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Comanda de uma fortaleza· subterrAneal
Londres, 25 (u. P.) - Não se confirmou a queda total de Berlim, anunciada pela emissora de -Lu ... '

xemburgo. As últimas notícias indicam que a luta continua, sangrenta e impressiOtlanle" nlls'
ruas da capital alemã-altar-mór do crime e da opressão. Hitler, segundo se informa, coman-

da, de uma fortaleza subterranea, as tropas defensoras.

) .
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PETAIN RENDEU· - SE
AOS FRANCESESo
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Londres, 24 (U. P.) - Uma I París, 24 (U. P.) - O govêr
notícia sensacional foi hoje a no francês enviou uma nota
decisão do marechal Petain de ao suiço marcando data e 10-
entregar - se ás autoridades i cal para que o marechal Pe
francesas. A notícia de rádio tain atravesse a fronteira fran
suíça disse ter o govêrno suíço co-suiça, afim de ser julgado
concedido autorização a Petaín na França onde foi acusado do
para atravessar território neu- crime de allta traícão.
tro, afim-de entregar-se às au-

�

torídades do seu país. Vindo da
Alemanha, Petain entrou na

Suiça às 9 horas da manhã
viajando acompanhado por
nove automoveís. Este último
fato parece indicar que outras
p e r 15 o n a I i d a d e s france
sas acompanharam o gesto do
antigo chefe de Estado. O ma

rechal aguardará instruções
de París, sôbre onde e quando
deverá entregar-se. Como se

sabe, Petain é acusado de alta

traição por ter entregue a

França aos nazistas e colabo
rado com estes.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

\

Declaração solene ao alto comando alemão
Londres, 24 (U. P.) - Foi � ref�rido ,doc�men�o, que r� aliad?s, de. cidadãos das Na-

hoje emitida a anunciada "De- f�i :rradIa.do a meia noite p�las çoes Umdas internados ou de

claração solene", pela qual
A

os rádíos-emíssoras desta �apItal, portados que se encontr�n; �a
chefes 'das três grandes poten- de Moscou. e de Washmgton, Alemanha ou nos _terntonos
cias aliadas dirigem-se aos tem o segull�te tex�o: "Os go- ocupados pelos alemaes, e, bem
membros do alto comando ale- vernos do Remo Unido, dos Es- aSSIm, aos membros da Gesta

mão e autoridades alemães em tados Unidos e Ada U. R. S. _S., po e 8: todos ?S que es�ejam. in
geral, para avisá-los de que se- 3m. nome de todas as Nações cl!mbIdos, seja qual f?r a fun

rão individualmente responsa- Unidas que se acham em guer- çao 0'l!-.o c�rgo, d� lidar �om
bilízados pelos atentados con- la .com a Ale�an.ha, por este o� p:-lslonelros alIados, cída

tra a integridade dos prisíoneí- :nelO �ornam público o presen- daos internados ou deportados,
ros de guerra aliados e traba- .e aVISO solene a todos os co- quer �as zonas de bat�lh� quer
lhadores estrangeiros ora sob mandantes e guardas encarre- nas linhas de comumcaçao ou

o domínio nazista. gados de prisioneiros de guer- nas áreas de retaguarda - DE-
CLARAM que responsabiliza
rão tais pessoas, não menos do
que o alto comando alemão e
as competentes autoridades ale-
mãs militares e navais, índíví- ESTOCOLMO, 24 (U. P.) - Combates duma fúria verda
dualmente, pela integridade e deíramente fantástãca 'travam-se nas ruas dos subúrbios a no
bem estar dê todos os prisio- roéste de Berlim, diz um despacho para a agência telegráficaneíros de guerra, cidadãos in- noruéga. Os russos estão realizando um esfôrço decisivo paraternados ?u deportados ora sob tomar de assalto os obstáculos anti-tanques, e luta-se agora
s�us CUIdados. DECLARA� corpo a corpo. Também nos subúrbios onlentaís luta-se pelaainda que todo aquele que for � posse de cada edifício. Afirma a agência que falharam as 'ten
ac�s8:d? d� maltratar ou de

l-uvas russas de alcançar o rio Elba em Wittenberg, 64 kms, a
pe�l�lltIr. sejam maltratado� os sudoéste de Berlim.

!�ti�F�i����{���i���� ft BOTALH" DE BERLIMlinhas de comunicação,em cam- H H II H '

pos de concentração, hospitais,
prisões ou em qualquer outra
parte, serão ímplacávelmente
p�rseguidos e levados à puni
çao. FAZEM SALIENTAR, ou

trossim, que consideração tal
responsabilidade como preva

MOSCOU, 25 (U. P.) - As últimas informações da frente, lescente em tôdas as círcuns-
de batalha anunciam que terminou praticamente a batalha: tâncias, e de caráter que se não
de Berlim. Essas informações dizem que em muitos distritos' pode transferir a qualquer ou
de Berlim as bandeiras swástícas foram arrancadas pelos rus- tro, sejam quais forem as au-

\ sos que colocaram em seu lugar bandeiras da URSS. toridades ou os indivíduos.
(aa.) - Winston Churchíll,
Henry Truman, Joseph Stalin".

-o ESTADO)
Avisamos ao pCl·

blico em geral,
que o preco. da
venda avulsa des
te jornal é de Cri
0,30 (Irinta centa
vos), por exem
plar.

A DIREÇÃO.
,

CORPO A CORPOOalu Ferrara
LONDRES 24' (U. P.) - O Q. G. AFiado na Ltália infor

ma que as tropa:s aliadas cruzaram o Tio Pó e ocuparam Fer

rara, importante cidade italiana.

Inferno nas ruas de Berlim
MOSCOU, 24 (U. P.) - Os defensores dos distritos .inte_r

nos de Berlim já começam a dar mostras de desmorauzaçao
afirma o .Isvestia. Assim, numa só rua rendem-se de uma vez

um grupo de 600 homens. Também,civis vão passa?do �ara os

bairros ocupados pelos russos. Esta: um verdadeiro !11.fe�no
nas ruas ainda defendidas pelos nazistas - acrescenta o íntor

mante. Em diversos bairros centrais, centenas de trabalhado
res forçados ucranianos e poloneses saudavam as tropas so-

viéticas.
.

Londres, 24 (D. P.) - A queda de estão dando mostras de cansaço e

Berlim esta iminente, podendo de desespero, diante do inferno de
mesmo SC'l' questão de algumas ho- fogo e aço. a que foram submeti
ras. Foi o que disse a emissora de dos. Cada vez mais - informou a

Moscou. O informante adianta que emissora soviética - e maíor o

a lula vai se desenvolvendo c 'não número de alemães que fogem das
pode prosseguir durante muito ruas ocupadas pelos nazistas para'
tempo. Com a queda de Berlim, as zonas da cidade ocupada pelos
afirmou o observador russo, o russos, onde há, póde-se dizer, re

monstro nazista fechará sua cova. lativamente calma. Além disso, os
• próprios soldados nazistas e em

Ll'TA. IMPRESSIONANTE maior escala os membros do Volks-
Londres, 24 (D. P.) - As infor- lurrn já 'não se mostram dispostos

mações sôhre o desenvolvimento a resistir até a morte e, sempre
da luta cm Berlim não imprcssio- que .Jodem, levantam bandeiras
nantes. Os poderosos tanques Sta- brancas, passando-se para o lado
11n e Serrnan abrem caminho pe- dos russos. Não se deve esquecer,
Ias avenidas e alamedas herlinen- por outra parte, que os trabalhado"

Praticamente terminada

Buenos Aires, 24 (U. P.) -

O govêrno do general Farrell
ordenou a todas as rádio emís
soras do país para que' não
transmitam a notícia da qué
da de Berlim, se a mesma che
gar fora de horas, isto é, entre
as 2 da madrugada e oíto da

NENHUM ACORDO �a���� �a��á�p�f;rg����!!
I Farrel, o povo somente sera

WASHINGTON, 24 (U. P.) -;- Revela-se que, ímpossíbüt- informado no dia seguinte.
tados até agora de Chegar a um acôI:do. sôbre a deliea�a situfl:"

ÇãO,. polonesa, os ministros do EXitenor do Grande Tr�o contí- Greve gerall1uarão as discussões ma:is tarde, na Conferência de Sao Fran- .

cisco.

• _

'

• em Mil ão .

ReSIStam, -ou serao fuzilados di;OS':,�!\;'���/dU;-i;;O;!:
MOSCOU, 24 (U. P.) - Os russos em Berlim intercepta- peu a greve geral em Milão.

ram uma ordem dirigida pelo comando alemão à sua artilha- ------------------------

ria, mandando que faça fogo sôbre a própria infantaria nazis- eRIANCAS NA LUTAta sempre que esta bata ,em retirada. No mesmo modo todos

,os, pedidos dirigidos pelos comandantes de setor alemão ao. al- Londres, 24 (U. P.) - A
) comando solicitando auxílio para a capi1ial receberam a res... emissora do Norte da Alema
posta: resistam a qualquer p1.·,eço ou serão fuzilados. Nessas in- nha informou que rapazes de
formações, caracteriza-se toda a violência da lu.ta que está 15 anos estão lutando na defe
aendQ travaQ,� d.�ntro da c�pit:al nazista. sª de B�rliln. Segu�do ªquelª

Hitler teve a honra particular
MOSCOU, 24 (U. P.) - Segundo o "Estrela Vermelha"

uma bateria russa foi levada desde as margens do Vistula com

o endereço especíal "Berlim". Quando chegou finalm��te a

capíta! do Reich, atirou uma série de granadas. �s�ecIals, ca

da uma com o respectivo endereço. Uma era dírigída a Goe

ríng, na rua Lepoíg, up1a a Goeb�els, na Praça Gum�er�e e

outra, ainda, ao Estado Maior nazista, n� praça do Niglípztes,
. A resistência de Hitler teve Ia honra particular de receber gra
nadas preparadas por duas operárias.

Ainda ?
••••

ses, a despeito das granadas Ian- res escravos, cuia maior parte são
çadas pelos defensores nazistas, E russos, polr.neses e franceses cola
para reduzir os pontos mais encar- boraram para a queda de avenidas
uíçados da resistência nazista cn- e, as vezes, de bairros ao poder
tram em uçâo os eelebres"Kata- russo.

chokau" disparando, de cada vez,
dois foguetes levando a morte aos

defensores nazistas.

