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•

LONDRES, 23 (U. P.) •• N'OTtCIAS PROCEDENTES DE TôDAS AS FRENTES INDICAM QUE, EM BERLIM, RElNAD FOt;O"
A DESTRUIÇÃO, O CAOS, A MORTE. COLUNAS GIGANTESCAS DE FUMAÇA E LABAREDAS DOS INmNDIOS PROVOCA.
DOS PELAS ARMAS DAS FôRÇAS ATACANTES E PELOS PRóPRIOS ALEMÃES AO RECUAREM, FORMAM UM ESPETÁ.

CULO DANTESCO, TRANSFORMANDO A CAPITAL DO REICU NA SUCURSAL DO INFERNO.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANrfA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

O
IPaHon a 93 kms. de Praga

Nova Iorque, 24 (U. P.) - As tropas do Terceiro Exéroi
re do general Pattrm penetraram 8 kms através da entrada do
norte oríentaã da Checoeslovaquía e 'estão, hoje, & 93 kme de
Praga,

Contato entre as patrulhas
Moscou, 23 (U. P.) - Não já elaboraram um sistema

se confirma ainda ofícíalmen- para evitar enganos. Como os

te a notícia de que forças rus- dois exércttos já estão ao al
sas e norte-americanas fíze- cance de artilharia um do ou

ram junção em território ale- " d i'
mão. Segundo foi divulgado, a tro, foí suspenso o bombar e .. �
noticia pela sua magna impor- do estreito c?rredor que os se

tâncía não será anunciada pe- para. Anuncía-se, também, que
los chefes mílítares mas pelos as patrulhas avançadas já se

próprios chefes de Estado. :::sa·· tenham encontrado sem que
be-se, em todo caso, que os haja, ainda, uma junção do
comandos 'Soviéticos e ianques grosso das forças.

Ano XXX I Florianópolis - TerJa-feira, 24 de Abril de 1945 I I M. 9357

Londres, 24 (U. P.) - Ber- anunciou que as tropas do ma- I'OR POUCO A DES'l'RUIÇllO
< Um já foi quasí tot��nte rechal Koniev invadiram Ber- DOS ÚI/I.'HIOS DEFENSORES

cercada pelas fôrças soviéticas, Um pelo sul, depois de espeta- Londres, 24 (U. P.) - A en-

de acôrdo com informaçoes de cular avanço.
•

trada em ação das fôrças de Madrid, 23 (U. P.) _ A Espanha �n;formou á Embaixada.
várias procedencías. A ocupa- Koníev ao sul de' Berlim vem Alemã que todos os serviços aéreos alemães, ínclusíve a "Lutt-

dÇaooe'S!:e J:'doetsBdaermliin,n,� �a�\�q$�� EltI AÇÃ����(�RÇAS DE deixar evidente que está por hamsa " deverão cessar imedtatamente. Qualquer avião al,emão
�

L d 24 (U P) S· pouco a operação para comple- que aterrísar na Elspanha de agora em diante será conêíseado,
sovíêtíeo a Bpandau, na parte on res, ..

- 1- tal' o cêrco de Berlim e des .

""

t'
" -

sendo, ínternados o.s passageiros e tri·pu1a ...ão. Sabe-se que duas
ocidental . de Berlim, deixam TYlllltaneamen e com a irrup- t '1 té últím de de

., :.r-
.....

t
-

d f idí a' de
fUI' a e o I o seus -

máquinas da "Lutthansa ", que se achavam ma Es'panha quan-
evidente que" decísívamen e, a çao nas e esas men íon IS

. fensoresLU!

d B li f
A

d K
.. do se fez o comunicado, foram contíscadas, e imíOOruada a trípu-

capital ríazísta já f�i .sitia a er im, as orças e omev •

PelOS gígantescos e.xércísos do avançaram 80 a i60 kms. para 3Ü:TADE HE BER.LIllI EllI PO-
Iação. Sabe-se também que em consequeneía de um requeri-

b· ,

t t do d Koot menta da IDmbaiXia:da inglesa, um grupo d-e oidaJel.ãos alemães
marechal Zukhov.. o oes e, cap uran e.'

-

nER DOS RVSSOS.

• bus, as importantes CIdades �. maíoria dos quais reside em Barcelona, toram detidos e in-

QUASI C01UPLETO O CÊR.CO Treunbrietzen, Marienfeld, Te- Londres, 24 (U. P.) - A ba- tenu3.\dos, acusados de atividades de espíonagem,
'.

DE BERLIllI tlow, Falkenzerg, Zossen e ou- talha pela posse de Berlim é

A I'
,

-ILondres, 24 (U. P.} - De .tras �oc';Llidades. M';Lis ao, sul tremenda pela furia e encarni- era permanecera 0.0 seu 'COVI. acerde com as informações 80- os exerc:tt?s de Komev chega- çamentos dos Combatentes. Os
'.

.

,viéticas, Berlim está. cercada ram ao 'r.lO Elba, � qu� Indica defensores alemães, destacan- Londres,23 (U. P.) - A no- pria Europa estaria peràida.
.

em suas três quartas partes, estar emmen�� � junçao dos do-se entre eles os membros da tícía mais sensacional do mo- Ais duas capitais eram Berlim
tendo os russos chegado a He- soldados sovIetlC?S com as juventude. hitl�fista, lutam mento é sem ,dúvida, a de que e Praga. A linha principal de
nigsborf e Teltow, os pontos fôrças nOl"te-a�encanas. com uma mten�Idade sem pre- Hitler resolveu permaner em combate passava' agora por
mais ocidentais do avanço so- cedentes, movidos pelo fana-. . Berlim e diante disso tudo
viJético respectivamente ao nor- YIOLENTOS rO}[BA.'l'ES EllI tísmo. Os russos estão atacan- Berlim,

, P�rece aSSIm que a
Hiltler �esolvera continuar n�

te e ao sul de Berlim. É possí- WILHE'I'ltISTRASSE do os pontos fortificados ini- fera esta fI�almente acua�a e
capital alemã. A írradíação de

vel entretanto, que o cêrco de Londres, 24 (U: P.) - De migas com tanques, canhões e tem d� �nfl�ntar seus pengos. Hamburgo estava, aLiás, difi-
Be�lim já esteja em vias de ser Brmrelas� çhegou.� .notícia de ayias�. 'I'aíaataques, de uma

A notícía fOI dada �traves de cil de compreender mas' 08

completado, de forma �tal. E que as forças sovíétícas e na- víolêncía sem precedentes, des- uma das poucas emissoras na- funcionários do posto de escu

.com ele hcsrão envolvldas em zistas estão empenhadas em tinam-se a ímpedír que os na- zistas - a de Hamburgo. E di- ta em Londres julgam ter re
Berlim poderosas fôrças n�zis- violentos combates na zona de zístas consigam consolidar zía que havia duas capitais que conhecido a vóz do dr. Otto

tas, que [ámaís co�segUlra'O Wílhelmstrasse, no coração de suas posições defensivas. A tá- não poderiam nunca cair em Krueg, um dos principais lo,:,
escapar, abrindo. caminho pa- Berlim._ Set;.do ex�ta essa; in- tíca soviética tem �ado exc�- poder dos russos, senão a pró- cutores de Goebbels.
-ra os alpes bávaros, onde Hi- formação am�� n� confirma- len�es resultados. �a nas. pn-
·tler sonha estab�lecer o último da, os russos Ja tel'l.a!ll chega-, melra:s horas de hOJe: depOIS de Nos distritos internos de Berll"m'baluarte do naZIsmo. do ao centro de BerlIm, o que ,um dIa de luta, os lUSSOS do·

• ,} 'demonstralfia t;tm espetacular minavam uma quarta parte
S'l'ALlN DIRIGE-SE A

.-'

wanço em meio de um podeLJ- de Berlim. Pode-se afirmar

ZUKHOV so sistema de:flensivo, rompido que agora, 'de acôrdo com os

, wndres, 24 (U. P.) ,- Em em todas as partes pel� sur- mais re.c;.entes . despa:hos, os

vtbrante ordem�do-dia o ma- preendente concentraçao do russos Ja dommam cerca da

Vlabraça-o popular no RI·O'rechal staliil se dirigiu' às fôl'- fogo soviético. metade da capital nazista.
·ças do marechal Zukho.v, des-
tacando. que as mesmas, em

N
.

d I
Rio, 23 (A. N.) - A notícia de vibração popular. A cidade..

·-,sua an-ancada até o coração OS campos e error da ,entrada .dos .exércitos rus- emQ?ra calma, apres:nta-sede Berlim, avançaram de ses- sos em BerlIm SlIDultaneamen- partIcularmente m o VIm e n-
senta a cem kms. LONDRES, 23 (D. P.) - A emissora de Moscou ;l'eprodu- te com os novos êxitos das. tro- ta d a. Está sendo realizado

• ziu trechos de um artigo publicado no jornal russo "Pravda", pas aliadas do ocidente, provo- grande comício popular em
SO-B O COItIANDO DE 97 GE· em que diz que os campos de ,terror e assiassLnios que os aliar cou nesta capital, como era de que estão fazendo uso da pala-

NERAIS do,s estão encontr;ando são apenas minia!t,uras dos de Maidank. esperar, uma verdadeira onda vra várioS oradores.
, wndres,24 (U. P.) - Stalin Eis a razão por que t.odos compreendem porqUje é que o.s rus- - ---:--------------------_

se dirigiu às fôrças sob o' co· sos exigem o jul'g,amento severo de 11;,0do s' -os fasdstras crimino- Altera-ÇO-es no' Dahl-nele' polune"smando de noventa e sete ge- sos de guema. O jornal conclue: "O fadsmo é i�IÜlmpativel
llerais, o que constitue um "re· ('om a dignidade hUlmama. O mu.ndo pr,ecisa livrar-se do fascis- Lonidre,s, 23 (U. P.) _ A BBC informou tell' havido alte-card" abSoluto. Essas fôrças, mo e o solo alemão ,tem de se,}' limpo de fascistas. rações no gabinete p:olo,nê.s tendo sido siUbstituido Roman Po-desde a conquista de Franck-
fort 'sôbre o Oder, não se deti- E N F O R C A' DOS

trowski, que renunciou. O ministro dia administração pública"
-

veram um só momento em sua Jose'ph MasIamka, tambem re:niunciou à .p.I1esid:encia. S1frndo subs-

pfens;l�a sôbre Berlim.
:tituido por Eduaooo Osaskbe, agora sub secretário do mesmo

• BOLONHA, 23 (U. P.) - Cinco. civÍs acusados de espiona- Ministerio. O n1Í'll'isterio <lo trabalho foi dividido ()()!ID. a crLa-

ZUKHOV OCUPOU VARIOS gem para os alemães durante ,a ocupação da cidade, foram elll- ção do ministéri.o de Saúde, cujo tituJ1.:ar será Fmncikz.

