
"BATEMO-NOS HOJE EM PROL DA SEGURANÇA, .DO PROGRESSO, DA PAZ� NÃO PARA NóS TÃO SoMENTE, MAS" PARA

TODO O GÊNERO HUMANO; NÃO PARA UMA GERAÇÃO SOMENTE, MAS PARA TôDAS AS GE'RAÇÕES. BATEMO-NOS

PARA PURIFICAR O MUNDO DE ANTIGOS MALES, DE ANTIGAS ENFERMIDADES". (PALAVRAS DO PRESo ROOSEVELTt

EM SUA "MENSAGEM ÀO CONGRESSO", EM 6-1-1942). \ I
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Em memória de Roosevelt
I

Enquanto estavamos

ocupados com a mudan

ça déste diário, registou
,se. no dia 12 do corten

te, o súbito falecimen

to do p.��.�_iP.._�nte dos Es

tados Em'��, sr , Fran

klin Delano Roosevelt.

Hoie, que O ESTADO

retorna à circulação. cor

re-nos a obrigação moral
de render o nosso prei
to de pesar mui sincero

pelo golpe fundo e do

loroso que acaba de so

frer a Humanidadc e,

particulamente. a gran·
de República do Hemis

fério Norte.

Jornal democrático,
-

cuia atitude eriti-totali

tária se definiu irrefra

§àve1mente desde as con

ferências de Munique.
nas quais Hitler entre

rnoetrou seus desígnios
'

violen tos e agressivos,
- podemos afirmar que

com a morte de Roose

velt perdeu o Mundo

um espírito peregrino e

um coração repleto de

generosíssimas vir tudes.

E, agora, 'só resta aos

continuadores do seu

§ovêrno retomarem, com
znãos diligeti tes e tena

zes, os fios da gran
diosa obra que êle te·

cie; de animo elevado,
tertden te a recolocar a

Humanidade no gôzo
duma paz justa e dura

doira,
Não duvidamos que

era' êsse o nobre escopo

do inolvidável Presiden

te. Espírita verdadeira

mente cristão. s tra voz

aroclemou, com Ínsis
tência e vigor, a necessi
dade de restaurar a li
berdade e a iuetiçe em

todos os quadrantes da
Terra. Ele não podia
compreender que, após
longos séculos de eelor

çada evolução. ainde se

conseguissem arquitetar
sob as claridades da nos

sa época. regimes gover
namentais cerceadores

das liberdades civís e

onde os cidadãos fôs

sem reduzidos a uma

especte de escravatura

polida, emoldurada em

leis que, viserido êoe in'

terêsses coletivos, dis

farçavam apenas a cris

talização do suposto go·
vérno como única fôrça
suprema e inapelável.
Por isso, êle protes

tau contra as brutalida·

des espantosas do nazi ...

nipo.fascismo. Por isso
buscou abrir 01; olhos

aos partes ainda livres,
afim·de que se premu

nissem contra o contágio

A Nação comemorou, dia 19, a data natalícia do

sr dr. Getúlio Vargas, presidente da República dos

Estados Unidos do Brasil.

O aniversário do chefe do govêrno brasileiro-cone

tituiu motivo de júbilo para os que, felici tando o

naquele ensejo. ofereceram. prova de solidariedade ao

seu govérno.
Mais do que em qualquer outro período da

história, a Pátria reclama a união. o trabalho e o

esforço de todos nós, reunidos agora sob a Bandeira

Democrática do Brasil e em tôrno de seu presiden·

te, contra a tirania nazi nipo fascista.

o

o dia do
Proto ..Martir
Foi com seu bravo e generoso

sangue que Tiradentes argamas
sou o sentimento da Liberdade

pátria.
Nesse sentido superior da

noção do Homem livre é que se

educou o Povo brasileiro, cuja
vocação para a Justiça é hoje
um elos seus mais altos e mais

belos apanágios.
Trabalhando e morrendo por

uma Pátria Livre, ideal que só
em lW,2 se concretizou no brado
do Iprranga, o inolvidável pro
to-mártir nos traçou o caminho

por seguir. Nessa trilha entrou

a nacionalidade brasileira, con

victa de que, assim, correspon
dia aos mais sagrados postula
dos humanos.
Nem por outro motivo o Bra

sil tomou o partido das Nacões
Unidas. Porque um país livre
não é o que se bate unicamente

por sya própria liberdade; mas,
também, pela liberdade dos de
mais povos.

Os tempos que, breve. estão

por vir, clamam. em verdade

por um Mundo Livre ..
Glória, pois, à memória de Ti

radentes!

Bélo gesto
Montenegro, R. G. do Sul, 19

(Via Aérea) - No Cíne Go

yoen terá lugar no dia 21 do

corrente às 20 horas a tocante

cerimônia da entrega das fla

mulas às f'a.míl ias dos soldados

expedicionários, solenidade es

sa que será assistida. pelas' al
tas autoridades locais e promo

vida pela Liga de Defesa Na

cional.

Exportacão de tecldof

para os EE. UU.
Washlngton, 18 (U. P.) - J"

junta de Produção e Recursos

Combinados informou que' o

Brasil "fará ímportamte con

tribuição no sentido de aliviar

a aguda situação textil algodo
eira das Nações Unidas". Se

gundo aquela Junta, o Brasil

exportará 300 milhões de jar
das em tecidos de algodão nos

próximos doze meses - segun

do ficou convencionado entre .o

Comité Textil da Junta e a Co

missão Executiva Textil de

Brasil.

daquele mal, que os

pregoeiros do oportunis
mo político t á custa 'de
redoirados s o f is mas,
transformavam em "ne

cessidade dos novos tem

pos». visto a Democra

cia (no seu dizer) estar

«em falência», ,

A êsse derrotismo a

vassalador e tenebroso

Roosevelt contrapôs a

energia máscula do seu

povo, vulcanizada pela
sua palavra de paladino
demoçrata - o maior

dentre os maiores. Na
mesma corrente de idéi

as� nós, embora modes

tamente, sempre estive

mos com o grande e

Inolvidável Presidente.

Tendo o culto da Liber

dade e do respeito in

divídual. não podiamos
deixar de ver nele uma

das maiores cerebrações
do' nosso tempo. pois
êle estava fazendo a

guerra eimpleemente pa-.

ra restaurar ,'na face no

Planeta ii dignidade hu
mana ultra iede pelos
ditadores ambiciosos e

tarados.

A madrugada da Vi

tória ;á está raiando.

Os olhe« do eminente

democrata, porém, Ie

cherem-eeçsem que lhe

fôsse dado apreciá-la
em toda a sua plenitu
de. Mas,... o seu espírito
imortal há de guiar os

artífices da paz vindoira

de maneira que todos

os povos
- mesmo os

povos vencidos - pos

sam exclamar:

Centenário do 'nõscimento
do Barão do Rio Rranco
A 20 de abril de 1845, nasceu.

na cidade do Rio de Janeiro
José Maria da Silva Paranhos
Barão do Rio Branco,

'

Ocorreu, aJssim,' ontenn o prí
meiro centenário do l11ascimen
to do imortal estadista brasí

leiro, tendo sido o evento co

memorado pelo Instituto His
tórico e Geogcárico de Santa
Cartarina com sessão magna.
Discorreu sôbre a vida e a

obra elo Barão do Rio Branco
o sr. dr. Nílson Vieira Borges
que .foi, com justiça, fartamen�
te aplaudido.
A sessão realizou-se no sa

lã.o da Crruz Vermelha, à rua

TEmente Silveira, n. 69, às 20
horas. tendo sidct muitíssimo
concorrida.

Na provincia de
Oldenburgo
Parfs, 20 (U. P.) - o Minis

tério do Ar informa que aviões

Thiphons da RAF martela

ram ontem, com foguetes, O

contra-ataque alemão na pro
víncia do Oldenburgo.

Camisas, Gravatas. Pijarnes
Meiasdaa melhores, pelos me

Dores preços s6 na CASA MIS'
'CILANEA - Ruoe Mafra. 9.

Com cinco anos

de atrazo
Londres, 19 (U. P.) - A Em

baixada brasileira recebeu ho

je da França uma carta oficial

que sofreu um atrazo postal de
mais de cinco anos. A carta fa
zila parte ele uma mala postaâ•.
que fôra escondida na França
durante as tempos da invasão
do país pelos allemães, em Ju
nho de 1940. Não menos de 15(),
sacos postais, pertencentes a

essa mala, tinham sido guarda
dos clandestinamente. Sómen
te agora foram encaminhadas

para os destinatários as corres

pondêncías dessa mala.
- Bendita a Paz que

Roosevelt nos anuncioui

/presidente Truman continuará a política de Roosevelt
Washingtou (S. 1. H.) - o Pre- blicauos de que tem confiança e lada, continuarei a fazê-lo e pros

sidente He rry S. Truman dirigirá a prestigiaram o novo Presidente De- seguirei nos meus esforços para as

sua primeira mensagem segunda- mocrúl ico, mas tamhóm nas muitas segurar essa politica seja conduzi

feira 1(j de abril cm sessão conjun- declarncões feilas pelo sr. Trnman da rápida e eficientemente". O se

ta do congresso, quando exporú os antes da StH11 usccncão a Presidên- nhor Truman falou com particular

principais traços de sua política ciu. Devido ao lamentável faleci- enfase ao manifestar a sua aprova

externa. enquan lo os EE. U U. nunto do sr. Roosevelt, de acôrdo çâo a politica de Roosevelt, coricer

assim como outras nações aguar- com o que' dispõem a constituição ncn le a orgun.znção da Paz num

dam anciosaruení c esse formal pro- o sr. .J'rumun pi-estou juramento dial. () Novo Presidente aprovou o

nunciamento elo novo Presidente, lHwdialalllenle depois da morte de ucôrrln de YaIt;:i1 c 110 mês passado

Obscrvnrí ores políticos competentes Roosevelt. preconizou outra vez a criação o

em Washington prcvecru que não Aceitando a escolha democrática mais depressa possível da orguni-

�ll�:;��:;�aJI�t�1 ��:I;�aol��'��S::�l:�:�l��:��í� i�: I � ;�J:)';. ;����;�:;;Si�:;et�lll:�l�l �g!:�l o�;��; ���ã�e����:;���a�ajl�V��:;;?�� ]]]:���!�
guerra l' o estabclecllllcnto da paz. lllancntc apOlO a onentêlç':to polItIca I aluaI nenhuma. naçao ]Jade viver

Essa, crença funda-se mio sú na de-I do SI:' Ho()se"ell e disse' "Eu tenho: com scguranca sozinha, civilização

claração pública dos lideres Hepu- apüiarlo a política 1)01' ele formu-I significa nec�ssarimllente interin-

dcperidia . " As nações amantes da

paz devem estar juntas numa 1'01'-

1112' aceitável de organização para

pcrsevação do progresso humano".

