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LONDRES, 7 (D. P.) OS "HOMENS LOGOS" CONTINUAM EM AÇÃO. SEGUNDO INFORMAÇõES {�,AZISTAS �M 'PADER..

BORN, LO(:ALIDADE OCUPADA PELOS ALIADOS, VA.RIOS "HOMENS LOBOS" ATACARAM E MATÂR�M Q,. ';G E N E R A L
NORTE-AMERICANO MAURICE ROSE.
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A 5 kms. de Dortmund
LONDRES, 6 (U. P.) - A agência nazista DNB admite a

passagem de Weser pelos britânicos, em Stolzenau, 75 kms. a
suéste de Bremen, e a quéda de Stolzenau é também noticia
da pela rádio de Bruxelas, que afirma, ademais, estar o Núno
Exército a 5 kms. de Dortmund. A rádio holandesa, por sua

vez, que ré controlada pelos aliados, diz que Arnheim foi ocu

pada sem qualquer resistência.

o
o M.US ANTIGO nU.R.IO UE SANTA CATARINA

Proprietârio e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

Ano XXX I

Procuram escapar ao gigantesco cêrco
Paris, 7 (U. P.) - Os exér- curam, por todos os meios, eS-1

com as fôrças ao sul de Mos

citas aliados, na frente norte, capar do gigantesco movimen- cou. A distância de pouco
estão avançando hoje na díre- to de cêrco das tropas de mais de 250 kms. que separam
cão de Hannover e dos gran- Montgomery. Revelou-se, ade- os norte-americanos dos fUS

des portos de Bremen e Ham- mais, que os aliados ocuparam sos continua sendo sistemá- Londres, 7 (U. P.) -- A

burgo, em sua ofensiva para Meppen, a 75 kms. a sul de ticamente reduzida. Acrescen- principal resistência alemã
forcar os nazistas a se retira- Emehn. Ao mesmo tempo, as ta-se, por outra parte, que as não irá muito além de algu
rem até o Elba. Entrementes, fôrças de Patton, investindo fôrças do Terceiro Exiército se mas semanas. Foi o que admí
chegam novas notícias sôbre sôbre Leipzig, continuam tra- aproximam também da fron- tiram os próprios dirigentes
a travessia do Weser pelos tando de estabelecer ligação teíra da Checoeslovaquia. nazistas, atrases do "D a s

aliados, que dessa forma ven- Schawartz Corps", orgão das
ceram mais outro obstáculo tropas da elite da Gestapo.
em sua marcha sôbre Berlim. O 5- Exe' rCI"to I�nçou se ao ataque Destaca, entretanto, o mesmo

De acôrdo com as mais recen- ia -

orgão que, apesar do desmo-
tes informações, as vanguar- ronamento das fôrcas nazis-
das aliadas se encontram a ROMA, 6 (U. P.) -- O Quinto Exército lançou-se ontem

I tas,
as tropas de assalto con-

menos de trinta kms. de Han- ao ataque, partindo das suas posições em Stretoia e Azzana, tínuarão lutando até a morte.
nover e cêrca de sessenta kms. avançando em terreno montanhoso a léste da estrada. As uni- A mesma publicação afirma,
de Bremen. Outros despachos dades que partiram de Azzana flanquearam o monte Folgo- finalmente, que os alemãs po
salientam que os nazistas es- rito pelo léste e nordéste, conseguindo avançar mais de 2 mil derão ser militarmente derro
tão evacuando rápídamente I

metros em direção noroéste. Pelo contrário, as fôrças que sai- tados mas que nunca perde
suas fôrças da Holanda e do ram de Strotoia conseguiram inicialmente avançar, mas um rão a fé em sua missão. Com
noroéste da Alemanha, na di- violento contra-ataque nazista nas proximidades de Porta essa declaração vem reafir

reção de Hamburgo e Bremen. obrigou as vanguardas do Quinto Exército a recuarem. Con- mar-se a impressão de que os

Ao que parece, os alemães pro- tinuam as lutas na região. nazistas lutarão até o último

Suspensa �, proibis�o·11 <1!!��� -��a-se�!-!���f!u iada de guerra
form��1�tt���i7sáfpe�ja �- l;r����ã:�,���j��asa��ca�av��,� I �����, ���fsr��s :;�'e:�i��a��sa�e�t��r;��, ����� o� d;��� com a Ru'sSI·a I
merc�ntes. no�te-amellcanos ;;'0 se�vldo �� pao ��car em por _I de apenas 13. Um piloto aliado foi salvo. As ultimas informa- •

tos arg�ntmos. I?estaca-se qu:" desde ha. dias, circulavam a� l cões davam as tropas aliadas a menos de 45 kms. de Bremen Moscou, 7 (U. P.) - Todos
gumas informações de que diversos na:vlOs dos Estados

um-, e 25 de Stuttegart. os jornais soviéticos publica-
dos estavam em marcha rumo a Argentma. ram o texto da denúncia do

a-Iravess·adas·-ãs -florestas de Viena l!n�::a�e�r:::i:S �ac:.Teea:Sc:..!:i!�elen- ia;'��� s�::,���ad:om�:
! Londres, G (U. P.) - Alar- de Churchlll rios. Os observadores diplomá-

Moscou, 6 (U; p.) - Info:� Danubio, no norte da ciela�B. ruada pelo acumulo de notícias ,ticos locais atribuem grande
ma:se que as forças rus�as.]a Outra ."coluna atl'a:v:sson a fa-! das derrotas em todas as tren- �ndres, 6 (U. P.) - Chur- importância ao fato, desta
estão lutando nos subúrbios mesa floresta dJe VIena, ce1e-! tes a DNB resolveu anuncíaa- chill nomeou o tenente-gene- cando que o mesmo talvez ve

de Viena. As tropas de Tolbu- brizada nas valsas de Strauss, I também umas tantas vítórtas : ral C. Gair�ne� seu represen- nha a constituir um golpe
khín alcançaram o perímeoro '

e cortaram a Importante rodo-] alernãec. Ass im, afirma que a I tante especial Junto ao g�n�- psicológico de máxima impor
urbano, pnímeíro mos subúrbi via de V:ieinla a Linz, que era a I maior parte de Hamm foi re- n�1 Mac Arthur em substituí- tâncía para o p o vo japo
os gemeos de Oberlak e Umter- Ú.lltima rota. de abastecimento

II COjl(F.l'lstacla pelas u.llidaeleS da: çao ao tenente-general Lus- nês. Entrementes, informações
laa, donde mandaeam uma co- para os naztstas a oeste ela ca- Welurrnacht, e que as colunas msden, que morreu em com- transmitidas pela emissora de

hma v{}1ante em d�Tieçi1o ao pita1. de tanques britânicas que ten- bate no dia 6 de janeiro. O ge- Tóquio deixam entrever que o

... "
tavam avançar na direção de neral �airdner .

comandou a Japão fará o maior esforço

ContrariO ao nazismo e leal a Alemanha l_3Temen, foram dertJi,da.s pelo l�a bl1.ga�a de Ussard�s, em possível para permanecer em

! fogo concentrado da artilharia 1�40 ..Exerceu as funções de paz com a Rússia mas que es-

LONDRES, 7 (U. P.) - Revelou-se que o arcebispo ca.tó-I alemã em Diepsolz e forçadas vlC�-dlretor, .

dos planos no tá preparado para qualquer
Iíco de Muenster, monsenhor von Gales, um dos mais Irancos l a retroceder. Também o grupo Oriente Médio, no ano pas- mudança brusca nas relações
críticos do nazismo continua afirmando ser contrário aos na-I britânico que atravessou o

I
sado. entre ambos os países.

zístas mas leal à Alemanha. Falando no hospital daquela cída- Weser em Stclzenau, teria

Si-I
' • _

P
.

de o bispo salien�ou .que e�'� e seguiria sendo fiel à Alemanha I dO_ aniquilado pela aviação ale- numeras prlsoes em arls:e que nao ,tratana de política. I ma, segund.o a DNB.

8prox,-ma se do '111m a batalha de V-ena París, 6 (U. P.) - Setenta to subterrâneo que se exten-
_ I prisões entre as quais os ehe- deu às, províncias e até o nor-

fes do Partido, foram feitas te da África, particularmente
Moscou, 7 (U. P.) - A bata- dores militares autorizados tu- ataques russos no léste de até hoje de pessoas que têm li- na região de Orã e na Argélia.

lha de Viena está-se aFoxi·· do indica que os russos este- Berlim. Tem-se a impressão, gação com o movimento des- HOUve, também, tentativas

mando rápidamente de seu jam em condições de reiniciar 110 entanto, que os russos só tinado a restabelecer o Parti� por parte dos conspiradores
termo. Informações da frente sua investida contra Berlim. darão algum comunicado a do Popular Francês chefiado para fazer reviver o antisemi

de batalha deixam entrever De parte oficial soviética, en- ,respeito depois que tenham pelo quisling francês, Jacques tismo e fomentar as hostilida

que os exércitos de Tolbukhin tretanto, não existe qualquer sido atingidas algumas impor- Doriot. O movimento havia si� des contra a Inglaterra e Esta-

e Malinovsky estão a ponto de referência sôbre o reinício dos tantes vitórias. do preparado pelos colafbora- dos Unidos.

cercar a capital austriaca, que dores de Doriot e Darnand an-
------------�

ontem já estava parcialmente Sara)'evo foi tomada de assalto tes da libertação da França. Faleceu o alm.
envolvida. De acôrdo com ou- Toda máquina dos conspirado- H ttl'OS despachos acrescenta-se LONDRES, 6 (U. P.) - Sarajevo, a localidade onde o as- res foi posta em ação, tanto or y
que, simultâneamente com o sassinato do princípe herdeiro austriaco deflagrou a primei- que seus chefes deixaram a Angora, 7. '(U. P.) _ ínfoi'�
movimento de cêrco, os russos ra guerra mundial, foi tomada de assa1to pelas fôrças d.o ma- Franca a caminho da Alema- mações transmitidas por via
estão desfechando ataques rechal Tito. A notícia é divulgada pela BBC, que diz te-la cap- nha.

�

Enquanto uma secção jantes que acabam de chegar
frontais e já estão combaten- tado da rádio jugoeslava. dos conspiradores tomavam de Budapest indicam que o
do nos subúrbios mais afasta- parte na "luta de telhados du- regente da. Hungria, almiran-
dos de Viena. Outras informa- LONDF.:ES, 7 (U. P.) -- A emissora da Jugoeslavia livre rante a ,insurreição de ParIs", te Nikholas Horty, faleceu, vi"
ções salientam que na frente informou que fôrças jugDeslavas tomaram de assalto hoje a atirando contra os parisienses timado por um colapso car
do Oder, ao léste de Berlim, cidade de Sarajevo, o mais importante ponto s1tuado no inte- que ovacionavam De Gaulle diaco. O ex-dirigente hungaro
se observa intenso movimento rior do país, Recorda-se que foi nessa cidade que foi assassi- diante da Notre Dame e nos mo'rreu num castelo na Alé"

d.as. fôrças do mar.eC.hal. Z.hU-j nado o arquiduque Fern
..

ando da Austria, o que deu origem a campos Elyseos, outros orga- manha, onde se encontrava.
�v, De �côr4o Ç}Oll'1 q�$eJ;'Va� guerra mundial p�ssadª. ... . . _ ni��v8tm céluJa,s dq J��2Y:!mt�' p'ri§�9nei:ro,

Florianópolis Sábado, 1 de Abri! de 1�45 H. As distancias entre os aliados
LONDRES, 6 (U. P.) - São as seguintes as distancias

médias nos mapas oficiais: Montgomery - Berlim 276 kms;
Patton - Berlim 102 kms.; Montgomery - da frente soviéti
ca ao sul de Sttetin, sob o comando de Zhukov 342 kms; Pat
ton - da frente soviética no Neisse, sob o comando de Koniev,
280 kms.

