(,:n 1'."! 11;!llizJ.Jno (Utero, OYÚ-loa"
trompa", t>t.c.).
Cu!l'a rlldlc-ll} dU� do.

&neXOB (Ovários, trompa.). c«Jl ope
ração), Tratamento de todoa 011 dia. �
tilrblos da measb'uçlo • da MerUl..
lIade.

Tratam�to moderno da 1II1e.ol'l'tl- ,

I(Is llifllda e crÔnica, em ambo. oe '

S2l1:OS, por ProeMSOI model'ln(JII IQb
contr61e endose6plco - Uretroacopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATENUA
- JNFRA.-VERMELHO
CONSULTAS: - Du 10.30 .. 11

tlm-IU! e da. 2 li II.
Consultór1o - Rua T!n4__ 1..

Fone: 1.863.
Reatõ.tD.c1a a.� �

,

__�""-). .._
'-"�

- .

., ''''1
. ...J

O','wli'f;1. � Ol'to�.. (lIblfea .. OI�
lo toro.. PIIl!'tcMi • «&MIca •• lNlãOI'II••

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Dlá
!'Imne:nttt 4u 115 .. 17 !lona. UIl1DIAN.
'-'TÁ: .t.!rolr�m'" .tJY1'!11_ D_ rc:.. ')'m.

Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. -- Vias Urinaria.·- Doen
ça. dOI intestinos. réto e anuI
-- HemorroidaJII. Tratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterppia -- Infra-vermelho I

Consult: Vitor Meirelu, 28.
Atende diarlamente�. 11.30 N.• ,

l) tarde, dali 16 N. em diante
.

a..icJ I Viclol Ramo'l 6(1,
r,••; 106t�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ren
•

unciou

Tivemos, ontem, o pra
zer da visita do sr, vice
cônsul dos Estados Usxidos
da América do Norte)
William Preetori Rambo.

S. s, veio trazer ao nos

so conhecimento haver sido
extinto, dia 31 de março
último, o consulado de
que-Ia República amiga nes

ta capital, que passou a

pertencer à iurisdição do
consulado geral de São
Paulo.

o

Os franceses

Gabinete Japonê
LONDRES, 5 (U- P-_ - Urgente) - A B.B-C- ínjormc, baseada em
notícia transmitida pela rádio de Tóquio, que o Gabinete

japonês, chefiado por Koiso, �caba de renunciar
.-------------------

Caíu Bratislava, capital da Eslovaquia
Moscou, 5 (U. P.) -- Bratís-: luta. Com a ocupação de Bra- mães, referindo-se à luta pela

lava, capital da Eslovaquía, rOí! tislava os russos abriram uma pôsse de Viena, deixam entre
ocupada pelas fôrças SOViétt-', nova rota de ataque contra ver que os russos já se encon

cas sob o comando do mare- Viena, que, tudo indica, terá tram muito próximos de seus

chal Malinovsky. A comunica-I de suportar uma triplice in- subúrbios. Outras noticias,
cão da quéda de Bratislava vestida sovíétícà. As colunas embora não confirmadas ref'e
foi feita pelo marechal Stalin que investem na direção de rem-se a sublevação de parte O jogo Palmeiras
e111 ordem do dia especial. In-, Víena são em número de três, do povo de Viena, o que, sen- X Corinlhians
formações alemãs, horas an- sendo duas das fôrças de

.

To- do exato, facílttaría a tarefa Estiveram nesta redação os

tes da queda de Bratislava, I bulkhin e uma das fôrças de das fôrças russas no sentido srs. Francisco Cardoso e Heitor
admitiam que a cidade tinha Malinovsky. Informações ale- de ocupar Viena. Lima, respectivamente Presi
sido invadida por dois lados -------------------------- ------.--------- dente e jogador do Palmeiras,
pelas fôrças soviéticas. Rete- pedindo nos tornar público,
riam-se ainda os despachos a

({J)]E 11 <llI não serem verdadeiras as afir
encarniçados e san g r e n- � � l'2r1lIl mativas do cronista Aci Teive.
tos combates de rua o que \IJ.R 'IJJ' I na sua reportagem sobre a par
deixa entrever que a capital -

.

'

. - - -

- tida realizada entre os quadros

��s E���;:O�U�e;!�U d�r�nl��:� I ---Fiorlan6IiOiii-s---ib,iide194S------ ::l��:r;�, xn;o;�:%aa�� ��m��-

�ar���!��C!�rop!�t�!ort �!!!oo�om!-, c!� cr�qe�e�!��!e! I i�E��l;t::if�;���:�����,:�
aliadas avançaram em todos r dante de um grupo de

assal-/
alemâo que em Coloma ma- tente com palavras de baixo

os setores, chegaram aos arre-II to estadunídense. Revelaram, tau um membro da côrte mar- calão e só não esbofeteando-o
dores do pleno coração da