DIS'fRITOS fo.rcadros pelos patI'iotas italianos, nas portJa.s e jane,las de um
.

•
.

Londres,24 (U. P.) -- Já no �lOSipita.l. Ess.e hospital estava sendo usado pelos par/tisans ita- Ordem do dia de Slall-Dinterior da zona metropolita- lianos ,como ar,sffillal, pois acha-se quasi destruido pejos bom-
.

.

na berlinense, os soldados de ba,rdeios.aéreos a}i!a�os c�n!tra a eSttaç_ão ferroviária prox.ima . Moscou, 24 (U. P.) - Stalin, fortificadas e profundamente
Zukhov ocuparam Wandlitz, que, em JuLho de.194ú, obrIgou a remoça0. dos doemlte:s e fendos em ordem do dia dirigida ao escalonadas defesas de Berlim,
Oranienburg, B i r k 'e n w e- para outro hospItal. marechal Zukhov, declaJI'ou: a léste, e avançaram 60 kms.

��i;dTi����18�do��nnfs�����: Os chi·neses contra-atacam ��R���:SB�!���:��!���nt: Pr,�=tec:�=!ic=Karlhorst e Koepenick. ofenSIva, � partir da .cabeça de Frankfo.l1t Oranieburg Pa-
• -_"" . de ponte a margem OCIdental ' ,

nEPOIS DE ESPETACULAR ChUlng K1ng, 24 (U. P.) - Tropas chinesas ,ooiÍorçadas do Oder, apoiadas por concen- ko.w, Friedrichaveld, Barlssort.
AVANÇO iniciaraJID. 111porta.nltes contra�ata:ques llla 'P'I'oviIncia de HU;n,ã, trações em massa de artilha- Koepenik e Koenigsberg ten-

Londres 2* .(U. P.) - Em lluma frente de, 160 kms. Nas primeiras 24 h,o,fSlS de luta. os ria e fôrças aéreas, irrompe- do, ainda, irrompido em Ber-
Pl.ltra. Qrciem-dQ"'(li� e t � 1 i:o. Q)li'n�l��� aVlaJn9ara� 10 �ma t\>ft, àir�'�ill rl1e Nl.�� �4�u.�, r� �trivés ãe PQcl.�O'��nt� lirn� �Rl�jl �i ��..ml�a."� 1t

Proibidos de aterrissar· na Espanha

Mos�ou, 24 (U. p.) - Tanques russos Plene.traram no.s 89-

guintes distritos internos de Bel"ltm: Taltow, Lich-stersfeld e
Mariendorf.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De 1" a 30 de Abril, mês em que comemora o 6· aniversário de sua fundação,
a Relojoaria Morilz oferece seu varíadísslme e moderno" estoque por preços

inacreditáveis. Procurem fazer uma visita sem' compromisso e certifiquem-se ..

Só na Relojoaria Morilz-Felipe Schmidt-Edifício Amélia Neto ..

s. Fiel de slgmar;ln.a,
Marllr

'

Marco. Roy chamava·.. o meni
no que, em 1577, veiu 00 m\,J.nd9
no lar do prefeito do ,omade de
Sigmaringa. Uma educQ'Ção ame
roda de.envolveu a Índole felia e

estudo. ginaaioi. P!'1lpOrG\'Om. o

inteligência brilhante deate meni
no paro o cur.o de direito no

univer.idade de Friburgo. Ab.or"
vido. 08 anoa ocod&nico, Mo.rco.
foi convidado a a.com'PQ:rlho.r -um

grupo d. j-o-ven. nobre. durante
uma viagem de estudos na Fin
cipai. cidadell da Europa. Voltan
do para .ua cidade natal, NC.bau
o título d. doutor em ambo. 0'

direito. e entrou plll'O, o N1'YiçO
do govêrno como advogado. Vendo
porém, oe muitc. perigoe' pCU'Q. .ua
alma a que .UQ profiuão o expu'

Rui Barbosa, o grande patriota nha, resolveu dedica.r ".uo viela 00

b .,. é t d mais serviço de Deu. numa ordem r.. -

rasl euo, aSSUR O e
ligio.o. Eacolheu o convento do.

uma biografia capuchinho. em Altciorf -Suiça,".
Nova York - (8, L H.J - "Ruy Foi em 1612. ante. li, ter recWJi.

Barbosa. o Cruzado Brasileiro das do o hábito de religloeo, que con"

Liberdades Essenciais" eis o tou Mia.a Nova, .ando. ne.to oco

assunto de nova biografia de Char- aião admitido 00 noviciado e rece

Ies Vl. Turner, O autor procura hendo o nome Fiel. Concluído o

analízar os trabalhos mais impor- curao de teologiQ, tl'Obolhou o19tun
tantes do grande patriota afim de tempo na cura da. almo. até Q

revelar as qualidades ele espírito. e SUQ nomeoçao po� guordi.éio
.

do

de realízacões do homem em meio convento de Feldklrch .Aulltrso-.
à época agitada em que viveu Em janeiro ele 162Z foi d.ligaoa.

l
(18-19 a 19221. "Para muitos talvez millliondrio opost6lico pira o faia '

possa parecer uma revelação",

diS-, dOI. GrisÕG. ·Suiça"
..
�m o fim. duo

se o sr, Turner. "que um homem pIo de conflJ'mor-na f. o.' c:ot�.'
,

como Ruy Barbosa, digno de en- aí exiatente. e converter o. ccl!·.
fileirar-se entre os espíritos mais vianOll fanáticne que per.eguiGm

'

selecionados dos anais europeus e cruelmente OI "UI patrício. cató-
anglo-norte-americanos, devesse ter lico•. Convidado parQ PrI9Cll' em

iniciado sua vida no distante Bra- Sêvi., iiriIJiu-.. pol'O lá no dia 24 '

si L na metade do século passado. de Abril de 1622. Fez, o NU ..r',

Fronteiras geográficas não podem mão e quia ir Q outl'Cl vila. ,t.!••
conter uma personalidade como a caiu logo na. mão. dOtt colvmlu
sua. Para interpretá-lo, devemos no. que o motcll'GIll cruelmanta.
conhecer algo do Brasil de sua

época; mas para compreendê-lo
bem é preciso apreciar o valor uni
versal de suas convicções, padrões
de vida e realizacões. Este volume
é uma sincera homenagem a um

Cruzado ardente da' Liberdade, de
quem, nos dias atuais. o mundo
civilizado tem razão de se orgu
lhar. Porque estudando a sua vida
e seu pensamento, i:ieus discursos e

-----'-----------------------...

1
suas leituras e em frequentes Yi
sitas a histórica casa da rua, São
Clemente - com seus amplos jar
ctins e lindas esculturas, seus sa-

M'ATE: gelado .Iões senhoriseimponentesbih'liote-
cas, tudo isso conservado como era

cha"
durante sua vida - vi as sombras
do passado chegarem vivas na im
portância expressiva de seu espí-

ch.-marra-O rito e eloquência, até nossa pró-
I

pria época", O sr. Turner nesceu
em Buenos Aires. e, com excecão

B b·d d
·

I
de nove anos que esteve como "es-

, 'e,· I a sau ave tudante nos Estados Unidos, pas-
sou a vida na' América do Sul. Já
esteve ocupando funções bancal'Ías
e em ferrovias no Brasil, Argenti
na e Uruguai, residindo atualmen
te, na ciLlade do Rio de Janeiro .

(882) .

Feridos de guerra braslleucs

Itratados num hospital
norte-americano

Brtgham City - Utah - (S.
I. H.) - O "BushneIl Oeneraã

IHospital" do Exército dos Es-
tados L'nidos, aquí 'estabeleci-

I
do, foi desígr.ado recentemente

para acolher os membros da
Fôrça Expedicionária Brasilei
ra feric1'YS durante operações de
combate na, Itália. O primeiro
gTUpO de feridos do Exército
Brasileiro a chegar a esta ci
daiC1e para tratamento iucluía
dois oficiais e seis praças da
FEB. Receberão o mesmo tra-

'

tameuto que seus irmãos de ar

mas norte-americanos, inclu
sive rehabtüt.ação através do
vasto programa de recondicio
namento do Exército, que pre
para. os veteranos muttlados
para vida útil e plena depois
de darem baixa do serviço ati
vo- Alguns (:0S pacientes bra
sileiros perderam um braço ou
uma perna dura'nite os comba
tes do seu exército no teatro de
operações ela Itália. Afim de
consagrar especial atenção a

êstes pacientes, ° 10 tenente
Valter dos Santos, do Rio de
Janeiro; oficial médico do
lDxército Brasileiro, foi desig
nado pelo Hospital para servir
c-orno oficial de lígação. Antes
c:esta desígnaçâo o tenente
8�nJt(;s ,'se achava estacíomxdo
Jl0 Hospital GEral de La Gar
de, em Nova Orleams, onde che
gam 'muitos dos feridos da
frente' italiana quando trazidos
aos Est'3.dbS Unidos Entre os

prímeíros.. feridos de guerra
brasileiros hospitalizados em

Bushne11 con tavam-se : Capi
tão Francisco Rodrigues, de
F'ol,'td:le.>;a, Ceará; 2° tenente
JoS€ L.·Andrade, do Rio de Ja
,1'Lei1'o:' praças Va'lêncio Roga,
de Ponta Porá, Mato Gm,sso;
.José M:aria Ferrei,ra, de Jaca
reí, São Paulo; Geraldo R.
Santo,s. de Caç3Jpava,' São Pau
lo; 'Fernando Haàmann, de
Santa Rosa, Rio Grande 'do

Sul, 'e Laurindo Zamprônio, de
Vista: Alegre, São Paulo. (881)

Clínico�\�tSouq,9.f Laboratório�
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� (em frente ao Tesouro do Estado

RnÁTnrio pniOLDGICR� Florianópolis
Dr. B. G, S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gra.vi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. água.s, etc.
·�--""I""""""""""""""""",,--
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FILHA I MAE! AVO !'
Todas devenl usar a

DmiflJj li!) iiât;l
(OU REGULADOR VIEIRA;

A MULHER EVITARA DO.RES
Alivia as Cólicas Uterinas

�mprega-se com vantagempa
.ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA", pela 8UB

comprovada efícác,ia, é'muito re

ceitada. Deve ser usada com

contíança. .