Lutarão até a morte
homem no baluarte de Bers

chtegaden, nos alpes bávaros.
Embora não existam infor

mações oficiais acredita-se que
o último grupo de resistência
até a morte, dos nazistas, ao
lado do fuehrer, será realiza
da por cêrca de 50 mil comba
tentes escolhidos das tropas
de assalto de outras unidades
selecionadas nazistas.

Interventoria
federal
Assumiu ontem a Inter

veritoria Federal, o Dr. Ivo
d'Aquino, por motivo de an
sêncie desta Capital, do Sr.
Interventor Dr. Nerêu Re-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ilibado, 7 c:te Abril de '945

hninente nova il1vasão da lustria o

Catadrnl: 6, 7. 8 a 10 horcs.
tIoveno : às 19 horas.
�:m d ios do. semana: Mi1l3Q:

498.880,60 7.30 horas.
42.592,00 Igreja de S. Francisco: 1 e 9 hora!!.200.6174,10
13.0GO,1ío Hospital de Caridade: 5.30 e 8 ho.
14.283,00 raso

_____

3.804,00 Puríssimo Coração de Maria (Paro
773.294,20 773.294,2D to): 8 horas.,

.. .

------

--'---I!
greja de St. Ãnt$nio: 7 e a heras.

R�I::;O ;\!oeh)!',,!)n, dlretor·gel·ente. 'gro]'a de S. Sebastião: 6 30 horas.'J. AeC10 f'nbl'al N('ç�s� <.:ont:::.Llor. Reg. 11. 41.421. •

l>;\RECER DO 'ro;'���U-T9 F!SCAL
-

IJreja de Sta. Teresinha, 8 hO::'a1J IOs abtux(· a:;-::;n:J:Jos, rllCn1�)ro::;; .(�!J C'o.ns0.iho ft:--ical Lk� �0cie<1ade al1ô�1�lna COl1.112l'c·ia: r"silo Irmeo Joaquirn: 6 hora,.
i-.'ft,2I1nla.nn. 1C1":60 b�::an11�lado_ todo=, O� lit.'l'('� e d0cumelhOS de contablbdac1e da reft:: ....i· J. ..... 6 7 30 (r 1 ) a 0:,"\

rl,d�� socjer!a{�e ::U-,81�f:n:J._ rcLttivOs 3.0 ano -(10 1944. rJecl:..:'ranl �ê-l{)s encontl'ad:) perfel· t..71naS10. o, 't 80 a unos I 1VV
télI!1-ente exato:;: e cSCl'ir:1!'Dd-os nas condiç;ces E'xig:das pel'f!s leis vigerltês, julgando, ho�aa.
1,or isso, jeyom S2r Ul)!'ovildos. CaDela de S. Lu.i:z; 7 e 8 horas'

�ulz rta c,)�t" :.\teilo Capela do Abrigo de IVlenotes' 7.;o�é Fl'a"ClkCO Glavam
I')

.

Pedi'o 1,eão C'otlho horall. ,todOIJ os dmIJ .

(5::;S) Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade; Chácara dos Padres: 8
horas.

João Peisôa {Estreito}: 7 f horas
São José: 7 e 9,30 horas.
Coql.leiros: 9,30 horas; dia seguin
te: 7 horoi.

Moscou, 5 (U. P.) A. .s tro-
TYtS do marechal Tolbukhín
[llCnetraram da Hungria na lu
[i;ocslavia e nova invasão da
Austría, pelo sul, parece imi
nente. Tolbukhin dirige-se ve

lozmente para Viena, levando
dr� vencida as tropas alemãs,
que procuram barrar-lhe ca
minho. O centro crítico da ba
talha, no momento, localiza-se
Justamente ao sul da capital

austríaca, onde as fôrças blin
dadas e a artilharia dos sovíe
tes avancam pela área do Da
nubío, tendo -chegado, nas úl
timas 24 horas, na zona pro
priamente das imediações de
Viena. Depois de varrerem par
te do lago Neusíed, as tropas
soviéticas e rumenas sob o co
mando de Malinovsky estão,
também, marchando sôbre
Viena, pelo lado sudoeste.

AV ISO
Asscrn.ol('ia (h:�I'al Ord"i'náj'Ül

}i,"�;;;� �,��;�. :[t���,:);i�� �r;;;:LÇfl;:H:i;?;:!\1:;1(��n����C(;11�;�.cL�,:,,�a\,�;'��':':�";��,c f: :!: i:'ela,��,.
cio J�J \.�\,t{j,�;;,�;:;�;.:::�{ó �}����rt.� i'l�t:;;���i:·i:�ra;�_�:.i��.i�:·!;�r�j �1:t�1:3 i � con tas do exerr-t-

2�}) Elf.'i:.-G.o do Con selho Fiscal c seus s'_lp1pntr_-'s e
.

3(0) Assuntos dtversos
l'Jf!"j�!!()pnl:�) .c: d,e abril (�e !!)�h�.
Sa('iJ?da:ú:> Ariôn íma Cornerc.at �joe::])Iil\'l:.

J-f'n..;>:o ?tltJ'?n�)t;�Hn. (1il'C'�·(!J·-g'erent0.
REJ,ATóRIO Rl DIRFl'l'OlUA

Senhnrns acionistas.
Pela-, «cntas aba lxn transr-rrtas. rela ttvas ao exorcrcio de 1844, podeis inteirar"

VG':i rlos nr��n:-1 ne(�õr' :05 Y::'Tuucle ano.
-\a prox.ma (I�ssen1b,éja

-

geral se!>'-Yl��-[io prestados todos os esclar-eclrnen tos que"cc. Iu lzar rl::'('-0s�'Ír.ios.. _" Co�' -�. ,.,J�,

TIA-ial-"-ÇO GER11fl
A '1' I V O

TIl1l)blli7"ul0
Inló-v-eis ', .. , .... , , ... , .. ,., ..

C!'Sl'�l'gC .. , , '" . , ..••••.

_\,J·;1\'''eis .r:- utensüícs .....•...........
�\I&qulnas , .

Veículos .. . .

ni�pollível
Caixa c Bancos _. _ . . . ., .....

H'-'aliz�'i\'e! a -CUI'to lJJ'HZO
Mercadortas _ , .. , .

�ít�TI_os rnun ierpa ls ., ' .

l'-!i(,dlCeS estaduaís . ' ,

Pólrti('ipn�ões I/S. A. X. T. A." .

Ubrjga('5c·s de guerra .. , '
"

Contas cor reut.es , .

1.110.466,50
80'.008,oR
57.5:31,5;"1
12.95n,10
12A37,Go 1.273.419,83

118.110 .•)1

2.806.893,10
7.311'3,00
18.376.00
2,i.0(}O.oo
28.879,8'0
780.30:;.34 3.677.822,'74

Oe Cfmtp(,Ilsaçüo
fJções caucionadas , .

TÍllllGS desconrartos .

100.000.00
:3:38.004,50 438.00c[,50

PASSiVO
2\,:10 c:.:ígh-el

Canltal ., ..... , .

n'2-ser'\'ôS .

Amoi-r.zar-ões , , .• , ' .• , ..•.

� ,2ilG.OOO.oo
73·2,41G.íl
:W'J.480.17 3.191.8!Y3,8S

l::�.:ir;f\'E.'i
Ct)r.":,� en'repte:. . . , .

Divjdendos ., .. '... . ' .

Gl·a�.tficaç'ões a rng-Flf . ..

J .1)()1.G.5G.20
13;').3-00,00
80.500.00 1.877.456,20

De compensacão
Caução da Di1�etorla , , ..

D'.?scüntos .,.... . .

100.000,00
33-8.00-1.,'50 438.001,iío

5.Dú7.3b7,-5S 3.507.357}õ�

IXCR08 R PRRDAS

g��i�l:���io' �!·c· !;l"é(ilo�
.

: : � : : : : : .' : : : : : : : : : :
.

: : : : � : : :
D:-��pes:1:S ...le viag sns ...............•. . .•.•.......

r�P5�1','as .. _ , ' ' .

...�-,-I!�vt·ljza{;jes ,.. . .

Çrrariflcdr:ões .a l'l�lg;::lr . .

[': v.dondos .', ' .

F',I'[!l de Blumcnau .

A'.cwmóveis .

�:-8r,::'adorlas " , , .

(),ficin,as ...............•. , ' .....•. , .

Altlgu.eres , ,.................... . ..

Divc:;"sas ,�-ontss .. ,... , .. ,.,... ' , .

DÉBITO
71.461,50
47.854,34
105.470.80
10.512,30
27.571.10
59.10í·,20
48.624.50
H6.89::(,4G
":0.000,00
80.500,<10
135.300,00

CRÉDITO
De:.�pe2as g(�.l'.l�S. , .. , , .

Jl]rCU e desceu �t)S ..•••••.••.•.. ,.. . ••..••.••••.•.

OrciCli'lclc,s .. . ........•

PI'&:ll1ios «e se2:tllOS _ , .. _ .. , .

Sob O comando de Bradley
Paris, 5 (D. P.) - O Supremo Q. G. aliado anunciou hoJe

c.te o Nono Exército norte-amel'Ícano1 do general Simpson,
�oltou a operar sob o comando superior do general Omar Bra
dley, depois de terminada sua missão sob as ordens do mare

chal Montgomery.
�--------------� ...._,�-----"--�---�,

ESPERAr�CA
-'

110 Fal'mac�l!ltieo NIJA) LAUS
1!l>tj<l :s am&UhA �A 4 JI1Ia Ji)Mêl1tk

fARMACIA

....��; _-.:�.m II ,'J@!!:l:'�1lIf .. _- U�t!.U - !!':M'�'1I<�l�

lll"tlSOIII 4.!., �flI;...
�;a.� " �:ta &�61;cl", lI!<ôI H'tt-l!'itiIA.� ..6';3,')9.>

F·aQ.1i'7G77TTV77Y·r Mij

Sedas,

SI. S
.'

I

'

santo do

•

Santo tie Dmn,ingo
St. t.\!b�(ü;1 f'iSÜiclí\ã

Jerusalém
I Nab"uai da Po rrno -1táb�., Sl'Q

I
Albe:'to cônego N\iuiu� na igreja
de lVlcrtCli'Q, oucmdc. ern 1 i8ti, foi
aleito Bispo de Bcbbic a, depci .. ,

I de VercaiU Ai dii.ting'.ti L! 110<0 o SU1-:'-

prelado nS,o so.nr,el-1"ts1 pe la cuata
ridade de zua 'Ida, mail c.iridc

pel,o, habilidodAe no l!e,:ciço d íplo
n"atlCO. Por e·;te l"tl.Ol:lVO oprO'J61�
toro rn-ee de seus exímios dena t;:"n
to os imperado",,,.. Frederico! e

Heru-ipue VI como os Papus Cle·
mente III. Celest ino III e Inocên·

.

do III. Depois da rnoete de Mó
naco. Patriarca de Jel'usalém, ele
ro e povo da TS1'ra Santu eX\gl·
rc.m, como sucessor do :íalecido
palltor. o st. Alberto, e o Pcpo
Inocêncio III insistiu com êle pa
ra que aceitasse a nova dignidade
Tal foi seu modo de proceder que
não eómente os cristãos, serão
ccrnbêrn os mesmos muçulmanos
o veneravam como a um pai. A·
prorrtcmdo-se para (l viagem Q Ho
mo, onde deveria. tomar parte no

Concilio, foi Bt. Albedo assassina
do po!' um italiano licencioso na

19reja de Acco. Foi no dia 14 da
setembro de 1214. Sua feata ce Ie
bra-se no dia 8 de abril.

de

Horário das Santas Missas
para Domingo I

àsl

*#

CasemircIs

Rio, 5 (E.) - O general 1'/í[(11G21 Rabelo confirmou-nos
hoje ii, noite, que o chefe de polícia autorizou-o a reabrir a So
ciedade Amigos da América, a qual poderá funcionar livrc
mente. O general acrescentou: "Vou tomar as medidas neces.
sárias e as providências para sua reabertura, que deverá ocor
rer dentro de breves dias".
----_._--_._-_..._ ..,-----"------------__,._-.,.-_--.._--�.. - .........