Dirigirá os serviços
de informacões
Nova Iorque, 20 (LI. P.) - O sr.

Karl J. Jchnson, vice-presidente e

gerente geral de notícias ela Uni

teci Press anunciou que o corres

pondente Lyle C. ,\Yilson terá a

seu cargo a clireç'ão elo serviço in

fl'l'l1latiyo sôbre a conferência dE

Süo Francisco.

o
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LIRA T. CLUBE.---Ho;e, 11, sábado, ás 11,30 horas, soirée.
dedicada ao Grêmio Estudan'til Catarinense.

����e: Laboratório Clínico
� i�� � RUA JOÃO PINTO. 25 - Fone: 1448
= "00'. � (em frente ao Tesouro do Estado

AtUÍTono P�TOLDGlCRi Florianópolis
• Dr. B. 6. S. MedIDa Flrm. Narbll Alves de Souza

Farm. L. da Costa AvUa

Exame de sangue I Exame para verificação de coneer,
Exame de urino, Exame para verificação do gravi
dez, Exame de escorro, Exame poro verificação de
doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes.

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

PRÊMIO MAIOR

Um destacamento norte-emericeno dirig&se� sôbre a neve, para um ataque às
posições inimigas na frente ocidental. (Fóto do S. 1. H.)

CR S 6.250,00

Importância dos Serviços de
preparação aeronáutica

tu�:nd�;:�acio��i,N;e�ilzadou�e�:� qU�S c������r��a1��1:�r�s ::�sar:��õ::� BMonchl.te Prossegue· a marcha vitoriosa>
Forças Aéreas dos Estados Unidos, corridos até junho de 1944, .reve-

• I

d u"
.

pós em relevo os notaveis feitos de Iam que 60.000 aviões britânicos e l�onlgomeryum Lancaster M2 - avião de bom- foram reparados, avós graves ava- Frlcdone este poderoeo Wlguetlto no Londres, 4 (BNS) _ "Pas- �s fatores que mais retardam .., . pescoço c peito. Actúa como umabardeio - que já reelizou 139 voos rias, e devolvidos a atividade após cataplasma, c ao mesmo tempo des- saram-se outras vinte quatro I
movimento de nossas colu-'

operacionais e ainda está em ativi- um prazo médio de 8 semanas por prende vaporamedidnaes, que V.s. Ihoras de rápidos avanços alia- ias. Muenster constitue uma
dade. Este Lancaster desfechou 97 avião. Hoje, a Organização Britâni- respira durante horas. Solta o catar-- Jdos que, agora, teem finalida- íção prática às outras cid�deS',ataques contra a Alemanha, 5 con- ca de Reparações Civis compõe-se rhõ, aUivia • congestão, • tom. des: primeiro, seccionar todas que se encontram no caminho-
tra a Itália e 37 contra objetivos de dezenas de milhares de opera- maia facil • rapJração.

as comunicações que servem ros exércitos aliados, pois que:
em países ocupados. Todas essas rios, muitos deles Ihabeis "cirur- às batidas forças inimigas; I nostra que a recusa à rendi-
sortidas somam 969 horas de vôo. giões" na reconstrução de aviões segundo, perseguir os rema- ão resultará, em sua destrui-
O primeiro ataque deste avião foi que poderiam parecer definitiva-' nescentes daquilo que pode ser -ão total. Depois de ser bom-
desferido contra Dortmund, em mente inutilizados. jiVerdadeirameI?-te descrito como iardeada por �o�s� artilharia:
maio de 1943, um mê ... após o vôo

(Vm exército sem comando", _ iesada, a 17a. DIVISa0 de tropasde prova. ..------------------------�
escreve S. L. Solon, correspon- Aero-Transportadas e BrigadaEsses dados tornam-se mais in- Es'ta '

a verdade I. Idente de guerra do News Chro- .Blíndada de Guardas 'britâni-
teressantes quando confrontados e - nicle, desta capital, junto ao ca entraram em Muenster e
com as informações publicadas nos Sapatos de to'dos os modelos e dos tipo. mais Q. G. do marechal Montgome- em poucas horas a "limparam"Estados Unidos. A "vida" dos a- modernos, inclusive Sondo lias paro praia ao alcance ry. Os principais obstáculos de inimigos. A 6a. Divisão'
'Uiões norte-americanos em ultra- I dos SENHORAS e SENHORITAS. por verdadeiros para o avanço, praticamente,l:A.ero-transportada britânica, .

mar, inclusive os dois meses que PREÇOS SEM" RIVAIS' nada teem que ver com a opo- depois de capturar Lengerich,transcorrem entre a saéda da fábri-
.

• 'síção ativa inimiga. Estradas li rvestíu para o nordeste, .
en-

ca e a entrada em serviço', é da se· Não comprem .eus calçados sem visitaI' a esburacadas, pontes destruídas, eontrando apenas moderada
guínte ordem: bombardeiros pesa- <'Tamancaria Barreiros)) mtermínáveís massas de entu- nposíção. O terreno, nesse se.
dos, 9 meses; !bombardeiros médios IDlo causadas pelos nossos pró- ror, não facilita a ação aliada
e ligeiros, 11 meses; caças, 8 meses; RUA CONSELHEIRO MAFRA. 41 'prios bombardeios, esses' são E é cheio de obstáculos natu-
transportes de tropas, 27 meses. rais. A na. Divisão Blindada,
O estudo das Fôrças Aéreas Nor-

H IR IOIS
britânica, . operando ao sul da

fe-Asuer-ícanas indica, também que FA.RMACIA ESPERANÇA EMO O 6a. Divisão Aero-transportada,
o total de aviões norte-americanos OCUpoU Tecklenburg e entrou,.
de primeira linha, inclusive as re- A SUA FARIUCIA EJt, tjplciFittl agora, em Osnabruck, cuja:
servas, até 31 de outubro de 1944, 1- C....... Mafra, 4 • 5 - FOH 1.1.'

AUl/iO 1.6. df-4'� queda total é iminente"
era "apenas de 23.000", dos quais • Iatrqa ••..adIe - loU v.... conclue o correspondente do oi

12.000 particíparvarn de operações , I"it4 AS "News Chronicle".
de esquadrilha. iuS.cri,SEsse total de 23.()()(} aviões frisa a .,.,. ,1"
.Jmportãncia da prática britânica de Cre'dl-lo Mu'Iuo Predíedreparação intensiva de aviões ava- ....
ríados, os quads voltam ao combate
em estado de novos. Os últimos da
dos britânicos puhlicados indicara
que, em 12 meses, 18.000 avioes

britànicos .' sofreram reparações de
importância e foram devolvidos às
atívidades de combate. Portanto a

produção aeronáutíca britâ,nica, de
ve ser considerada, não tanto em

hascs puramente numericas. corno

à luz do fator "disponibilidade",
a-epresontado pelas novas constru

ções, mais as reparações, o que per
mite a manutenção de um número
elevado de aviões de "primeira li-

Proprietários - J� Moreira & Cia.

A mais preler,ida, é iDegAvel.
2 sorteios mensais 4 e 18

A açlo ben�flca •• Po
mada Mao Zan, prepara.
da eepeclalmente para to
dOs OI caiaI de Hemer
roidel, é imediata, alivia

��- as dÔres e 08 prurldOll,
acalma e evita as compll.

'/. caçOes infecciosas das ui,
cerações e varizes hemer
roidais. A venda em t.da.
a8 Farmacías em blsna,u
com canúla especial para
facilitar a aplic:açIO.

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

MAN'ZAN
PARA HEMORROIDlS
Um produto De Wiu

'Dila" em combate.

Sedas, Casemiras

CASA S •.,
e Lãs

NOVOS 8/
USADOS

I COMPRA .,.

VENDE
•

IdiGlma. por-"
tugu&., ..pa-
nhol i fronch. '

ingl&•• etc.

Romance, Poe.ia. Religião, Aviação, .

Matemática, FJ.ica, Química; Geo
logia; Mineralogia. Engenharia ci�·
vü. müitar e naval. Carpintaria."
De.enho. Saneamento, Metalurgia•.
Eletricidade; Rádio, Máquina.; Mo
tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r.ultura, Veterinária. Contabilidade;

Oiciendrio.. etc. eto.

O.RLANDO SOA RPEI_jLl
Rua Conselbeiro ·Ma.fra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg�: «Scorpellí» --- Florianópolis
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Nã@ sofra de insônia, perda de

memória, dores de cabeça, máu

humor. esgotamento nervoso por

. excesso de trabalho ou de diver

sões.
Se V. se cansa ao mais leve es

forço físico ou mental, se V. sente

as suas energias descrescerem e

-dorrne mal, lembre-se que pode
ser consequência do CÉREBRO
CANSADO. Comece a tomar

imedianamente os FOSFATOS

DE HORSFORD.
FOSFATOS DE HORSFORD

. .contém em sua fórmula: sáís 'de

1'vragnésia, Cálcio, Sódio, Ferro e

"todos os fosfatos indispensáveis
ao perfeito funcionamento do cé

rebro e dos nervos. Com um

vidro apenas, os FOSFATOS DE

HORSFORD devolvem a saúde,
a vitalidade e o prazer de viver.

STANDARD

agentes, agentes-banqueiros, sub-agentes, cor

retores e médicos especializados, além de uma

Casa de Saúde, todos colaborando, ativamente,
no programa básico da Companhia: - a pre
servação da riqueza nacional, pelo seguro.

SUL AMÉRICA TERRESTRES,
MARíTIMOS E ACIDENTES

._�.., 100.555.428,00
._�r, 38.227.434,50
t.�r, 18.02�.319,40

Gesto digno de
"imitacão

Ante-ontem, às 10 horas da ma

nhã, aproximadamente, um inci
dente Iarnentaval de causas passi
veis ele grande. gravidade, OCOIT(!U
nas imediações da rua Felipe
Schmic1t. uma das mais movimen
tadas de nossa Capital.
Uma senhora de aparência po

bre, e de idade avançada, ao des
cer a calçada para atravessar a ci
tada rua, foi, inesperadamente. co
lhida por uma bicicleta que ct jo
gou ao solo, resultando desta qué
{Ia, ferimentos e contusões generu
lizadas, que a impossihilttam ele se

erguer.
Diversas pessoas. presentes ao

sucedido, acorreram logo ao local.
a-fim-de prestar auxílios à referida
senhora, ajudando-a a levantar-se,
€, entre elas, o dr. Madeira Neves
que tratou de conduzir, a acidenta
da para uma elas dependências ela
Confeitaria Chiquinho, onele lbe
prodigalizou socorros médicos e
-ccnfortou-a com palavras ele estí
mulo.