Ale-I ainda, que foi condecorado, cial americana. graças a intervenção do pai
manha, lacançaram o rio W'e- do agredido, que o levou para

ser, atravessaram e entraram

GRADECIMENTO
casa;

em Karaerseh o que represen- A Foi isso o que se passou na

ta uma arrancada direta pa- Pedra Grande, domingo, quo
ra Leipzig, Bremen e sttute- Viuva Dêbo!a Soncini, cunhado e filhos, vêm penhorados os Palmeiren se s acima cítades
gart. Prosseguiram por outra agradecer a todas as pessôas que Oi confortaram no doloroso trazem à publico, para evitar
parte, os avanços das fôrças golpe que acabam de sofrer, aos que acompanharam o Ieretro duvidas quanto à disciplina dos
de Patton, que se encontram do saudoso Libôrio Soncini, aos que enviaram cartões; flores e jogadores e torcida da Pedra
empenhadas em fazer junção telegramas, ao Dr. Saulo Ramos pelos incansáveis esforços que Grande.
com as fôrças russas, afim-de demonstrou, ás sociedades esportivas que se fizeram reprellen ..._.....-""..

-

........·A...• ...........-�..,·_.".·_""'-""..,..,....·_........"'"__o

dividir pelo meio a Alemanha ter, bem como aos srs. Osvaldo Machado e Luiz Carvalho pe No bar e no lar
nazista. Entrementes, outras las belas palavras proft!ridas ao baixar o corpo à sepultura. li NO T
informações salientam que os

RECORTE
não de'l'e faltar

alemães estão abandonando WI·llleam PrestouHolanda e a zona da frontei- UI

ra, afim-de escapar a ameaça Bambode envolvimento, representada
pelo avanço de Montgomery.
Acrescenta-se a êsse outros
movimentos aliados no senti
do

-

de isolar e destruir pode
rosas fôrcas da Alemanha, O

avanço sôbre a cidade portuá
ria de Hamburgo, por exem

plo, teria como conseqüência
isolar �tS fôrcas alemãs na Di
namarca. Além disso, uma in

vestida aliada até o Mar de

Norte poria em perigo as co

municações das fôrças alemãs
na Noruéga. Entre as opera
ções de envolvimento desta
cam-se as de Patton em cone

X8.0 com os russos, as quais
sendo bem sucedidas seriam
um golpe de morte a Alema- f'nha. Os mais recentes despa·
chos salientam que menos de

280 kms. s'eparam as fôrças de
Patton dos exércitos russos

que investem ao sul de Berlim
E tal tem sido a rapidez do
avanco das fôrcas norte-ame
ricanas que não é de admiral

que esses duzentos e oitenta
kms sejam vencidos rápida
mente. Em sua investida pa·
ra Berlim as tropas de Pat
ton chegaram aos bosquP.,s

considerados como um grand:
obstáculo na investida sôbre a

capital germânica. Os solda·
dos do 3° Exército, por SUfl

vez, já estão combatendo a

menos de 150 kms da frontei
ra da Checoeslovaquia. Ao la
do dos despachos que se refe
rem a confusão no interior da
Alemanha são cada vez mais

frequenJtes as informações sô
'bre os "homens�lobos". As úl
timas facanhas desses nazis

tas, segundo eles mesmos in

tonnaram, estão representa
das por diversos ataques efe ..

tuados em Mannheim e Franc
fOI1t. Segundo informaram,
em Mannheim foram assassi
nados alguns oficiais de um

,Q. O! ijor.t:Ç·am�ricano e em

No decorrer de sua ama

vel palestra. o sr, William
Preetori Rambo teve opor
tunidade de externar o seu

pezar pelo seu afastamento
de Floriaqópolis, de cUJa
sociedade - disse - foi
sempre aNo das mais ine
quivocas qemonstrações de
apreço e #mpatia.
Teve. ainda. s. s. a gen

tileza de �resentar agra.
decimen tos à colaboração
que prestamos dentro de
nosso «metier», para o ca

bal desempenho de suas

funções.
Apresentando suas des'

pedidas I o sr. William
Preston Rambo colocou· se
à disposição de seus ami

gos na cidade de Curitiba,
onde fixará residência

em Karlsruhe

Comprar na CASA MISCE
LANEA é uber economizar,.

PARÍS, 5 (U, P.) - O Estado Maior francês acaba de
anunciar que fôrças francesas penetraram na manhã de hoje
em Karlsruhe, capital da província alemã de Baden.

Nós, os da vela...
Há muito,. o sr;- �r. Orlando Fi

Icrneno corrao pra co e prá lá, sern
que a maloria dos observadorelil
cGulileguisille atinar o motivo de
tanta azáfama.
Já agora, a ccísc floo':..! c!ara.
� dr, Filomeno estava «zelando»

pela construção do leu «.hal:',:>iel> i

ez;tregue à hobiHdade do sr. Dat
ner.