::JFLUXO-SEDATINA encnfl.!!'a-se
em toda parte.

.

' .... __

Perca-a Gordura O santo do dia
•

Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood- Póde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
.

Um médico da Calífornia que atende
as Estrêias de Cinema de Hollywood
descobriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antiestética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de tun

modo seguro e rápido. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos

quilos ao mês, Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode estimula

I a saúde. a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra, peça Formode. hoje mesmo" em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 • 110

NO_VOS e
USADOS

'; COMPRA e

I
- PI-anoVENDE

Idi<ilma: por-
. E�sta é a verdade I Comj)ra se um, de segunda mão.

tuguâ., e.pa. Informações nesta redação'
ii1.....�iili nhol;: franca., • Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

MACHADO iP.: elA."inglê••. et:c., modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance ...

Romance; p�e.ia, Religião; Aviação, '. das' SENHORAS e SENHO,lUTAS, por verda.deiros AgIlDCia.. a Repr.nntagõe. em Geral
Ma.temáUco, tí.ica.' Química;. Geo- ,PREÇOS SEM RIVAIS! Matriz:� Fl�rian6póHIlogia; J.\IIinElralogia,

.

En'genharia ci- ,. I
_ , ., I Rua Jooo Pmto, n. 8·

vil, militar e naval, Ca.rpintaria, Na.o,cólTlprem seus calçados sem vls11;ar a Caiza PoetaI, 37
D�enho, Saneamento.. Metall,1;rgia. T

.. -

B
-

:J
Filio}' Cre.ciúmu

Eletricidade� Rádio. Máquina.; Mo- <, a
..

manCarlft arrelros)) .

Rua Floriano' Peizoto, ./n (EdU.
tore... lJidráulica, Alvenqria, Agri- ,'_ RUA CONSELHEtRO MAFRA 41 Pr6prio).-Tel.!J!a.�a.: ·PRIf:1US·J;ultura, Veterinária. Contqbilidcid� •

., Agante. DOI prmcapai.-muDlclpiOl.

DicionáioiOl. etc. etc; _ do Eatado

..... ;.;

Sedas, CaseDliras e Lãs

C4$4 $4"". 8(0$4
'ORI�ANDO SOA RPELLl

pua: Cnnselbeiro ·I\lafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede' lo,terna)
,

'Caixà Posfal 51 __ e End. Teleg.: «Scarpelli)) -_. Florianópolis

,.J

0,
••

': ::.;_

...............................................

'" t

,

CONCURSO·
Achn·.e QbertQ nQ Filia'} cio,·

Banco Nucional do Comercio S,A.,
deata cídede • concureo pClI'a • ,

admi••ão de funcioncírioe, ,tI.vencio'
o. candida.to. ,opr••entarem... O
.UQ adminilltr-oçiio porG 0Ii eecla,·
rácimentoa indispenlavei..

'

Florian6poliit. 24 d. o,hri! de H!�S
A Gerência.

.

DESPERTE • 11111·
DO SEU fIGI•• I

rsan.t.c.. .........._

5e1I fígadodeft·,....,_ .. ri ; ,,; ,e

.nt litre * ltilis. Se a bilia .........
Yl'cmente, .. aliment io.�
e apodrecem. Ospa .......
go. Sobreyém a prisieW'RIItN. _.
5ente-teabatidoecomeq\leeftY ._a.
Tudú é amargo e a yida ,_ .....
Uma simples eftC\laçãe .. .,...

causa. Neste ca.." II Pflulu .....
extraordinariam�nte'eficaze,t.""_c.
rer esse litrG de bilise·.d ...a:"..
posto para tudo••São, suaYlI .. e I i '- >
L"Speciahnente indicadaspua.� a�
cOI'rer livreménte. Peça asPilulasc.m..
Não aceite outro produto.Prese: C',r,$�,...

ALVARO RAMOS
CIRURGIAO-DE�TISTA
Rua Vltc" Melrelts, 18

"
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8 Bscrltorio de Coorde IDter�AmericaDa, realizará boje às 18.30, 19,30' e 20,30 boras, no Instituto Brasil,
Bstados Unidos, demonstrações ciuematograficas, apr�sentando a lIelinula «Os Nazistas atacam)), .seguB- .

do o lIDe. de uma serie de sete filmes intitulados «Porque estamos lutando»,. Devido a falta de eSDa�o ê
proibido a entrada de crianeas Das sessões da noltee I

.

;:
..

Vida Social

Novo processo de aproveita
mento de material
Londres, (B. N. S.) - Um novo

progresso registrado na indústria
britânica relativamente à manufa-
tura de peças de maquinismos re-
duz o preço, 'a extensão e as difi
culdades apresentadas pelas opera
ções de recuperação de material,
segundo acaba de noticiar a "Ele
trícal Revíew". O processo em fóoo
consiste em proteger as peças por
meio de galvanização, mediante a

aplicação de camadas de níquel
ou crômo. ltsse envolvimento enri-
ja e resguarda o produto contra
os efeitos da abrasáo. Ao invés do
método usual de aproveitamento,
como se sabe extremament� difÍ-

I _

cil, pois implicava no emprego de
várias modalidades resultando, por 1 ..... 1 ••

vezes, em montagens e desmonta
gens inúteis, o novo prorosso é
muito mais simples e mais barato,
uma vez. que pode ser aplicado em

grandes quantidades, demonstran-
do igualmente ser muito mais rá
pidJo. Uma das suas mais salientes
vantagens consiste em que o mee-
mo melhora a qualidade da peça.
As camÍJSas dos cilindros de mo- I
tares de aviaç-ão, tratadas pelo no-
vo método revelaram uma capaci
dade para um número muito maior

./ de horas de vôo em contraposição
• • •

às usuais. O novo aperfeiçoamen- r Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
A h Od to, que integra o processo geralman ã no eon de produção _ sendo o antigo mé- Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

Seslões .PÃO.DURO. todO d 't t d t
Ctaudette Colbert -e Jael Me Crea em: riaio u� �,�g�::�aãe�a�te :_m:s;ã ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (••quina

M.ulhe.r de V'erdade sendu empregado em larga escala, Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140."
-

Ipelas firmas britânicas de enge- _..J
·ii ������..��..������ �n�h�a�rl�·a� �������������������������;;��

John dos Passos, notavel
escritor n(Jrte-americano,
relata os milagres do serviço
de socorro em Manilha

-o-

Provincetow, Massachussets
(8. I. H.) - o pessoal do Exérci
to e da Marinha dos Estados Uni
dos vem realizando milagres no

sentido de aliviar a miséria gene
ralizada que os japoneses infligi
ram às Filipinas, de acõrdo com

John dos Passos, conhecido autor
norte-americano. Esta informação
foi revelada numa carta há pouco
recebida por 'sua esposa, em sua

casa nesta localidade. O sr. dos
Passos acha-se atualmente na

área do Pacífico, em missão jor-

nalística. A sra. dos Passos decla
rou que a carta de seu marido
também relatava que o bombar
deiro no qual voava o notavel es

critor foi abatido quando em mis
são fotográfica sôbre Manilha. O
avião sobrevoava a cidade a pou
ca altura, afim ele obter vistas aé
reas e fotografias, quando uma

granada inimiga lhe atingiu o mo
tal' em cheio. Houve um esguichar
de óleo em todas as divisões e o

avião quasí foi destruido. Mas, o

piloto conseguiu descer num cam

po de arroz, e os ocupantes esca

param ilêses. A carta de seu mari
do, disse a sra. dos Passos, com-

provava outros informes sobre as

medonhas condições de Manilha e

descrevia o intenso sofrimento en

tre homens, mulheres e crianças
de todas as classes. Acrecentou
que o .escritor não deixara de as

sinalar em sua missiva a destrui
ção de lares, mantimentos essen

ciais e 'Suprimentos médicos pelos
japoneses, antes da captura da. ca
pital filipina pelas forças do gene
ral MacArthur. Os norte-arneríca

nos, observava dos Passos, estão
agora fazendo todo o possivel para
auxiliar os f'ilípínos com socorros

de emergência. (843).

**4'
F,a.em ABOI .01.'
A exmo. 1.1'0. América Gon�alvel

da Luz V�. ?igna .� do n.
dr. Afonao Mona ela Ve1qo;
o n. CuatóGio Bondei'ra;
o '1'. Ir-iMu Monquilhott;
o 81'. JoM Ribeiro Bronco, reai·

d.nt. em Laj.....
.

o ar. IM.. Zipperer. indu. trio!
.m Rio Nilgr�;
.o u. Duna1 M.lquíades de Sou'

Sel Junior.
.

-

y..J....1I
FeÜppe Boabaid

: P.lo aviõ10 do Cruzeiro do Sul.
GCOmponho.do da lua �ma. apó
IO. d. Bahjr Bocbairl. .."uiu. en

tlm. par.a o Copital Federal. onde
I' demoratd algum tempo, o Ir.

t.Uppe BoaDaid. aeatado eemee

liicmt•.

VENDA soe RE-CEITA MEDICA

Vende-se
Na rua F·rei Conéca ..U8.• Ca-

8a e .Terreno, medindo 17x1000
,; mt. pouco mais ou menos.
.'

·Autorisad.o a lazer a venda
Amaotipo de B. Silva.