•

•
OS ALRltIÃES lUOS'rRAlU
C\NS.AÇO � DESESPEJW
Londres, 24 (U. P.) - Mais da

metade de Berlim já se encontra
em poder rios "ussos e <tudo indica

que uma maior part,e da cidade
será controlada, nas próximas ho

ras, pelas fôrças soviéticas. E isso

porque; a despeito de todo o fana
tismo, os defensores de Berlim já

TUEllIUIJA A BANDEIRA DA
FOICE E DO llIARTELO

Londres, 24 (D. P.) - A bandei
ra vermelha da foice e do martelo
._- segundo os mais recentes des
pachos -- já está ondulando sôbre
as ruinas do Reikstage, em Pots
dammen, na estação de AnhaIter e

em Tiergarlen. Além disso, os rus
sos .iá estão eombatendo a menos
de 500 lllctms de Tempelhow, UiO
me�11l1) tempo em que convergem
para a praça Aleamden da qual se
ellcontl'am a muita pequena distan
cia. Entrementes, a UnteI' clen Lin
r)ell c outl'as avenidals, convertidas
em b�lllal'tes nazistas, estão sendo
reduzidas a pó pelo concentrado
fogo da artilharia russa, aumen

tando a "flllutástica fúria da bata
lha de Eerlim".

emissora, um garoto de 13 anos
que se apresentou no P. C. de
um dos bairros berlinenses, te
ve uma "bazooka" para "lutar
pela capital �Q Rei�n alemã9'\

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 variadíssimo e moderno estoque por preços

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

NV��!��!ª�' (,01º�nt'�"�9����!" O Mucus da" I
-- S��d��e�;����N;�;O�indhO ���i:':d:;;' ca't%��:�d,,;;da8�ecg� Asma D{ssolvido

Ivem, um chefe do movimento de re- Haya e outras. De Bcus chegou re-

R d tsistência, chegado àquela cidade. -ontementc a Londres, procedente OP I- amen eprocedente de Amsterrlam, inf'or- la Holanda libertada, e era ante-
ma que muitos dos habitantes des- ríorrncnta secretário elo primeiro-
ta última cidade foram assassina- .ninistro Pieter Ccrbrandv. Acres- Os ataques desesperadores e violentos da Dr. H. G, S.
dos pelos alemães no decurso do .entou ainda o dr. de Beus que ja- asma e bronquite envenenam o organismo, I
. .

I
-

líffcil minam a energia, arruínam a saúde e deinverno, apenas por terem usado mais se por era exagerar a .C 1 ICI bilitarn o coração. Em 3 minutos, Mendaco,luz elétrica. o que os nazistas con- situacão alimentar da Holanda nova fórmula médica, começa a circular
sideram sabotagem. O mesmo infor- ocupada c citou as quantidades de no sadll'ue, dominando rapidamente os ata-

I· t ti t ques. Desde o primeiro dia começa a desa-mante declarou ao jornal "Het Pa- J. tmen os que cons 1 ucm as pre- parecer a dificuldade em respírar e volta
rool" que as crianças percorreram caríssímas rações concedidas pelos o sono reparador. Tudo o que se faz ne

as ruas de Amsterdam chorando e nazistas. Lembrou também a ele- cessarío é toma!' 2 pastilhas de Mandaco

mendigando pão que aliás ninguern vada taxa ele mortalidade infantil �� ':s�;õe�u e b;����te�ont���enle lll,�;��
possue, pois há várias semanas a e de anciãos, e terminou suas de- rapida mesmo que se trate de cases rebel
falta desse produto e absoluta, Na claracões manifestando s é r i a s des e antigos. Mandaco tem tido tanto

�
-

I ti
. êxito que se oferece com ii garantia derua Utrecht, o informante viu um preocupacocs 1'e a 1varnente a SI- dar ao paciente respiração livre e faci! ra-

homem fechar os olhos Ientarnen- tuação que os holandeses deverão pidamente e completo alivio do sofrimento
te, como se fosse dormir, e cair enfrentar depois da lihertação. da asma em poucos dias. Peça Mandaco,

.

� hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossamorto. Esse chefe do movimento -,

garantia é a sua maior proteção.
clandestino acrescenta que jamais AS CRll'\ X<>Ul HOlL-\NDJ<J�.L'\S M dviu maiores colunas ele seres farné- SA INGIJATBRRA en aeo A;a!:n�:.m
lícos do que as que são formadas Segundo despacho de Lon- A t b ($ 10 00atualmente nos territórios ocupa- dres, o dr.. J. 'I'aubcr, do corpo mé- gora am em a r I

dos, a procura de alimento. Não dico ela Administração de Ajuda
obstante, raramente se ouvem e Reahilitacâo elas Nacões Unidas,
queixas, pois o povo está demasia- revelou ao -"British J\i(eclical Jour
do cansado e enfurecido para per- nal" como as críancas holandesas
der tempo com lamúrias. levadas para a Inglaterra afim de

• se restaurarem ele 'Sua
. precária

condição de saúde, em consequên
DA RO· cia das viscissitudes e sofrimentos

acarretados com a ocupação nazis
ta, estão aumentando ele peso e co
mecando a retomar as conclicões
normais de vitalidade.

-

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Fsrm, L. da CosIa Avila

MACHADO & CIA.

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificaçãfi) da gravi.
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. águas, etc,
�-----I"--"""--"""------..........-=

Grandeza e decadência do Reich
. Londres, - O povo alemão neste t ção. t::J {:OJnO os alemães também
.apagar das luzes, deve estar medí-] pretendiam. por meios dif'erentes e
tando sóbr« a transito riedade das l para fins inteiramente opostos. A
glorias IllL�ntla::a.s. �:(JIllU Nietzsche, grandeza nazista foi cremem, por
o seu genial filosofo, na segunda que se coustruino sôhre alicerces
fase de sua vida. reconhecerá a de- instaveis, porque foi edificada sôbre
eadênc!a de tod�s. os elementos do ruirias e argamassada com o sangue
humanismo t radic ional. e com ele de milhões de vitimas. Sua trànsí
concor.dar,á em que o Universo na- loriedade era f'atul, porque entre as
da mais e do que um punhado de divagações dos postas e a realidade
argila, que, entretanto, ao contr á- dos .fatos concretos, existem, tal eo-
rio do que dizia o autor de "Zara, mo se afirma no "Hamlet" muitas
trusta ", não podemos moldar de cousas com que não sonha;11 nossa
acôrtlo com a nossa Fantasia. De filosofia" ...
qualquer maneira, acompanhando

.

Nietzsche ou seguindo a teoria da -�-------- _

ordem moral insorjln .n a gravitação
universal, de que Goethe e Kant se
rnostr.i vam adeptos, o cidadão ger

Dois grandes armazens um com instalações de maquinarios mànico neste momento crucial paaa
e outro para capacidade de 30,00 sacos, maquina de arroz,

a vida de sua nacionalidade, não
poderá deixar dc refletir na ahdi

nova, produção dia ria 100 sacos beneficiados, maquina de café "ação de todos os poderes cspiri-
400 arrobas, moinho de fubá , locomoveI americano 10 H,P. lua is e temporais, prcconisados nos

nominais. 3 otimas casas residenciais, uma com água e esgôto, af'orismos nietzscheanos, quando
luz eletr ica na porta poço com bomba automatica e reser- e,:ocfl:m a questão social ;!té hoje

. .', nao rcso lvidu, e declaram-se a f'a-
vatorro para 3,000 lttros de agua, area do terreno, 5.000 me- \'01' dos que, renunciando H tudo,
tros q�adrados. e .

a 100 metros da estação, Preço d�_ ocasião, 'I· l'�t�o prun los a aceit�r, pelo, saori
sem interrnediar ío. Rua Marcos Arruda 348. São Paulo f'icio tolal, as mutações profundas
Tratar com Cimino ou na mesma localidade. Maquina Santa c às v('z�s tdgicas, graç'<iS às .([uais
CI' a humanidade s·e. a!ç>l li UJlJ grau su-

ara. penou' de perfelç'ao. Os alemães
estarão certamente meditando sôhre

.... ----- - ••- - - - •• , -
'c'ssas ctiv<lgaç.ões filusoficas llio de
sell feitio, comparUlndo-<Is à terrível
I'l'nlidade ii que li ideologia cip Hi
t ler arrastou a pátria de Frederico,
() Grande. A grandeza e as glorias
que o nazismo prometeu, só as tevc
n Alemanha, de llla,neil'a efellH'I'a e

transitoria, nos primeiros anos de
lnta, nos campos de batalha, onde
nlio hayia ,homens .nelll armas sufi.
cientes para li reação. E.ssa lulal trá-
gica bem poderia ser, no conceÍto
dos geJ'lllanOS, o iníeio da r·evolução
profunda que à custa de sacrifícios
e de sa,nglle, fiZesse com 'que a pá
Iria galgasse ma:is um degráo na

,esc3l::l do pl'ogresso e da pel'feição.
Poderia ser, se, desde logo, os pos
tulado', enunciados pelos cl'Íadores
da ideologia nazista, tivessem abdi
cado dos meios para conseguir os
fins. Poderia ser, mas, desgraçada
mente para esse povo ('lU agonia,
,não o foi e não o será jámais. O
universo que para Adolf Hitler era,
?pa"entemente um simples montão
de alfgi la l[llle poderia ser moldado
fi seu bel-prazer, deixou de ser ma
téria pJ;ís!ica, soJidificando-s(' em
bloco de crmt",üura pétrea, pHra
8ceitar os princípios do sacrifício
total, para renllneiar -aJ tudo e eo,])
forllJ8r-Se com a trágica mutação
que llawril de alçar as nacões li
vres, ao gráo mais alto da" perfei-

o ABMlTJ<X'll\lENTO
LANDA

- Segundo despacho ele Nova
York, David Anderson. em crôni
ca enviaria da Holanda libertada
para o "New-York Times" diz que
foi enviado de "Washington aos es

tados maiores aliados, um plano
geral destinado a embarcar três
milhões de toneladas de abasteci
mentos de todas as espécies. para
os Países-Baixos, nos seis meses

seguintes a libertação ele todo o

país. Três quartas partes daquele
número havia sido oficialmente
solicitados pelo Govêrno holandês,
cujos funcionários acentuam que a

reabilitação ('je sua pátria depende
ela entrega dessas encomendas.
Tais abastecimentos tem ainda um

caráter suplementar aos socorros

urgentes que foram enviados para
a Holanda, na primeira fase ele pe
netracão elos exércitos aliados em

território holandês.

Agências e Representaçõe. em Gera.l
Matriz: Florian6poU.
Rua João Pinto. n. 6
Caixa Postel , 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.
Próprio). - Telegramas: apRIMUS·
Agente. nOI principais municipia.

do Estado

VENDEM-SE
Em APUCARANA, Norte do Paraná

o I..Ano BOM DUMA RIU'ONS·
1'[{rCÃo

Informam
>

de Nova-York
que a senhorita Mary }<'ledrlerus.
cl il'etora elo Instituto lnternucional
ele Relações Industriais. declal'ou
à agência Aneta que, na recons
trucão de sua viela inclustrial. a

HOÚll1da terá que começar do
princípio, podendo assim estrutu
rar toda. sua vida econômica e so°
eial de conformidade com a tecno ..

logia moderna.

COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA"
fudada em 1870 - Séde: B A! A
L�CE.NDIOS E TRANSPOR'rES

Cifraa do balanço de 1943:

C'apltaI e reservas , .. , .... , ......•..... _ .. _ .