O gesto nobre do dr. Madeira
Neves, não passou, contudo. des
percebido ante os que presencia
ram o fato, pois o referido sr. não
hesitou em amparar e socorrer a

pobre sel]-hora. sem olhar aparen
cias ou títulos. focalizando tão só
mente a necessidac1e elo auxílio
imediato.
Fatos como os que acabamos ele

relatar deviam ser imitados por
t�cl.()s os Indívíduos dotados ele es
pirrto humanitário e que se dizem
possuidnres ele grande cultura.

VENDE-SE
Uma Jimosine Chevrolet 'tipo

l�VO.
Uma limosine

1939 de luxo,
ChevroJet tipo
com gasogenio

pronpta para viagens.
Uma limosine Chevro let 1937

com gasogenio.
Uma barata Ford 1929 com

IgasogenlO em perfeito estado
Urna barata Plimot com g a

sogenio. Tudo por preço de
ccasiân, Ver e tratar com La
lau, à rua Secundino Peixoto n ,

64. Estreito. 5 v - I

COMPANHIA DE SEGUROS

Comentários dos números básicos do

balanco re lativo a 1944
,

RESULTADO DO BALANÇO DO EXERCíCIO DE 1944

Receita geral do exercício. • •

Reservas Técnicas . . . . . •

Capital e reservas subsidiárias.

Indenizações pagas até 31 de de-

zembro de 1944, desde.a fundação
Títulos da Dívida Pública Brasi

leira e outros Títulos de Renda

A Sul América Terrestres,Marítimos e Acidentes,
Companhia de Seguros, que acaba de completar
trinta e um anos de existência, continua operan
do em todo o território nacional, onde mantém
mais de 5.000 colaboradores, entre funcionários,

A produção total das fi carteiras em que já
opera a Companhia, passou de 65 milhões de
cruzeiros em 1943, (quando existiam sete car

teiras) para 97 milhões em 1944. Houve, pois,
um aumento em sua receita de prêmios de
32 milhões. isto é, 49%. Está incluído nessa cifra
o "Risco de Guerra", cujo valor foi apenas de
3 milhões de cruzeiros.

Com a renda do capital aplicado, foi alcan

çada, para a Receita total da Companhia no

ano que findou, a sorna de 100 milhões e meio
de cruzeiros.

No Ativo. as duas parcelas mais expressivas
são: "Titulos em Carteiras" e "R.ealizável a

curto prazo". Os títulos em carteira, cujo valor
foi de 37 milhões, acusam um aumento de 27%
sóbre o ano auteríor : a Companhia empregou,
assim, em 1944, só na aquisição de títulos sólidos e

zemuneradores.a quantia de 8milhões de cruzeiros.

A Companhia, tendo adquirido, pela
importância de quatorze milhões. e sete
centos mil cruzeiros, um prédio em São
Paulo, onde será instalada, ainda êste

HA JUIZO

.:r$ 235.925.806,20

Cr' 37.070.971,70

TE
TEM SíFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORiGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

ano, a sua sucursal naquele Estado, totalizou

para a rubrica "Imóveis" o alto valor de 21 mi
lhões e 700 mil cruzeiros.

Ainda no Ativo, os títulos realizáveis a curto

prazo atingiram o total de 28 milhões, com o

aumento de 47% sôbre o anterior exercício.

No Passivo. a parcela mestra e de mais alta

significação, em se tratando de uma companhia
de seguros, é, sem nenhuma dúvida, a das Re
servas Técnicas. Ainda aqui, o ano de 1944 acu

sou um reíôrço de garantia, para as operações
da Companhia, no valor de mais de 11 milhões,
ficando assim o total das reservas, em 1944,
elevado a mais de 38 milhões, e correspondendo
o aumento a 40% do valor dessa rubrícs; no ano

anterior. O capital e reservas subsidiárias atin

giram a mais de 18 milhões.

I Afunqado O «Lutzow-
I LONDRES, 20 (U. P.) - O couraçado de bolso alemão

"Lutzo:,," foi af�ndado pelas fôrças aéreas b_ritâni�as, TIl? dia
.

dezesseis de abr il. O ataque aereo 'em questao foi realizado
contra a base de Swignuda onde se encontrava o "Lutzow ":

que fugira dos portos do Báltico, palra escapar aos russos. Par

ticiparam no ataque os Lancasters que lançaram bombas de
seis mil quilos sôbre o Lutzow.

Representação

A �lFILI::; ATACA TODO o ORGANiSMO
o Fi�ado. ti Baço, o Coração, o Estômago, OR
Pulmões, a Pele. Poroduz Dôres de Cabeça, Dõres
nos, Ossos, Réumetísrno, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos,
Inofensivo ao organismo. Agradavel

como um licôr
O ELlXlR 914 está aprovado pelo D.N.S.P. como

CAPAS PARA OS JORNALEIROS
I

auxílrar no tratamento da Sífilis e Reumatismo
A Comissão Estadual da Legião da mesma origemBrasileira de Assistência, por in- F..t\.LAM CELEBRIDADES MÉDICAStermédio de sua presidente, a exma. '" '

snrc . D. Beatriz Pederneiras Ra-
,('iW" O preparado ELIXIR A composição e o sabor a-

, ..914, devo dizer-lhes, sempre' gradavel do ELIXIR -914. re-mos, aistribuiu cnpo s colegiais e os I
...

que o tenno empregado, em comendam-no corno arma de
peq,.enos vendedores de jornais da -

d
. -

d I os. CU"( s,� In<1ic1:I.çáo apro- Iaell manejo para o públicoCQPl�úL po ia 19 do corrente, nrtada (iSlh II 'd bat á .�. lld
nurnr- so.enidade simples rrvas

eX-I
.

'.'
1 ., �m VariGS. e ,no com ate sitlns, quat a-

suas iil�lllHe�t 'çoetl) os resul- deu que frequentemente a-
pressillQ, como homenagem da pos- tado s re.n Sll:j 1 shtI8fatOl'!OB, nroveito no Ambulatorio da
l>ug,m "'laqueia data do aniver�ó.rio pola sao rIl,Jido8 e durareis. Maternidade de Santa Maria.
rio to l icí o do preBidente Vargas. O
g � to da distinta serrh.oro Íoi rece- Dr. Washi"'l:lton Ferreíra Pires. Dr. Silvestre Passu,
,bldo com g�ro.l s irnpo t ic , ��aL. J �gW1;�r-� 3J1r"'S';WilJll:li ......_

Emprêsa Editora do Rio. procura representante deposi
tár io para êste Estado. Cartas com referências a "Editora"

Caixa Postal 3204 - Rio de Janeiro. I
I

investidas do 3- Exército'.Novas
Paris, 20 (D. P.) - O Terceiro Exército norte-americano

iniciou nova investida para faze-r junção com os russos e cor

tar às últimas estradas de fuga abertas aos alemães através

lide
tJerrütól'io checoeslovaco. Avançando mais 25 kms. para;

sueste ele Nuremberg, os homens de Patton entraram muma lo
calidade a 100 kms, oeste de Pílsen. Outras unidades, com efei

to, consideráveís estão avançando ao longo da fronteira che
coeslovaca, ao norte e 3 nordeste de Oratenderb.

Laboratório de Análises Clinicas
Farmacêutico (iERClNO SilVA

I (Chefe do Serviço de Labora tório do Assistência)
Exames de sangue, u r irrc, fezes, escarro, puz e gualquer
outro necessário paro ,;Jsclareciment.o de diagnóstico.

Horário: até 8.':10 Ii r-s , é depois da.r. 14 horas.
Rua Nunes Macho.uo 7 l&O.6.1.,.AuO; i..cuflcio l:Jo Francisco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De 1- a 30 de Abril, mês em que comemera o 6· aniversário de sua fundaçãof
Relojoaria Morilz eíerece seu varíadíssíme e moderno estoque por preços
taacredííáveís, Precurem lazer�ma visita sem cempromiss.o e "certifiquem-se ..

Sé na Reloj·oaria Morilz--Felipe Schmidt-Edifício ,'Amélia Neto ..

a

40s sofredores Lactíf�ro. Tônico :s�lmulan-
Dra. L. GALHARDO-Ex- I

te do leite. O beneficio que o

médica do Centro Espírita I Lactíf�ro tem prestado ás sras.

Luz, Caridade e Amor, co- mães, quer no período de alei
.rrrun ica a mudança do seu tamento quer no de gravidez
consul:ório p,.,ara a Rua Bue- é incalculável. O Lactífero é
nos Aires, 2�o - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

um poderoso galactagogo e re-

oferecer os seus préstimos. generador orgânico de maior

Escreva detalhadamente - eficácia até hoje conhecido.
; nome, idade, endereço e en- Em sua farmácia, ou C. Pos
velope selado para a res- tal 1861. São Paulo
posta.

';'UM
\
� !JOM

.... ,·I�

� �--

DE���'i;
É o que lhe deseja o Leite

Hinds, protetor da sua

-eútís e confidente dos seus segre
dos de beleza. O Leite Hinds limpa
cuidadosamente a sua pele

.

e

prepara-a de forma a evitar as

manchas, espinhas ou sardas.

Amacia-a, dando-lhe o aveludada
-das pétalas de rosa. E quando o

retoque final da sua cútis pede
o "maquillage", é ainda o Leite

Hinds que oferece o seu concurso

como base para pó de arroz. Use-o

confiante, porque o Leite Hinds

Protege e embeleza a cútis

A SuéCia auxilia a

Molanda faminta
N. L B. - Informam de Es

tocolmo que na manhã de
sexta-feira sairá de Malmoe

para Delsijl, porto da Holanda

ocupada, o navio suéco de au

xílio "Hallaren", com um car

regamento de quatro mil e tre
zentas toneladas de artigos de
.socorro para o povo da Holan
da ocupada. Esta é a segunda
viagem feita pelo "Hallaren"

para a Holanda, sob os auspí
cios da Cruz Vermelha.

,..___- • - -.......-.:-_-.....-_-.....-_-..-_-.....-_. MIJIIIWIIW

Retirada dos alemães
da Holanda
N. r. B. - Segundo despa

cho de Londres, as notícias da
retirada dos alemães da Ho
landa fazem com que três jor
nais londrinos especulem em

torno da imediata Iíbertacão
da Holanda, acentuando quan
to o povo holandês tem sofrido
na luta pela libertação de sua

pátria. Os referidos orgãos da

imprensa londrino assinalam
também que os avanços alia
dos chegam no momento opor
tuno, quando ainda é pgssivel
sa:lvar o povo holandês de uma

catastrófe completa.