Atacada
Moscou, ü (U. P.) - Prosseguem os combates pela posse
Viena que está sendo atacada simultaneamente, pelas fôr

ças de Tobulkin e Malinowsky.
[te

,-------- ._---�------_.,-_.--..�"--------
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Fazem anos amanhã:
O ar. ten. Emílio Bilbáo, do Exér

cito Nocional;
Q exma. sra. Olindina Elpo Ld

nhareB espôlla ia sr. Aldo Linharell;

e MariaManoel Santos
Santos

participam Q seul parentes e

amigai o contrato de casa

mento de lua filha LILIA
com o sr. João Vieira.

o ESTADO Sábado. 7 de Abril d. '945

Elltará de pbntão, a.manhã, a

Farmáda Moderna, sita à. praça
15 de Novembro.

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

inacreditáveis. Procurem fazer uma visita sem compromisso e certifiquem-se.
Só na Relojoaria Morilz-Felípe Schmidt-Edifício Amélia Neto.

VrDA SOCIAZ-I��,::das Bruck e 'P��n�res�����r o�!!!�ruãoGc�n�t�!t!
foi indicado por Hiroito para organizar o novo Gabinete de
Guerra nipônico, substituto do govêrno chefiado por Koiso. O
almirante Susuki era presidente do Conselho Particular do
Imperador, tendo atualmente setenta e sete anos de idade.

Moscou, 6 (U. P.) - O ma-
__..."""""'•• -_ rechal Stalin em ordem-do-dia

, ' .. .! anunciou que as fôrças russas
I<au:f'm anos boJtu 1 a exrnc

.. Asr�. Bea.trl� SUCUPlI'O' em acão na Austría consegui-A exma S�Q Francisca IVlun.!
o sr, EplfanlO Sucupirc , farnla" .

t t.

O f'
..

I) d :L' cê ut ico : ram ocupar os Impor an es

goonfe1.l o �o mo. esp lia. o ar , UlZ
o II",

•

Vitor Silveira de Souza, entroncamentos ferroviários1'0 n , e , ,.

I C d G IO 111'. José Steiner; í ,unC';Onat'l� C fJ. onta oríc, era. de Bruck e Malay.
o n Euclides Schmidt Junior; do Estado,
o sr. dr. Vilmar Dias; .0 meninn

T �eloi�a Maria. filhi·
Q srito. Du lcernor Silva; nho do sr , ,�ao Rlc�.rd,:, Moyr'
o Dr Ramon Del Caatillo Pinto: o sr. V'Jahhr de Ollveir.o Sentos
a e�ma. ara, Zizi Lisboa Briai· f��l�ionário �a Redação do Di.ário

ghelli; 0 rz0101 do Estudo e crede.ncíudo
"Id N To croni"t.c esportivo na capital,a exma. sra. ,., a • unes

*
lentino de Souza.
a slita. Antonieta. Magalhães Farmada de plal'ltã o

Silvo;
1 o sr. Orlando Haberbeck;

o lir. Benevenuto Vieira;
o ar. Moacir Campos;
o lir. José Monteiro dos Santos,

chefe dali Serviço. da Arre.:adQção
do I.A.P.I.;

o jovem Hélio Meira Si!vo.. com

petente e esforçado funcionário da
S. A. Moinhos Rio Grondf>•. -es, fi·
liol delito. capital.

Viuva Jovina Vieira
participa a seus parentes e

amigas o contrato de caso.

mento de seu filho JOÃO
com a senhorita
Lilio Santos.

I I JOÃO e uuCl"._. I Confirmam
f' Florianópolis, 1·4·945
i.'''_

I .,----_1I .
(

KNOT
No, bar e no lar
nâo deve faltar

EDITAL

3

Nada de asilo para Mussolini
Berna, 5 (U. P.) - O Departamento de Justiça da Polícia

suíça desmentiu as notícias de que o govêrno suíço prometêra
a Mussolini asilo no país. Os rumores a este respeito consti-
tuem pura invenção acrescenta aquêle Departamento.

I Anunvie
DO

ESTADO

«O ESTADO)
a seus amigos
Por motivo de mudan

ça de nossas oficinas e

redação para o prédio n.

5 da rua João Pinto,
comunicamos aos nossos

amigos anunciantes, as

sinan tes e leitores que,
a partir de terça-feira
próxima, dia 10, «O Es·
tado» deixará de circular,
voltando a aparecer na

segunda-feira. dia 16.
Apresen tamos aos nos

sos amigos, pois, as nos

sas excusas por essa

involuntária falta.
A DIREÇÃO

" ������,�e ,�"� d���,!e�• legítimo óleo de fígado de bacalhau

Re�ebidos com alegria os prisio.,União Operáriaaenes do (�mpo de COR(en·
Realizou-se, a primeiro des

tra�_ão de �Izon � � te, a eleição de nova diretoria\ Sa� Fr-anciscc, (S. 1. _lI. - .'6/) da União Benef'ícíenee Recreá-
_- llEl nevoc\ro envolvia o ti ::1.11<;-1 .. , . .

porte que entrava <TIO "Goldon Ga- tiva Operária, sendo mantido
te" trazendo 275 oficiais e solda-' no cargo de presidente, o sr.
aos' n<lrte-americanos .líbertados do Deodozio Ortíga.
campo d" concentração .rl� .Cnbana-I Devendo tomar posse alO de
�ua.:!, em Luzorr, nas Flhpmas. Os

. ., .

cx..prj.;ior::eiros recebera!u a maisj ma�o vll1;Gouro, a nova dll'e
barn" nte e a mais festlva sal1da-1 tona esta elaborando um vas
ção l, _ .a neste porto desde o .inkio i to prograrL1a de trabalho, paradaI g1H'ITa, quando o seu navJO

eraj melhorar e .desenvolver a sec-';�collado p�ra ser 'J,ncorado na -

i A �. ,
•

J)f.ría, me'" Ilnte dezenas de unid�des I çao de ass.s�en�l� aos SOCl?S
do parlo tocando os seus apItos, I enfermos e Invalldos. Para 1S
.lanchas contra ineê,ndios soando sua! so reinIciará as atividades da
sereias, além de dirigíveis e bom-j p�rte recreativa parada desdehardeil'os. Os soldados de Bataan e: f' d

- d' '"

Corregidor, ,alguns dos �lllaj.s lil!11:il!l11 a. u� açao o C. C. D. Renato
nesse momento sua pruuelra Vl'�:1U

I
Vrana.

do territo_ io america'no, duu':mte Como este Centro não está No encOfltro a ser realizado
sete ou .n�T.!? ano�,. foram saUda<'l.oS!1 cumprindo o compromisso as- amanhã, no Campo do Abrigopelos ofIcIais a bordo do. navIo.

sunl'do C U'i" . f lt" de Men6res entre os afE'madosOuviram ('orteSl11€111.te os lhscnrsos' 1 om a nIao, paI a "'.' .

m�lS. reser\'<wal11 sl1a;� alegrias 'p�ral de ,in.iciati�a, a nova diretoria

I conlu�tos. varzeano� d� CaxIas
II'na dC'legg:ção do Corpo Fennl1lu:) e.sta organIzando uma série e Connthlans, sera dlsputado
do EXl'l',cilc_> que distribuiria a cOI'-1 de espetá.cuIos para ter, como um artistico bronze, oferecido
l'cspon'lep(·la. d • . 1 d t d d t' t SCARTA DE ROOSEVELT no p�sa. o, IecUISOS c?m que pe o es aea o espor 15 a r.

�[istl1l':.Hla C0111 ceintenns de car-! atenaer lllumeros SúCIOS ne- OSVALDO CAMILO
[:}S e le!.egramas de amigos e pa- cessitados. Assim, em breve, A partida que terá início às
l'ent'es e')ta I'a uma carla· pesso.aJ do teremos novamente os festi- 13,30 horas, está sendo aguar.
�residente Hnl��evt'lt: .C�J;I, 0, tllllh�'e vais al1;Ísticos da União Ope- dado o seu desenrolar com
(.a Cas'l. Brallc�" uestll1.1da a todos ,. .

d.'S soldados Assim se expressava, rana, que sempre atraem grande ancle ade pelas torci
êle: "Cnmbatr.��lcs valentemente I gl'ande assistência à séde so- das dos clubes disputantes.
uu tenéls estrangeiros e sofrestes I cial, pois é lá O único lugar on- O Caxias inaugurará nessa
gl·3Ildl'illollte. Como vosso Coman- de a gente ·pobre pode assis- ocasião o seu novo e vistosodanle em Chefe, orgulho-me de . _

l'OS�ilS realizações passadas e ex- tU' a funçoes de arte teatral. uniforme.
j 'rC'sso O� agradedmenlos de 111118 ......._._w�...,._� ...-..-...

iiõ'çiio reconhecida por vosSl'S ser

viços em combate e pela vossa fil'
rlezn qtli':lllrlO fostes prisioneiros de
gU('rril. Que Deus vos eonceda a ca

da Ulll de vós a feHcidade e um
J:,l'cve restabelecimento de saúde",

I Visite, sem compromissos, a

I LIV!�!!to.�YSA
De ordem do Exmo. Sr. CeI. Prefeito Municipal, e, para Florianópolis

que ninguem alegue ignorância, torno público que a Direto
ria de Obras Municipais, facilitará em tudo, dentro das suas

possibilidades, à obtenção de alvará de licença para pequenas

Iconstruções, de acôrdo com as posturas Municipais, em zonas

t:'§peciais e longe do centro

Ul'.bano. N.
âo é permitido de modo

Ialgum início de qualquer construção sem o respectivo alvará;
nas infrações esta Diretoria agirá de acôrdo com a legisla.ção Novidades todas as
�m vigor. semanas

Diretoria de Obras Municipais, em 4 de abril de 1945. _' "'""""'_
"1IItI----. �nmndQ J;J.Qtb.sall. diretor ÇJlt

o ESTADO Esportivo Apenas 700
REMO escaparam

Continuam bastante animados Moscou, 5 (R.) Chegou

os. preparativas
do� 'nossos

dU')
a esta .capiltal urr;. transp?It:e

Assembléia Geral Ordinária
bes nauticos, para o grande de 700 Judeus, unlc�s �Obl,�Vl- São convidadoa 08,_::;res. acionioil
cotejo nautico a ser realizado ventes da população Judaica I

tas para a Aisemblela Gdral or-o..