Responsabillàade:s , .....•..... , .•...... _ .

Receita ..•. , _ _ , ..•....

Cr$
Cr$

74.617.035,30
�.978,401.755,97

84.616,216,90
129.920.006,90
86.629,898,90

76.736.40UI06,20

Cr$
Cr$
Cr$
cr,

•
Ativo _ ' ..................•••...... , .

Sinistros pagos MS 111Umotl 10 anos . _ .•.•.•..•.....

ResponsaibilidOOes ••.. _ ..•.•.... _ ...••.•.. _ .• _ .••._ .

A Sl:1ÇA AUXJUÁ-\ A HOIJANDA
- Segundo despacho ele Berna,

o Fundo Suico anunciou à impren
sa nacional que a situação alimen
tar da Holanda ocupada é tão gra
ve que a organização adotou no

vas Llisposições de emergência com

o propósito de socorrer as popula
ções dos Países-Baixos. O Fundo
Sui�'o revela que apesar da ajuda
da Suécia e da Suíça, os depaupe
rados habitantes das grandes cida
des holandesas não receberão ne

nhll1u aumento em suas parcas 1'a

Çí'l(;!S, até meiados ele maio
•

m�(,h<\J.{AÇü.ES l)U�IA Al.:'J'ORf
nADE HOJ.JAN])I{)SA

- Segundo despacho de \Vas
hington, o dr . .]acobus de Beus,
conselheiro da embaixaela holan
desa nos Estados Unidos, declarou
temer· que os alémães continuem
combatendo nas "províncias fa·

DlRETGRES: - Dr. PamfUo d'Ultn rr.n 4e C&rTalho, Dr. l'rlIl!.C1eco

d. 811 • 4n1810 MalllOn'L

.Agência. • 1I1lb-«gen.c1U em todo o terT1tór1o u.c1GIl*1. - .� DO

UruguAi. Re;rulad:ol'N d.e IiTIl1u nu pr1Delpal.l doada dla Am6r1oa. Europa

AGENTlll EM FLORIANóPOLIB
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Fellpe Schmlc1t, .. II
Caixa Postal 14. 18 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA·
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

ESPERANÇA
to Farmaeê.tfeo NILO LÃ tIS
Boje • aDUlIlllt lIflri • na .....,_...

1UIC!MIl'" • ..a-aazelr.. - H_:paClu - ..�

.&i'Upe •• ltorraeIIa.

FARMACIA

SRs.DEHTISTAS
ÍffiIt1.kÚ11f .,.

.

��\l'OLSO��POSll\.
PREÇOS MODIcas

SORTIMENTO INCOMPARAVEl

foIiCi#ttSTAt&PR.E'OS·

����Ãb18 mnSETTJ
(fl,>U0',ucHt�êf2f�
�\EMI}li\lJIO 131, 13HAIXA Z�l· S. P/;li: (1

NOVOS e
USADOS
COMPRA.
VENDE
'.

IdiGma. por.
tuguê., ••pa.
nhol i franoê.,
inglê., .to.

Romance. Poe.ia, Religião, Aviaçao,
Matemática. F,í.ica. Química; Geo
logia; Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar II naval, Carpintaria,
Dellenho. Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade;' Rádio, Máquina.; Mo
tore., Hidrá".lica. Alvenaria, Agri·
�ulturQ, Veterinária.. Contabilidadel

Dioionário.. eto. eto-

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA. $A.�A a(OSA
ORI_�A NDO SOA RPELL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpelli» -_. Florianópolis
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A ponte do Atlântico ResfriadOI
Martin Coetz rações cuidadosas naquela parte do, Cn·a s

Vende-se uma área de ter-
Copyr ight B. �. S. (Especial para I país, explorações essas continuadas, das n�a··i1aS .CQI\n 9.0aO:Ooô m 2. (nove

"o Estado"). logo em seguida, por aviadores nor- ,.
Londres, - O desenvolvimento, tc-americanos, Combinamdr, os re- Friccione este agradavel unguento milhões de metros quadrados,

durante U' guerra, do serviço de snltados das duas séries de explora- no pescoço e peito. Evita perturbar medidos e livremente desem-
transportes aéreos constitue um çõcs o governo canadense construiu o estomago com medicação interna. -baraçado :dy" quaisquer onus e
elos grandes feitos dás aliados. (111:3- 'o aeródromo. A partir ilde maio de" Proporciena allivio mais rapíde. '

embargos, ,'!:lituado no muni
ças a de, ficarão estabelecidas as 1941" os pilotos de transporte toram porque combate o resfriado de a�,
bases .le UI1l tráfego aéreo mais in-j conduzrdos para :Molllr�il.l em Lihe- maneiras directas. cípío doe São Joaquim, Dístrí-
tenso, em tempo de paz. Bombardei-, ratores.demaueira ia evitar qualquer to de .Urubící, Estàdo de San-
I'OS e mesmo caças construidos nos .rctardarucnto no, .serviço. Desse mo- ta Catarina-,· sendo dois mi-
Estados Un idos voam, através do dó, surgiu um serviço regulado de lhõ.e.s de, metoro.s quadrados
Atlânl.ico, para a Grã-Bretanha, Ol1- passageiros e transportes, entre a

de chegam em condições de entrar Grã-Brr-banha e a América. Poste-
mais ÓU menOI) de terras de

log» em ação. Graças a isso, é pou- riormeate, os aviões de combate campos e o restante terras de

pado muito espaço a bordo dos ,na\- passaram a ser transportados para "'"==GRF -=---- '== mat�s, contendo uma grande
vios e ,p.oupa-se o tempto que sedria la _t;lll'OPta .pe�ads suas (l�roprdi?sAtripl�- GRAT IS· 1 quantidade' de Pinheíros para
ncccssarro para a 1110n agem os açoes, rema as no .ana a. , me- I d trí

.

aparelhos apÓs o desembarque. Du- dia de acidentes foi sempre muito
n us na de Serraria e díver-

rant e () apogeu da campanha! sub- baixa e nem um único avião foi sas qualidades 'de outras ma-

l Quer receber Mima iõurpreso? deí A xlí
'..

.

A

:nhriml,- íorarn evitadas muitas per- atacac o pela aviação alemã. se hem I
eiras.

o o'
S ,lo lV1S�S deste terreno

.." '('
-

B
'

(' bb 1
.

I b1'
. que o fará feliz! e lhe será

elas de aviões enviados a rra- re- que roe ·e s teu la asonado que estão entre dois.'. rios que des-
lanha, graças áquel'e serviço de 30(,';;'0 (Ides foram abatidos. Entre de valiosa utilidade! Escrella

d d
t rumspor tcs. Com li adoção da, rota 1941 e 1943, cerca de 4.000

passa-I
a Soares, à Caixa Postal.84,

I
sem o e uma cor ilheira de lés

da América do Sul para a África, gviros foram transportados da Arné-

'

Niter6i, •• E.tado do Rio . te a oést.e,. em
.

que têm qual-
tornou-se possível que os hombar- rica ,pat;a a Ingtaí erra. A carga -------------- quer .. dêles .capacídade para
deuos VOaSSBJ1l diretamente para o trsnsportada incluiu os artigos mais M

.

d montar qualquer'máquina de.
Oriente Médio, quando as potenci�s variados, corno rádio, teodolitos, olores para máquln,a· e . O'

t
rio Eixo ainda controlavam o Medi- sementes e, lllt'31l1.() râs vivas, para (Ostura ,',

serrana' e, ou ra� maquínas,
tcrrâneo. Aviões de calças, transpor- experiências, Misto com êste .terreno existe
tados cm :lIayios até a .África. Oci- O Comando de Transportes Aé- Usados, mesmo defeituosos, diversos trufii6�m .. com grande
do,tl]t-fil voaram através do continen- reos pode, na verdade, ter orgulho ofereçam à Caixa Postal 84. quantídade. Ele pinhais para
te';ú'f['icari9 até o Cairo, graças .a de suas realizações, 10 v.·' 4 serem provavelmente vendi
uma r('de' de aicrollrol1\os construí-

da através de uma rola que servia' - dos. �ste terreno }listante da

também ·iI índia.
1945

FORNITURAS· E, UTENSILlOS PARA· .'0 ..

séde de.Urubicí 18 quilômetros
Até o fim de janeiro de • , OU E E O sendo ·12 já, cortado peja es-

quando a estrada de Ledo foi 1�lher- RIV IS RELOJQEIR S trada. de rodagem, de Urubící
í-a, ·0 serviço de transportes a�'l'�os Balanças para oficinas _ Pa ra brilhantes - Laminadores a' Sâo Jo.,a..quím, e··. ·'0 restante
nortc-eruerícanos r-onstttuiu o 11I1;ICO

traço de união com a China. Esse - TÓf'nos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra- I
terreno' facilmente de fazer

serviço se uí.iliz a do pelróleo pro- .,c,. tear Cordas, vidros para relógios, etc,

I
estrada. .Na barra, dos ditos

duzido pelas refinarias de

Abudan'l Preços e prospectos com a rios têm uma q'tiêda já medi-
no .aolfo Persico. Com sua costu- . ..

. da co.m· 70 metros, de altura.ll1ei�a discreção, os britâ,nicos nU1l1 C A SAM A S E T T r
.

Ci) disserun; nl'Iita coisa aeerca' de RS' 1 S ... Quem i:qteressa;r'·· fazer qual-
StW participação úo desenyolyilllen-

ua emu.ário,. 31 __._ 135 - ão Paúlo.
q�er riegócjo·déve'l.ter entendi-

tó desse novo serviço de transpol'- . menta Com Q pro.prietário sr.
tes aéreos. Cm livrinho public�;do João Trindade. Viel'ra de Sou-
reeenlemente e dCllominado "A

IPonte do Atlântico" forneceu, pela Esta e'" d d 1 za, residente na séde de Uru-
primeira vez, dados acerca da ex- a ,ver, a e. 'bici.
pansüo aéreo sóbre o Atlântico .e
das difiellldades de que se revestt- Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais:
ram. Ao ser iniciada ·a· guerra, J1Íon- modernos, inclusive Sanda'lias poro praia 00 alcance'

.

roou,nA SE"uem duvidava de qÍle era técnica- I dos SENHORAS e SENHO,RITAS, por verdade]'ros "·1..... K' ""

�lCnle possível o estabelecime).ll(,
'. . , ' .

,

de um serviço ael'eo regular atl'a- PREÇOS SEM RIVA1S! qualqu�r tipo'C!le maquinu de

"és do norte di) Atlâ,ntieo. Ape1las I costura,
.

de
.

pé
'

oU' d-c mão,
\Se consider,ava que seriam n!'cessá- Não comprem seus calçados sem visitar o assim como; biCide-tel, moto.
rios ll1uitos anos de prepalraçãu an- <'Tamancaria Barrel-ros») .1 cicleta.s e m9tofea em geral.
tes que pudesse ser mantido ilt{llele Informações" �com � Machado
�l'l'viço, principalmente nos meses RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
de inverno. Em 1940, a' Grã-Bl'eta-

c & Veloso, à' 'rua· TraJano n: 8
ll'ha, precisava urgqltclllente dt' ------------------------,-----; �'�cihra'db'''':':''- ·Fl'órian6poli••
,aviões HUI[son alJlericanos para a ,.