'..
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Y'/)nA$ 119 PROVA.(7rlem ser armados de projeteis f'ogue- nesas na Sumatra, ataques que fo- r:;'" ,V""
tcs quando em certas missões de a- ram desfechados partindo de por

taque. Truta-se do HaviHand 1\Ios- la-aviões da; esquadra oriental brí

quito, munido de dois motores Hol- tânica.

ls-Hoyce Merlin, e do novo Fairey Os Mosquitos lança-foguetes es

Firefly, com um motor Holls-Rovce tenderam consideravelmente o raio

Griffon, bi-motor, caça de rcconhe- de ação tático c as possibilidades
cimento naval. de ataque de surpresa dos caças

bombardeiros. Numerosos ultaques
jú foram desfechados contra os na

vios alemães au longo das eustas

norueguesas. As informações sobre
os combates travados nessas mis

sões indicam que ü Mosquito pos
sui excelentes quul irlades de mano

bra, superiores mesmo às do "ME

109". mono-motor, que costuma

proteger os navios in imigos.

() pr+meiro requisito no êxito rlt-s

ataques. a foguetes é a cstahilidade

do vôo, caracteristíco do �Il)squito
e do Eiref'ly. Este requisito decor

re de (lU c a ve loci dade do foguete
� mais baixa que -a de um pruicti l
do can hão. Consequcn tcmen te, du

rante a fase ele aproximação, a pon
taria deve ser mais precisa COI1l o

foguete, afim de garantir a destrui

ção (lo alvo.
Os ataques a foguetes requerem

uma cuidadosa identificação do al·

vo , uma aproximação a alta veloci

dade em linha reta é uma descida

suave. Geralmente são Dilo fogue
tes, montados em trilhos, colocados

sob as asas, quatro de cada lado.
Cada foguete leva 30 kms. de exulo
sivos. Assim, uma salva de oito fo

glleles produz efeitos destruidores.

O Fi ref ly, cujas primeiras ações
[oram contra o "Tirpitz" afundado

por bombas de G toneladas despe-

* OUÇOI na Radio Nacional,
às 20s. feiras, às 21,35, o

NRadio Almanaque Kolynosu.

Limpa mais ... agrada inais ..• rende mais •••
""." ......•• ........,..1'1'1" .. - ......... w-r."

• • •• ....

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
fand.d. em 1870 - Séde: 8 A IA
LNVl.:NIHOS E TRANSPORTES

cUr.... do balanço de 1943:

Capital e reservas •................•..............

Responsabilidades ................•..........••..••

Receita ..........••.........•.............•......

Ativo .....................................•..••..

Sinistros pagos nos ú,it1moo 10 anos .......•......•.

Responsabilidades •................••..•.....•.••.•

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
c-s

.
Cr$

74,.617.035,30
15.978.401.755.97

84.616.216,90
129.920.006.9�
86.629.898,90

76.786.401.306,20

Grêmio Estudantil
Vatarinense
_'pü sr. Luiz Fonseca, lU sccretá
rio do Grêmio Estudantil Catar-i

ne�s�', recebemos o scguint« ofício:
1 cmos a honra de levar ao

vosso conhecimento que, em As
scrub lé ia Geral realizada no d i a H
do fluente, foi íuud ado nesta Ca
pital, o (;rC'mio l0stulclan1il Ca tari
n cnse, cujas finalidades votadas ao
d escn-volvi mc n to social, intelectual
c' rlcspcr-tlvu, ele nossa cl asse, hem
COJllrO q amparo ao estudante. serão
pralicadas como objetivos f'unr!a
lll�nt�is ele nossa i n ci p i ent e agre
nuacao.

O;llrossim, c omun icnmos que a I
J)iretoria eleita l' cm p ossur!a, na I
mesma data, é co ns l i

í ui d a dos se-IgUllltes membros:
Prosi d cnte, Conslantino Al her i

no; Vice-Pu-cs ldcn tc. Eunic o Hí hl ;
1" So crc+àr io, Luiz Fonseca; 2" se

c re lári o, \\'ylma :\Ioritz; I" 'I'cs ou
r c iro. Achvllcs Al hc ri n o ; 2° Tesou
reiro, .Elza Fonseca.

Conselho Fiscal: Thcorlocio
Atherino. Elisubc í

h Hi hl , Elv Xla
ris da Silva, Sclm« Yo n o d� Cas
tro. Wilmar Elias, :;'('](,io Avila.
Sup len tcs : .Tonas Antl rian i (;eorgc
\Yildi, Lo)'\· BaJl.o!.
Apor\'eil;lllloS (l ensejo para ,"os

les tellllll1 li a r os nossos p I'otc's! os ele
e!e\"flda estilJ1a (' ('ol1side,ra('ào.

.

Salld�\(:õ('s Cordi�li_'i".
.

DIRETORES: - D!'. Pan.fUo a'Ultra J're1re do C.r...uno, Dr. J'ranm..oo
d. sa e An.IBl0 .l{aMOrr&.

.Age.nclaa e rmb-egenctaa em 1.0<10 o terT1tórto nacíoner, - ISucu.ral no

Uruguál. �dOAll d. fl.YBr1u nu pr1.nc.ipaa c1<1adea da lo.m6rtca. Ilurope
e tUrlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLl8
C AMP O 8 L O B O & C I A. - Rua Felipe 8chmttlt, Il. 10
Caixa Postal >l. 18 - Telefone 1.08lIJ - .End. Telegr. "'ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBAR.�O, T1'.lUAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

melhores

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

VERMíFUGO de HEMP
com ação purgativa.
Para crianças e adultos.
Efeito rápido e eficaz.
Em tôdas as farmácias

e drogarias.

Vermífugo de

ItEMP'

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOlÍns e aviamerttos
para alfai<:ltes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido da lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

visita antes de e!etucrern suos compras, MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J

Rua Deodoro, 33

Florianópolis

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

Atende encomendas de

obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas 8S

semanas

;'d !!!:o !!!!I�!Ad� III� dentaduras. pontes em

"1
ouro ou palacril. Conserto

;1 dentaduras em 2 horas

:; (OMSTAtHi;�nassERRAT'HE I:�. Rua Duarte Schutel 11
.1
I

.........---I........�

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 na

I A SERVIDORA I

lo maior organização no

qénaro na.ta copitall
Rua Joâo Pinto, 4,

Fone 775.

Machado & Veloso
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de cos

tura marca «RENNERIO,
Vendas à vista e a prazo.
Rua Trajano, 7 - Sobrado

Florianópolis.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO
os dias em

Amaro
Todos Santo

Atende a qualquer hora do
dia e da noit!!

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunho

SANTO AMARO

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d-e Adulto.
Doeriçcre das crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
rnidt, 21 [altos da Casa Pn
raiuo]. das la 30 á. 12 e da.

15 àll 18 ha.
Residência: rua Visco de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual I

1 �����,���!m���
BAZAR DE raODAS

"liMAM' p*w

Confeções -- Alta costura

Ncvido des

Rua Felipe Schmidt, 34 I
# k4DJ':J'PZI'B!II7i

olt

5

IIS ..

e e

Haia sangue
Sangue
Batizou

que de peitos valentes
nosso 'pen'dao,
herói· Tirad�ntes

"Ih - /I

pavl . ao.

mister

.

VIVO

êste

no

do
audaz

A proclomoçõo do
presidente Trumcm

Quiz o Todo Poderoso em sua in- nha mão c mandei afixar o selo dos
finita sabedor-ia afastar de nós o Estados Unidos. Cidade de Was
Espírito Imortal de Franklin D, hington ao décimo terceiro dia de
Housevelt, trigésimo segundo Presi- abril do ano da graça de mil nove
dente. Chefe de seu povo numa centos e Quarenta c cinco e lG90 da
grande guerra viveu até ter a cer- Independência dos Estados Unidos.
tez a da vitória mas não pode pal'-I Assinado Harrv S. Trurnan , pelo
ticipar dela. Viveu para assistir a I Presidente Edwarrls Stettinius Jú
pr iruuira fundação de um mundo nior Secretário de Esí ado ".
livre e pacifico ao qual dedicom tô-

da a vida J11aS não pode chegar a _T.&--':-�"'_"'."••o1',.,..&...............r...........r._

esse mundo, SL>llS cuncitladáos lw-'
mcnl.nr-âo a ausência de sua fôrça
de ânimo, de sua fé e coragem nos

anos vindouros. Os povos da terr-a

que amam a liberdade c a esperauça
o prantearão. l\las emhora a SIW

voz tenha emudecido, sua coragem
não se esgotou. sua fé não se ex-

1
tinguiu. A coragem tios grandes
homens lhes sobrevive e se tl'aII1S

I forma na coragem de seu povo e
---

dos !J')\'OS do mundo. ViH' para
além deles, sustenta os seus propo
si los l' concretísa as suas csperan-

r:as. A situa(ão da GuianaAgora eu, Harrv S. Truman. Prc-
sidcnt« dos Estados Unidos da Holandeza
América designo o próximo sábado. --:- N, r. B. - Se�'undo des

H de :l,bril dia das cerimônias Iurie- pacho de Paramaribo, o go
In-es em memória do Presidente ex- vernador interino da Guiana
tinlo COIllO dia de luto c oração cm Holandesa, sr. J. C. Brons,. em
tudo os Estados Triidos. discurso proferido por ocasião
Recomendo sinccrmncnte ao no- da abertura do Legislativo de

vo que se reuna n esse dia nos lu- clarou: "O Surinam está en

gal'(,s tI(,' adoração ajoelhando ali tl�ando n�m período de transí

orn submissão ru vontade do Todo IÇa0, porem o futuro se nos

Poderoso para prestar de lodo o apresenta com um aspécto
(,ol'aç'ão horucu.rgcm de amor e rc- promissor". Qualifica ainda

. \'err�cia ao grande e bom homem de "menos mal" as perspectí
.

cuia a morte 'ch'lramos. vas já perceptiveis até o fim

T'�1l1 testemunho puz aqui a mi- do corrente ano, e calcula que
a situacão no ano vindouro,
será menos favorável, prova

Ivelmente com necessidade de
ruma política de estrita econo

mia por parte do govêrno. O

governador J. C. Brons revelou
ainda que no ano passado a

produção de bauxita havia de
clinado, mas o balanço fora
favorável, apesar de ter lan
cada mão dos fundos especiais
de crise.

(MEDEIROS DE A1.8UQUEflQUE - Hino j ReplÍfJlic.'

MAIS do que nunca, Tiradentes é um símbo
lo vivo, hoje que novamente brasileiros

dão a vida para assegurar a independência
da Pátria. Olhos fitos nos proto-mártires de
nossa maioridade política, só uma pode ser

a. atitude dos que, na retaguarda, coadjuvam
na conquista da Vitória e da Paz. Trabalhar
com afinco é a nossa bandeira. E adquirir
ainda mais bonus de guerra - para que nas

mãos dos nossos bravos combatentes o ini

migo encontre o seu fim próximo.