,. di 29 T d I de Lwow exterminada pelos dinária, que l'ealisar'lie á no dia
'10 prOXlmo la. . o as as �

_

'
.. i 14 de Abril corrente às 14 'quo.tardes, as agues da baía sul alemaes, em sua maioria. Os I to rae- horalil na séde' aoc io l , à rua

desta ca_pital, s�o cortadas por
í r�lssos, teJ?-do ocupado- a men-l João Pinto. n: 2. com a lieguinte

velozes 101es tripuladas pelos clonada cidade polonesa, re- ordem do dlo :

t d
'

,. t- solveram transferir os restan- 1. _. Apresentação. discu.são ees orça os Howeres, per en- -

d B 1 demcites judeus de Lwow para uma aprovaçao O,? anço e emalS
cen tes aos clubes Aldo Luz,

" .'._ contas do exercrcio de 1944. pare-
Ri achuelo e Martinefli: no a.

fazenda coletiva das reglOes cer do Conselho Fiscal e l'elat6rio
Fan de se prerararem' para a

de Tomsk, na Sibéria, onde da Diretoria;

regata de «animação». trabalhando na agricultura 2. -- Eleição do Conselho Fiscal
rodeados com todo o conforto e seus luplentes �Segundo apuramos, o De-

. 3... Assuntos diversos.
partamento de Remo e Nata- e na fatura proporcionada pe- Florianópolill, 4 de,)l.bdl de 1945.
cão, lá tem autorização para

la terra virgem da Sibéria, po- Sociedade Anonima Comercial

adquirir as medalhas e pre-
derão recuperar a saúde num Moellmann.
clima muito frio mas extre- Hugo Moel!mannmios a serem disputados na '

D' Gmamente saudável e adequa- iretor- erentereferida regata, premies esses
do ao combate da tuberculose.'lue serão entregues aos vence

dores, no mesmo dia, apó-s a

regata.
Nessa competição estão pre

sentes tambem os Clubes Ame
rica e Ipiranga, de Blumenau,
Cachoeira e Atlantico, de Join
v,lie e Lauro Carneiro, da La
guna. Este último há muitos
anos não comparecia as rega,
tas aqui realizadas.
Teremos portanto. 8 clubes

em raia. o que será uma grano
eIe vitória par a a historia do
esporte nautico de nossa terra .

Bronze
Osvaldo Camilo

Sociedade Anonima Comercial
Moellmann

A V I S O

Comprar oa CASA MISCE·

I LAN:eA é !I,�ber economizar ..
.

S'7s3nU _ :as.

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Precisa-se grando quantidade de
borboletas azues, conhecida. como
MORPHO AEGA. muito comum no

"'I
Brasil. Paga se a dinheiro qualquer
quantidade, Paga:lte Cr$ 2,50 por
cada borbolheta MORPHO AEGA
em beas condições, Respostali para:
- Butterfly Co., 297 Eost 98 th
Stfeet, Broocklyn, New York.

I
Escreva via aerea.

Financiamento excep
cional ao comércio
de Petrópolis
Rio, 5 (E.) - O presidente

Getúlio Vargas assinou decreto
concedendo aos comerciantes
de Petrópolis Í'inanciamento
pelo Banco do Brasil na base
de 4.% e pelo pralljo de la an�:

TOSSES
nocturnas

Atalham-se promptamente f�
nando o pescoço e o peito com ...
agradavel unguento vaporlzante.
Uma applicação de VapoRub 4 hora
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso nocturno.

Se aumentar o pre�o
do trigo...
Rio, 5 (E.) - Os moinhos

solicitaram a o coordenador
preço da farinha de trigo. A
autorização para aumentar o

propósito, os panificadores fi
zeram 'saber que se a farinha
tiver o seu preço aumentado o

preço do pão tambem sofrerá
majoração, na base de 40 cen
tavos em quilo, sob pena das
padarias fecharem as portas.

São Judas Tadeu por
uma graça alcançada

NOVOS e
'USADOS
COMPRA e

VENDE
,.

IdiQmal por
tuguês, eapa.
nhol, frenei.,
inglê., etc.

Romance. Poesia, Religião, Aviaçdo.
Matemática, Fí.ica, Química; Geo_
logia, Mineralogia; Engenharia cl.
vil, militar e navol. Carpintaria,
Desenho, Saneamentol Metalurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquina., Mo
tore•• Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r.ultura, Veterinária, Contabilidali.,

Pioionário., eto, '\0.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ISTADO-Sábado. 7 de Abril �. 1945

Paris, 5 (D, P,) - Fôrças
ele infantaria aérea britânica
atravessaram a alta cadeia do

Reísenbírge, que corre parale
la às montanhas de 'I'euto
burg, para fazerem junção
com as trocas do Nono Exérci
to norte-americano nos arra

baldes de Minden. 'I'cdas as
estradas estão repletas de tro
DaJS que avancam ránidamen
te para a frente, cruzando em

caminho as filas de prisíoneí-
1'08 a caminho dos campos d€

concentração na retaguarda,
Entre eSE€S nrísíoneíros en

contra-se unidades convoca

das 11a pouco na Dinamarca e

que tinham sido traztdas com

ordens terminantes de "deter

Notas científicas

f SEJA SUA

I(No'r
:N ü bar e 11 o Iar
uão deve faltar

gf8n!�d8.� �!1�'J::;u!t�a;' de ccs ...

turs m':r.:·" :. RKl.'�NER�.

Fj·,):i 8r,óp·');í�.

o avanço aliado' � lV�:a�: aconte
ce que) quando \)�) allados cne...

gararn, os soldados nazistas
ainda estavam a espera do aro .

mamento com quê deveriam
lutar ...

$) p��t�rr� De DBA
.ih roupas lavas. iolqadn.. .. po

roa.o.5f ía.cilitUi.'h Ci (;i: culcQão do <11."

em '!:b-r.no da p.o:�!i:: o pal'\'nitcm -Q

perda de co lor do cvrpo , Ou teddo ..

2tl� lno.1hus" liM._hc � a\godãf.l silo OQ

rnalhoHl3 p<:!!U as roupo.s de bQilW.
;:-[UfC r-oupcs �:{tet'r"a5t. devsn"l .eT

oc·olldOii 06 forros de tecidos cer

,·odo ....
PrOc�:!I·a aUAEi·��� {J funclonaraecntô

da p-a!�, uscuido roupa" leve�l f..Jl ..
çJGd�s e pOt'OSU6. SN SS.

::'_ '" �"".-.I"�.-_,� """"'"�._. <> l..r.��,..r -<f� �.-.;;; , , ,

',<;$i;;S�rt �i.·.\jHMi�;:;y ,-- {iii �l'('i''à.1i
,�:r; 41,!�Ü)l�.II(, 11l<)hn,-:;l,.t..t,l<>. (_!40,
O. JI.)'•

J en(b:�se uma r e5idênci& mo·

)ilíadg no centro da cli_L(l�'
JOflstrução ainda ne:v:it, liulida

. gre.rd-:-, N&o se atf"nd� into:r·
·(}tdiáiios. Trdtdf fl&:! �féi("ura'"
ria d�.., BOfiCC (i.INCO,)

F·l.orianópciis�
10 v.à

-

\i}Va York - (S. L H. - 730)
,.}.; raios ultr-a-violeta cstüo sendo
':: :i:r..a�hJs ('.01110 agentes químicos.
,'i ,'-:1'. Fngt"pe \,�T. Be,ggs, da divisào

l:l;JJp::",;as da "Westinghousc"
uz l!I1H11 comunicaç-ão a esse respei
:C, recentemente ..numa reunião du
;.,blitnto Amer-icano de Engenhei
j_�i ,I'; tpl iruicos, na cidade de Char
h ,1m:, São capazes de desirtrngc-
1':il' prndut os alimentares, fazer
t. I �J u qr;:� substáncíus compostas
li'." l;equ;;n,as moléculas formem
; I, I'�..:..as \:;_i.Jéiu's de J1101écuJas, pro ..

.:1,:,:;[" t'lo:'::çii.o de Iiquidos e uma
f,; rmu de vnlcarrizsçâo da borra- i
",:;. d�·)br',u, ",.\, luz visivcí orcfl-I
�J."t!·ia Uun!JcrIJ possue propr iedados r(·�!hI1;L>l�.., luas, "l'lll {�r{tll: JilCIDOrH ,
.'

�\ ent.�I'gia radiun te do SO�_, inci- j
'i.pdo �jJbre uma área terrestre dt.�l
\ i .iz e i!il i h:l.� quadr-adas, ao meio- i
'{].i dr' ui.i difl cl.uo de junho, éi".,n":n:,,·nle à :lOll Cataratas de Xia-,
Dó' ;/', (Íe,·lcrul1 o sr, Beggs'l

I
[';�)'/A, BROCA DE ROCHA

t' iii;) h�'('('H comum de rocha 1)0""!
'il' hZ('J" um \buraco no granito ele
'''l!I�' rn;eg'Clda de profundidarte (,1l1

, :,;icn minutos, Urna nova broca de
,,;:�i ill';'() Iaz um buraco do mesmo
luul;n!lJ(', em 15 segundos, anuncia o
. .r. nivc'r Buwles, -chefe 'da JJ;\js�i() I

,"I' E::.o'!1Gmia ::\'ão·Metálica do Bu- 1
[,'iii de Mirws, no presente número]

Li:1 )'(' v ista "�\lj;1i<ng and Metallur-]
;'.', ". A broca de cetileno consiste dei
llH1 ci liriut-o resft-iado a água, COTIlf
,);,l!l pnlcgnda de díarnetro de onde
;:' �':�1; tu!a :� chama. Esta pulveriza.
a rUI'h'l em partículas como de sa1!
�;". mesa, que são expelidas pela I
'''''',''; ne resfr-iamento I, • ..;,\.._.., •

_ '-'._)� .la� _t ..

,'._ CONSAGRAÇ_W DE NOVOS ICIENTISTAS
Quatro inventores e cientístas fo-

': nnl <1ni",csent:1':os como candidatos 1
. ,. . _.

. .. _ , __ ... _" ...

;;':�\"I l(t'J�����'���2��. �!{��\:): F���:!Emp-'iê�a'-"-A'-'"-U"--to---=ill:ac-'-a:�o'
-...

Límeense'l<Jl;,n::!:J o sr. .iarnes Rowland

An-,
' '4

,
W:H. ,J.jrl't';1" da instituição de en-
�!:1(J. ��" eles Josinlh Wlllard Gibbs, Linha: Praça 15 de Novembro - Trindade
J, :.tL:máticu e físico, Charles Gou-, Afl'ro de n:;:"o "erem p�leJ'u,jl'cado" o'" mo.�adores da Vih:c! "('lI" in "'efl[O]' da borracha vulca-! é:t "' _ w"

J_!';::l(\;', C) rus fi. �11:;!c Cn�ll1iclt, in-l :Jperária (Penitenciária) e de T "jndade, que geralmente ficam .�c��..�����..fJIobe.�����:�·

v['[lim' da colheteira, e George!"e:m condução por servirem-se da mesma linha de passageiros

d··I··<,
..

·,·,,,.,,·r'·"··'''''"��·'�''-·'·''''''''''''''''';'''''''''-'-''''''''1\V",,,üng];ome, i<llVel�tor do ,freio a,é-t !ocelidades servidas por o'ltr ." ônibus esta Emorêsa resolveu, U"\I" � ""ir..,�"., lil.:�t,r�.'� ti�31!l"·')(Uutt'olsengennos.Hasel.l'lnla,l. 'd ,'(;'. "h d'" l' i��'I\"�;<·if,,;�·�'.,!!,
• .., •.. "mpnt.. f d ,'--' 1 'reta p"r� aque � • A':J;� !;" •." í1. V V i li)!i' t"és ln.!.slos de hrc:llze no "Hall -' __ '11 ., •. � ,... au�onza a, es�au�:,lecer ln a" .. .. .'<

,jf F;IJllC", dos quais nove são del70na, ao preço único de Cr$ 0,80 (oiteuts centavos), a partI' t' oU GiMhr�.>.h,�
I

..
, •. !