-

d,el'esa de seu litoral. O transporte

I CA'S·;A·"·
C

,

. .

. o-mpra se uma,
por via HWJ'ítima levaria tres '1",�es

c assim, foi resol"ido que os nu,j-
.

"

.-. "no centro da cio

hons "oariam diretamente (los EstaI-

M'A··TE
I d·

'1ade, até 25 .mil cruzeiro·s.
dos Cnidos para <1 I,riglaterl·a .. Em .. ge a o Inforrria'çQ�;s: rre�a redação.
comhimrç:lo com a empresa Cana-

.. •• cha'.dian· Pâcifico· Hailway; foi estal>el" VENDE-SE uma. pro.prieda�cida ulIla organização ([ue, pc·ste-
riormente, foi incorporada pe!:) :\Ii- h-

- de sIta em Bar-
nistel'in do Ar, passando a constituir

.

C Imarrao 'r:eiros. c:om· casa, pasto, bÔ.a
n Comando de Transporles que, água e pequena chácara. '{'ra.
por filll, abralngeu todo o nmn�o ('w

Bebi-da . sauda'.vel
tar a Avenida Mauro Ràmos, 50,

Sllas 'ativi,dades. Em 10 de nove,,'.bro _

de 19,1-0, dei;xaram a Guerra Noví' II dlOS primeiros sete "Hurlhon.s", che- .eu e-I!'a ·PI).r' motivo de

gando na manhã seguinte, sem n(o- �\I. .. viagem, um

"idade, ao norte da Irlanlla. No� quarto completo (moveis de

�mesrs H:nieriores tinlla sillo feita
• imbúía), com 5 mêses de ueo.

luma cuidadosa seleção de pessoal, Ver e tratar à Travessa

I parti-clllarmente radioperadol'es ca-

nadenses e eonstruido, ,na Terra No- Ratkliff n. 2 - terreo. V.2
I
va o aeroporto de Gandel:,- qu.e ser-

C'd M
'

P d 1
li

ve its aterrisagens interiúediárials re l-lo u·luo re. l-a VENDE-SENa Grã-Bretanha, foi escolhido o .....

aeroporto de Pl'Cstwick, na Escos-
sia, como ponto terminal da linha Proprietários _ J. Moreira & Cia. Uma limosine Chevrole-t tipo
Depois que o serviço se expanrlill e 19�O.
novos tipos de avião passaram a i Uma�. limQ�ipe 'Chevrolet tipo
ser us,udos no mesmo, tornou-se ,l1e- 4 mais pre· fe,.orl-da, é I-negável. 1939 de lu,xo,' ,; c,om gasogenl'o

I
cessái'io constrnir-se um novo aero�

·O·r Artur Perel-ra porto em Dorvat, �ofontreal, que pas- pronpta.par�.viagen••
• sou a srr o pC)lllto inicial da linha

2
. Uma ;liClÓsine. Chevrolet 1937

e Oll-vel·ra O serviço l1letel'eológico adquiriu, sorteioS'mensais 4· e 18 com gasogenio.

I
também, grande importâ.ncia. Infor,

.

·Uma' barata Ford 1929 com
mações sôbre as condições do tem- , ,

.

Clinico Geral d-e Adulto.
po no sul do Atlfll1tieo podem ser ·PRE-MIO MA laR CR d:!' '�.250·',ao

gascigebio em perfeito estado.
Doen.ças da. crianças

I
obti,tlas nas Bermudas, (lue se tor- tP ·u Uma ·barata Plimot com ga·

Laborat6rio de Análise. 1
' dOo. i dnau tunnJem o ponto e partI! a os sogenio. Tudo por pre"'o da

clínicCl'. .

d 1 'd 1 ('
- ... ..

C 1 6 F 1· S h sel'\'lçüS e 11 rop anos para li 1ra-
.

Mu·1·tO'S bo·nl·fl·CaçO-es e me'di·co g,ral'l"S ocasião. Ver e tratar com La-onsu t rio: rua e lpe c"
.

.

Bl'cianba. IPosterinrmcnte, tornOLl7
midt, 21 [altos da Cosa pa·

se lll'cessúrio que aviões de tipos . lau, à rua Secundino Peixoto n.

rOiso], das 10 30 ás 12 e das

I menor,,!, voassem dir.e,tamcnte para Tudo isto por apel:Ías Cr$ },OO 64. Estreito.
• 'í:,

.

5 v.· 8

R
15 à. 18 hs.

O
�I Inglaterra, de 111odo que pudes- lOiIIt ._.

esidência: rua Vi.c. de ura sem ser utilisados logo após sua -----,------------------------' VPreto, 64.

I chegu!da, a principio nos combates
.. ende-setone: 769 [manual] aerc-os em lOl'l1O das ·]lhas Britàni- r"'ARMACIA ESPE·RANÇA.....- -.: caso e, depOIS, nos comlbates aereos ...

..

.

., Ume· Casa comercial, de 6.ti-
sôbre o continente. Afim fie tornar A SUA FAlMACIA mo ramo, situada no centJ'(h
isso po�sjvel, tiveralll de ser ('ons- U t I
trllidos aeródromos inlerlllediúl'ios I•• C...eOaeiro M.fra, 4 • 5 _ fONE 1.142 m mo or e etri-co de
:-\0 Lalbrador e Irlândia. Em La- !.....r. a tio_fi.

4 1/2 H. P., em ótima. condi-
brador, lllUitO embora fosselll eon- _I ' III!!

çõcs de funcionamento
sideruv-cis as dificuldades prl)veni- ' ,.� ';Um s�tio" em Barreiral
entes da topO'gmfia da região, .foi R· H 105·CO·

.

:

°L'°TDA··" n)'edindo' 70,000, mZ com .2
construido o aeroporlo de Geose �m

lempo notavelmente curto e ilnau- • •
. . .

o ..
casas,

gllrado elll ja.neiro de 1942. A explo- ITAJAI· _ $. CATARINA
Um estabelizsdor de bÔa

ração do Labrador por um membro qualidade. .

do serviço de geodesia do Canadá Trata.r na «A' Servidora-, R.
rOl]stilue. mesmo. um dos enisorlios COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
interessantes desta guerr:Íl. Esse

.

Reprelentações Transportes Marí.timos; FerrO. João Pinto 4, nesta; capital.
fundonário sobrevoou, primeiro, a Consignações •• Conta Pr6pria viários, Rodoviários, Aéreo.,
região num hidroplano e, pelas in- Rua Pedro Ferreira, 5 Calcos, F8go, Acidentes do
formações colhidas entre a poptila- 2' Pavimento Trabalho. Acidentes P.Hoai.,
"ção, chegou à conclusão de (Iue o CAIXA POSTAL, 117 R"pansQb�lidQd.e Civil e ·,\lida.
planalto de Goose seria um p'ol1tO E dfavorável para o estabeleeimento de n ere ço Telegráfico « B O·S C (.) »

f\cródI1Ql11o. Em' sCêltlidalj Í'e� expIo- ....---••--
' '

__.I

Visite, sem compromiSSOS, a

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Florianópolis.
Livros novos e usados,

I
em diversos idiomas.

Atende encomendas de

obras' editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

I· !!!:o Pu!!!I�!Ad� I
dentaduras. pontes-":: em
ouro ou palacriJ. Conserto

I dentaduras em 2 horas
apenas.

CONSTANTINO SERRATINE

'Rua Duarte Schutel 11

............._----------

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Móveis
Comprar; vender ou alugar

.6 no

a SERVIDORA
[a maior organização no

gênero nesta capital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Machado & Veloso
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de cos

tllre. marca «RENNER»,
Vendas à vista e a prazà.
Rua Trajano, 7 - Sobrado

Florianópolis.

...__.........--......-----,......---

Dr. Guerreiro da
Fonseca·
MÉDICO
OS dias em

Amaro
Todos Santo

Atende a, qualquer hora do
dia e do noib

RESIDtNCIA :

Hotel do Snr. Cunha
SANTO AMARO

I ���!�.:��!m���
BAZAR DE MODAS
Confeções -- Alta (o�tura

Ncvidades

Rua Felipe S(hmidt, 34

----------- ..;._;_-'--_�_..__..;..__..;._ ---------....;..-...;.._ --------...........:...._'-- _;-...;._-__,-' ;"

alt

Venda de terras

URG.ENTE.
P�eci.Q-.e. ur�'nt•• d. um
burenu ulado. InfQ"maçõ••
n.sto R.QQi4g,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'\!iDA SOCIAL
....

. �

ANIVÊRSARlOS: I) ar. Jorge Hermínio Luz, fun·

Sra .. ZÚá Corrêa P. da Luz cioncírio do I.A.P.C.

" o.fl�., hoje, o aniversário nata

lido do exmo. Irca. Zilcí Gouaa
Pinta da ft,uz. d�gna eSpÔlo do .1'.

c�pitio Silvio Pinto do Luz., do
ElIircito N�cional.

VIAJANTES:
CeI. Macedo Soares

Em tran.ito par'l o sul do Esta
do onde recali:rorá demorado in.'
peção à. usinaI ela Cio Sidérurgi
cca Nocional, pelo avião da Panoir
chegou a elta capital o ar. c.l.
Macedo Soare., diretor daqu.ra
Companhia.

Euricq Hasterno

Tr.n..corre hOje 'O aniveuôrlo
noto i ido jjo nO'lo diàtinto conter·

r&le.o Ir. Eurico Hosterno, dina'
mico .neàrng.odo dos Elcritóriol
dll Coor4U\o,õ.O Inter-Americano.
em Florillil.6poJiI. O aniverlariante
rec:eberd, \ por CeTto. n..ta data.
in6m.r�. �licitaÇQe. de .eu VOlto

crirClulo de r.lações.

Com a ".ntH .enhorinha O.ca.
rina Cap.la. fino oz.nam.nto da
no.In lociedad. • liUeta' filha do
Sr. SouI Capela, 'alto funcioncírio
federal. ajultou .uaa proximal
nupcial o Ir. ir Nillon Vieira
Borg•• , dwtinto cau.idico e alto
funcionário do I.A.P·I.

Sra. Francisca C. da Silva

, Aarina.la' a dAtca q.ue hoje t!'Onl

eoJ:r. o Clniverscírio nljlta.lício da

.uno. aro. f'roncilpa Coelho do

!in'fa. cUgna ••pe.o do '1'. dr. AI·
h.do Dcnno..ceno.á Silva, nOlllO

companheiró d. r.do.çiio.