TEXACO

� - - - "" "_-.... - - ..,..... .,� •.......-_w....,.".

Prefira uma parte de seu
I trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda

i de". e estará contribuindo para
I que êle tome mais um pouco
: de leite, tenha melhores medi-
camentos, ma! li confôrto no

I leito de sotrhn-mto, etc. etc •••
, (Campahe de Humanldade
t do llospUaJ de Caridade).

30 ANOS A SERVIÇO DO BRASIL

IMATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes, apre
senta, em suas

lojas. os novos
modelos para

1945

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

DEsraCHAMOS E ENGRfiDIlMOS
GRaTUlTllMENTE PilHn O INTERIOR

e

s, BEC!U(
flOVO PROPRIHÀRlO . Nova ORGnlllZnCÃo
Av. Celso Garcia. 174

IIFone 2-8635 - S. Paulo
I

U.J. B.
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EMPRtsaS 'REUNIDIIS DE INDÚSTRIII- E tOMtRCIÓ
, jJ

ARNO S.ll........
D�l'TO. CEMBRA CONSTRUÇÕES ELETRÓ�EéÁiÍliêAS ;O,

�.:
SÃO PAULO - RUA JOSE BONifÁCIO, 209 - TH.3.5111 - F. POSTAL 217-&.
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PARANÁ - SANTA (ATARI'-A' -

Pl!BRASll

Novo Acadêmico
de Belas Artes
Paris, (SFI) - O sr. Revnaldo

II ahan Joi nomeado membro da

Academia de Belas Artes, para a ca

deira que ocupu vu o sr. Al írcd 13a

chalcl. Xuscido em Caraca, Vene

gucla. O sr. lle:vnuhlo Haban l' au

tor de numerosas iuelodias, bem ('()

mo de peças pura piano. Escreveu

as operrlus "Ciboulctt c' e "Mar
chand" de Vcnisc".

A TOSSE ;-�
É PE�IGOSA E��'1-;;INCOMODA!

\\�\�7Jio��eae c��L�ei����, �.��.use o xarope balsa- ''/ �"\)
mico que acalma e '�/i

..

\�fac�lita a expecto- IA" / \
raçao. (

PEITORAL DE==::::::

ANACAHUITA �:J

.,'.:01,'. (pmpos'fa.

FARMACIA 'ESPERANÇA
110 FBrmaeêlltl�o NILO I.A tIS

R(l�(J< """ .maJllM .eré " ell;a.l!!' [t'.,.....4.,-r\d.

DIr..ra IUdcIlam a 88trall.l'atr.. - Homeopatfu - P8l't1UUlrlM -:
ArUIfM 48 Itcrraelul.

(;. 1II8n!!l.... I lU" �..� ... ,.�. � ,,;,.m.._
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Produto cientIfico para embelezar os seio;
Hotmo VivO. ;,;- I para' c.. 'Mloe'pequeD� ou flactdoe
Hotlllo Vi� D,· 2 para GIl selos gnmd", vo!UJIlOjIO.,

.

Inofensivo 1 saúde � F6rmula de absoluta confiança,
......._" ·'1 a,GIIIIi _� .,.,...........,
........... ar. ." - Em lIlumeDGU: "",.a-!IIIfI
.aitM e o.u. - ..... Daiaf: .,.r..... :s.a1.
I'_illha,

.'

VIDA SOCIAL
FAZEM ANOS HOJE:

o sr, João Gual.berto de Sena
telegriifista. servindo da Chefia da:
E.tação d.o E.treito;
o ar. Luiz Antonio Fermiano;
o ar. Manoel dos Anjos, pro.

prietário doa AguaI) TermaeJ da
Guarda. Tubarão;
a gentil senhorinha Ivone de

Aquino. dileta filho do sr. dr. Ivo
d'Aquino. digno Secretário da Jus
tiça, EduCQçiio e Soude;

o Ir. Herondino Anselmo Becker.
funcionário estadual apolentado;
o jovem Luiz Carlos, filho do

8r. Egidio Amorim.
- -�=:Y...J.

Fazem anos amanhã:]' ,

•

a senhorita Ruth Pereira de
Souza;

a menina Márcia Gevaerd;
a Bra. Elsa Mancelos de Moura.

viuva do saudoso conterrâneo João
�oura Junior;

o sr. Artur Olímpio do Livra'
manto, funcionário federal cpo-
1ientado.

passagem do anivenário natalício
do dilitinto conterrâneo sr, Eucli
des Cunha, Secretário do Tribu
nal de Apelação do Es-tado e peso
sôo grandemente estimada nos

meios aociais delito Capital.

- _I
.

Sra. Ivo d'Aquino
Transcorre amanhã o aniversá·

:rio natalício da exma, senhora
Ilene d'Aquino, virtuosa esposa
do Dr. Ivo d'Aquino. Secretário da
Justiça, Educação e Saude do Es
tado.

VIsrrAS

Es:tiv.enam em nossa Reda

ÇãD, dando-nos o prazer de
suas visitas, os jovens Cons
taritino AtherLn,o e Luiz Fonse
ca respectivamente preeídeute
e 10 secretário do Grêmio Es
tudant.il Catarinense, recem

fundado.

PROMESSAS" QUE
Edificante �t:atitude de· um

SE RE'ALIZAM
grande esportista

No decorrer da amável pa
lestra que mantiveram conos- O Incontestável Iinamísmo
co, os visitante-s €Islboçaram, do abnegado desportista sr.

rápidamente, o programa de Orlando Scarpelli, aliado ao

ação do novel Grêmio, grande amôr que o prer.de ao

6 objetivo, entretanto, da vi- esporte de nossa 'Terra, doará
sita foi mos convidar para ai

ao F'igue
í

reuse Fn,t:>bol Clube,
soírée que aquela enrídade e,s- no dia 12 de junho próximo,
tudantil levará a efeito hojeldata do aniversário de funda
às 21,30 horas, nos elegantes ção do querido grêmio, o ma

salões do Lira Tenis Clube. jestoso Estádio que se acha em

S01110S gratos à gencileza e vias de conclusão em aprazível
formulamos votos de prosperí- recanto do distrito do Estreito,
dade ao Grêmio Estudantil Ca- A imponente obra, cujo clí-

a tarinense, chê es1ampamos, idealização e

real�zação do sr, Orlando scar-I �lest3!c�do comerciante não o

pelh, bem demonstra o seu impediram de concretízar o

acendrado amor ao esporte I ideal sonhado, qual o de dotar
santacatarínense, tanto mais I Florianópolis de um Estádio a.

que, além ele dotar Florianópo-' altura de seu desenvolvimento,
lis com mais esse notável em-I E a efetivação desse souho se

preendimento, construído ex-' rá, também, de grande alcance
clusivaments às suas expensas.j social,
muito virá beneficiar o logra-I O ES'['Á])IO

dOl�ro onde está sendo cons- Nossa reportagem visitamdo
truida, com o saneamento que expontaneamente o Estreito,
vem sem do realizado com a de-: especialmente a parte onde se

sobstrução dos corregos alí acha localizado o Estádio, pou
existentes e drenagem dos ter- de observar, detidamente, as

renos alagadiços, diversas obras alí em constru-'
Para a efetivacão ele tão ção e, sem visar qualquer re

magnifieente quão grandiosa muneração, traz a público, ta
realização, o sr, Orlando Scar- zendo justiça, o esforço do sr;

pelli mantem uma turma de vá- Orlando Scarpelli.
rias dezenas de operários nos Quanto ao que diz respeito
diversos serviços em execução, I ao Estádio propriamente dito.

salientanc1o�se o prclongam:u- não err�mos em,afirmar �ue..
I to da avenida Santa Catarina graças as suas lmhas arquíte-

marcha para Muni-que ,I que, pa.rt.indo do Balneál'io,jtônicas e, bem assim, á dtsposí-

.

.

I
ladeará o magnifico Estádio. ção dada às quadras destínadàa

I Com o objetivo de facilitar aos jogos de tenis, basquete'.

PARÍS, 20 (U, P,) _ Práticamente, está completada a
--------------

os trabalhos, o ilustre dvspor- voley e pista de atletismo, será

ocupação de Nuremberg. Apenas na velha cidade murada ao O «Estado» a tista, graças à sua larga visão um dos melhores e mais bem

sul do rio Pegnitz, existe um bolsão duns mil e quinhe.ntos na- e destacada operosidade, mon- aparelhados do sul do Bra.sil

zistas, que está sendo rápidamente reduzido. E
A

onquanto .se seus amigos tou uma olaria, de modo que os e, para Florianópolis, a sua

termina a limpesa da cidade que era o teatro de todas as gran- Por motfvo de "í'nuduuça tijolos e telhas necessários são "sala de visitas".

de ..s cerimômas do Partido Nazista, já o 70 Exército norte-aillle-I 1 l' 1
-

f'
.

I alí mesmo fftbricados, dispen- Encerrando nossas breves e
(e suas .e( nçao e () remas,

rtcano C"IlJtI'IIlJUO"l seu avanço rumo à cidade onde o nazismo " sando, ou melhor, elíminando, despretenciosas ref'e: cnclas ao
v< L

I
'O Estmlo ". desde () dia 10

nasce ..'I, quer dizer, a. Muarích. l �I

tIl
assim, o problema do transpor- monumental ornpreendimento,

L • lL (O i ueu e, snspenl eu sua

Paris, 20 (U, P.) _ Duas divi- recentes informa(:ões destacam que I .

J
-

t l' te com o qual maiores seriam queremos apresentar ao sr, OT-
(,ll'('U açao, e}l( o antes, po-

';:0· os 1101te-americanas, aI)ÓS a oc.u· as .tropas ele Montgomel'y já se e�l- ,

J 1 I' as desJlesas e, bem assim, mo- lando Scarpelli as 1D,0ssas con-
., " rem, enll () ao ('OU leennen-

])'ln... ,�o total de Nuremberg, inicia· contl'am a menos de doze kms. elo .

1 rosas seriam os trabalhos. Ad- gratulações vela obra grandio-
" , , to de s('us aUl1g'oS assÍnan-

l'alTI '1 111aI'clla para lVILlnielue. Ou- granel e l)Orto ele Elha. . qllll'in, tamUPll1, uma grande sa qlie está realizando e, ao
, co t.'s, ilHUlI(,UHltes e leitores �

tl'OS despachos salientanl que na
--- ---

ta I lI:; 1':1 lisação. 'pedreira, cujas pedI'as estão. Figueirense Futebol Clube, por
zona ocielental da Checoeslovaquia

W
sendo utilizadas tanto pa,l'a a

I tão grandioso benefício.

pl'ossegue o avanç'o ela.' f()j'(;as ele ]fuito .'m)lora empl'eg'a's- I confeccão dos alicerces como

Pattoll. Os solclados aliaelo;;, 1'eprc- tenha os . SPlIlOS os nossos melhorps llaJ'a "a macadamização das Escursão do (axias
fsi(ln.�os ]II1J'1I (lue este (Há- .