5v-l

CARTAZES DO DIA
3a-feira 'HOIE

!
•

llNE ccODEON»
A'.s 5 e 7 1/2 'horas

SESSÕES PARA-TODOS
A FOX apresenta:

A deliciosa e ramantica comêdia de ambiente estudantil:
. Dez cavalheiros de West Point
com George Montgomery, Maureen O'Oara e John

.

NO PROGRAMA
VIDAS QUE SE ENTRELAÇAM (Nac.)
... , ADMIRANDO O HEROI (Short)
Preço1t: Cr$ 1,50 e 1.00. Censura Livre

� . .

Sutton

. CIME ('IMPERIAL')
A's 7 1-/2 horas

. ULTIMA EXIBIÇÃO
O ORIENTE e o OCIDENTE

.e. encoatram ... Dum romance tão grandioso como a propria vida:

....E as chuvas chegaram
com Tyrone Power. George. Brent. Myrna Loy e

Brends Joyce
CINE JORNAL BRASILEIRO Nac.
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

Preços: 2,0-0 e 2.00. Imp. 14 a00l

o ESTADO
Diário Vespert.no REPRESENTANTE

I

Fábrica de Perfumaria de São Paulo precisa de represen
tante ativo e relacionado no ramo. para todo o Estado
de Santa Catarina, e que possúa organização para ven

das no interior. Cartas com tontes de reterencias a CIi
dio Mortari - Rua Cachoeira N° 1793 - São Paulo.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.o 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Nia CapUal:

Ano CrI 70,00
Semestre CrI 40,00
Trimestre �rl 20,00
Mês Cri 7,00
Número avullo CrI 0,30

No Ineertor:
Ano Crf 80,00
Semestre Cr. 4.5.0(}
Trimestre CrI 25.00

Anúncio. mediante eontrato.

Os originail. mesmo não publl·
cstlos, nã? lerão devolvido•.

Decididos a resistir alé o últ,imo
PARiS, 23 (U: P.) - Mai.s de 5 mil prISiOill'e,iros foram

feitos ontem pelo Segundo Exército brítâníco, En.tre estes, fi
gura o, almirante �ngel, sub-comandante das fôrç� alemãs no

Mar do 'Norte, que foi aprisionado. Apesar de tudo aínda há.
nasístas decididos a resistir até o último.

----,------.------�----------------------------------..

Antônio Tonér. e

Antonieta de O. Tonéra
Crlstobal Almendros I

Madalena Torres Alm.nclros
. A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emítídos nos

artigos assinados

Precila-I. grando quantidade d.
borboletal azuel, conhec!dQII como
MQRPHO AEGA. muito comum no

Bro.iI. Paga-Ie a dinheiro qualqu.r
quantidade. Paga-Ie Cr$ 2,00 por
cada bor»olheta MORPHO AEGA
em baa. condiçõ.e. R..poeta. para:
- Butterfly Co., 297 EQllt 98 th
Street. Broocldyn. New York.

Eacreva via aerea.

part�cipam aoe parentel •

p...áal amiOal, o contrato
d. calamento de leu .nt.ado
JOSE' • com a litnhorinha

Ana Almen,droe.

comunicam 001 par.nte. e

conhecido. o contrato de
calam.nto de euo filha ANA,

com o .nr.
JOI' d. Oliveil'Cl.

No bar e no lar
KNO'l'

I não deve faliu

1------JO-SE�;g·
.

--__i�._��·

Confirmam
Florian6poU•• 19.� ..

VENDEM-SE'·
BOI APOeIRANA, Norte do Parané'
Dois grandes armazens um com instalações de mequinarics

e outro para capacidade de 30.00 aaccs, �aquinâ, de arroz.

nova, produção diaria 100 sacos beneficiados, cnaquÍna de café
400 arrobas, moinho de fub�. locomovei ,meticaao 10 H,P.
nominais. 3 otimas casas residenciais, U�8 CQm água e e.gito,
luz elétrica na porta. poço com bomba 8utomatic. e reler

vatorio para 3,000. litros de -água, area do terreno, 5.0oq· me
tros quadrados e a 100 metros da estação. Preço de ocasião,
sem intermediario. Rua Marcos Arruda, 348. São Paulo.
Tratar com Cimino, ou na mesma localidade. Maquiaa Santa
Clara.

Agenfes Vendedores
Para a v.ndca d. liYrol ••peci.li.aeiol '1ue int.realQRt. � uma

ela••• de proj.géio' .oeial. pr.eilam· ••• em todaa a. cidaQ" do

BralH. d. corretorel ativol. Cl ba•• d. comil.ao, que deit.m

cOZl.tantement. elcrit6riol. Oferta. dando todol OI d.tCllh...

font.. d. r.f.rincla. para Q CAIXA POSTAL, 1.226 ••

RIO DE JANEIRO.

FARM.ACIA ESPERANÇA
A SUA F!lUCIA

,

I. C....... Mafra, 4 • 5 - '08 1.1.41
lat.np .......

ADVOGADÕS'

Fabricante e di.bibuidore. da. a.famada. c:on

fecções -DISTINTA" e RIVET. Pos.ue um gran
de sortimento d. casemiral, riscado., brina
bona e batoto., algodões, morins e a"iamento.
para alfai�te.. que receba diretamente da.

m.lhor•• fábrica.. A Cala ·A CAPlTAL- chama a atenç60 do." Snrs. Gomerciant... do interior no sentido de lhe fa••rem UeDa

.. vi.itcl cmtes de efetuarem suai compras. MATRIZ em Florian6poli•• - FILIAIS em Blumenau e Laje••

"3 v.-l .

,
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Indicador Médico
DR,� -A.' SANTAELlA·'

ANTONIO MONIZ
DE ARACIO
::·P=::;-v::-..·.::: Reserva·s·

..

Otiiói-·····-1CONSULTÓRIO:R. João Pinto 7Diá· Nova York,- (S. I.'H.) 766rJamente c1U 1... 1'1 boru. RUIDaM·
OU: Alm1rut.. ..a.-. ... ._• ...,

- Durante mais de dois anos,

Ia maioria do ouro l'ecem-ex-

C�jnica méd-ico-�!�úrgica de Olhos - Ouv!dos. Nariz - Garg�nta. traido produzido pelos' países I' DIploma de hablhtaça? do Con.selho NacIOnal de OftalmologIa. DR REM IG IO latino-americanos tem sido de-
.
CONSULTóRIO - Fehpe SchmIdt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259,

I·
. ,. ,

RESIDENCIA -. Conselheiro Marra. 77. j CLlNICA. UDICA:
tIdo por esses palses .ao lllves

I./'.ol� Internu, de Senhora. • on. de ser embarcado para os Es-
. DR. GEBHARD HROMADA �ou .m 0«-11. CONSULTORIO: Rut tados Unidos, salientou o. "Na-

"

. . . ., . .

I
"ellpe 8chm1cit - Ilc11tlcl0 Am6Ha Neto, tional City Bank" numa anã-

...,;t::_;t� EspeClahsHta e� lal��M�Ir�rlgIca e tgi,�eeOIOgla "GIM 11182, • l. 12 • 1. la 1'1 horu, RJI. lise das reservas ouro do exte-
;.� • osplta 19ue ou o .ID�CIA: J Largo Benjamin .

, ;
'IBIRAm (HAMóNIA) - Santa Catarina Con.tante, 3 fl�. ouro recem-extraido de

sete de outras repúblicas ame
ricanas inclusive o México, no
ano de 1944, aproximou-se. de
US$ 82.000.000 comparados a

$84.000.000 anuais em 1942 e

1943. Entrementes, a produção'
dos Estados Unidos de ouro resó, age do
cem-e)Ctraido baiXiOu para
$35.000.000 em 1944 em rela
ção $169.000:000 em 1941 Gomo
resultado da

_ diminuição de
extração de ouro para dedicar
as reservas humanas à indús
tria de guerra.

.

As reservas ouro dos paises
làtino-americanos, acentua o

banco, também fotam amplia-
_1__.. das pelos embarques dos estb-

R H BOSCO' LTDA ques do Tesouro dóS: Estados.
. .

i Unidos. Nos primeiros nove
..
••

..

.'. meses de 1944, notou o banco.
ITAIAi - '5· CATARINA o Brasil, a Colombia, a Vene

zuela, o Uruguai e' a Argenti
na, adquiriram nos Estados
Unidos, quer para' embàrque
quer para conservar neste país,
mais de $160.000.000 em ouro.
�-.--_.- .. ---------_._ ..�......�

4

Nó-bá'j.�enõ lar
OVh"

KNOT
njo �(lYe faltar

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentats, 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 --"- DOENCAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Ne to
- Rua Felipe Schmídt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de' Carvalho nO 18 - Florianópolis.

DR. A R' A U' J'O
Assi8tente do Prof, Sanson, do Rio de JaJaetl'O

ESPECIALISTA
Doenças e operações <",os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

·CLrw-gla moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu
da bôca fendIdos de nascença)

EsOfagoscopla, traquêosccpía, bl�oncoscopia para retirada de corpos estranhos,
CONSULTAS: das 10 à8 12 e lIas 15 às 18 boras

Rua Vitol' Meireles. 24 - Fone: 1.447

, DR. SETTE GUSMAO
CHÉl'oE DOS SERVIÇOS ,DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE I!: [)()

,

..

,

HOSPITAL "NER:mU RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - E1(·esta,
gíárto do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex·médlco Interno do

,

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLtNlCa QERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .(,; TRA1'Al\IENTO IilSPECIAJ,IZADO

DAS DOENÇAS DO APAR11JLHO RESPIRATóRIO.. " .

OPERACÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Dlàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18.