Sra. Paula Schwartz Guedes
I

Decone.. hoje, o ani.'f8rwio ne

toUciG ciG 'lImO.Il'U. Pawa Schwartz
G�, d.igno •• p 6.0 do
nol8O F�o.clo confrad., I!r. Jáu
O_.t.e,' con..êheiro Ào Deporto
mento Aà�iniltrCltivo do Eeta,do,

Noivados:
Oswaldo Dutra

Acha' ,e nelta copital o nOllo
dietinto contertaneo '1'. o.wa,ldo
Dutra. agente em Itajaí do I. A.
P. M.

FAZE:td ANOS HOJE:

o ar. Eurico Couto, funcionlÍrio
do CaÍlla d� Comel'oicíriol. .m

São Paulo:
o ar Hermínio dOI Anjo, oficial

de bat"beiio do cSalao Minerva·;
a. ama. Ira, V·'O'O. Eltér Sale. da

Bu.,4:
o '1'; Raulino Horn Ferro, for

mo4'Unco II cl..tacado procer' e,

po.u.ta.j
a euna. no. Valda MC$r.ia B.r

aGr<Me A:l�uQuerqu:e. di"". upala
elo e", Wa'ldir Feria Albuquerque i

Q .ri.to: NoÍf Ramos;
..

'- ar..VaUrdo Coelho Pinto;
o m.ru.� TOI.o Cal'ion1: .

'

o II'. A�Q.tácio Katcipil, acata.
d.o come .&nte:

.

...... Alb.,to Ebert.

Contratou caSamento com a se·

nhorinha Ana Alm.ndrol, dileta
filha do .1'. Cri.tobol Almendrol,
o ,r. 101' d. Oliv.ira.

FalecJmentos:
Faleceu eemana pCl,.ada. no

Hospital de �Caridade, o Ir. Paulo
Amancio. O extinto que deixou
viuva e nove filho. Z'f&nore.. foi
..pultado no C.mitério da vizinho
cidad. de �ão JOM, com grande
acompanhamento.

Cristobal Almendros e

Madalena Torres Almendros
A4tônio lOllera e

Antonieta de O. Tonifl

comunicam aos parentes.
conhecido. o contrato de
calam_nto de .ua filha ANA,

com o Inr.
JOlé de Oliveira.

Rartit:i�am aos parente. e

peutiat a.rn.ig�I, o contrato
da calaraento d. le\l' enteado
toSE I, com a .enhorinha

"na Almendrot.
.--------------------------

JOSE' e ANA ]Confirmam
F!<lJ'icnópoUI, 19.�

·CINE· «(ODIOM"
A) 5 e 7 1/2 horas

SI!Pj5'es .PÃO·DURO-
A iater••s8nte historia de uma garot,8 que sem ser

era uma:

l\1u.lher de verdade
lêom Claudette Col.bett e· Joel Mc Cres

DOUTRINA DAS PROPORÇÕES (Nac. Coop)
A VOZ DO MUN.DO (Jornal)

Preço.: 1,00 e 070. Imp. 14 SilO'
! ••

«Amelia'

C.IME' (CIMp·ERIAL"
A':s 7 1/2 horas

ULTIMA EXIBIÇÃO

.Dez cavalheiros de West Poiol
com George Montgomery, M.8ureen O'Oara e John

�O PROGRAMA
VIDAS.QUE SE ENTRELAÇAM (Nac.)

ADMiRANDO O HEROI (Short)
PréÇO: 1,50', (único). lmposto incluso, Imp. até 14

• • •

A.manhã no Odeoo
�b.rle. Soyer. Olivia de NaviIJand e Paulette Goddard

A port� de ouro

Sutton

anol

em:

o do . dia Assassinado o uaulelter de BambBrgO
Londres, 23 (U. P.) O berg, 15 kms, a leste 'de Ber- .

Exchange Telegraph, segundo lim, foi presa de pânico . po
a rádio de Luxemburgo, ínfor- rém foi· acalmado posterior':'
mou que o gauleíter de Ham- mente pelo chefe

_
nazista· da

burgo, Kaufmann, foi morto quela zona. A mesma emissora
por pessoas que lhe exigiram informou que o referido dístrí
a rendição da cidade aos alia- to é teatro de sangrenta bata
dos. Por outro lado a emísso- lha da qual pantícípam todos
ra alemã de Hamburgo diz os menbros do Partido íncíusí
que a população de Líssem- ve mulheres e crianças.

santo

SANG1JENOL
Cbntém oito clementos. tônicos

- Fósforo. Cálcio. Vanadato e
Arseniato de

Sódio. etc.

•

S. Marcos,
Evanléllsla

Não .e sabe ao certo onde Mar·
c� nalceu. Ma•• parece f6ra d.
dúvida que foi batizado por São
Pedro ao quo 1 Q-companhou para
Roma. .ervindo·lhe de intérprete.
Ma.ia torde voltou paro Jerusalém
de onde acompanhou a S. Paulo
e S. Barnabé Q Antioquia, Chipre
e Panfma. Aí ..parou·•• dOI dois
ap61to 101. provavelmente por não
aguentar o. trabalhol dOI viagen•.
S. Paulo, quando Barnabé, primo
de S. Marcol quíe, uma segundo
vez e,colher a e.te eome compa'
nheíro, le opa, a il'o. Maia taro

Gentil Noronha de. porém, o próprio Paulo mudou

Em viagem para o lul do Eala.
de opinião a re.peito de Marcol

do, em companhia do ar. cal. Mo-
in.iltindo que vi.... viver com

cado SoareI, diretor da Cia. Side-
ale em Roma. Pa••ando. algunl

•

N 1 anos, S. Mal'COI . ficou hilpo d.
rurglca ccino , proced.nte de S. Alexandria .Egito. onde lIofreu aPaulo, viajando pelo avião da Pa·
nair. trànsitou por alto capital o

morte pelo fé. E' êle o autor do

Ir. Gentil Noronha, chefe do De.•egundo EVQnQ'elho que conlilte

part.mento de Publicidode daque-
num relumo dOI .ermõel de S.

la CompQnhia. ' -P_e_d_J'_Q_, _

S. S., .m agrl1davel paleltra que
ecnesec manteve. focalizou o mo

mentoso problema do CQ'I'vão. for
necendo·:nol dados a..d. interel
.antel.

.

Somo. grato. à viiita •

��bi�;:::. ::::I�OCO��::�:::r: Alojados nas �aver8as de Harsevalds
MORPHO AEGA. muito comum no Com o Nono Exercito

norte-I
Até ° momento, entretanto,

Bra.il
•. Paga·,e a dinheiro qualquer americano, 23 (U� P.) - Cír- não se' obteve confirmação �[iquantIdade. Paga·.. Cr$ 2,50 por culam persistentes rumores cial ou condutos oficiais dessacada borbolheta MORPHO AEGA . , _ , .

.

.m baa, condiçõe., R"polta. paro: propalados pelos CIVIS alemães notícia. Segundo aquelas mes-
...... Butterfly ce., 297 E�lt 98 th que os maiorais nazistas, espe- mas versões, existe na região
Stre.t, Broockly.n, New York. cialmente Hitler, Himmler e citada uma �érie de cavernas

Eacreva 'fIa a.rea. Goering estão alojados nas ca- umas das quais situadà na ro-

O 1ST IDO 18p·O·rllvo vernas de Harsevalds, nas pro- cha, com a profundid�âe de 50
Jl n ximidades de Blackburg, em metros, tem capacidaçle para

poder dos norte-americanos. abrigar mais de mil pessoas.-o-

A regata «Anlmaslo»
Chegarão 8 esta eapital no

próximo dia 27, as delegações
dos Clubes Nauticos Atlantico
e Cachoeira, de Joinvilte, e

Amcrica, de BiuíÍlenau, que vi
rão tomar parte da regata de .

"Animação" a ser realizada no

próximo domingo, dia 29, às
9 horaa da manhã, na baía sul.
desta capital.

Os representantes do Clube

IMarcilio Dias, de Itaiaí, che·
garão dia 28. • -------------------.

!�En·!r:.�c:�r:;���:����� Zukhov encontra forte resistência'
Federação Catarinense de Dea
portos .

Seul Capela
e s�nhor.

participam aos parentes e

pessoas de isua amizade que
...----·-----------------------3-v·.--'2 sua filha Oscarina contratou

C.AR'AZES DO DIA casame�i�ir�o�o�B:�: Nilson
. -cWiÇii!, No bxorNeOnTo lar
'ftIP... .8-18Ir. HO.JE

011 Pálidos. Depauperado8,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Criaoças Raquidcas rece
berão a tonificação geral,

do organismo com o

nio deve faltar

Ministério da Marinha

Capitania dos Portos do Estado
de Santa C.tarina
Exercício de 1945

1. - De ordem do senhor
Capitão de Fragata, Capitão
dos Portos dt,te Estado I faço
saber 8 todos que o presente
edital virem e que interessar
posss. que tendo em vista 8

regata, à remo. a fEJalizar·se
no dia 29 do corrente mês. em

homenagem ae lu' aniversáric
do Govêrno do senhor Inter
ventor Nêrtu Ramos, fica proi'
bido o tráfego de embarcações
de qualquer espécie. das 8 às
12 horas do referido dia 29,
na raia Sul desta Capital. isto
é, no trecho compreendido en

tJe 8S ilhas das Vinhas e dos
Ratos.
2. - Capitania dos Portos

10 Estado de Santa Catarins,
Florianópolis, 24 de abril de
194$.
NELSON DO LIVRAMENTO

COUTINHO, Escriturário da
elan. o- - SECRETARIO.

Agentes Vendedores
Para O venda de- livraI ••pecializados que intf!r..,am Q uma

cla••e .t;le. projeç50 ,ocial, pr.oiGam· em todo. oe cidad.e do

Bro.U, de corretorelil ativol, Q b de cqmi.lão, que vi.item

conltonternante e.critóriol. Of.rtç.. dondo tiJdo. o. detalhes e

fonte. de referêncial para a CAIXA POSTAL, 1.226 .•

RIO DE JANEIRO.

Moscou, 23 (U. P.) - No.s subúr.biios .de Be'J'1lim as fô.rcas
de Zukhov está encontraJndo forte resistência.

•

---------------------------------------------------

Piano C'ONCURSO
Compra se um, de segunda mão.
Informações nesta redação'

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R, C. A.
Victor. Válvulas e Discos.
Rua Canselheiro Mafre, 9

Acha·ee aberto :na Filial do
Banco Nacional do Com.rcio S.A ..
de.ta cida.de , concurle para a

admi..ão de funcionário., d.vendo
o. candidato. apre..ntarem-.. Q
sua admini.tragão para OI e,cla
recimentol indi.penaavllis.
Florian6poUs, 24 d. abril de 1945

A Gcrência.
.