1 se C T--
-

h,,"'ntaelos por três divisõe" de in- seus rnas e av enllC a. 111"'. • a. =juquln as
. rio "oltHi"Se a ('Íreulí1l' ({uau- \.'-' \. \ J( < \. ()

fa'ltaria, investem ao longo de intestinos t'_\.S_ ,...; P. H_ OS. )(,' n - Afim de preliór com o qua·
, ulados to :llltps, atendendo, assim, �i)r .. '-' E ..,T"'" "L'\.JII-IIl"" d d Tuma frente ele 100 kms, ja tendo re9 '

. I "
u�,' ,"'l. Af'" I:,. j ,1. • .., ro e i iuquinhas, seguirá

O Um relog1o• aos re('!ull1os de t!Hlos (111P I)· 1
-,.

b
'

ocu]"mclo Gl'anfnewoer. E.�t5.o lu- com a;]H o expansao a sua J'l- amanhã às 8,30 horas. para
,

r nos houram ('om SUH H}H'e- 11 t
' , ,

t' O 1
tanc!c" agora, os aliaclos, no n10's· Use para 155..1 HU1 e InICIa lva, o sr. r an- aquela localidade, o valoroso

('huI;) lH'efeTêu<'ia, só llO.ie ' S 11"1 l' t b'
mo sdor, pela posse ele Snhoe. PllUlAS • (lO carpe 1 TC ea IZOU, 'am eIn, onze do Caxias F. C. E' gran-

um; foi llOSsíyel voltar à ,j- t
-

1
•

Tam]lc'll no setor ele Leipzig ter-

I
a

.(;ons .l'.llçao (e casas. para os de o entusiasmo t'nt.re os abi·

d aa normal. d l'U'
'

F Cminou a resistênc(a nazista, tendo e joga ores ao ..:< igneIrense j, ,tantes de Tljuquinha, os quaes:
caido em poder dos norte-élmerica'l n�.l!"'a'\T QlIP}'('lllOS. }lor este 1HotÍ- e suas respectivas famílias. estão preparando uma festiva

.

'1 11 1 I
-

\
l\QU1V 'I. ,"o, agTalle('('l' 11 IlHUell('Ía cip I AS"Íll1 l.)l'oce,den,do, bel"l (le- recppça-o.::os seI," 111] so C Clt o� a

.ema�"
nas _".J. ,

_lltl111aS :2 I horas. :\IaIS ao nordeste
nossos 11111i!!;os .nnmcialltes, monstra o sr, Scal'pelli o seu Acompanhará a gm:pa ra-

:}s tropa,.; hritünica,.; continuam in.
]pitOl'4')o: (' assinantes l)ermi- :Jlto grau de altruismo, não es- paziada da camiseta a!vi-verde'

\'estindC1 f;ôbl'e }Iamlmrg(\. ,'\s mais
tÜHlo-uos ('t'�thar }lOS);OS (\11e('enc1o aqueles que, ele boal JS esforçados desportistas: To-
lI"s<',10s. \'?J�t.adc e dentro de suas pos-\ maz Camilo, Paulino Vieira,

---�

�
Em nOSSUt-i ]lO"l1s iustala- sllnlldac1es, cooperam para o

I
Valter Santo�, Os Irmãos Fe-

S E L O S D O B R A S I L ç{ies, ii rua .João Pinto n. i>, eng],��.DldeCimento elo espor�e Jipe, Nehon Carneiro, Colombo!

Compra-se selos C0muns e comemorativos usados do ('sl'('nnnos (,olltinuar a me- bal'l'l�"a-,nel'de, Os seus lllUltI- Faraco, João Ca.rdenuto, Dora-

Brasil, paga·se os l�elhores preços, Ofertas p"ra ALBER-
�

H'(,i>J' II!>: :!t(>llCÔI'S ((ue sem- n1f), 8fa-�"I'es, quer como inc111s� licio Gra�losR e 'outrf".
TO KAUFMANN. São Paulo, Caixa Postal. 1427.

I
pn' lWN foram dis}leusadHs. trial ])l'oelllinente, quer como �� "� ,.,.,.,....,.._ ...�"""'........· ...•...-""'."'b"'_....,_

D�ftnu- -�
-

fl1�$�-�r-� f.'"�a 111'��;;;;;;;A;'c';;e;';;;;;;;;;s;;;;;;;só;;;;;;;'ri;;;;;;;;;;os�Ho;;;;;;;;S;;;;;;;;Di;:;;;;;;;;;ta;;;;;;;;;1a;;';;;;'Jre;;;;';;';;s;;';;"""'-, co;����!�����c�:�Y\M\ u. D Oul I Fi.rma 'lntiqc.. de S�o Paulo. com f"eguf'o:;.::l já feita, procura [I PO Hotel da cidade de Nova
• ,WA.�,HIN?'l'O'\J, 20 (1 P)_ ,- A senhor 1 Roosevelt deiXOU!.

reprecer. 'anb ou VIQJall'''' para +cdo c E,tnd.) (le Sont,. �'a+" , I Cf' t I f
-

F
no]e a ("'S'" l' 3 ]' 1 1

' J 1 . , nia. E' i;t.li8pensável pl'omcver "krcf""l'l regulara", Oferta·; Tara 'I-,-ren
O, n ormnçoes no 'or

•

�

C. .C<> Ú )1' n C:L '3 �i1]1 o a 1 !Tlpl ensa (,ec.arou que Ira a t •

S . ;I, " •

! ... Caixa Fostal 1 �6d. S !:'aülo
.

moela ont:o !"l.n':onlo. nes·
'J(wa IOlfille e fct'lois a IIyde Parle

....,,_......_,__..............._..... ..� ....._ ta capital. 3 v. - 1

Euclides Cunha
A data de amanhã registra

Anuncie
no

ESTADO

Em
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o eSTaDO Sábado, 2' d. Abrn .. '••5 7

Indicador Médico

Médlk:u - chefe do Ser'nco de SUilJIIt do Centl.'o d. SaCde DE ARAGÃO
'

DOENÇAS DA PELE - S1FILIS - AFECÇOES URO-GENlTAIS DE
AlmOS OS SEXOS

-,
RAIOS INFRA-�OS E

U�TRA_VlOLET,
.

AS�
• on e�CONSULTAS: das S As fi h. - R. FelIpe Sehmidt. 41 tIInL ....RE&.: R. Joinvile. 47 - FONE 1648 oNsÍlLTóluo: R. João Pinto 7 Di6-

DR. SAVAS LACERDA ::-�::.;:_=--.....u:-.
CUnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvid05. NU'iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO'- Felipe Schmidt, 8. Das 14 As 18 horM. Fone 1259.
RES1D�NCIA - ConselheÍl'O Mafra. 77.

Caixa de Esmolas aos Indigentes
de Florianópolis

Nosso reporter quis saber por que vez por tôdas, solucionar o proble
-existíndo a Caixa de Esmolas aos ma da mendicância em Florianópo-
1n(lige,n tes de Florianópolis ainda é lis e seus distritos.

relativamente grande o número de *

pedintes, JlJ'inciprulmente ma Capi- A SITUAÇÁO DA CAIXA

tal. A situação financeira da Caixa é

Com esse intuito, rumou, dia 15 relativamente bôa, graças às contri

último, para o Albergue Noturno. buições que recebe dos comercian-

Regular era a quanf idade de in- tes e particulares residentes em

<tlígentes que, no páteo interno, Florianópolis. Todavia, poderia ser

aguardavam a chegada do comissa- bem melhor, pois um número apre

orio Fulvio Vieira, designado pela ciável de comerciantes prefere aten

S. S. P. para proceder a dístrihui- der aos indigentes em suas casas

-ção. comerciais, em detrimento de seu

Passavam poucos minutos das 9 movimento comercial, além de, não

horas quando aquele sr. chegou. ln- raras vezes, contribuir com quan

teirado de nosso objetivo, pronta- tia superior àquela se fôsse sócio

mente se colocou it 'nossa disposi- dai Caixa. Acresce ainda que mui

ção, Informou-nos, então, que a tos dos contribuintes, naturalmente
Caixa atende, até o momento a 197 fazendo um juizo capcioso dos diri

pobres dc ambos os sexos, atingiu- .sentes da .Caixa, estão deixando de

do a distribuição a apreciável soma 'contrihuir. Note-se - disse-nos s. s.

DR. SETTE GUSMAOmensal de Cr$ 9.340,00 (nove mil '- que aqueles que assim estão pro-
trezentos e quarenta cruzeiros), in- cedendo são os que auxiliam com CHEl''E DOS SERV1��Jh�I?��kt��,�RO DESAúDE E 00

formações essas, aliás, momentos ,mcnos parcelas! A ser verdade, só Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<lrtzaga, de Sllc Paulo - Ex-esta.
glário do Instituto "Clemente Ferreira", de .são Paulo - Ex-nédico interno doapós, plenamente confirmadas. podemos atribuir esse gesto a um Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

• excessivopãodurismo! CLíNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE J1l TRATAMENTOESPEClALIZADO
DA:S DOENÇAS DO APAReLHO RESPIRAT6RJ(

*' OPERAClo DE JACOBOEUS
UM NOVO APELO CONSULTAS: Dlàriamente, das 3 às ii horas. CONSULTóRIO: Rua 'tor Meireles, 18.

r RESIDeNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'l'eL 74�
O nosso repórter, verificando no Indagando de vários indigentes �fivro de distribuição que as quan- que, empunhando suas carteiras de OR. MAOE IRA NEVEStias não eram uniformes, perguntou identidade, aguardavam na "bicha"

, • '_I!- DO,.ao entrevistado, que respondeu: a a sua vez se estavam satisfeitas, Medico esple.....1a em ' ENÇAS DOS OLlfts
,

. cu.r. _ .Apertek:oamento e Longa Prtt1ca DO 810 de J....Caixa distr-ibue a seus assistidos responderam ao repórter que SIm, IlOJlIJULTAIt _ Pela lII&abA: 41ar1am_te ... 1030à 12 h à t-_..1.