RESIDli:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Tel. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico elpecialilta em DOENÇAS DOS OLHOS

curso M At>erlekloamento e Longa PrAtica no Rio c14 Janeiro
VOl'U!lULT.&j - Pela manha: 41artamt!lllte cIu lO,30à.12 hs, à tarde ezc.ptoaOI
_badoe, 4'b 11.10 Alo 111 bor.. .....; CONSULTóRIO: Ru .1010 f'blto .. 'l, _lindo -

..Ma;': '1."1 - Keal�.cl.: Bu l"reIIld_te eoattaho, 'L

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL' - ALTA CIRURGIA - MOL1l:STiAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de 810 Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço Cirurg!co do Prof. Al1p!o Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias, biliares, lIlltestinos <lelgado e gr08SO, tírõíde, rins,

próstata•. bex�a, útero, ovãríos e trompas. Varicoceie, hídeocele, varizes e' hérnia.
CONSULTAS: •

da...·2.. II horas, à Rua FeUpe. Schmldt, 21 (altos da CrulS Paraíso). Tel. Ui�.
RESIDli:NCIA: RUJII Esteves Jüníor, 179; Tel. M7M

DR. ·MARI.O W,E'NDHAUSEN
(Diplomado pela Faç.ulciacie Nac,. ele Me<1Iclna da UniTeraldade do BruIl)

_-Illte.rno do 8en'100, d4i CUnJea M�ca cio ProtesJor o....aldo OUYen. mid1co 40
"

'

Dep8rtamento d. Sadde
ULlNIC4 ••,DICA - .•0INtJaa blter:au de ad.ltM e crtaa('U. cONSULTóRIQ

• K.IlSWUCJA: R.a BeUpe SchmJdt L 18 - TeL 811. OONSULTAB -- Du li Alo lI.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
o.. 8.r",lço. ie Clínica Infantil da Assistência Municipal • Ho.pltal

de Caridade

OONSUIw���J�1u����AM2��d��A!t��IOEs.��!2�. foa. 1....
" C.onl!ulta. das 2 às 6 horas

'RESIDENCIA; Rua Marechal G�lherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço· de SWI8 do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: dás 3 às 6 h .
..._ R. Felipe Schmidt, 46

RES.: .I;i. Joinvile, 47 - FONE 1648
--------------------

DR. SAVAS LACERD.A

etc,

tNSTITUTO DE DIAGNOSnCO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"

�. �

GRATIS!pefa este livro
U111 fort.ificante poderoso

e logico 1
Qualquer um poda entender a. ra'Zlí.. que fazem de TONIFORÇA

o ma.is perfeito do. fortificantes modernos,
TONIFORÇA, associação de 4 fortificante. em um

IIIguinte modo:

I . Estimuland o o apetite (Arrenal e Guaraná)
2 • 'Equilibrando o. nervo. (Guaraná e Noz de Itola)
3 • Facilitando a digestão (Noz Vomica)
4 • Estimulando a vida do organismo lLacbfosfato de Calcior

D�EN_C:AS. DAS AVES E REMEDIO�
,;..'.._, ....--......- -' -__ .

COMISSÁRIOS DE AVARI'AS
Represe'ntações

Consignações •• Conta Pr6pl'ia
Rua Pedro Ferreira, 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Endere ço Telegráfico

rormac1o pela Un11'erIl19de ci. o.u.bra
Com pr6t1<;a noo ho8pltate europeu.

CUn1ca m6c11C8 em .eraI. pediatria, cioen·
... cio I!tetema neryo.o. ap&relho .en1to

url!n6rio do homem • c1e mulher
.....te. T6calco: DR. PAULO 'l'AVA.Jm8
0unI0 de Raciiolotrte Clln1C8 com o M.

llanoel ci. A.breu Campanarlo (810 Pau·
�. Eapectal1acio em Hl«iene • SaM.
PI1bUca. pela Unlnrll1dacá cio Rlb de Ja·
�.iro. - Gablnet. ci. Ralo X - JUectro
�oanfte cl1n1.. - Ketabollmlo ba·
-.l - Son<àa'em Duoc1enal - �b1nete
t. tte10terapte - Laboratório ci•.mlCrOIt
copia • anAl.tee Clln1C8. - Rua J'en:Iaado
Ilac:hado. I. Fone l,lH. - J'lor.lanópol1ll-

Dr. Newton d'Avlla

• J

TONIFORÇA tonico para 011 fracos, força para. os debei•.
N.á... �ande seu nome e endereço para o representante neste

Estado. Machado & Cia., Rua João Pinto 5. FLorian6poli.. e rece

berá, pela volta do correio, gratuitamente, um exemplar completo da
"novela «TRES VIDAS» de Amaral Gurgel.

....� � � ..
,

'(Avie '2i:rilZeiros éliJ seiOS pi G porte postal
,UZINAS ClilI'lfC:AS, BRASILEIR.o\S;L TDA,

C.pOStAl.t� .J"'SOTlcAeAL fIT,S.'AUlO
'

o PRECEITO DO DIA
A cura da prisão de ven tre não

.e faz com comprimidos e remédio.
anunciados corno «infalíveis». O
mal quasi sempre está subordina'
do a erros alimentare. que cumpre
corrigir sob orientação do médico.
Se lofre de prisão de ventre,

procure c médico; êle, e ninguém
mais; está em condições de dar
conselho, • orientar o tratamento ..
iNES•.

Operaçõe•.• Vias Urinaria. -- Dosn
çall! dos intestino., réto e anuI
-- Hem.orroidas. Tratamento da

coltte amebiana.
Fisioterapia .- Infra.vermelho I

Coneult: Vitor Meirel., 28.
Atende diariamente à. 11.30 h.o .,

o tarde, da. 16 h•. em diant.!
R..id: Vidal Ramo.. 66.

f'<m.. 1067

Dr. LADRO. DADRA
EspeclalJata em Doençsa de 8ellho

ru - Vias urtiríáriaa.
CUrso de especíallzação de Gineco

logia (doenças de Sennorae) com o

Professor Moraes de Barr-os, da Fa.
culdade de Medicina de São Paulo.
Tratamento especíaltzado," médico •

cirúrgico, das afécções do &�lho
genital temln1no (Útero, OTlrloe,

, 'trompas, ete.j ,

CUra radical l1u llltlaIl!J&ÇÕee doe
anexoa (OyArios, trompas), sem ope

c' ração). Tratamento de todos OI di,·
t11rblo. c1e meaatraaçAo • da _term·
dada.

Tratamento moderno ela btellorra·
cta IlI1lda e crônica, em amboa OI

sexos, por proc,esso. modemoe eob
contrOle endoecóplco - Uretroeoopla
- e cie laboratório.

FISIOTERAPIA - DiATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Ou 10,30 .. lJ

horu e da. � U II,
Consultório - Rua T.tradente. 16-

I'one: 1.663.
ReS1�C1a - Rua nraden� ,

(llobrado).

�edijação
O Senhor Jesús fez-nos a

confortante 'promessa de Sua
egunda vinda a êste mundo.
A primeira vez que aquí víe
a, colocara os fundamentos do
Seu reino indicando aos ho
mens como se tornar súditos
dêle. Seu segundo advento, po
rém, terá dois únicos objetivos

Iem vista: dar fim ao regímem
do pecado e estabelecer Sua
eterna realeza de paz e bem
estar.
O crédo crtstão assegura-nos

de que Cristo. em realidade
virá. Os proretas do V. Testa
mento muito falaram de Sua
segunda vinda pessoal, visível
a todos os homens. E os

apóstO-120s que com o Senhor convive

n;m, trataram diligentemente ,

deste maior tema do Evange
lho, fazendo a êle 18 referên
cias no N. Testamento. I"Não se turbe o vosso cora

ção", dissera o Senhor, "crêdes
em Deus, crêde também em

·1Mim. Na casa de Meu Pai há
muitas moradas; senão fôsse ... ... _

assim, Eu vá-lo teria dito; vou

preparar-vos lugar. E se Eu
rôr, e vos preparar lugar, vi-

.

rei outra vez, e vos levarei para
Mim mesmo, para que onde Eu
estiver estejais vós também".
No Apocalipse, descreve S.

João maravilhosas visões, que
lhe foram concedidas, concer
nentes à volta de Cristo em

glória e majestade.
A promessa da segunda vin

da de Cristo, como Rei dos reis
e Senhor dos senhores, tem
sido a confortadora esperança
dos aflitos porém sinceros cris
tãos de todos os tempos decor
ridos. De S. Paulo, o maior em
baixador de Cristo ao mundo,
temos as seguintes palavras de
tnspíradora confiança: I" r .. �
,.'-'Ag-ua�dando a benaventura-j

da esperança e o aparecimen- I !"'--------------t1:0 da glória do. grande Deus e j M·ach.ado:& V.'·IOI',..
-

nosso Senhor 'Jesús Cristo". I
. \t;

Preparemo-nos, pois para re- Vendeq,orea exclusivos das }.,�
cebermos Jesús com regosijo e afamadas m:áquin,s8 de e.ol�

grande alegria. tura marca «RENNER.,
Vendas à vista e a prue.
Rua Trajano. 7 - Sobrado

Florianópolis.EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem .ser evih·
dos. Contribua para a Caixa de Es- I

molas aos Indigentes de' Floriànó-
-- oiíIioo_""

polis. .!!'"'"---------------

Ir. Glerrei'ro da .,FOBseca
.

MÉDICO
Todos os dias em Santo

;Amaro
Atende a qUCllquer hora do

dia e da noiU.
.

RESIDtNCIA:
Hot.l ao Snr. Cunha

SANTO A�ARO

Visite, sem compromlSS'S, •

LltlAIII liSA

DR.

SEGUROS DE:
Trans�ortes Maritimo.; Ferra.
viário., Radoviário., Aéreos.
Cosdo., F8go. Acidente. do
Trabejlho. Acidentes Pu.oaia,
Respc.nlabUidade Civil e Vida.

Rua .Deodore, :33
Florianópolis

Livras novos e u�adol.
em

. diversos' ldicmas.

Atende encomendaa de
obras editadas no lSr8lil

ou no estrangeiro,
Novidades todas aS

se�8nas

«BOSCO»

olt

SIS. DEITISTAS
Executo qualquer .tipp de
dentaduras, ..pontes em
ouro ou palacril. Censerto
dentaduras em 2· horas

apenas..

CONSTANTINO SERRAJlNE
Rua Duarte Schutel 11

No bar e no Jar
KNOT

não deve faltar

.......................

'Móveis
Comprar, vender ou aluglr

.•6 IÚi" .

. . .'..