.

t
. I, d' 10 d lIb' .

d U �J�.}i w ".lil.� �eh':'l'S as c lJlVL'li,Ol'CS, CUJOS InoO-l \�IO la • e "..... tl! vln ouro.
J!!es w .scgu�m: John �mn�s Alldll., Florianópolis março de 1945 � Clí�":C'; G,,,'?l ti", .Adulto.1:-111), Pelei" Cooper, Ben,l3111111Pran.:» � .. .v,:'a',t�o,� ú '" C;'".�J:n.��'S Il.lin, Hobert FUltOlll. Samuel F. B.!>!? M""'lmI1!!I! Z 31[ r_e_r mm, ....l..l)':.'·Q.1:C!'iO às ,.,.:;:tC.hlBEllS
\Jtli'Sl', EH Whlt'uey, Louis Agassiz·l·�

I
� c.lil.,j,CC.5,

,.E,ias, .� lowe e Simon NewC'omb. As i � � Cot\lIuH.6dú; rua F,:,lipa Sch· .

(':'i,dldatul',lS devem ser tornadas I � i midt, 21 i alb'" do CCiIl(1 Pu·
públicas até ]O de abrIl. Os candi-! li

A
I �

- !,Qi:-.::.}, cio".;,. 10 30 da 12 fi das

I'd :IG� ,dc\:<'lll ter ,morrido pelo me-! t �.' �,I �eJi!aU() 15 Clll i8 hl1.
"'(1' D"! "mle e cm"o n'n()s . I):

11i • "S Re8idé:',ci(.t: nHl VillC, de OU:t"o:'
0

�L\{ji�\fio
�

i' riA�--'
.

� eh·fi

1< fi f\m<l;�6�l!.!'n\.ldl I
.ii.\lêr.ch'irl II Rap:'l!s�ntaçõ6a sro Gtlll'aJ :{ fi chirr1,a�:I}rão L,.,•• �""""__......"""" ...

Ma trill : Fioric:m6poU. 1. No )Jtu' e no lar
Rua 1oão Pinto, 1'1. 6 í. B b<"! li

"* Id \!ti

I
li N O rr f' M:. � � Compra se :;:ma.Cai:!:a l?Qittal, 37

fi '\'iD' '1'. 'ii<"'-.· é;.�:§a·�.' U'i"dã.ve:4Ü não �k'Ve faltar · ...Jf�-..JJ-i.. no c�nt'G dA cíFilia!; C!'3i!dúmo

1"
"'13'

��,
<..

"

•••
' l1il

,

d 'n1:' ., •
, �". '_"t. ,c., '" t.o l.) n..,·,'o' "1'L',Ze1í(""':':;';'Ji;u�) f'!criono Peixoto, e/r;. (EdiL i. •

l ,.""a.""'_""l!lmt�:I<l1':"""_..il'f�r:si.'i�
" ..

-

<" - - - LO • ... �

li'l'lóprÍo). - Telegrama.: "PRIMüS" I
fl; Infol'm�çõe� nt:"sta redação.

Jl,_(jldlt",. noc prl::1.cilld!! t'rlunie:\p!:::,.
ín.ni!'��":'" !fi; !'In!(l�D

--------------.--,-

-'N'--'No ::� _:t:� lar
�

I
������� ...�����J.

� I uif� I � l� moJulhi I. (:OlINljEiRl�
li N O T I ......""-'_.....�...."""'..._....--..,.)--_._-�-� � Preeis!?-"e 'de urna. Av·::-nida

não deve faltar II� tOltWA1�HIA '",�"VUtNf..:A [iA BAtA� � � Ac,�;tom.fi9 >,;r-,comendas
.' ;<�1'::'�'���: 3�;$ wo,oo.

O'i' 'pontÕes°(i;deseinbõ'rqu;O<- � Fedada em 1816 ---- iéd�: 1� A � A � I BAZAR DE ��ODliS � l�.�
e o após-guerra � INCENDfiOf� r� '[,R<'j.,N�PORF!']'-;S g i�. ,.rende- ..�e.·Lonc1re�. m. N, s.) - Os vários

�
.

(-'tiras do b"Iml)1) de 19,.3: i \onfeçees _* Atta costura V U _ -'

: :,'03 \le barcos de desembnrrTlle, Csplt;;.i � reSN"VilG __ . . ., ,. '" . .. Gr'$ 14 617.W15,�r, � 1 c9ix<J Rc:gistrudora marca.1'.,(' se <Iesenvolyer311l durante a ' HeSj,X)1l2i1h1Ud3d€'8 , ..•.. '" ,.... l.::;r$ ;').9'18.401.755,91 !j, �; E
_ . ,

..: .erra podé'rã0 possuir um efeito 'i R..."'Ceita _ •. ,_ •. 0 , ,...... '';1'$ 84.616.216,9:; j Nt.)vidcd�s � i.D .AL - em j!)erteltl) estacíCl.
j l":I)1.11 'loD'{il';o ·na vida de após guer-l, I A_'jV Cr� 129,&211.0oe,9J � � ':>are i ororm�ções ne Camisaria
rH no tocanie ri alguns dos portos!

I�
;lI�t�r�; ';R��e 'I�O'1i �lttn��

..

;�. ��i'« " ..•• ,.. •. (;r� 86,ú29.8"9I:l.l1o .ã Rua Felipe Schmidt, 34 t í úliol'.:'_lnrli'lis qlU' sofreram refor.l1laso I [ti:spon�,,))il!d&de» ..•...... _. . ..... ,., .... " Cf' 7iI.7lI6.401.800,20 j I'l .Kns Cid:;!', IVlafra 3. P 3"':tl) é :l]le·nas a disiancia. por,' B' !"
. __

c,cmpl'J. (JllP isola algllmalS ilhas J,)H:1.F.1'(:.A�: - l}:. Ji'"l!.:.")nv ::n:n<.n ,-.tirtl de C.$"n.Uw. i]'f. li'rcoXle!V,;l ';oIUAIlI!97���

"'rIDN�'ln Si
. _"

� �,�_I'. U� ...

,. �ma. proPrlr:_u.a-d.u Pac;fíco do resto dG

mundO,,'
'!,< &.\ " b�m() Me.!l!"<l)lft. _,."..,_

'i i iki Ui! jij ui! slta ('fr1 Bar-\':'Il"ias eleJas não t::cm serviços Te- � �",,\";.d�,. >l �tl?I ..�·J;'l� .,r.õ ,,�(hl () r<"!"titry·T':c lJWOl:\t\l. _ .• $lNt:!�.1

rw.j Mario Meves de Oliveira frm\nr'ps de navegação .por eaUSà ela � lYnH�'t\.<lj R""",';I'td':>l·\t"�"l,,, liO�r!,1IlO 11.;;$ g}i;lld.l)ã.u, e!.d&cl.., lIIIl Am4íl'w., l!(;"Ul'(>l'9' * . elf<:'S! G(,m c'-'$.a, pa,to, bôa
Ú).nnélç§o físi:?a das suas orlas co_s- j � ""'�i� e Senhora ir, 'igUi' e !)\':qu'�"a cháC\if a. 1',&-
tem,,; qUie H:npcdem a constmr.ao I <; ,iii l;:.:r�lWT!l EM F}Ú�)!U.��{�i·{1Llij p(-.rt.�cipc.m ao.2 porento;s II � '.[.\1' a ii.v ':!lida ;:_"TrLH (1 R;:imos 50.I:A portos. " t: i!. �1 ]'108 �,�',m il' & (j l! lL ,,- y-tua !"""ap'� ."3�;:Hn!{�t, ""' tl§

I
Pl,iS.6ilS amig{i9 o nOfldmentr.'

I
...._I\lrece pl'o';avd •• que ,rlepois, da � C�;Ú:" j')o8r.al"", �::!Jt.�, �]"fiI'�.:\l�� i.lJMtl � lilnii, '1'{j(tJgr. "A.{."A�Ç_'Í!" de !I�l.l filhinho Iv! ii, R IO J,).!f. "'�, _ ,1t�au, .• n 1I'j'r..5-[',(:elTu, hnchi'ies oe tlransportal' e·; �HB".f!GI!JNCI�;:' �}pr L.AGUNA. T"r:BARJ.O, "1'AJAf. ;::U�MF. FEBRONIO, 'occo!'rido no dia !,:;�6t.�d" �. " �U,·� '"loSf,,"A'mbarc3l' tan'ks. mooia'nte uma.�

I
N.\,_:� f��H{'TSQ11E.. LAGES E RIO 00 StJL l' do ccrrente,

• :.;:!!\l\ftul �.:11ii! W'i Ir ti ..
n([�]J;3ç:i\) apropriarl:.t, lSejam

capa-,
'"

i
Po.lhoÇ!a.. 4 de .::.bril de 1945. II V:.'flde�se um mot'-�I completoLP" ,:p conduzir mercadorias e ge- ....�...-.-..'�_.�...�-�,.....,...-� Cíl��Vi ,,;et 1939 (fi; p(,ffeíto es-h"j'r,s. tlepositanno-as nas praias ..,����-- :> J� 2 tedo. Tf8ter com Filipe Jorge:,berrr,s tio mesmo modo pelo qual!

:':�:�;�11�C[�!e crle����l�f��o�S��ma�;;l Cre'-!!:l.O Mu'tuo 'Predlwal
�....,....,.-.".... ...- Edificio Laporta, V·IO

1::';; cabeças de praJa. I OtJ,l'1. "''' ' .. ��,
. .. i' �,,;.i('l�.�.;..pn. t'1ll til1t6\{,( Ld'B(tlf"'!i'� nV�IUma firma australiwn,a já se OfC�1 .tU� 'fJ !';iiUJ d.âi�h,W() �#. ,.$�.�ltfJ.j!.�) .:"g_

rc('eu Pjam adqn�rir um gra,nde úú-! Pr·;L)pdetádio� -- J. Moreira & ela, � C'r;:'"unnVA-"O DFNTISTA Ver..CI<! M �lm de 24 li. P.f;,mero (esses naviOS pertencentesao,"

I'
.. '.,- '.�.,.� � .... , ....

Almirantado logo que a guerra ter· <l!ffi pcrferto f)stodo de fun�

111i�e�lt:mll'ilhosa inY�nç'ão denom�� A mais preíerida, é inegável.
� �:�:�::�<\1li1lh D. r. K, \V" nas pala\T3s do
_

nrime;ro ministro -Winston Chur-

18('i', il1. scrú prova:velmente emprega- '2 s()rteloo(4' m�Hs'�l·S 4 ed,: par,1 retirar C�1l'gas de bordo nos iJ !(.lU lá
,il:wins e .conduzi-Ias às praias de
':1lJl'igadRS, de acôrdo com ns ne
('t-,:sidades e cil"cunstâ,ncülls. Do mes·
1;,0 ll1r:dn. lurislHS em férias pode
rfw atingir litorais dificeis viajando
['!II latwhões transportadores de tro
pa<: de i,)].fantaria. Todas estns

POS-j�,jbi1;d,litles co.nstituem hoJe objeto
de estuli0S no qlle se relaciona com!
PS pl'oblçlj1.i\s d� 1l1i'Vl!sação, I

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobrt; do Hospital de Carlda·
de'\ e estará contribuIndo para q_uGíquer tipo de maquin�s de
que êle torne mais um pouco C-isture, de ré ou de mão,
de leitc1 t.enha melhores medi- aSiiim cúmo: biclc;etas, moto

camentos, mais confôrto nu cicletes e motores em geral.