) ibui d C' • • ., ....... ezceptoaoat::r$ 50,00 (cinqüenta cruzerros per graças aos contrí runes a arxa,
.....•.,.,._ 1...... 11 llOr8e _ OO1l8tJLTOBIO: B.. �oao Plato "'........ _

capita e mais Cr$ 10,00 (dez cru- bem melhor era a situação que "-« 1••1 _ .BeIdclbcú: B........... CoaaaJao. ,..
zeiros) por filho, até o número de agora desfrutavam.

quatro. Todavia, pediram-nos parai que
Assim, o indigente assistido pela Iançassemos UIll novo apêlo aos co

Caixa e que tenha, suponhamos, mercíantes e população fl'orianopo
três filhos, perceberá seus Cr$ 50,00 litana para que aumentassem suas

oe mais 30,00; o que tiver qllk1tro contribuições, de maneira a que me

filhos, Cr$ 58,00 jmaJÍ.s Cr$ 40,00. lhor quinhão lhes tocasse e, bem
Desse número em diante, qualquer assim, a que a Caixa pudesse aten

que seja o número de filhos, o in- der a todos os indigentes, indistiu
iJigente só pel'ceberá os ,Cr$ 90,00 tamente.
mensais. u\.telldendo ao pedido dos pobres,
Entretanto, observou nosso o "O Estado" apela para o magnâ-

reporter - tem assistido que per- nímo coração da boa, gente catari
-cebe somente Cr$ 20,00! S. s. es- nense para que se associe a Caixa
-tlarcccu-nos: são indigentes não de Esmolas dos Indigentes de FIo-

'1 residentes no perímetro urbano, rianúpolis.
ft-mas que já vínham sendo atendi- EIll nossa redação, os que ou\'i- O.
<los a mais de 15 anos. Esses, na rem nosso pedido encontrarão pr J

l'efórma da Ca;Íxa, continuaram a postas de admissão ao quadro de só-
j;cr atendidos. Como, porém, a Cai- cios dw referida Caixa.
xa vive tão somente da contribui- *

ção, principalmente do comércio da EVITE ABORRECIMENTOS
Capital, nã� seria justo prejudicar com ped,jd.os que podem. ser evita

cs pobres residentes no iPerímetro dos. Contribua .para a CaIxa de Es-
, . .. ' I.molas aos IndIgentes de Florianó-

urBano em benefiCIO de mdIgentes 'polis.
.tle outras proeedências. Um caso •

típico, por exemplo, é o dos póbres CONTRIBUA
residentes nos distritos do Estreito ,para a Caixa �e :';:sm?Ias aos Indi-

, .. .. gentes de Flonanopohs.
e de CoqueIros. Somente os que Ja •

gozalVam do benefício da assistên- APENAS Cr$ 3,00
.eia, por ocasião da refórma, conti- Com essa ínfima quantia Voc�
nuaram a �el' socorridos, com ape� está auxíliando o seu próximo.
,nas Cr$ ,20,00 mensais. Nosso re- Contribua para a Caixa de Esmolas

aos Indigentes de Florianópolifl.Ilortcr advertiu-o, então, que tanto
4) Estreito como Coqueiros eram

wIistrito da Capital e, pOl' conse-

,gninte, os indigentes ali domicilial
dos deveriam seI' atendidos no mes

mo nivel. S. ,s, retrucou, então, que
era ele pasmar o que nos ia infor

mar, muito embóra fôsse a vertla
.de núa e crúa: nenhum comercian
te do Estreito e Coqueiros atendera
:ao ap�lo que a Caixa 'fizera quan
do de sua reorganização! Assim, a

Caixa ,não conta, em seu livro de

contribuintes, com o nome de um

sI) comerciante do Estreito ou Co

queiros! É, realmente de pasmar!
Estamos, entretanto, certos de que
procurados nOY<ll1lente, não se 'ne

garão a alender' o justo apeIo que a

��4ixa vae lançar ele moMe a de uma

DR. A. SANTAELLAI
I.

(Diplomado 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 Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS 'NERVOSAS

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. San8on, do Rio de Joeiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações coo OLHOS, OUV1DOS, NAR� e GARGANTA

Clirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LE}ORINO <lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

EsOfagoscoJ)ia, traquêoscopía, broncoscopia para retirada QI' corpos estranhos,
CONSULTAS: das 10 às 12 e dali 15 às U borll8

Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.<147

ONDE SÁO EMPREGADAS AS

CONTRIBUIÇõES

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GIlRAL - ALTA CIRURGIA - MOLeSTIA8 Dil 8IlNBORM_ PARTOS

FOITIIIlado pela Faculdade de Mediciala da Universidade de São PaUl, onde foi
ull1steIllte por vários Bn08 do Serviço Ci.r1lJrgico <lo Prof. AUpio Correi Neto.
Clruirgla do estômago e vias bíãíares, lniestln09 (leigado e grosso, ti)lóe, ma

próstata, bextea, lltero, ovârdos e trompas. Varlooce:!e, hidlrOClele, 'NIl1zeI. bérn1&
CONSULTAS:

11M 2 b 15 bol'88. à Rua Fel�pe Sehmldt, 2,1 (altos da Casa ParalSO). '"" 1.688.
�CI.A: RIue l!:1sttm!e J'WI4or, 179: 'l'eL )17M

MARIODR. WENDHAUSEN
(J>!I)loIHdo peJa .J'aculdacl8 Nac. _ JIeIUdIIa da Ul11ftl'l114ade do Bnll)

.-IDt.erno dO� da CIJOOla lIéddce do Profe.- 0ImIld0 Ollftln; m6cO iIC
�to4e"Gd.e

VI4lII1OA ...,IQA - aoJ6tUu ...... «e a411Hoe • ena..-. OO1l81114BJO
• &llllUD&NVlA: B.. "eJ1pe 8eIuDId* .. _ - � III. OON81JLTAIt - DaI 1. I II.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
leme_ d. CU.lu bf.tll d. .....U.d. lIa.leipal • B-w

de Carid.de
tuNlCA MmlCA DE CllANCA...4I E ADULTOS

OOW81JJJ.l'6R10: alIA N_ee Machado, '1 (:iAiüclo 8. Praacdlleo), ,_. 4
Con.ulta. doa Z a. 6 horoa

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 785

DR. BIASE FARACO

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta eirúrgia e gineeologi.

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMÔNIA) - Santa Catarina

tNSTITUTO DE DIAGNOSTICQ
CUNlCO ,

DR. DJALMA
, .

MOELLMANN

etc.

1'ormac10 pela UIl1Yermdac1e da Oclebra
Com prAtica 110(1 boaplUt. euI'Ope\W

CU:a.tea mtd1ca em l(eraI, pecl!atrla, 4oeJl.
... do, lI18tema llWYo.G. aperelbo pmto-

1U'!:n6r10 do lloIMm e da mun.r
........ 'l'6ealeo: DR. PAULO 'l'AV.a.a.
Oureo da Rad10IotrSa CllDlca com o dir.

llanoel da .Abreu OamJlQ1&l1o' (110 Pau
� • .Ilepec1al1ac1o em BIc1.ne , laUe
PdbUca, pela UD!yemdac1e do ato dia J....
o.lro. - Gabmer.o de Relo X - �
eant10eratla cl!n1ca - .etabollllmo ba
Ial ...,. lJoJJdqem Duodenal - o.bJDete
.. &Iowrapla - t.bont6rto da J:IdcrU.
copia e a.na.u.e clfllJeIl. - Rua r-.a.dO
MMbdo, I. POD.e 1.1M. - rIor.Wlópolla-

Dr. Newton d'Avlla
Operaçõe. -- Vias Urinaria. -- Doen
goa do. inte.tino., réto e anue
- Hemorroida.. Tratamento da

colite amehiana.
Fiaioterapia -- Infra-vermelho I

Conault: Vitor Meinla, 28.
Atende diariamente li. 11.30 h•. e,

la tarde, da. 16 N. Itm diante�"
R..id: Vidal Remoa. 86. '

Fone' 1087

Dre LAURO BADHA
�_DoaOM4e"""

... - V.Iae Urlm6t1aa.
CUrso de especltilzaçl(l de GJneco

lOBIa (doençaa de Senhonut) com o
Protessor Moraes de B&rroe, da n.
euldade de Keddc1n& de 810 PaUilo.
Tratamento�. zúd1co e
OIr(!.rglco, du afecçOea dO apartlbo
genital fem.lll1no (Utero, onr_
t.rompaa, etc.).
Cura radlcl.l dU "'fIa,"""CC!e do.

_exoe «)Yú1oe, troIJII)U),_ ope.
raçAo). Tratamento de todo. oe dWo
tI1rbkle da� e da ..-m.
...de.

'

Tntamento lIlOdemo da.aeaorr.. I

iria ....da e arOaIca, em amboll oe
"X08, por lIl'OCeUOe moderlaoe aob
controle endollCÓplco - U�_ ,
- e d. Iaboll'&t6rlo.

FlSIOTERAPIÁ - DIATEIUIl:A;
- INFRA-VErulELBO

CONSULTAS: - Du 1CUO .. U
horu e cIae li .. I.
� - Bua 'l'2nda_ 16-

roa.: 1.668.
RMcMlleII - ...� ,

(8oIIndD).

DR. ANTONIO MONIZ.

,

)R. REMIGIO
�__�L01CA: "DICA:
..... I.DClIInIQ, dia 8eDhoa:u • QrIo

� em GC'al.'OON8ULTOlUo: a.
�t 8chm1dt - lIld!ftefo .Am6Ua H••

' ••,1Jft. ... 12 e 14 .. 1'111oru.....
�CI.A: J Largo Beniarnhl,

Conatante, 3

R. H. BOSCCl LTDA.
ITAIAi - s· CA1RINA

MACHADO li DA. IAg6Dcia. e Repr..entaçõ.. em G.faJ
Matriz: Florian6poU.
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Poetal, 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto, a/n (Edil.
Pr6prio). - TelegramCUl: ·PRIMUS·
Agente. DO. principais municipiOl

CASA MI:·C:::�EA d;,t,;-Ibuidora dos Rádios R. C. A.

IVictor, Válvulas e Discos.
Rua Cllnselheiro Mafra, 9 _

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

Brasil. Paga-lIe a dinheiro qualquer
quantidade. Paga-lIe Cr$ 2,50 por
cada borbolheta MORPHO AEGA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
_ RepreSlentações

Consignações •• Conta Pr6pria
Rua Pedro Ferreiro, 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Telegráfico

3EGUROS DE:
Transp\es Moritimos; Ferra.
viários Radoviál'ios, Aéreo.,
Cascol F8go, Acidentes do

.Trabolb Acidentes Pessoais,
Responllilidade Civil e Vida.

em bôas condições, Respostas para:
- Butterfly Co., 297 East 98 th
Street, Broocklyn, New York.

Escreva vii:& aerea.

Endereço BOSCO»

Exijam o Sabão
1'.