ALVARO RAMOS
CIRURGI'ÃO-DKNTISTA
RUI Vitor Meireles, 18

Triunfa o �rltérJo
fraD�ês
Paris, (8. F.!.) - "Quem tinha

afinal razão':? - pergunta Maurice
Schumann em "L'Aube". Aqueles
- responde o jOl'n.alistal - que acu
savam a França de fazer uma polí
tica de isolamento? O <:erto é que
as outras grandes potências ajustam
a sua posição à nOSS:;lJ: ,a Grã-Bre
tanha e a URSS reconhecem que os

pactos bilaterais de assist,ência mú�
tua devem .ter prioridade nos aSsun
tos que se referem à organização
da segm'ança, coletiva. "Eis conclui
- a recompensa dessa fidelidade a

APENAS Cr$ 3,00 ',nós próprios que é, e sérá, um emi-
Com essa ínfima quantia Você- ncnte serviço que UIIll grande país

está auxiliando o seu próximo. pode prestar à comunidade das na
Contribua para a Caixa de Esmolas ções". Mas tal política não signifi
aos Indigentes de Florianépolis. ca que ar Fr·ança pretende apenas
1!IoI"" _ ..

�
.. _ .... -v- .. - ....ft ....v�" ""''W cansolidar suas alianças com osl-iiluãuô:ôiâ--pai-t_e-de--sl",. "grandes". Assim, eru "L'Ordre",

trico em "Selos Pró Doente Emile Buré declara que a França.
Pobre do HospItal de Carlda- deverá renovar suas antigas amiz2l-

d " t á trlb I d
. des com todos os que foram .e serão

e • e es ar COD uno para seus aliados naturais: a Tcltecoslo ..

que êle tome maIs um pouco váJquia de Benés, a Iugoslávia. de
de leIte, tenha melhores medi- Tito, a Rumânia de TataJI'esco, e,

camentos, mais confôrto nu acrescenta, a Polônia do govêrno
I 't d fri to t t de Varsóvia, onde ninguem reclama
th o e so men ,e Ce e e •••

para chefe ne.n'hum "coronel" como

(Campaha de Humanidade o sinistro Beck. Qua1nto à Alema
do ROIpltu de Carldad.e). nha, declalra Emile Buré. deverá
...........". _ _q..:- PW1o ser privada de seus .arsenais de les-

te e oeste e a França deverá eucon
trar a sua .frontt;ira naJtur�l� o lle.
nQ". .

._ �r"---

Vende-se
Na rua F'rei Conéca 118, Ca·

sa e Terreno, medindo 17xlOOO
mt. pouco mais ou menos.

Autorizado a f'szer a venda
Amantino de' B. Silva.

Sv·2

Cqmprar n8 CASA M:ISCE·
LAMBA 6 ,abef ec01lQmi•.,,,

rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, I o ESTADO:'Quarla·'elra. 25 d. Abril à. '945 5

Os franceses de ultra mar lutaram e
morreram pela liberdade

PARIS, (SIF) - Ocupando-se que bem prova a grandesa da obra

da agressão japonesa contra o In- colonísadora francesa. Por seu tur

dochina, Fernan do �-'�mtenay �m no, Schumann, em "L'Aube", re

"Ce Soír" fala da política colonial: lembra o jovem professor indo chi

"Avalia-s� por isso quão sábia t,e- nês Huynch Kuengan, fuzilado en

ria 'sido uma politica que desse as tre os refens de Chateaubriand e

massas Colo�liais o sentimento de �u,a_s últimas palavras ao. capelão:
pertencer a grande com�ulldade Não naSCI �a França. Sou aqui
francesa, CC>ll1 tudo o que ISSO su- um estrangeiro. Mas sinto-me feliz

põe de respeito á persOl�alidade em morrer pela França. O [ornalís
humana e direitos aut�nt�cos ele to conclue o seu ,artigo, responden-I
bem estar. Quem poderá �ll�er n� do a ,certas tendencias: - Querem
entretanto que essa politíca fOI propor ao povo da Franca do ul- I
praticada? E mister que nossas co- Ll'am�r uma civilização íriternacío
Ionías não fiquem sendo o campo nal tao anomma como as socieda

ele ação, por excelência, das gran- des de exploração e projetada no

des socieda(les que trabalham, p.or espaçopor nao se saber que órgão
regra geral, em ]:l_roveIto proprio. de gerencia, em nome coletivo, Te

Não, a França nao eleve aparecer mos que r�sponder a esses que em Iamanhã ao indigena como. um "b�- Chateaubr ianrí, Huynch Kuengan
síness-man", como um avido traf'í- foi feliz em poder morrer pela
cante sem escrupuloso Encara-se França, e não por um tutor sem

Iassim, um problema crucial: - o alma e sem nome.

de, libertar o estado republicano
da tuteta dos '·trusts". De resto, o �OZINHEIdiscurso do General de Gaulle, so- " RA
bre a lndochina ocupa a atenção Ipreferente da Imprensa. "La Dé- Pre ciza-se de uma bôo

pêche" de Paris, diz que a alocu- cozinheira, para trabalhar
ção do General responde á unaní- no Hotel da cidade de Novo
midade 'ele sentimento público, r I f
Para o "France Libl;e", de Gaulle

rento. n armações na For
mostra-nos as populações indíge- macia Santo Antônio, nes

gerias participando na luta. Eis o ta capital. 3 V. - 3

Ouro para Dentistas
22 Ouilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gl'amas

Gr. Cr$ 31.00

Pedido ao
D.EPOSITO DENTARIO
MASETTI

RUA SEMINARIO, 131 .- 135
RUA MARCONI, 44 - S. PAULO
que enviará lista de preços.

Indicador Médico

C�t�iC8 médico-cirúrgica de.Olhos - Ouvidos. NaJI'iz - Garganta.
DIploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia. OR REM IG IOCONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 harM. Fona 1259,

I
·

RESIDtNClA - Conselheiro Mafra, 77. CLtNICA. JUDICA

DR. GEBHARD UROMADA m:*::��8==O�:
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia I

'f'eJ.1pe 8chm1dt - lld1f2:e10 � Neto, I
H . I "M· I C "

t'oae 1ID, • Ia 11 • 14 Ia 17 horu. &II-

IO,plta 19ae oato IIDOCU: I Largo a.n1omfa
ABJRAM4 (HAMPNIA) - Sapta CatarlQ8 QQN1:ÇlOt.. a \

DR. A. SANTAELLA
(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
.Resídêncía: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

DR.. A R A U J O
Assistente do Prof; SansOD, do Rio de Jueiro

ESPECIALISTA
Dcenças e operações �IOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

ClTUI'gla moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO <lábio e céu

da bõca rendidos de naSCe,!lça)
IilaOfagoScopla, traqueoscopia, broncoscopia para retirada de c<>rpos estranhos, etc.

CONSULTAS: da.s 10, às 12 e da!! 15 às 18 horas
Rua Vitor Meireles, 24 - Fone: 1.447

DR. SETTE GUSMAO
CHEl''E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00

HOSPITAL "NERl!:U R.AlV�OS".
"'Cut-so de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de Sao Paulo - Ex-esta

1(iá.rlo do Instituto "Clemente Ferreira", de ,São Paulo - Ex-médico interno do
, Sanatório de Sahtos, em Campos do Jordão,
CLtNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .I1l TRATAMENTO ESPECIALIZADO

DAB DOENÇAS DQ APAR1ilLHO RESPIRATORIO

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
.

CONSULTAS: D1àriamente, das 3 àg 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18
R:ESIOl!:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Te!. 7.2.

'

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

eur.o .. AJ.)erfe!çoamento e Longa PrAtica no RIo de Janeiro
W••UJ/l'Ü - rela 1D&Jl.ba: 4Jarlameate 11M lO,30à.112 h., à. tarde excepto 0011

........ eu 11," III 11 bOl'u - OON8ULTORIO: Ro ..oao I'IIlto .. T. IIObra•• -

...._ 1.". - Beldcll\ac:la: ao I'rMICla.te eo.u.Jact. 'lo

DR. ROLDÃO CONSONI
OIBCRGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLlllSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

FOTmado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fol
.A.8111sten<te por vários an08 do serviço C!.rúil'gico do Prof. AUplo Correia Neto.
C!.ru1'gi8 do estÔllllago e vias b!:l1are.s, intestinos (leIgado e grosso tk'6ide rins

próstata, l>e�a. I1tero, ovários e trompas. Varicocele, hidTocele. variÚs e bémla'
CONSULTAS:

Pa li li II horas. à Rua Felipe Schmldt, 2,1 (altos da Casa Paralso). Tet. 1.1198.
RESID1ilNCIA: R'INI El8tevee JI1n1or. 179; Tel. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(D1plomodo pela J'aculda4e Nac. d. Hec11c1Da da UIl1Ter,ldad. do BruIl)

_·l!iterno c10� de ClJnlca. M6d1ca do ProteslIOr OfITaldo Olll'eln, tn*l1eo IS(,
. Departamento de IId41

CLINICA II1lID1UA - .0Jfl8Uu bltenu 4e aduJtoe e orIaDou. OONSULTORUl
• IUl)8W.NCl.A: a.. fl'eUpe 8chm1lSt •• 11- TIL 811. OON8ULTA8 -- Uu tS à 18

DR. ARMANDO VAUruO DE ASSIS
o.. e.nlc_ 4l. CUnica Infantil da Assistência Municipal • 801,lla'

de Caridade

OON8.JMuNJ�u!,��A�!ad�����IOE8.��12�, ro•• l.'"

Conlultal da. 2 ã. 6 hora.
RESIDENCIA; Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SUlIJlI! do Centro de SM.de

'DOENÇAS DA PELE - SIFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
,AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMEUIOS E ULTRA-VIOLETA�

CONSULTAS: du S às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 48
�.: R, Joinvile, 47 - FONE 1648

DR.SAVAS LACERDA

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

rormado pe1a Unlyeraldada 4a a.n.bn
Com prAtIca nO! bOSPltaLt eu.ropeue

.ntn1ea m.uca em aeral, pediatria, doen,
tu do .u.temalleJ.TOIO. apar.lho aen1to

urlnArlo do homem • da mulher
...te. Tkaloo: DR. PAULO TAVABD
ClM'eo da Rad1-oiOtrla CUnlca com o d1

IlAnoel 4a Ábreu Clmpana.rlo (810 Pau
!O�. E.tpec1al12lado em Hlatene • lal14.
:>t1bl1ca. pela UI1lnr.ldaó.a do Rio de JI'
.elro. - Gabtnete d. Ralo X - .IllecU'O
:aM1oeratla cllIl1ca _. lletabo11Jmo bI·
.aI - Sondagem Duodénat - a.b1nett
te tulloterapl. - Laboratório de zmcro.
opla • 1UlAll.. clfn1ca.· - Rua J'erDaD1!c;
••chado. 8. Fon. 1.lINI. - J'lor:Ianópolla

Dr. Newton d'Avlla

Operaçõel -- Via. Urinaria.·- Doen
;01 do. inteltinol, réto e anuI
-- Hemorroida.. Tratamento dQ

coUte amehiana.
nlioterapia -- Infra.vermelho I

Co�ult: Vitor Meirelea. 28.
-'t.nde diariamente àa 11.30 h•. I.

o tarde. dOI 16 hl. em diantl-
R..id: Vidal Ramoe, 66.