I
leito .ie sofrimento, etc. etc.... Infofmaç�)("� com .Maclll.d,�(Campala de HumanIdade & Veloso, a rua Trajano o; b,

��",, " 1IIIIi!I1I do H�sJltal4, CarldJl4!.), .- $QQraoo _, FlurianóPQlilt

Â SÁlJDE ,DÁ' 'MULIlER

CR $ 6.25000

Atcnctç o q�w!.quer hc,'o do
dia e 20. :n(�ite

RE:SIDÊNCIA:
Hote\ do Snr. Cunha

SANTO Al';UiRO

cionurn"n to.
h-.Jorrnoçõ·:>s neilto ge!.ên·

cio. (ali. P)

,

'Muüas bonificações e médico g;"a;l:�
Tudo isto por apenCXiN Cr$ lfOO

I.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO Sábado, 7 de Abril CSe 845 5

_;::A�[g-�/���4";': ação benéfica 4. Po-

0�;-.�,<:� rnada Man Zan, prepara...

•r')�i0"t1 da especialmente para to

��i;t���i��� d os 08 casos de Hemor...

�:;':.;:>;2 roídes, é Imediata, alivia

í ...;::,;,:·:t;� as dõres e 08 pruridos,
�;�Ú(;:":� acalma e evita as complí
,-t·':tr<>:'J cações infecciosas das ui,

Rio, 5 (E,) - O setor dos íessores de direito, lá se pro- [g',"ejj cerações e varizes hernor-
,

. -

d T
.

t 1" . - -, �:'·.'.i ,'··A roidais. A venda em tedas

Jornalistas da Umao os ra- nunciou COTI,,!'a a CeC1S::lG ao l"'-'>.::") as Parmacías em bisnagas

balhadores Intelectuais tele- Tribunal de Seguranea, apare- 1(',:,;;::/1 com canúla especial para

grafou ao' sr. Batista Luzardo lho de repressão tioícamente i �/?! iaclilt:<r a aplicação.

nos seguintes termos: "Esce se- fascista, que classíücou um su-
:

fi/ �."�""I'A'lJ�=IIl!S!=IIlI:!:l_"
tor protesta, veemente, cont�a posto crime de Prestes entre os! f" c' "� '1! A�I
a declaração feita em entreVIS- crimes comuns. A repetição; iY/�J;'�i',. .f"-'liIj"'�ri"
ta à. imprensa pelo embaixador dessa íníamia representa r;:�s,- 1

P,,2.,Rfi1. HE.;:ORROU>lS
do Brasil no Uruguai, de que serviço aos propósitos ele paci-I ilm Ufoc111tO De Wht
a anistia não pode abranger fieação da família brasileira ' �,;sr_"�;�tl'o:,,,,;,ml�'JWl!II!IIIUII'
Luiz Carlos Prestes, por ser que animam os partídárlcs ela! ",t"''''''''''''''''''''''''''''''''.J'..� ...."""·_·''''·''·'''''·'·_''.,,, ,..,_,.

êste um criminoso comum. O ii�Jemocracia, pacificação que só
1
CASA :rvllSCELANI�f� distri

pensamento 'jurídico do Brasil, (se poderá alcançar com a con- i buidcra doa Rádios R. C. A.

vruguaí e outras nações, atra- .cessão de anistia ampla e ir- i Victor, Válvulas e Discos,
... es dos seus advogados e pro- restrita". i Rua Couselheiro Mafra, 9.

--------_._---��._----

.:l�,s;f·.? 'f.:!(:�j{�)� �.::� ·�·��Tl40 T:.tl.���.c;r���
Cur;}� t1� F....v..djo��).� Ç\\ít'1·(!� rO.·"::::=:�1 �') 111

>Wll�j df} Alrr·:su .ç9.n1.p.:.�·?:i$.r�.•' (@ik.> Pnu
"i. F.�[)("'�j8J.j·J.b(lü 'Y'Jl Hl..l4ctH; " fl",Il,,:1�

IPllbUCft, pela Uni'f.ers\d9.ü-s do .!C,;, d.e J(>,
'.e!:to. -_ Gahin",t� de Rl!<1o}i; _.' �:,l"",v1) Llloyd Núlun no eietli.zante filme policial:
�.:dk'5"�1l'.!.\ ,-,P.n.j-;;. - k�[;.>\hol!fl,h:> t)., NTEIII.1'Cl"�s de 1 a� pagl-na..tl -... 30!lQ����n� l'uÔ-o(�.�:na! ._- Ul-:.btr.�:".:: ti I, ,� ...

-i i�G1;�'t'"l!ll)W. .....- r.,..<!!:>oc�·�!'"io d.,. !!rl�ro�·
.',l}lct � ",nAU",,, '.').. ';-o,iCõ, -- HIUo li'�-:'a..,núo Preston Foster e Gene 'rierney no melhor filme de avililção:
l�(:.'::!&di>, li. �on0Ll�. _

.. ll"lC;���fl"� I Aguias de logo
�r. N�w�Qn d����h� (T

' .

1 ),
ec,'lr.1CO or

I Início do melhor l::eri1;d::, do iJ.nc. com Ralph Byrd em:

;):IIGr'�t$<l� ���::h��:n;r!�� � D�;.�; D' i�k Tra�y t"nn�ra O Crl"n'le.- H�mo::,:rcidall. Tratamonto de ! li 'V - •. � � _ í
coUte atn�biQno.. I NO PROGRAMAFi.'líoterapia .- Infro·vl)I'mel.he, I �

Conl'luH: Vitor Meir91eu,28. I � FAZENDA EXPERIMENTAL DE CREACÃO EM BAGE'
;.tende di(<rl.ümente IJ.e ! 1.30 h", '>lo Naciona I C:;Of)� rativa

� to.rdG, do.c 15 h!l. em di.ant", Preços: Cr$ 2,40 e 1,00. Imposto incluído. Imp. até- 10 anos.
R.u;id: Vidal Ramo!!!, 66, • • •

1"""", lOíW

[*"'-', R. .).\<.... ,

/"'.� ó" � "if� f:� t.·, f
c ,.,,"\ "'" ,c.r" ,'2,�i i; •

• ,�,;,r;"
1"""] � :\, fi' .é" �. �:.;� t �..-1 ""<1 i�).�� � tf �

(Diplomado pela Faculdade L,racional de Medicina da
Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doencas Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdia, e Hospital Psiquiátrieo do RIo. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na CaDital Federal.

GLINICA NÉDICA ._. fJ',BNCP,S
•

NERVOSA.:>
-- Consultório: Edifício Amélia Neto

Rua Felip€ Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva.lho nO 18 _ .. - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. San,oll, do ltiu de ,lI.U!<c'lru

ESPE:CIALISTA
f.loenças e operações c.os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GAH.GANTA

Cil'urg'ja modema da GUELA DE LOBO, do LABlfl LEFORINO (lábio e céu
da bõca fe..."'1didns Ge nasc€:rç,;)

ESÔfagoscopin. trHqueo-;:c ..")·pla. broD<"osCOYw p;;,ra rc:t:.ll B:d::J ó,::-· ('·.J·T":)� .:���"""':I ,/tIOS. ,:;.

CONhl'L�'AS: <las III RS 12 e daR 15 ih 13 !lo}'""
"9....t\.ua \1itor l\ieireles. ':':A - Fone: 1.447

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

R -ET1·ED . S II �, GUSiV�l�O
.CHI!::r1J: DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTnO DE SAúDE !t LtO

HOSPIT.AL "j\·n:n.f:1U HAl\f:OSa.
Curso. de aperí�içcanlent(J no l-[oilpi.ta_J S&<..; Lt.!i.�_ GOllzaga, rlr:' ;-:�0 I-�:�:L\.n -�.. y.')( e�:ti;o.

giãl'l() do Instituto "Clr:n1ente Ferr.elra", de 4_'3aü Paulo -- �':x",nh""Cilco interno tlí:
San.atóI'lo de SalltOs, e(1l CrHnpos do JoruQo.

CI.tNICA GlilRAL - i)JAGNó8'l'JCO PP.Ei'{;C�J .!J, él.'RA'TA�niL'<TO 1"81'1�C!fi.LUdWü
DA8 DOENÇAS ÜO_ .tU'AHy'�,HO m1lSr>ní.AJ.'�infl,

üPBfiACAO i;l:, .1AGOBiiBiú'S
CONSlILTAS: Diàrlamex1te, das .;) àS () bor�,::, CONEUL'i'oR.IO: l1lia 'lirur M2t!'E-le-:i, l�'

RE,sID:G:N(.:IA: Rua Esteve, JÜr..ior. 135 - 'rel. 74:l.

MADEiFtlr\ r\JEVESDR.
:U�.J! • •• • r·f"iI ....�'a·'A� r.""'\: t'ó'i �u,r:
u.ewC::o t�pECU!ll$� f.M �!i...lt,1'\il'W U'I.;" ",h.,";llV_'

1)l.trlO Ite A�rfe!OO!lmenr.(l e Los.t;;:a Príi.tl� IlJ) J1lQ d� J'm",ü',.>

v.,.,.I'HH;l:.lH - l"fl!a oolllLhli: dti!rl/W'e>!Ire <lrut lO,30às12 hl!, 6. tarde CZiccptQ a�"

i%!.bll<lOtl. d.. HI,!lO b 18 hOl.'u - OONSU1b:ORIO: .!lu .Iof,:) FUlro 8, 1, .....-.'t>,....do �

11'<>..",: 1.41J - BntMlIlm: Ru PNst&<m!lt<1' COlltlnll<e>. ,a.

DR. ROLDAO CONSONI
ü'RURCJlA I1!f.H,1!, • Al/I.'A CIl:?rl;tGtc� . MiO.Lf)�lTl"S DE SENHOft,�l-< .• f':\P".rOtl 1

�

Fwmado pela Facll1da<li:> tI'!! M�i('i:l'l da Universidade de Sào Pau.IQ. onde fOi I
,t,;;Js1stcnte pol' várIos anos d,o S8r:"\�içG G!�·úrg)co d') P!,of. ;\.liPio. COITCió N�to.. ICir\1l"gia do estôrr!-'1:t'":O e v�.as b:�llare3, .'nt?5,tino·g �ejg�.do e �rl.:loss�, t.b··jlüe, rUlti,

r-:rõst.a-ta. h�xi:ga, ú.tero, ová"r;os e trOn1�:J. V arlC"n"(!e�ü:, :litlrOC€'H!, Va.i·\7,pS �"" he,r-nt.n
·�(}:\,"S"( .. T (,·:\S·

(iJliJ 2 li B h0ras, à R'.Js F'C:'":'I�� ii�hn.1j;jt;. 2·; (�l!.OE ·i� Câ...� P{::ra�so1. 'fel. ' .. F)f}S
RESID1.llNCIA: Ruo!! Est�"es Jll.11ior. 179: Tel. M1M

DR� IViARiO
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DR. ARIUANDO YAURIO DE ASSiS
thl. �.. rvlço. �E' ClinJ!C3 inJz",nn; d3 A;l6h,tê:l!"\SI MU7.>íd!Hl.l II Hü ...�';l.:,

de Cuidl:;r.!e
t'. CUNICA MliDlCA DE CRiANÇAS E ADULTOS
\,. t1{)S�HJl1�óRIO: Rnlt .N"D� lti,"'llado. " (EdHfcl0 S. F'l'an!)!5CO). �UII" 1.4-1.&

Con"uit.cw dei'!! :1 às 6 hL'l'Cl!
RESIDENCIA: RU0 M�r('cl:wJ GU.ii.!wrme. 5, Fe:1e ?g�

DR� B�ASE FARp�CO
Médico - ehef", do Se'"Viço d€ SiI'll!s do Centro (]e 'l'f'l'i.:\"

DOENÇAS DA PELE .- Str'TLIS -- AFECÇÕES URO-GEN1T,�IS D.E
t.MBOS (IS SEXOS -- RAIOS lNFHA-VERMELHOS E ULTRA-VhH..ETAS

CONSULTAS: dR!! 3 às ti h" - R, Feline Schmidt, 4t1
RES.: R. JoinvUe, 47 - FONE 1648

DR. Sg1\VAS LlA.CERD,I\

�D'" R'i .�
.

a;

Com rrr�rj�a '0.<>" h:)3p.ir.a:s. e1t1"Op�('!
·11ru,,� :ait-i1c� �ro t!-r'��''l.t.. p�.H�trj!t. i'i*n
;.� �:O tWrt.ems t\.,r-q��';"1, Af,)aC>�lh�j ��l!jt(;

tu-tn·!�:c.:.�) �!(� t·.c';tlt!n} � d'h õ'at:nl�:-

Dr.