A SERVIDO,Rft
[a maior ofgariiza,�ão 110

o'nero n..tCl capital]
Rua João Pinto, 4,

Foae 775.

Dr. Artar Pereira
., Oliveira

Clinica aefal d:e Adulto.
Doença. da. crionçaa

La.borat6rio d. AnáUI..
clÚlJc<s..

. .

Coneult6rio: rua Felipe Seh.
midt, 21 [alto. da Cala Pc
.'fCliaO], da. 1030 á. 12 e da.

Il� ã.1 18 h..
..

Re.idência :.rUQ Vi.c. d. Ouro
Pr.to; 64;

JFon.• : 769 [monual}

Aceitam';•• encbmenda.

BAZAR'DE I·DOAS
(onfe(ões -- Alta costura

Ncvidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ve·n.la· de terras Oficiais brasileiros comparecem
U ã conferência 'an;.Amerlcana

VendlnSe uma área de ter- de- DireIto Militar
ras com ,9.00a.Ooo m2. (nove Washíngton - (S. I. Hi)' -

milhões Iile metros quadrados, A Conferência Pam-Amerícana
medidos e- livremente desem- sôbre o Direito Militar, em.

baracado-de quaisquer onus e Chicago, congregou nos Esta

embargos, _s1tuado .

no n:un�- dos Unidos magistrados de 13

cípío de Soo Joaquim, Dístrí- repúhlír-as centro' e sul-ameri

to de ürubící, Estado de San- canas. bem como estaduníden

ta oataríne, sendo dois mi- ses. Ab�'Í11do a sessão de cinco

ínões de metros quadrados semanas, o major-general My
mais ou .menos de terras de ron C. Cramer, Aaúítor Geral

campos e o restante terras de do Exército. dos Estados Uní

matas, contendo uma grande dos, .def'inlu corno objetivo da

quantidade de Pinheiros para mesma a extensão da troca de

Ihdustria de Serraria e díver- valiosas informações 'entre, as

MS qualídades de outras ma- Américas a um nOMO campo.
«eiras. AS

...
divisas dêste terreno I . R.epl'e.sentam o Brasil, no

estão entre dois rios que des- dístínto conclave de magístra
sem de uma cordilheira de lés- dos militares do Hemisfério, o

te a oéste, em que têm qual- general Washington vaz de

quer dêles capacidade para Melo, ministro do Supremo Tri
montar qualquer máquina de bunal Mídítar 'e membro do Su
serraria e outras maquinas. premo Conselho de Juseíça Mi
Misto COm êste terreno exíste Iitar da Fôrça Expedicionária
díversos também com grande Brasíleira e o brigadeiro do a�
quantidade de pinhais. para Amilcar Sérgio Veloso Peder
serem provavelmente vendi- neíras, mírrístro do Supremo
das. 1lste terreno distante da T,ribun3J1 Militar. P�l.ltroqnado
séde de trrubieí 18 quilômetros pelo Departamento da Guerra
sendo 12 já cortado peja es- dos Estados Unidos e pelo Es
trada de rodagem de Urubicí critório do Coordenador dos
fi, São Joaquim, e o restante Assuntos Inter-Americanos, ll.

terreno facilmente de fazer conferência destinava-se a re

estrada. Na barra dos ditos lacíonar os magistrados mílíta
ríos têm uma quéda já medi- 1'(''3 visitantes com o fUjnciona-

- da com 70 metros de altura. mente do sistema de justiça
Ql.lem interessar fazer qual- militar nos Estados Unidos.
quer negbcio deve ter entendí- Serviria, ao mesmo, tempo, pa
mento com o proprietário sr. ra dar aos seus colégas norte
J,()M. Tdnda:de Vieira de Sou- americanos uma visão de pro"!
za, residente na séde de Uru- reSSDS semelhantes nas outras
bicí. '

Américas. (841).

COMPRA-SE
q.uaJqaer ,dpo de maquinas de
cOatuta. de pé ou de mão,
amm csmc : bicicletas, moto

.

ciêletaa e motores e,m geral.
.... . Informações tom Mach.ado
& VeJo80� à rua Trajano n. 8

;,
-'o- aubrado __;�ori8nópoli8.
rA·SA.. Compra" uma,
" no centro da ci
d,ade. atê 2S mil cruzeiros.

, Informações nesta redação.
f ' .,.;.. �.;,�.�

·IBID�SE :::it�r�:i���:
(�ir�. , C0m'

.

cua, pasto. bÔa
,ágUe e pequena cJtá:éara. Tra·
'tar a Ave.i.da Matifo Ramos, 50.

VERMINOSE INFANTIL
vennífugo - Plll'gat�vu,
sem cont ra-tnuícaeão,
F!\cll de tomar, Efeito

seguro nas verminoses
das crianças.

Vermílugo de
ICEMP

·I.4nde;"sA Po.r motivo. deO 1] VIagem, um

q.uarto ctM.npleto (moveis de
iírltnlia). com 5 mêses de UfO.

Ver e tratar à Travessa
Ratkliff n. 2 - terreo. V. 3

'.

VENbE-SE
'Uma Ii'mosine Chevrolet tipo

1940.
Uma limo.sine Chevrolet tipo

1939 . de ltncp, com gasogenio
proopta para viagens.
..

Uma limôsine Chevrolet 1937
com gasog'enio.
Uma barata Ford 1929 com

C'8Iogeni,o em perfeito estado.
Uma bar'm Plimot com ga·

sogenio. Tudo' 'por preço de
ocasHio.' Ver e tratar com IJa·
1au, 'à rua Secundino Peixoto n.

:64. Estreite. 5 v. - 2

Vende-se
Uma Casa comercial, de óti

mo ramo,. situada no ceatro;
- Um motor el etrico de

4 1/2 H. P., em ótimas condi·
çõe.s de funcionamento

"":' Um' sitio, em Barreiros.
medindo 70�OOO. m2 com 2

J

c&sas.

. Um estabelizador de bÔa
.

qu.li�cte.
Tratar· na '«A, Servidora-. R.

João Pinto. 4, nesta capital.

GRATISI
Quer receber 6tima .urprela?
que o fará feliz I e lhe lerá
de valiola utilidade! E.creva
o Soarei, à Caixa POltal, 84 ,

Niterói. .. E.tado do Rio .

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. C. A.
Victor. Válvul&s e Discos.
R�. CQQlIClheiro Mlfra. 9

geral e pelaI sentaçãO" de "ve
lhice". Oa primeiroa sintnmal
são em geral aa torturantee
dôres nas costas. Os rinl estio
então aobrecarrea;ados' e·infla·
mados - e. como conlequencia ,!
'Vos a"altam estas· terriveia
dôres na. costas. AI PiJulaa
De Witt vão ter à .� de
todos 011 vossos males - ROI

Rins. A sua ação é indicada �

sq;ura
.

em todos OI ca&OI de:

DÔRES NA -CINTURA ..

REUMATISMO - LUM
BAGO - DÓRIS NAS
COSTAS E JUNTAI

ou d. qua••q...r

PA RA Õ�S:-::·R�...___ IRREGULARIDADII

, ... s
URINAiIAS'

BE' ""f E.A
• -= X'GA .. ��," -

.'

.'

Pallu ·a s Df-W IT21
O .,idro ,,,ande de Pilulaa De Witt. cold.ndo due. t'.'" • m qáan-
tidltde do tamanbo pequeno, _ta proporeioZ'llÚD»nt. -vi'o .

o tormento das Dôres na nocivos e os eliminam do OI"

Cintura, do Reumatismo, da ganismo, sob forma de urina.

sen.ação de "envelhecimento", As Pilulas 'De Witt para OI

rln dôres nae juntas, é devido Rins e a Bexia:ã são fabricadas
exclusivamente ao funciona- para o fim especial de ajudar
men&' anormal dos rins. os rins doentes. De modo bran-
:e: importante conservar os ,do mas seguro, elas tonificam
rins em perfeito estado de fun- os rins de tal maneira que estes

cionamento e combater ime- possam executar ci trabalho
diatamente quaesquer sinto- que a Natureza lhes confiou.
mas de alteração do mesmo. Os tóxicos acumulados são filo
Todo adiamento é perigoso. trados e eliminados do orga
Os rins executam o trabalho nismo e novamente podereis
importantíssimo de reter por desfrutar saúde. e gozar la vida.

filtração as substancias nocivas Alterada a saúde dos Rins de
ao organismo. Dia e noite se vido a causas como abalos. res-
produzem elementos como aci- friamentos, manifestações se-

do úrico, bactérias vivas emor- cundarias da gripe ou outras

tas, celulas diversas bem corno doenças, surgem embaraços ao

outros produtos que acarreta- seu funcionamento e eles não

riam rapidamente a vossa mor- mais conseguem eliminar todos
te si lhes fosse permitido per- os tóxicos. Estes tODCOS e prín-
manecer no vosso organismo. cipalmente o acido urico, se

Cada articulação dos membros. acumulam nos musculos e nas

cada movimento respiratorio' juntas e são responsaveis pelas
ou batimento cardiaco, mais dôres mtensas do reumatismo,
ainda, cada pensamento e emo- pelo lumbago, pela prostração
ção concorrem para a

produção desses tODCOI.
Quando sãoa, os rins
l':I1tram_ elementos

•

............ e-...
-

...wu__-r.a................. .,......_.• SU'!IIf'» .......w. ue ••••NU U III ...

COMPANHIA "AlJANÇA DA BAIA"
F.dada em 1878 - Séde: lAIA
INCENDIOS E TRANSPORTES

C1fr.. do b&l8llço de 1.4S:

ca�ltal e reservae ..

ResponsabUidadee ..

ReceIta ..•......•.••..•......••..•.•....•••.••.•.

Ativo •......•••.......•• , .•..••••••••••.•••.•••••

Slnlstr08 . pagos iI!JOtI �lt1'InoII 10 moa •••..•••.•••••••

Respon.iJa!bllldades ••.•••.•.•..•••.•••••••••••••••••

74.617.035,30
6.978.401.755,91

84.616.21&,90
129.920�OO6,90
86.629.898.90

76.736.401.106,20

Fundado um novo grêMio
estudantil .em· ftorlan6potis
Firmado pelos jovens estudan

tes Rubens Silva e Dolores Pena,
respectivamente, presidente e li'
secretária do grêmio cultural
Prof", Antonieta de Barros, rece·
bemos o seguinte ofício, datado de
17 do fluente: "Exmo. Sr.