�

Fona 1067,

Dr. LAURO BAURA
liiepectall.ta em Doençu da 8ea.bo

.... - VII18 UrlnériaJl .
Curso de eepec1allzaçllo de Gineco

logia (doençaa de Senhorll8) com o
Professor Moraes de Barr08, da Fa.
culdade de Medic1na de 8ao PaUlo.
Trat.amento eapec1a11zac1o, m6dlco •

c1rIlrglco, dll8 lItecçóes do apartlho
genital tem1IUno lUtero, Ol'lrloa,
trompu, etc.).
Cura radical du 1I1.tl.am!iç()e d.OII

meX08 (OTArlos, trompu), .em ope
rega0). Tratamento <te tod08 O. d1a
ttlrbl0' da meaatnaaçlo • da CIIIterW
«ade.
Tratamento moderno da blellorr.

l(Ia apda e cr6D1ca, em &mbo. 011

8elt08, por prooelso, modero.o. 1Gb
contrOle endoscóplco - Vretroeeopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

OONSULTAS: - Du 10.30 la 1J
QQ<I'all e l1a.I 2 .. II.
CoIlBultórlo - Rua T1l'a4ent.e U.

Fone: 1.663.
Res1d�ncta - Rua Tlrade:llt... .,

f 1Iobrac1o).

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL

"PJ1JRFECTA ,,,

ANCORA IS RUBIS

A Maravilha da técnica Sui�a Moderna
• Igual ao moei.lo:

Cr$ 700,00
Cr$ 560,00

PARA HOMENS
Caixa folhada
Cabo aço inoxidaval

FORMATO REDONDO:
Caixa folhada
Caixa aço inoxldaval

Cr$ 520,00
Cr$ 400,00

3R.. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

CInIrPa • 0r&Qe4la. 0UaJ_ • 0InrcIa
lo toralL. rartoe • c-..... __.....

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
:1amente 11M li li 17 horu• .RIIl8IJ)U'
U: .AJm2rlmt. .a.JY1IIIl. •• .011. f.)

PARA SENHORAS. Igual ao modelo:
Caixa folhada Ctt 500.00
Caixa aço inoxidav.l Cr$ 450,00

FORMATO REDONDO:
Caixa folhada
Caixa aço inoxidaval

Cr$ 450,00
Cr$ 380,00

IMPORTANTE -- Cada rel6gio lava certificado da garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reemballlo pOlltal ou contra cheque.

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 e Rua Marconí. 44 - S. Paulo.

Resolvido o' problema de reabas
tecimento no Pacifico

Londres, (BNS) - �..

"Marinha Re- Ihares de homens da Esquadra e
al trouxe para: o PaCIfIco uma

e.nor-'llXiste
um continuo afluxo de navios

me base" n�val .
flut,uante c��hecida cargueiros transportando alimentos

como o ti em da Esquadra - es- da Australia. Ao chegarem ii base

el'e��, ,0 c,�lr�'espon?en!e do "Dail.y avançada os alimentos são tramsfe
�el�",raph, Ju.�.to Ia" Esqua,dra Brt- ridos para navios de abastecimen;
taDIca do �a�lhco. Essa e a res- lo cujos porões estão divididos em

,p(�sta rla Grã-Bretanha ao colossal depósito. Munição e milhares de
problema de �ua pod�rosa Esq�adra peças sobressalentes para canhões
q�e opera a ;).000 mIlh�s de distan- e motores são fornecidas da mesma
.cra de uma 'base a�lstr�hana. Os pla- maneira. "A mais espetacular das

I1?S para a. ?,l'I�al1lzaçao ?O "trem funções do "trem da Esquadra" é
via Esquadr a incluem mais de 100 o reabastecimento do combustivel
{.13VlOS, muitos dos quais já estão 0- para a Esquadra em alto mar Para
per:l1lll.lo. Os ,naVIOS de reparo. po- isso os navios petroleiros sá�m ao
dem lidar com �lIalqu�r especte de seu encontro, e aí começa uma tre
etano,. tendo a ti ípulação de um de- menda luta com os elementos natu

'I,es aflI'm�do que, s� necessário tos- rais para reabastecer os navios que
se, poderiu construir um "destro- estão sempre em movimento por te
ver" completo �avios de menor ta- mor de um ataque de submarinos
mauho especlallzam-s.c _ em. reparos inimigos. Após estranha luta com
de aparelhos de �recIsao. �'O navio condições atmosféricrus como há _

de repar-o de avioes constitue um rios não se verificavam no Pacific�
,�,l'aIldeyrog)'(\ssO alcançad� na g��r- a força naval britânica de assalt�
UJ na"ul. Po�le reconstrUIr aVlOes com a qual viaJo conseguiu reabas

\I.l�e ten/bum SIdo sev.e_ramente, dani- tecer-se de combustivel e receber
IIcados. Os pOl'ta-avJOes da Esqua- abastecimentos do "trem da Esqua
d.ra: enlr�gmll.lhe o aparelho dani- dra" antes de re1niciar ,seus atáques
flCad? e, 1 ?rnecem-lhe. as peças para contra os japonêses conclui o COI'-

5ubstItUlçoes. Para alllllenlar os mi-I xeipondcnte.

�iU4UH
�

ENFERMEIRA
... , ..•.. - ..

"',

"� ,

·,;H.t<vt ,�J��i.\ .�-' i

A aptoxli'na�ão dO perio·
"0 mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
�m tormento e um pesadelo.
.• Simples lembran�a dos so

'.rimentos que se avizinham
,perturba-lhes a tranquilida·
ie e as põe em sobressalto.

.... �-
. -

N!I fim de um ailo, qUi.
�

to somarão êsses dias de dg..

rés, roubados aos afazeres •
j, alegrias da vida r

Afaste de si os padeci ..
mentos periódl(os. A SAUDi
DA MULHER - regulador, tõ
nko, anti·doloroso - é o reme

dio que lhe restituira á tran

quilidade. tle tem no n01l1t'

O resull!.0 de suas VirlU��;

,i

! SÁVJ)E DÁ MULHER
I

----------- -------------

r----------------------------------------------

ADVOGADOS
, Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
Felipe Schmidt). C, POSTAL: 140._ R
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Florianópolis viveu, ontem, . indiscutivelmente, horas de intensa
vibração, na reunião cívica,·promovida pelo Comilé Democrático

an���;f���:e rC!;-::�l1_�I�I'e�'I������t� Si<�;�lI:o��:'i����C�'rande,s conduto- ((]), 11" <IlI
Prêso (Amorzinho»comício cívico promovido pelo r es dos povos democratas,

Roose]E «])
Rio, 24 (E.) _ AutoridadesComité Democrático provisório, volt, Churchil c Stalin, bem corno tIiã.. ,� da Delegacia de Vigilância e

.Já algum tempo antes da hora seus soldados, foram d.i:e�sas .', ,� \IJ.a. Capturas prenderam o índíví-
marcada, elevada Cl'W a mole hu- vezes aclamados entusiástica- ,

-

_ duo Daví da Silva, v u I g omana que, frente ao Democrata mente. Florianópolis 25 Abril de 1945 "Amorzinho", a cus a d o deClube, aguardava o desfile e, bem Todos os oradores foram reli.
usar, indevidamente, farda de

assim, as palavras dos oradores cissimos em suas alocuções, 20 sargento maquinista da

ql�;:��!a�::�� ��;i�7 horas ouvi- HOMENAGE�S À }'EB Dunqueltqne alemã ��liiqn��O�n�er�ougaa�Oal,<>..,decq'Ulaa:Nos discurses proferidos, sem ..,....
ram-se os acordes marciais da

'd _" lidadoe não visava extorquir di-exceçào de um só, foram teci os
_banda que precedia aodesfile." nheíro de pessoa altmma sendolouvores ao nosso "pracinha, Paris, 24 (U. P.) _ A rádia ma sane de evacuações tipo I

..' ó'"Parttndc. da Praça Pereira e u v

O seu íneuíto apenas conquís-Oliveira, .empunhando triunfal- que, nos CUIlI!JOS de batalha da ve-
de Luxemburgo Iizada ao su- Dunquerque, ao lon�o da cos-

tal' as simpatias das mulheres.
mente as bandeiras do Brasil,

lha Europa, lutam e d.oam sel� premo Coma;do Aliado, anr- ta entre Eden e Bremen. A
A polícia entretanto, apurouRússia, Estudos Unidos, Inglater- sangue generoso e111 prol. de 1111<

ma que as fôrças de Patton es-
tática nazista é de deixar que era precisamente das mu-

ra, França e de outr-as nações lI1ul�do melhor, und:, efehva,m�n- tão a 12 kms. apenas de Re-
guarnições nos portos incum- lheres que conquistava quete, nuperem a Justiça, o DIreito., gensburgo enquanto que ou- _unidas, e vivando-as, grande mas-

'bidas de lutar até ao fim. As Davi recebia o dinheiro com
sa huruana desfilou por várias

e J. Liberdade: ao nosso �'pr.acl tras infonnações já dão essa,
lhid t esses que se mantinha. O falso miillha '

(.lue clllpllnh.ando a 111 viela
praça fOI'Ite corno definitiva- tropas co 1 as en re

ruas da Capital sob os aplausos b 1 -

d Iítar vai ser processado,baudclra do Brasil, se co rc (e
mente cercada pelas fôrças portos, poném, sao evacua asentusiástico» dos presentes.

1 d 1 t I II' díd d ível dí e 'rouros nos campos, e, li a (a a-
aliadas. Enquanto isso, a no- na me 1 a o possrve em Ir - Evr E ABORRECIMENTOSCartaxes em que se liam visto-

d'dlia; ao nosso "pl'.acinhal" ,qll.e, roéste os alemães iniciaram ção léste, com pe � os que podem ser evit\l.sos dísticos, tais COI1lO:
úA Boosc- . dos C nt 'h C' d E

'

com o pensamento fIXO na Pátria . o ri ua para a arxa e s-velt, Stalin li Chul'ehill, a grati-

UI-aler feri-do
molas aos Indigentes de Plurianá;distante marcha, sempre e sem

dão dos brasileiros"; "Depois de
li bprc para a frente, até que um ( ta Am uJatório de DoentasRoma, Berlim, depois de Berlim,

_ O DIA DA VITóH.IA FI:-JAL Estocolmo. 25 tU P.) - Noticias não.confirmadas dize� ,

Tóquio"; HÃ FEB, com orgulho,
_ veia tremular, lado a lado que HiUer sofreu um acidente em Berlim, resuuande sair Nervosas

os seus compatriotas"; "Congra- -

1 t gravemente ferl'do, Ha dias, encontra-se abertocom as suas irmãs em li a, nas
tulando-se COIl1 todos os democra- o Ambulatório do Serviçoruínas fumegantes de Berlim e

a c f e" c· de Sa-o Francl·sco Nacional de Doenças Men·Tóquio, a sua, a nossa, a Ban- OU er n Iaáeira rio 'Brasil.
.

tais sob a direção do Dr.
Antônio SantelJa, médico da,
qtiele serviço,
O Ambulatório. em cola.

boração com a Assistência a

Psicopatas do Estado. atende
ératuitemente, pessôas po
bres afetadas de doença ner
vasa.