I L�,��,�n�!, Ra�d�lf Sp!,��!Jta!!!i�,!!!!! a

i ker
- Press Inf'nrrnation Service- rnaíorf e das suas reservas par....

A siluacâo que se desenvolve mo manter as posições no Irrawaddy,
Or ienl e longínquo, e que muitas ve- lançando seus homens em contra-
1'('5 escapa ao obser-vador concen- ataques fúteis contra as bem defen
írudo nas operações das frentes dirias cabeças-de-ponte do antago
européias í: surpreendente. Depois niste. Abriu asim nma vasta bre-.
de 31fl!)S (' mais anos de preparatí- cha que os aliados aproveitaram
\'05, depois de contratempos incri- ponetrando até Meiktila. Dal resul
veis as fôrças aliadas que comha- ia que o comandante japonês se vê
I em naquele teatro de guerra, tão .agora ameaçado pela retaguarda. O
iD!,T:''t,l, colhem finalmente. os fru- W'll('l'lll Slim está em condições de
tos rios M'US esforços. A penetração desferir golpes poderosos entre
da'; r')n::!S mecanizadas em Meiktí- Meiktila e Thazy. Póde ser qUE' a

la, ferido fl retaguarda japonesa, batalha da Birmânia Central se de
i1-l!11iU profuudidarle de oitenta c cida em poucos dias 011 semanas.
<'ince) milhas, lIlJutt'ca o InJCtO da As últimas estimativas falam em
lJ"lalh·1 fiual da Birmániu. Essa 30 0\1 50 mil combatentes uipôni
l1lêl!wLl'n do jL�J exérclro nos indi- cos que não se mostram dispostos
('D. que (1 trJ1011ic·grneral "sir" Wil- a retroceder. Um número tão gran
�i�:d� Sli';!, nspir« U\ muito mais do de de soldados "suicidas" exige
que 1(.;{llfil· simpl,:sm,e,nte, ""!nneblay el �:c!'lf) tempo para ser aniqlli_lado.
tn.!!'!-;r�l· !l �'C:�t�lcl1('..in J-i1IJ111,ga ao ���ao se sabe ainda o que os japo
'(,·;WD ,in tio Irrawadrlv. ::VIas quej neses poderão f'azer- em Ince do
ainrln Í('pciom' cCj'ca�' e eSl1:a�n:, I �,Vainç() mecanizado aliado até Meik
(',ó1 sef(l:,ul" t"d;:� ao, forças (J1.]POfll-1 11111. Ao que parece pretendem re
('f\:; :!(·sd( I) l1o:'ie II!.' Mandalav até l 1i[';11'·o5p da Birmánla setentrional.
f 's Ii-o n ,piras dr! Birmânia inferior. I () reconh eciruen lo aéreo informa
:km sii('('dido, nesse enupreendimen-] sôbre grandes movimentos de tro
.o, I.) ('()lnf!lld;J·n-te britànico Sela!I'i11 P:·i.S e equipamentos para ii zona de
;) (L'SI ino d., ft)rç..\s nipônicas In-a. !'vbnd::day. O acrudromo princípul
:l[l'll!ftnin. ()� japo neses vêm-se for-! de' ;\Ieiklilu serve agora aos aliados
I.'fldos a aceitar combate em terre

.. ,
'lUC assir» possuem uma excelente

no plano onde Ioda vantagem está ha.':e <1 ROO milhas de Rangoon a
"'0 brio dos aliados que dispõem dei' ü(}ü dos mares elo sul da China. A
�'a:wúvel número de unidades moto-I operrrção de Meiki ila custou aos
rixadas e tunques. :'I('IS áridas re-! .Í'lilO!lC�CS mais de duns mil baixa

I �dií('s da BirlJlúnia Central, o inimi-j () Or1en[(' longinquo se torna dês·

I gu n:10 ousa lllUVel" sua artilharia àj 1e modo teatro de guerra de pri
luz do sol <11m'] perímetro de cem r:le;T':l grandeza de onde advirão, e
rnl!hfls (1a frentE', pois teme os in- provavelmente em .breve, grandes
(:essr"nies ataques nérC'os aliados nos c :\gl':'uláveis surpl'e�.as, para as Na-
(ruais, o.fel."t'f"c excelentE' alvo. A es- c (;.("; t;1[!·i'b�. O� movimentos nu
I;',-l(e,�ja japnnesa fez por assim di- TOlln"Cbill:l franresa sâo como os

1'er, o jogo do tenente-general 'Vil- precursores de lIcon.fecimt'ntos a
lifllll Slilll. O í'omandaln1e nipônico, vir.

!D ... :.t""",1��1,;,j�:-':..". I"�'. PnetlÇ4fl" 4� &nb(i..o:
rt\8 -- V i.�B u�· tnáriaa:.

Cun-o de e8!Je()·Ia.H.zaç�o de Q.l.il�""

!ogla (·d�).lCUÇJlB (le Sen.horas) com I....

ProreSS-íJ1" M:araes óe Ba:root d.a l;í....z,..

'··ul(,adê de M�jclnu de SIlo Paulo,
'rrilt.!��.t\,to esr. .e;.cializado: m,(-àlco _

.:,;·yor:!,i'(!')"� C�15 1'3f:�i�'.:Ó�S cio apDr�lbo
�)f.Iiital i�UUXtl.U{I nJt�ro� (.),",ârioic

DIA

!
..�ill·� rarli('sl dat. atfl�.m�j:ei'i !ÃO'.?

:n)exo�� U'::v:.ir.íDs, tro.mpaB). 8,.....1.n ove ...

�'8.çf�GL T:;:·stJ7'1�'llt.o G"J tn·dc� Oi4 d'i.,J·
t-Q.1�bi�3 da l:-neYr.lôft,\·�t1!!JA� � aa M:(...,-ijrUl··
..-k�H1�.

�l1t .I!lfbr..ifi8 � �'r"ôn.h.�� eUl R.mOOg O�

!H:�:!"Og. �'\:tl �r(!ee.:';:�.(JH mtXi.:::-!'l'U'O(-4 ..sob
':;f.i!'.. rrOl� end0&\�6plCO -. [rU'et�·oGd}Op�'A
__ o e d.�� lab�}r!2t�)1'tc

FISIOTERAPIA - DIATEfh'\11A
-- INFRA-VERMl<-:LHO

A's 4 1/2 e 7 1(2 hOrfll'
SESSÕES POPULARES

C("�StT.,T�3: __ o [.'-l\,S IO.SO é.tl !:!:

�)i);:?.S 00 U!l..6 2 f�)I: r:;.

t'{.'tle; l.f.ro�.
H.t�\_d.�!";�1tt

, .��� I '.' ',. ',{ {1.:_,; •

A's 7 li2 horas
ULTIMA EXIBIC2{O

A luxuo!!issima opereta, inteiramente faJada

Carnaval
em Italiano:

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

m..�la fi OJ-Wl:l�'" Cl1o!!t_ ti ()j"w-JIi':tIó
1.0 t<J..-m;;. P!ü'YH.. ... 1!O<l:!l!I"':;"" iIl1<11 �&hOY.l'al'_

�10NSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dlé
�!�.mW tW 1$ i!a.1i 17 hQd"SIJ. WIlmDll�'

·},!i ...... !�··W::.. Il:...;.· s,,:"';:!\"i. �g �1}·�It� ':f�p

em veneza
conl Toti Del Monte
incomp�rave1 soprano

NO PROGRAMA
ARTE, CULTURA, E TRADIÇÕES (24 Nt1C)

A VOZ DO �:rUNDO (Atualidades)
Preço: 2,40. (único). Imposto incluido, Imp, até 14 Imo.

• • •

Amanhã simultuJeamente no Odeon e Imperial
A gargslhada hNnerica do século:

O CARADURA
com Bob Hope e Betty Huton

Koeniusberg volta ao cartaz
Londres, 5 (U. P.) - Intensificou-se novamente a bata

lha de Koenigsberg. A agência Transocean diz terem os rus
sos retornado novamente ao ataque pelo sul e'norte ontem, de
pois dum Intclvaio de váüas semanas. Mas afirma que tôdas
as investidas foram rep�idas.
_ .._----_.

!l]I'! i_�S"* u;wt&!MtYftffillATil�r[ "

mm

l�'sta é a VE:l"'dadc? I
ClifljC� médico-CÍl'úrgica di' Cllios - O!lvido!l. Nariz - Gnrgantll.
Diploma de habiiitação do CODsellw Naci0nal De Oftalmologia, rCONSULTómo - Felipe Sd11.nidt. R Dt)s 14 às 18 hora.,. Fone 12.51}.

jHESlDENCIA - Conselheiro Mafra, 77. el·nnC.'�_ �l1l:m.CA
-.._....._----*.----- .. � ... ---.--_ ... ---.--- ... --. ------- .... ------.. .._._-_._, ... -._..._-� ....-._-

M_.()j6{('l1-�!I !nt>Z:r"?ttul' r,� Sffn.horrt..� � (�··.ci·

DR. GEBHARD HROMADA iill\}ll" <an Garlt.!. CON:HJLTORlO' Rt.�,

"'illllX<' fWhm.li1.1 ,_. r.rJjl.rí·�J" A.méJ1.1l N;rtJí.
If'Ol'e Hírnt, � til 12 li 14 U 17 hor!lJJ', rutt·

SfilllNmÁ! , Lal'qo BenjCJztl,ln
C9�t(;ll'lt., �

Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sandalios para
I das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

<'Tamancaria Barreiros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Espeeia.lista em alta eÍrúrgia e ginecologia
Hospital UMiguel Couto"

J.BIllM" (HAMONIA) ....... Saul'1 Catarina

dos tipos mais
praia ao alcance
por verdadeiros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Convergem sôbre Hannover O Japão está preparado - diz a oOlei 1

PARíS, 6 (U. P.) - Tropas norte-americanas e brítânícas Londres, 6 (U. P.) - Comtí-r nha sido denunclado agora, só transparece o nervosismo Pl'O-

cruzaram o rio Weser que constituía a última defesa natural nuam OIS comentários em tor- expira em abrfl de 1946. No vocado em Tóquio pela decisão
de Berlim pelo oéste, antes do rio Elba. Vencendo a fraca re- no da denuncia do pacto de não entanto, a agência japonesa russa. Aí alias os círculos di

sistêncía das retaguardas nazistas, poderosas formações blín- agressão russo-japonês. A rá- Domei admíte que as relações plomátícos de Moscou assínala

dadas e de infantaria do Nono Exército norte-americano e do dto de Tóquio divulgou a decla- entre OiS dois países poderão que muito embora reíeve que