Convidando-nos. mui gentilmen
te, para a fesotinha de lançament1l; I

ao mar do seu bUICO, que receberd.' r-

I caixa Registradora marca
o nome de "Dunga", encareceu o
dr. Filomeno Q necessidade de mC\n-IDEAL ._ em nerfeito estado. d IF armas. pe o menos. uma duziCl

Para intormações na Camisaria de fotografas, afim de que pO.lla-
Júlio. mos, dentre as muitas fotografias
Rua Cons. Mafra 3. P 1 que serão batida.; escolhez' a me-

______________
lhor. que figurará no nosso arqui-
vo. Esclareceu ainda o nos.o ami
go' que o "batismo" do UDungoN
será realizado àll 10 hOl'oll da 1aa
nhã do pr6ximo domingo, tendo,
Como madrinha a gentilíuima
menina Jaimil'a Cardollo.

Do Sr, Antonio José de Almeida.
O catarro, o aturdimento e a diflcul- residente em Brusque , recebemos

dade de ouvir são provocados por uma comunicação de haver terminado
enfermidade constitucional. Por essa ra- o curso de Publicidade, achando·
zão, dedicou-se multo tempo ao estudo se registrado nos termos do De Sem adri�a...de um tônico suave e eficaz para com- ereto-lei federal ri. 18.542, estcm- Estamos novamente na «.010 debater os males causados pela afecção ca- d� cptc a ate�der tcdoe os indus aulas» do «(Vel'r d Ilh dtarral, E êsse remédio, cuja fórmula está trlClls, comerc:antes etc. Grotos p�of M :h os a a».On e

plenamente vitoriosa e tem proporciona. pela comunicação. I
o • elsor a .ama nos moatra

do alívio a muitos sofredores, é conheci. o, grau de aproveltao1anto dali .aus
do sob o nome de PARMINT e está à RITZ HOJ-e HOXY lOLunos,venda em todas as farmácias e drogarias.

,.,,., -Seu Neison Spoqanit�. 8upo-
Logo nas primeiras doses, Parmint ali. SIMULTANEAME T I nhamos que o ar. chega, Já noite.

via a cabeça, a congestão e o aturdímen- ' ,N E
! ao galpão. Primeiramente que fará

As 17 e 19.30 hra, As ao horall o senhor?
to catarrais, enquanto o ouvido se resta· M d
beleae prontamente. A perda de olfato e

Deana Bal'rymol'e e Brian Donlevy - ;ln oria baixar os "pano....
, em: PESADELO - Mas, ante.?

a descIda do catarro para a garganta sâo O d d Ih d Tira '

h' h
outros sintomas da afecção catarral U? I

rama � uma mu e.r e 8 um
-

.

rIa a ( lC a».

se combate com Parmint
q homem, unIdos pelo cnme e pejo --881'.0 capaz de encont.rá-Ia, no

.

" temôr de lerem descobertos. escuro?
Sendo n;Ultos os males do ouvldo pro- Impróprio até 10 anos -Não. RiscariCl um f6sforo jun-vocados dLt"etamente pelo catarro, pode. N to aos « »

� evitá-lo com Parmint. .

o prog:a:r;na: p�nos .. ,Czne Jornal Brasdelro • Coup. -PoderIa queIma-los ...
PREÇOS. Ritz Cr$ 4,00 & 3.00 -Serei o responsável!

Roxy Cr$ 3.00 e 2,00 - Mas a «embarcação» não 6
Bua!

o ESTADO

ESTE AVISO Vende-se
ANTIGO PREPARADO INGL:e8

Agente de
Publicidade

PARA ATURDll1iEN'l'O E ZUM-

BIDOS DOS OUVIDOS

1
Se V. S. conhece alguma pessôa que so

I fra de congestão catarral ou aturdímen

I to, recorte este aviso e Ieve-lh'o,

Domingo - Ritz e ROlrY • Hum
phrey Bogazot em :

COMBOIO PARA O LESTE
Outra gigantellca produção da

Warner.I À São Judas Tadeu por I-

uma graça alcan�ada

Laboratório de Análises Clínicas
Farmacêutico GERCINO SILVA

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistêncio)
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e qualquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico,

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

E
· U�

sportlvex'
SensaCional trio final
do Rilz
0, Ritz' para a temporada que

e.ta prestes a ccrneçc r lançará um
grande trio final constuido por:
Jonoe, Naldir e Borbo to. De fato
estes 3 componentes do triângulo
final do Ritz. prometem muito arn

:

1945.

o Botafogo e suas
novas aquislcões.
O Botaíogo contratando, lbarro.

la e Gerson, acha-ce satillÍaito
pois o ponteiro Ibarroln adaptou�
se sotisfotoriamelote ao conjunto.
e Gerson apesar de não ter trei.
nado aindo., a direção ténica do
alvi-negrc, confia neatc plaier. '\

Tamoio não disputJr1'\,
rá o campeonato d�
amadores
Segundo informações recentei

do plaier Tamoio pertencente oo

Colegial, afirmou que deixará pos
sivelmente a pratica do futeb61'

FRACOS •

AN�MICOS
TOMEM

�Dh8 CrISIlai
"Sn.vmA"

KNOT
No bar e no lar
não deve faltar

Prefira uma parte de seu
t.rôco em "Selos _Pró Doente
Pobre do Hospital de C8rlda�
de". c estará contribuindo para
que êle tome mail!! um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrlo no

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

�º ªQ5'pl�aJ cl� ç@l'f�.t'l. c.4
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