Acha se insta.lado à Rua
Deodoro 22 e atende diária.
mente, das 9 às 11 horas.

tas, a Praia de Fora se associa,";
"Salve defensores da civilização,
Brasil - Hússia - Estados rtli·
dos -- Inglaterra"; "Berlim caiu!
A luta antí-f'ascista continuará" e

OUtl·OS.

Frente 'ali Democrata Clube,
onde se achava instulado ° ser-

viço de alto-falantes, vivamente

ovacionados, os munif'estantes se

detiveram a-fim-de ouvir a pala-
vra dos oradores.

OS DHWURSOS
Assomando a sacada, o dr. Aldo

.\vila da Luz, presidente do Co
mité-Democrúl ico, fazendo uso d3!

palavra, leu substancioso discur
!lO,

A seguir, usal'am, ainda, da pa

lavra, :JS conÍlecirlos ol'ado:'cs srs.

Silvio de Oliveira, ;\'Iário Lac'ol11,

11e, Osvaldo �Iell() c Hipúlito Pe

J'C'il'a, os quais prOllunciaram be

líssimas alocuções, fazendo com

C[ll'e o povo vibl"asse dc são eMu-

sua intenção de apresentar se

te emendas aos planos de
Dumbanton Oaks, visando sô
bre, tudo privar as grandes po
tendas do direito de veto no

conselho de segurança mun

dial.

.\UESi\.O EXPON'I'ANEA. São Francisco, 24 (U. P.) -
Encerr-ando a reunião cívica, o As delegações de tôdas as par

,]1', Aldo Avila da Luz fez, nova- tes do mundo estão reunidas

mente, uso do microfone agrade- aqui, pará a Conferê!1cia de

cendo o comparecimento de to- �egurança Interna_ClOnaI _

a

dos (jUC, expontâneamente, Iia- l'l:augurar-s� aI?anha. A �uno
viam levado o calor de seus s.ldade do ,publlco e dos J�rna
aplausos e a sua adesão à inicia- lIstas. ate �gora, tem VI�dOUva do Corruté Democrático, etSpeClalmen�e os reprtesetn atn

..

es russos, que, en re an o,
A seguir, reiniciou-se u desfile, evitam fazer declarações. Igual

,Irt, então, acrescido de todos os díscreção é observada também
carros de aluguel da praça, que, pelos delegados brítãnícos e
fonfonando seguidaanente e, com norte-americanos. Alguns 1'e
os fogos multicôres, davam um presentantes de nações meno
aspecto impl'('ssiol1ante à j}ass("�- res, porém, não se furtaram a
ta c, bem assim, um exemplo fn- prestar declarações. Assim von
zante da satisfu:çâo incontida do Klefens, holandês, anunciou
povo fl"rinnúpo!ilano, prla� vi

Lor'ias das nações unidas.

Fl()ri�lrópull�. "i"eu, ontem, in·
discuth rllllente, horas ele intensa

fi lXlR Df NUGUrlM

vibraç{ío.

Spezzia em pOder dos aliados
Q. G. Aliádo na Itália, 24 (U. P.) - Tropas aliadas ocupa

ram a base naval de Ipezzia, na cidade de Modena.

cOmO «e Ies» e «e Ias» acabam ,
.._._._._ _-..

_.:--
..

�.&.,.-.-
_._

_--:
••.•

��
,•••�_�•••._ -w

Estocolmo, 24 (U. P.) - O Manuel III. da Itália, morre: ILaboratoflo de AnalIses Clínicas
"Tidningen" anuncia, segundo num bordel que os alemães ha- Farmacêutico CiERCINO SILVA
"fontes especiais da própria viam instalado no campo de (Chefe do Serviço de Láboratório da Assistência)
Berlim",. que Hitler, indignado concentração de BuchenwaId. Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
com o marechal Von Rundsted, A notícia foi narrada pelo jor- outro necessário para esclarecimento de diagnó.tíco.
por ter deixado os norte-ame- fl:alista Christian Ozanne, �n- Horário: até 8,30 hrs. e depois das 14 horas.
ricanos capturarem intacta a t�go correspondente

A

da �gen- Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S, Francisoo
ponte de Niemegen, arrancou- 'Cla Havas. S.egundo �s�e mfor-
lhe violentamente as insígnias ulante, a pnnceza fOI lnter:r:-a- -- , --- _ , J' ,.-- - _._._ .,.

do Marrechalato e atirou-as no da em Buchenwald, a pedIdo S f' .-

rosto domarechal rebaixando- de seu próprio marido, o prin- L � e.'ln co 'U I ["lnaçao'o a "soldado raso,". cipe Philip de Hesse, o qual se J'........
• tornara um "nazista" ardente,

Paris, 2.4 (U. P.) - Revelou- e ql!e a de:n�nciou por não
se agora que a princeza Mafal� t a�ha-Ia SufICl�nteme�te entu
da de Hesse, filha do rei Vitor slasta do regIme naZIsta.

Paris, 24 (U. P.) - O Ser- anunciar que Berlim rendeu-se
viço Telegráfico 'Francês, ci
tando urna informação da rá- completamente. Não há confir-
dia de Luxemburgo, acaba de mação oficial dessa notícia.

Corlada a super-estrada I

Moscou? 24 (U, P.) - As co� ram � super-estr8:da que liga COlnple.tamenle cercadalunas blmp.adas russas que essa CIdade a Berllm.
Londres, 24 (U. P.) _ A

I
anunciar que a cidade de Ber-

avançam sobre Dresden corta- emissora de Paris acaba de lim foi completamente cercada

Pattoo' conll-nua sua marcha
pelos exércitos soviéticos.

de K.>chlingen e Bummerste- Reforçadas as posições· RIT�:JpJ&�.:..!OXí
gen. Com êsse avanço os s'Ol- Com a Fôrça Expedicionária caIidades tornadas, nem faz Àa 17 e i9.:.30 hr., À. 20 hora.).dados do Sétimo Exército che- Brasileira na Itália, 24 (U. P.) qualquer referência a novos SeslOt9 da camaradagem

Co oaaal programa'garam a 'apenas 32 kms. de - As fôrças bra.csileiras, depois combates.. I' Cou.a. NOllas. Nacio�alUlm. Os combatentes franceses dos últimos ganhos territoriais, 2' RKQ Pathé Atualidade•• Jornal
também avançaram considera- estão agora com suas posições Camisas, Gràvatas. Pijamea

3' ::l��i��.e tende. filhoe. d...nho
vlelmente, tendo ocupado Lor- reforçadas e consolidadas, a Meiasda. melhores, pelos me 4' Reia da Pi.ta " ..portivorach, a 10 kms. ao nordéste da leste do rio Panara. O comuni- Dorel preço••6 Da CASA MIS 5' Trombone d. Vara. deienhocidade suiça da Basileia. .cada oficial não menciona lo- CILANEA _ RuaC. Mafra, 9 oolorido,
------------- 6' Entre trombeta. e trombon..

Short mu.ical.
1: Don Terry, L.o Carrilo e Andy

Devine em:
, PERIGO NO PACiFICO
Um filme cheio de peripécia••
(lçõe.I Lutcu! Toroidcul Emoçõe.1

Impr6prlo oté 10 ano.
Preço único Cr$ 1,20

Atençao: • E' preciao tra_r tro
cado pou não haverú troco.

París, 24 (U, P.) - Os sol
dados de Patton já. chegaram
a um ponto a 165 kms. ao oés
te de Berchsrtegaden, residên
cia de verão de Hitler, nos al
pes bavaros, onde ú fuehrer
pretende organizar seu "últi
mo .reduto". As fôrças do Ter
ceiro 'Exército norte-america
no já estão combatendo pela
posse de Cham, importante
centro de comunicações ale
mãs, a 85 kms. da fronteira
austriaca. Os soldados de Pa.:t
ton ocuparam por outra par
te, importantes locálidades, na
zon ado Danúbio, onde chega
I�am, ao oéste de Regensburgo.
.&s fôrças de Patch, por sua

vez, avançaram até Sonthein e

Antenbatten, de onde estão
t�n.tin.\lO �ny��ir na Qir�çiQ

PETlaLll1
URI_tDI_

CONTRA CUPA,
QUEDA DOS CA·

•

BElOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO,

o PRECEITO DO DIA
o. banho. frio. Um, como prin

cipal efeito, djminuir o calor elo
corp�. Provocam· u� ogradÚv.1
reaçao da pele, ativam a circ1.l1o�
çã.o do .angue e ••timulam o .i•.
tema nervoso, Alám diNo temodoe
diá iamente, concorrem' pCU'o a
limpeza do corpo e fortal.cem õ
organismo.
Procure unir o útil ao agraddvel.fazendo do bonho frio um de .eu.

hábito. diários SNES,
,-

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

RÁDIO TEATRO

. F!ji organi:lado, UllI conjunto de
radIO-teatro, quI;' se denomina Tu
pau e SUa cOlllJlanhia de Rádio•.
tp�tJ'o, (I (lual fpz sua extJ"éa do
mingo, as 15 hon,'s, pE'la emissorado DEIP, ondas cUJ'I:ls . .f2 metros.Pelas �e�horit:ls Vér3 ReginaVanda Heg1U3, AlJigail SaI'dá, e pe�l()s. senhores Clnudinor Lisboa, V,Hels e Nelson Canlinuto, foram in.
t�I1!re�actas as peças: Tá vendo,Felipe? - MUl'lana no dia do casa
ll�.ento e Duas Müças Valentes _

todas ge! autoria de ,João Frainer.
-� .exh·(;'a do con.iunto obteve plenue�{Jto, podendo-se ('onsiderar. vito
:noso entre nós u rádio-teatl'O.
Do programa constaram numeros

d� canto ,e. música, a C,:llfgo da srta,
�er� . He%llla, Targino Coutinho,Eula�J() �ol11az, Arnaldo Santos,12!lclll'e� Souza, frani, Nelson Car
úmllto e José Barcelos, estes .dois
com 1!:J.mel'os de gaitinha de boca.FelI�Itamos os srs. Sail'gen,to AI
be�[() �I,:es, João Pio Pereira eJoao F ra1l1el', pela iniciativa.

Amc:anha no RITZ e ROXY • 'Ia
maravilha colorida, em longa me

trOi.m. elê Wolt llia""J
A VXTóIUA 'RIA fORÇA AWÁ't
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