Segundo britânico forçaram a linha do Weser em meia duzía ração dum porta-voz orícíal sofrer uma rápida modifica- o pacto só expire no ano vín

oe pontos, a oéste e sudoéste de Hannover. E agora estão con- japonês, frizando que o pacto ção, e assegarra que o Japão douro o sr. Molotov já emrme

vergindo sôbre O grande centro ferroviário de Hannover, que ainda eOjnltinua em vigor pOIT está preparado- para enfrentar rO<11 razões mas, na prática, o

foi, diga-se de passagem, o berço da Casa Real inglesa. mas um ano, pois embora te- qualquer cmergencía. Nessas tratado não está ll3'Í'S em vigor.
,

p a l a v r a s do comenearista,

Retomada Feldbach
1.O<11(l1'es, 6 (U. P.) - A

"I.gênda Tl'anSOCealD diz que
fôrças nazistas r�toma.ram Fel- (Chefe do Serviço de Laboratório da Assistêncio)
dbach, 35 kms. ao leste de Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
Graz. Acontece, porém, que os outro necessário para esclarecimento d.e diagnó9tico,
russos nunca diss'era.m ter ücu- Horário: até 8.30 hrs, e depois das 14 horas.

pa;d,� FJldbac�1. Bel1� pelo con- �ua Nunes Machado 7 (S?�.RADO) Edifício S. Francisc� J!trano, a loeahdlllde fICa 29 kms D t "d R I}'
a. ?:�ste do extremo avanço so� es rUI o por um I estauraute nstrela
VIenco. De modo que os a.1e-

gra d
• A

de O snr. VoldemÍro Roberto Alves,
mães par.ecem ter retomado I' D e IDcen 10 acaba de adquirir Q porte do lIeu

nma 10,caI,Idade que estava em Porto, 6 (U. P.) _ O depó-
sócio no acreditado e popular

seu proprlO poder. . . sito de uma das maiorAs em-
«Restaurante E..trela», pa9l1Ondo,

c; delta dato em diante, Q s.r o

presas de comércio do vinho único proprietário. Somoll'gratol
• •

do Porto, a famosa Compa- pela gentileza da comunicação.

de Florianópolis J
nhia Velha! foi destruido on-

tem a nOIte por um grande
Elei�ão da Nova Diretoria incêndio, sendo o prejuizo cal-

De conformidade com o artigo 16 dos Estatutos culado em 300 ou 500 mil li
ficam convocados os senhores socios da Associação Co� bras esterlinas.
marcial de Florianópolis para a sessão de Assembléia
Geral que se realizará no próximo dia 15 domingo à.s
9 horas. na séde social, à rua Trajano' 13, sobr�do
para o fim especial de ser eleita a diretoria e comis�
sões que vigorarão no periodo social de 13 de maio de
1945 a 13 de maio de 1947.

Ainda de acordo com o mes.mo artigo é permitida
o. 'Votação de sócios ausentes.

Florianópolis, 7 de abril de 1945.
ANTÔNIO B. PEREIRA. Secretário.

Florianópolb 7 AbrU de 1945

Transocean admite a retirada
LONDRES, 6 (U. P.) - A Transocean admite que as fôr

ças alemãs ao norte de Gdynia evacuaram a área que ainda
vinham defendendo, e passaram para a restinga de Putziger.

_____ o__ •.
. .�------

RESENHA FORENSE ·ULTIMA I-IORA
Julgamentos realizado_:; pelo Tribu- ESPORTIVA Inal Pleno em sessao de 4 do

corrente I Uma grande tarde esportiva I

Haheas-cnrpus �o 1..561, da co- amanhã no Estádio ({Adolfo I
marca de Bom Refiro, Impetrante o Ide. João Mar-condes de Matos e pa- Konder-»
cirot€' Antonio Goes, Relator o sr. Teremos amanhã finalmente a

des. Guilherme "�b:y, Foi negada a,' realização
do Torneio Inicio, do

urdem por unanimidade. Campeona.to da 1& Divisão de Ama·
Habeas-corpus .nO 1.5G2, da cornar-t dores, promovido pela F .C.D.

ca de Caçador, impetrantes os drs.] AvaL Figueirense, Bocaiuva, Ritz.
Gualberto Ramalho e ZaillY

Gonzagaj'
Paula Ramos, Caravana do Ar,

e .�',lC'iente. Fral1t:isC'� Nóra, I�el.ator Colegial e Atlétic<: Catarinenle, os

o SI. dcs, Guedes Pinto, Decidiu o clubes que tomatao porte.
Tribunal 'não tomar corshecimento O grandioio certame terá inicio
do pedido. I às 13 horas, com um disfile es-

-_ I portivo.
.llll_�al;llcntos re�lizados pela Camarai -

civn em sessao de 5 do corrente \ Hoje, treino do onze estudantil
A?I:av0 n? 1.534, da comarca de; CatarinenseCuritihanos. agravan te a Sul Amerí-t . . . ,

eu, Terrestres, .\<larilimos e Aciden-I .Inlclando desde)a .0. prepara

tes e agravado Laudelina de Lima. bvos d� 5crGt�h _barrlQa. ver�e C?
Relator () sr. des. Alfredo Transpo, tudantll. ens<;1!:rao, hOJe a9 15

wsky. A Câmara conheceu do agravo
horas. no EstadIa d� F,C.D. tod�s

e negou-lhe provimento para conf'ír-
os �lementos esco lhfdos sob o dI:

mar a sentença agravada fIUIC conde- ,

r lJ�ao. do destacado sportmcn S01!l
nou a Cia. ai indenizar a agravada a I O IV81ra, .profun�o conhec�dor. ao
impor-tância de Cr$ 7.2ÜO.OÜ. , eiiporte';"el. Sexo aste o 1 tr�mo I.Agravo n? 1.553, ela comarca de Ti-!

em conJ�nto da g�apa raP?%lada
[ucas, agravante Manoel Barreto e a_le.tudanhl e por ISSO, serIa de

�.'raYado :Vlartinho. João dos .8:1'l1t08.1
bom agrado se ne�hum. elemento

IRelator o sr. des, Silveira de Souza. I fa,2ta-:_se ,ao_

6usáno, pOIS o tempo
Foi dado, provimento ao agravo. pa,-! "ac e l� too "}:-açclIo,. . <

ra reformar a sontença agravada'
EntreVIstando Saulzmho odla;t"

para (rue 'o feito prossigo os seus
tow-noa que o tea� de futebol

devidos transmites leg&'is. (será form�do. por otlmos elemen ..

Apelação civil n" 2.5;)8, da cornar- I tc:s, constltumdo uma repre"entao
ca de Curi tibanos, ape lan tes Otávio çao de valer do n�sso Estl1do.

IXavier e Carlos Sperança e suas J1lu-1 Infcrmou-noe. ':1nda que,
. u�a

Ihcres e 'apelados Ang'elo Zortea e: vez que .lhe conflaram, a dlreç�o
SUHI mulher. Relator o sr. des. Alfre-]

e
.. o:g':nlzação da repre!i8ntaçao

tio Trompo,vsky c revisol' o sr. d'es. i pe.bohlttca, tudo fa�á para que I
Silveira de Souza. Negado .pro\'i-j

�eJa

u.ma
dali malS destacadall

monto á apelação, para confirmai' a
dentre oe ou�ro8 Efitadoil.

sentença a!pelada que tem tôclo apo-l .

Avante, pOli, estudante. Cata.

in na prova dos autos.
rmenle.

,\.pelação· cívil nO 2.561, da co- •

marca de Porto l;niâo, apelantes Basket-ball
:\figllel Sambüesld e outros e ape1a- O fiva Universitário. preparando
dos Fransciseo \\'atembacl; e sua li8 cada vez mais para as próxi
mulher. Hc!ator. Sl'. des. AHredo mas Olimpiadas Unívenitárias à
Tl'ompowsky e rcyisor 0 sr, des, realizar-lIe em fins dêste mêl em
Silveiral de Souza. Confirmada a S. Paulo, levou a efeito ante-cn
st'ntE'lll,ça apelada rpelos s,eus funda- tem um rigorolo "tl'aining", eno
l1Ientos que são ,iuridicos. frentando na concha. do 14' B. C,

.o quinteto do C. A, Ca.tarinense,
Oi Universitário. demonltraram

em todo o tranicorrer do ensaio a

técnica. que aprenderam com o

orienta.dor Mílton Melo (Bicúdo).
No final a equipe Universitória.
suplantou o Deu adversário pela
contagenl de l3x12.

1lf

O uando a deliciosa

espuma do LEVER acariciar

sua pele, você terá

desvendado o segrêdo

das eetrêlas, Sentirá como

seu perfume é fragrante

e delicado, e adotará

para sempre o sabonete

preferido por 9 entre 10

cstrêlas do cinema.

tEVER DURA MUlro
. "ifo especialmellte partI

p'ttllII foi
n

rtlpidez _ poriSSO
ptfJdlllir tsPIlIf/(/

&otn '

GASTA MENOS.

-��
��\EVER

.�

• o sabonete,

das estrêla.sl
...INTAS LTS 81-070

Clínicas

CASA MISCELANEA dhtri�
buidcra dos Rádios R. c, A.
Victor, Válvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra, 9.

de Anál.íses
farmacêutico <iER(IHO SILVA

nITl Hoje Sábado à.s
.

"

.K. 19.30 horas
Colossal programa:

l' Cine Jornal Brasileiro o Coop.
2 Paul Muni, Anna Lae e Lilian

Gitlh em: OS COMANDOS ATA.
CAM DE MADRUGADA, Ata.
com com a rapidez de raio!

3' Tom NeaI, J\nn S·o,lvage e ]
Carrol Naixl em:

SUBMARINO SUICIDA
Prisioneiro dOIl niponicos, elo so·

freu atrocidades incríveis!
O heroismo americano paz fim as

infamia. dos sórdidol filhol do
Sol Na.cente!

Impr6prio até 14 anos

Preços Cr$ 3,00 e 2,00

Associação COIlIf�rcial

)

Libertados
Paris, 6 (U. P.) - O corres

pondente junto ao Terceiro
Exército informa que quatro
mil prisioneiros britânicos de
guerra foram libertados. pela
Sexta Divisão blindada, em

Muelheusen, 32 kms. a nOl'oés
te de Gotha.

JIJ.NléÔ CAPilAR
POR EXCHtNCIA

FRACOS •

AN�MICOS
TOMEM

Vinha C.1Ii
"SlLVEJlIÃ""

noxy Hoje, Sábado às
K 16,30 e 19,30 hrs,

Ses.ão Cololiso '

l' Noticia. da Semana - 45x5 o DFB
Z' Tom Neal e Ann Savage em:

SUBMARINO SUICIDA
Mil emoções por minuto!

3' Randolph SCCJt e Kay Francis
em: A VINGANÇA DOS DALTONS

Lutas! Romance! Emoções!
4' AS AVENTURAS DOS CADETES

DO AR 7' e 8' episodioll dude
leriado

Impróprio até 14 anos

Preçol único Cr$ 2.40

Attiãnhã : Ritz e Roll'Y • Hum·
phrey Bogart em :

COMBOIO PARA O LESTE
Outra gigante.cc produção da

WarnsJ'j

Grande T6nic.

r

Motores . para máquina de
(ostura

Usado,. mesmo defeittloSOS,
ofereçam à Caixa Postal 84,

10 1', • 1

Vende-54 Po.r motivo de
U Vl-agem, um

'quarto completo (move.ia de
imbúia). com 5 mêses ·de u�o.
Ver e tratar à Travcnll

Ratkliff n." 2 - tcrr�Q.. V, 1.

biá IS de abril • a' aniversc.il'io do
RITZ 1·

QWQl I.r�· I) filme 'I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