E"
,�CIA. WETZEL INDUSTRIAL-J()INVILLE (M�rcél regisf

, 7

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetant2

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os 5° e 8°'Exércitos avançaram.
ROMA,20 (U. P.) ._- AS TROPAS DO QUINTO EXÉRCITO EFETUARAM NOVOS AVANÇOS AO SUL DE BOLONHA� AO MES",·
MO TEMPO EM QUE, MAIS AO LESTE, OS SOLDADOS DO OITAVO EXÉRCITO OCUPARAM o PORTO DE NAGGIONE, A_

VINTE QUILÔMETROS AO SUDOESTE DE FERRARA. OS SOLDADOS BRITÂNICOS TAMBÉM OCUPARAM ALGUMAS ELE..

VAÇõES AO OESTE DE PAORO, ENTRE AS QUAIS O MONTE MÁRIO E O MONTE SAN MICHEL. ATUALMENTE OS COM..

BATENTES BRITÁNICOS JÁ ESTÃO COMBATENDO A MENOS DE 18 KMS. DE FERRARA.

Mais
. uma_ intervençã� do Congraçamento da

sr, dr. Joao de AraUJO .

F rle E
r

ltPor várias feitas nos havemol amlla splrl areferido a felizes intervenções d
. , . ,

sr. dr. João de Araujo no rarr Domingo proximo devera che-

clínico de sua especialidade. gar a esta capital uma caravan�
Agora mesmo tivemos conhs- �e des!a�ados e�e�lentos da famí

mento de outro caso, que com pi- lia espirita brasíleíra.
.. _

zer damos a público, crentes le Entre os que nos visitarão, �n
que assim rendemos homenage: a centram-se os srs. dr. A�tur Lms

êsse competente membro da us- Vasconcelos Lopes, presld�nt� da

tre classe médica florianopolijll�. Facu�dade de Estudos PSlqUlCOS,
Há poucos dias, a srita. jma dt? RIO de Ja,!1elro, e. sua exma. ,:s

Sousa em casa de sua familüem posa; srs. Joao Ghlgnone e Abid

Jaguaruna, tomava uma refção, Ifer, presídente e vice-presijente, dNTAS lTS 81-070

�����a,������m�������C�o"-nv-l·te-a-o-(o-n-se-'h-o-'-nt-er-.A-.m-e--Q-U-ft--S-E--D-E-'N-I-R-O---D-E--8-·E--R�["I_M"descuido, enguliu um osso, .qual ptríta do Paraná, e. srs, Armando
se lhe alojou no: esôfago. Sofl nu- Bl�m e ten. �on<?no M�l?, conse- ricano de Comércio e Produ�ão
pressão da asfixia, começota vo- lh_elros da Coligação Elspírtta Para-

mítar; e, dentro em poucoc seu na-Santa .Catarma. ,

Montevidéu, 19 (U. P.) - A

estado se agravou. .

O dr. Lins de Vasconcelos, que. e Associação Comercial do Rio
Os genitores da referidr sríta. um dps.mais abnegados e altruis- de Janeiro enviou um convite

imediatamente a transportam pa- toas díscipulos de Alan Kardec e ao Conselho Inter-Americano
ra a cidade do Tubarão, (je, por que, por .isso mesmo, já. inverteu
falta de recursos nada selJe pou- varies milhares de cruzeiros em de Comércio e Produção, com

de fazer. Sem l�ais den:í'a, foi obras assistenciais aos necessita- sede nesta capítal, para fazer
então trazida para esta 'pital e dos, pronun�iará,. aman,hã, dia 22, se representar na conferência
Ieyada �o Hospital' de c�dade;. e, � segunda-feira, dia 23, as 19,30. 1:0- que será inaugurada em Tere-
ali, entao, prontamente -ocorrtda ras, �a sede 00 Centro Espírita ,. .

pelo SI'. dr. João de Aujo, foi �mol e Humildado do Apostolo, sópodís no dia 30 do corrente.
salva da morte iminent � rua Marechal Guilherme, duas A referida conferência, tem por
Nessa operação, foimp�egado Importantes conferências. r'finalidade"definir a posicão,o aparêlho há tempos erecído ao Dado aos conhecimentos e" bem das classes econômicas anlte" os

Hospital pelo sr. .iterventor aSSIm, ,aos seus dotes oratórios, .

. I

Nerêu Ramos. grande e a expectativa reinante no fundamentais problemas que
Segundo nos Intornn. a srita. seio d:§t família espírita catarinense. I afetam diretamente os ínteres

Maria Sousa, que ten,8 anos de .
Estão, pOIS, de parabéns os pra-' ses da índústrda do trabalho e

idade, já regressou a rg'uaruna. tícantos elos preceitos espíritas, d comércio ",
'

VIStO que com a realiza cão dessas
o

b
' conferências, mais e mais se es-

----

OUVf em treítarão o;" .laços que unem as fa- No bar e no lar
mílías esprrítas do Paraná e San- K NO T Telegram'as retledosdo ta Catarina. não deve faltar

Acham-se retidos nesta Estação-

DelJe.do a OpOSlel'.a-o do sr. JUraClr Magalha-es Sede, telegramas endereçados para:

.

\I Barreiro para Orlelina Santana, Jo-

_

RlO, 20 (VIa aerea) - O sr. Prado Kelly, regressando de
sias Alves, Humberto Barbato, Di

Sao Paulo, onde fôra conferenciar com o sr. Valdemar Ferre' l' _
retoria Água Esgôto, Nelson Cooke

A
Holcl La Portnc Alfrerlo Brigidi, Eu- E· tra e rmando Sales, reuniu os lideres oposicionistas atualmen c]ide� Hibeiro

.

Prado (urgente), mlgran es para
te nO' Rio de Janeiro, resolvendo-se então definitivamente l\f!SClIl1ênto BatIsta, Nene Santana O Brasil
CO'01Jstituir a comissão de honra da União D�mocrática Brasi� J�aqllilll HJbciro Ianco, Ciaco, Si� Barcelona, 18 (U. P.),
len'a con� üs nome,s já noticiados, não figurando o s,r. Otávic

lllllar. (;ery, dr. Medina, Saúde PÚ- Tendo sido autorizada -Jelo>l
MangabeIra, devido à OIJosição do sr. Jllracl' M""2'alha-es.

hllca e Pedro Paulo Filipi, Casa de
I ..' 1 �

_ a,� Smúle São Sebastião. govel'!los do BraSIl e Vene7.ue·
�---------��-������.--�-�------_����������-�-� Ia, a e�rada naque�s pa��

de tôdais as pessoas de certm
oficios especializ,ado�, apresen·
taram-se Para inscrição muitoE
pretender;tes, nos conBulado�
ii JS dois países neste porto. Lo.

. go qve O' êloC'umentação dos pn
ümdentes esteja em regra, po
dendo ser legalizadas pelas au�

tOl'iclades espanhois, os mes·

os dois paÍ'

Florianópolis 21 Abril de 1945

Fraco .•. Desanimado e triste!
meu sabonete"

Viver desse modo é morrer aos poucos. ,

Tome ARRENAL! Tome LACTOFOSFATO DE CALCIO!
,

Tome NOZ DE KOLA! Experimente a .milagro.o GUARANA!
Mas se deseja usar tedos eases fortifican1eS ao meamo tempo.

cientificamente dosados, tome TONIFORÇA.
TONIFORÇA reune em sua formula todos e.ses elementos enen-

ciais à vida!
Por isso TONIFORÇA é um fortificante (ue vale por S.

TONIFORÇA tônicó para os fracos. for(,1 para 011 débeis.

N. B. - Mande seu nome e endereço pera o representante neste

Estado. Machado. & Cio•. Rua João Pinto 13 .Florianópolis, e receberá,
pela volta do correio. gratuitamente. um e�mplar completo da. no

"ela «TRES VIDAS» de Amaral Gurgel».
llf

O nando a deliciosa

das estrêlas, Sentirá como

Comando do 14 · B. C.
Do valoroso militar Sr. Maior Juracy Montenegro

Magalhães, ao assumir o Comande da Guarnição Militar

de Florianópolis e do 14 B. C., rcebemos o seguinte e

delicado oficio:
I .
- Comunico-vos que assu�í a 5 do corrente o

Comando da Guarnição Militar de F'lorianópolis e do

Í.4' B. C.
II - No desempenho desse novas funções, com o

máximo prazer, estarei à vossa �s�oiição no que concer

ne aos interesses da Pátria.
III - Valho me da oPoJunidade para eugurae-vos

os protestos de estima e apre"·

espuma do LEVER acariciar

sua pele, você terá

des vendado o segrêdo

seu perfume é fragrante

e delicado, c adotará

para sempre o sabonete

preferido por 9 en trc 10

estrêlas .dei' cinema.

tEVER DURA MUITO
. feifo especíollf/ellfe parti

porque (01
''''Pidez _ poriS$(}

(/ çol1l ",,,

produzir;;;" MENOS. • o sabonete

das es trêlas!

.'

•

Londres, 20 (U. P.) - A agência 'I'ransocean divuiLga mm
declaração dum porta-voz militar alemão, admitindo que OS

�llSSOS "chegaram agora a zona de defesa prõpríamente dita
de Berlim" _ As fôrças soviéticas já penetraram 'na área, de
Hangeleberg, 13 kms. ao leste de Berlim.

AGRADECIMENTOi��
Maria Luiza do Silva tendo sido operado no Hes

pital de Caridade pelo abnegado méd�co dr. Paulo Tasso_
da Luz Fontes, que não poupou esforços poro ao lvd- la,
vem externar por meio deste acreditado orgão, o sU.a

gratidão, bem como a Rvma. Irmã Alféa e a enfer
meira Nadir. pelo carinho com que a trataram durante
a sua enfermidade,

PrestIgia o Go'Y�l'JlO • ai
elasses armadas, - O. "N'
am "q.hlta - eoJ••I.ta-. (J;,
D. R'.).

Não
por ceua

catar. ?

I
mos seguirão p��a
�es. ,tên

EXPERIMEN�E EfiJ REMÉDIO

Se V. S. sofre de atlimento catarral

ou de zumbidos nos ddos, ou se o ca

tarro obstroe a part!p0sterior da sua

garganta, certamente alegrará ao sa

ber que essa tão abecida afecção de

saparece prontamentPm o simples tra

tamento, durante aJls dias, de PAR

MINT, o qual pode,adquirir em qual
quer farmácia ou qraria.
Nota-se uma gral melhora logo no

primeino dia. A re#ção se torna mais
facil e desapare�e gradualmente, os

zumbidos dos ouv;, a dor de cabeça.
a sonolência e a .rução nasal.
A perda do olf# do paladar, li difi·

culdade de ouvirJ desprendimento do
muco nasal na grnta s1'<o outros sinto
mas que indicarr presença de catarro,
o qual deve-se c,ater com o tratamen.
to de Parroint.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

NUNCR EXISTIU IGUi=ll ESPINHAS, ETC.
�==============��.

•
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