.

Cumprimos o dever, que nos é
prazer e honra, de comunicar o v.

excia. que, a 10 de mal'ço, os aluo
nos do Curso Normal do Instituto
de Educação de Florianópolis, fun
daram o Grêmio Cultural Profes
sora Antonieta de Barios. cuja: primeira Diretoria ficou assim cons·
tituida:
Presidente: Rubens_.Silva; Vice

presidente: Orestildo Tomasselli;
10 Secretário: Dolores Pena; 2Q S�
cretárlo: Antônio Sous-a: Tesourei·
ro: Américo Silv.a; Agradecidos: pe
la. Simpatia que v. excia. 110S· dis
pensar, aproveitamos a oportuni
dade, para apresentar nossos- pro
testos de elevada· estimá e grande
apreço".
Agradecendo a gentileza da co·

municação, formulamos os melhc.t
res votos para que a novel entida.
de estudantil alcance: o objetivo
visado.

Notas vieutificas
NOVO DEGELADOR PARA

AVIõES
Waslün,gtO'n - (S. L H.) -

Um dos maiores ri'sens do vôo,
o acúmulo de g;elo tSôbre as

aSaJs e as superficies de ,colltrô-
1e do avião, foi grandemente
reduzido pelos .novos desenvol
vime,ntos con5:egujdos nús mé
todos (le degelo 'pelo ,calor, ,ao

que informa o Comité Consul
tivo Nacional de Aeronáut�a
dos E.stados Unidos. De acôrd.o
com o. 'novo processo, destina,..
do ,a ser pa,rte iutegr8!,llte da
estrutura do 8iparelho, .o ar

quente usado ,no degelador é
'd 1 Proprietários - J. Moreira & Cia.aqueCI o pe os gases que esca- Motores para ma'quina de

paro do motor em câma'ras
compa.ctas. Para tal aqueci- A mal·s pfafefl·da Á ·Iueg&vel costura
mento dispôe-.se -de grande \I, ti a' • Usados, mesmo �feituolOl.
quantidade de calor, conforme ofereçam à Caixa Pol-tal· '&4.
demonstra o fato de que o a\l' 2 sorteios mensais 4 e 18 10 v. - 3
quente é transmitido às a.sas, Prefira ama parte de ••
superfície efa caurda e outras trôco em "Selos Pró Doente
part'es do aeroplano 'ua propor- PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00 Pobre do Hospital de Carld••
ção de cerca de 1.700.000 1!lTU de"� e estará cotrlb1l1lldo para
(unidades termais britânicas Muitas bonificações e médico graUs que êle tome mala ·um ·po.�de calor) p.or hora., ou seja, de leite, tellha 'meDw:res' .edl.
mais de 500 vezes o calor ne- Tudo isto por apenas Cr$ 1.00 came.tes, mais- eollf&rto' ••cessário para aquecer uma ca� I It d ._. t 4-_

.

-.

e o e 80u-.Imell o, e__ ·etc •••
sa médi'a de seis dependências..-------------------...---... (Campüa «e' n.m......d..

(834) _Ir
..

I·
do .0.•1 ,.. OadW.l. .

I Firma onti!C���ã��!!I�, o!O!!!!!I!��!, procura
\,. COZINHEIR,A

representante ou vi<1jr.mte poro. todo o Eltalio de Sant(l Coto- P.reciza-s8 de uma b&a
nio. E' indilpen.(iÍvel promover viag.nl r.gulare•• Ofértal para

I COZInheira. para uabalhar
I a Caixa Poetal 1468, S. Paulo. no Hotel da cidade de Nova.
'------------------------ Trento. InfórmaçW•• 'nCl Fal'

macia SClnto Ant6nio, '1\•••
ta cápi·tal. 3".• 2

APENAS Cr$ 3;00
Com essa infima quantia Vorê

está. al1xiliando o seu próxUlo.
Contribua para a Cma'u Esmolas
aos Indicentes 11. Flol'H.lLÓJlopl!.

DIRE".l'ONil8: - Dr..� .ct"UltTa J'l'â'e � OIIrnJho, Dr.�
� 8A • .AD.f81o lIUIorrL

.Acenctu e IJUb4I'lDc1u CD todo o 1IIl'l1tór1o 1I&doDal. - lIuoaral DO

UJ'U&'llti.� d. aftl'lu 11M prJ.ac1p&1.e�� .A.m6r1ca, IIuropa
• .unea.

AGl!lNTB EM II'LOBIANÓPOLI8
CAMPOS LOBO tA; CIA. - Baa FeUpe 8ellmI4t, ...
Vafu Poeta} .. 1. - Telefolle 1.881 - Elld. Tel•• -ALIANÇA
SlJB.AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt. BLUME·

NAU, BRUSQU}!l. LAGES E RIO DO SUL

Crédilo Múluo Predial

FARMACIA ESPERANÇA
•• I'araaee.ueo NILO LAUI
..,.

.

___ --. -1'111 r_-
� .Alape .. 1iIoI'n.....

: IfII"'ÍIIIIÍII _ .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DUi�ante a noite pas.sa��IAoL;J)���� (��) �!!���om!!!oD1�
.

Supremo Q: G. Allad:o, �4 (U. �.). - A TercelTa:, DIVisa0 que os russos penetraram no bairro de Koepeníck que fica a
Blindada de '.�,llte do Prtmeíro �xerclto norte-amer�cano sob

sudeste da praça Potsdarmer ; mas afirma que toram nova
o comando cj:ÇL general Hodges Iímpou, dl�Talllte a noite passa- mente' repelidos. Diz ainda o comunicado otícíal nazista queda, Dess�u, poderosa praça forte ge,Tmam�a que �efe:nde� .

o
fôrças soviéticas avançaram ao longo da avenida Prenlau, que

E.lba, a c�rea de 96 kms a sudoeste de Berlim, depois de varies
é uma da principais estradas que levam do subúrbio de Weís-dlas de VlIolentos c<;>mbates. semsee ao coração de Berlim.

Vonferênciaram OS três representantes -E---d-.___;_--�--'--Wâshington,23 (U. P.) - Os Si1'S. Sttetirriuis, Eden e Mo-

I Irev·ao aos'lotov mantiveram conferência àS'11 horas de hoje, 110 Departa-
.

monto de Estado, pela segunda vez, desde a chegada do Comis-
sário do Povo d�s Relações Exteriores da Urriào Soviétíca,

.

. .

MoJtov tenciona partir para São Francisco esta noite.

b
... .

AIWashington, 24 (U. P.) - Os míndstros das Relações Ex-

pes avaroster lores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Rússia oonteren- ..
.'

.

cíaram hoje duranute noventa minutos. Ao termímar a <I'euniãlO
Stettiníus dtrigíu-se à Casa Branca afim de ilnlforma,r ao pre-
sidente 'I'ruman os resul tados da, reunião. ...tJ4o.'4.1d. "","" \�� W .:: :,\\�,,(r �, \ �'\,�" .'

-

.
,

,'.

París, 24" (U. P.) - Tropas' ças franco-americanas já estão
francesas e norte - americanas assaltando os principais ba
lançaram-se à ofensiva geral Iuartes ocidentais bavaros, en-
na direção do reduto nazista tre os quais se destaca Muni-
11:0s alpe� bavaros. E�'8a ofen-

que. Outros despachos acres

sl�a, esta send� apoiada, no
centam que as fôrças de Pat

o�lente, p�l,as forças. de Ko-
ton atravessaram o rio' Naab

mev, que ja -conseguiram che- ,

gar ao Elba, na zona de Dres- numa frente de 11 kms. entre
den. De acôrdo com as mais Naburg, swarzenreiü, que foi
recentes informações as fôr·, flanqueada pelo norte.

Florlanõpolis 24 Abril de 1945

Rio, 28 (A. N.) - O sr. José da do Castelo, uma palma de
Roberto de Macedo Soares re-Iflores

naturais,
cebeu do embaixador Leão Ve- *

loso, ministro das Relações Ex- Rio,23 (A. N.) - O centená-
teríores do Brasil, o seguinte I rio <;lo Barão do Rio Branco foi

telegrama, de S. Francisco: I festIvam�n�e comemorada pe
Nosso pensamento está com QS la guarruçao do Agrupamento
companheiros do Itamarati., I de Léste, no_forte Rio Branco.

que hoje comemoram o cente- Pela manha, a tropa formou
nário daquele que tão grande em semi-círculo ao redor do
renome deu à ilustre casa em busto do grande chanceler, no
que nos formamos para servir interior do forte, tendo, entã?,
o Brasil. lugar o hasteamento do Paví-

* lhão Nacional.
São' Paulo, 23 (A. N.) - A cerimônia foi presidida pe-

Prosseguindo no programa co- lo General Teixeira dos San-
memorativo do centenário do tos. :

nascimento do Barão do Rio Discursou o comandante do
Branco realizou-se no Teatro forte, Capitão João Marcos

Municipal, a solenidade' da Bezerra Cavalcanti.
ínauguraçãe- da Exposição Rio ,*

Branco. A cerimônia foi muito Rio,23 (A. N.) - No Palácio
concorrida, comparecendo o do Itamaratí houve a cerímô-
mundo oficial e social. nia da inaguração da exposí-

• cão comemorativa' do centená-
Rio 23 (A. N.) - O Minis- rio do Barão do Rio Branco,

tério do Trabalho rendeu ex- I que f?i _ á visitação pú�lic.a. A
pressiva homenagem ao Barão exposlçao reune a ma1S mte
do Rio Branco, colocando, no I res�ante documentação sôbr.e
pedestal do monumento do a VIda e obra do grande brasl
grande chanceler, na esplana- Ileiro.

cssím l

o Comité qemocrático, pro
visório, realizará hoie, às 17
horas, frente ao Democrata
Clube (Praça 15 de Novem
bro) um . comício fim regosi·
;0 à entrada daaJôrçaa zus

aas em Berlim.
.

Comício

I_ui Capela
.

e senhor.
participam aos parentes e

pessoas de 'sua amizade que
sua filha Oecarine: contratou
casamento com o dr. Nilson .\

Vieira BorBes. II
--..__.....-.. --_-- ...._ •• _...""-&......

COOPERATIVA AVICOLA

o Centenário· de Rio Branco
;Muilo melhor

Teve lugar, quarta" f{'ira última,
na séde da Sociedade Catarinense
,de, Avicultura, uma reunião de in
teressados na indústria avícola
,éu;ja finalidade era a criacão de
umacooperatíva destíúadaa pro
mover e facilitar .os meios de aqui
sição de material e , alimentos ne
-cessárIos à referida indústrta, in
crementando, também, por 'sua vez
a criação e industrialização da
ave em larga escala. Estiveram
presentes o Dr. Tasso de Mi,randa,
Chefe da Agência do Serviço de
Economia Rural, Dr. Zarathrusta
Zohndahl, Agrunorno do Ministé
rio de Agricultura, Dr. Frederico
H. Leite, Agrónomo do Serviço de

Londres, 23 (U. P.) - Segundo rumores de Berlim, Hi-: Eeo.n'omia Rural e crescido numero

tler dirige pessoalmente a defesa da cidade. Estimaram em cem de lllteress�dos. No d�c�rrer dos
. , .

. trabalhos fieou resolvidà a. funda-nul, O numero de homen.s destmad.os a batalha de Berllm. ção da Cooperativa Avícola Cata-
r inense Ltda., onios estatutos, de-

"

pois de discutidos, foram aprova
dos e eleita .a diretoria que .ficou
assim constituida : Diretor-Presi
denje : Orestes Bíttencourt ; Dire
ror-Gerente: Nilton Diglacnmo da
Silva; Díretor-Comercial : .Frederi
co Di Bernardi; Conselbelros : Bo
herto Curt Schmldt, Celso T. Koe
r ich e Danton Parente Natividade.
O Conselho Fiscal tem a seguinte
constitutção : Ordway Conti, Gusta-
vo Gonzaga e Narbal Alves de Sou-
za, membr'os 'efetivos e Halo Balbi, "

Dr. Antônio Modesto Primo e, Dr. _

Moacir Tomé de Oliveíra suplen
tes. Dadas as altas finalidades da
nova entidade taeemos' votos pelo
seu proveitoso futuro.

Inesperada manobra de Pattoo
Paris, 23 (U. P.) - Quando zistas, nos alpes. bavaros.

se esperava que o Terceiro Avançando mais de 40 kms.
E�érciJto norte-americano pro-

I
em 24 horas, os tanques nor-

curasse cobrir os poucos qUi-I ..

lômetros que ainda o separam te-amencanos. �parecemm a

das forças russas, fazendo a, apena.s. 39 qUllo:t_netros de �Re
junção, Patton lançou, ínop> gensbírg ou Ratísbona, acerca
nadamente, todas as suas for- de 200 kms. de Berstegaden,
ças para o vale do Danubio, tendo colhido os nazistas com
contra o reduto final dos na- pletamente de- surpresa.

FIACOS •

ANtMlCOS
,

tOMEM

rlll C.1Ii
""SILVEDlA�

GraM.16"
LONDRES, 23 (U. P.) - O Daily Rera,ld, de Moscou"

di.ZI ; No bar e no lar ,

i-l_ue Stllllin. está. empregando qua.ntidade,s ,e:norm,es dum novo K NO T •••..

I

Manifestavão em, memória de Roosevelt �I'PO de a,rtIlhana :esada, no assalto a BHI'hm. r....
• _.,,,_!!��,._.d.e:!..!al!a� ....

Rio, 23 (A. �.) - C0I?-forme dos._ Traba�had�res e p e la «Frau» Rlbbentropp tentou fUUlrlLi;:r:' '::.rC!��:!�.K.estava ,.anunCIado reallzou-se Umao Metropolltana de Estu- .

. .. ...,_ � ""-"'"sexta feira últtma a grande dantes. Londres, 23 (U. P:) - Des- recusaram permitir-lhe entra- RITZ' Hora 3a-feiro, la
manifestação em memória do Dep?is d.e o or.ador ter feito pach� da cidade. suiça de Er� I da. A informação acr�s�en�a -17 'e 19.30 horc.
presidente Roosevelt. o elogIo do PresIdente Roose- mantmger, no lago Constanza, que numa luxuosa resldencla Seuao das moçQ.

. . . velt, o cortejo movimentou-se do correspondente do "Daily de Merrseburgo, também sô. George Reft, Marlene Dietrich.O po:o .d�sfllou sllencIosa- at� 8,. embaixada Americana, Express", Fred:eric Glanier, bre COl1'stanza, viviam a espô- Edward Robinson, num drama io
mente preSIdIdo. pelo retrato de cuja varanda o embaixador anuncia-se que a espôsa de sa de tres outros funcionários ��g��i::!mO� �m f!�:

a��y! Y7';do grande estadIsta. Adolfo BerleI' acompanhaao Ribbentrop, ministro do Exte- nazistas, Goering, Goebbels e romance. t80 ••magadot'C1, que na_ ..A homenagem foi organiza- de diversas autoddades diplo- rior da Alemanha, a-compa- Himmler, d�zendo que na ma- fC1Z tremer d. e.pcmto I '.
da pela Liga de Defesa Nacio- máticas assistiu a passagem do nl1ada de um filho de 12 anos drugada de domingo elas e Um fiI�����e�U�!7!onC1nt.,nal, União Nacional de Estu- cbrtejo que mais adiante se tentou, à noite de domingo, fu- seus serviçais sairam em dois �o progroma:dantes, Movimento Unificador dlÍspersou. gir para t'erritÓri.o suiço, na gTandes automoveis alemães·' Complemento nacional. DFB- ••••- -..----..- --- -.- - -.& __._._-.._ _.J ilha alemã Reichsnau não con- "Mercedes" em direção ao por- Impróprio até 14 ano.

H ',.;" Labora tório de Análises 'Clínicas se.guindo, poréT?'. "Frau" von to de Lirdau. Diz, igll:almente, Preços Cr$ 1.20, l,80.s 2,40

Rlbbentrop eXIglU arrogante- O despacho que partIram de
ROXY Hoje,' 3&.feiro, ••Farmacêutico CiERClHO SILVA mente aos guardas da frontei- Lindau 4 navios camuflados, 19.30 hora•.... ,

�
..

(Chefe do Serviço de Laboratório da ,Assi8t�nciQ) ra suiça que desse asilo a!lr- pintados d'e verde, e a bordo Ultima exibição
EXQme� de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer

mando que ela e o filho proce- viajam numerosos nazistas Jean Gabin e Ellen' DI'.w .m:
� ',' _. ; 'óutro

.

necessário para esclarecimento de diagnóstico. diam de Viena. Porém aqueles destacados.
Um film.O q���!l'd ldgri •

.

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.

M Ih
·

b· d
ma.... Um homem cOndenado Q

Ru�,.)���!�.�_���.....i�.�I!!!.!.e�J&.��!!!.;!..�;""���:�;� u· eres e crianças nas arrlea as ::: u:�i;�!: r::!��:Q��Q��m;:".

Horro,rizados com o que viram Londres, 23 (U. P.) - Até teirão. A isso, os alemães res- Um filmeui=q�:::i! produaido
, mulheres e crianças estão lu- pondem voltando seus canhões por Julien. Duvlvier o realizadQr d.LONDRES, 23 (U. P.) -- Dez membros do Par1lamento re- tanrclo nas barricadas levanta- contra os bairros orientais on· outro. grande. filme.!
gressaram a esta Oapital depois de terem visitado o campo de das nas ruas de Berlim, onde de está o inimigo russo. Inc1u- Impr6prio até 14 0Jl0tl

l' .COl1ce'llltracãrü al8mão de Buehen\ValIde. o,s mesmos mostraram· a batalha se torna de hora em sive a artilharia anti-aérea d.>
PreçOtl Cr$ 3,60 e 2,41l

se· horwrisados com que viram e com as provas que obtiveram hora mais encarniçada e im- Berlim está sendo utilizada p�. Amanhã no RITZ e' ROXY • 90.sôbre as tonturas alí prlllticadas pelos nazistas, bem como ou- piedosa. A artilharia pesada .õe. da camorodagem
tras in'fligidl1lis aos prisioneiros pel.os alemães, posteriormente russa está pulverizando o cen- las defensores no combate' de PERlGO NO ,:?ACIFICO,
transferidos para Buchenwalde. tro e os bairros ocidentais de terra, arrasando o pouco que S'..F.iro: A ma�ayilhQ de WaltBerlim, martelando s�stemáti- o fogo russo ainda deixara de Di.n.y

camente quarteirão pOl� quar- pé. A VITÓRIA PELA FORCA AÉREA

.1 "f,

,\. O: primeiro oficial brasileiro a
entrar em Bolonha

.... Com o }�O Grupo de Exérci- rBoa Vista como os homens sob
tos na Italla, 23 (U .. P.) -:- O seu comando dizem que a par
'},o tenente Roberto Boa VIsta, te principal da cidade está
da Fôrça Expedicionária Bra-.. , .

sileira morador no Rio de Ja- com mmto poucos vestIglOs de

neiro, 'parece ter sido o primei- destruição mas nos a�r�dores,
1'0 oficial brasileiro a entrar onde se encontram varIas ob
em Bolonha, depois da quéda jetivos milJtares, sofreram da-

. da cidade! Tanto' o t�ne.n�� UQS cQn�id$'l;'âv�l;l.
. ,

rumou para o Danubio·
Supremo Q. G. Aliado, 24 CU. P.) - Os soldados do gene

ral Patch rumaram para o Danubío, num segundo ponto ainda
não mencionado. A primeira cabeça de ponta PaJtch capturou
duas cidades.

Patch

Novo tipo de artilharia" pesada;

PARA fERIDAS"
•

E C Z E M A\ S,
IN FL AMACO,ES,
C o C E I R A' S,
F R ·1, E I R AS"
ESPINHAS' ��,=,.
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