
, MOSCOU, 25 (U. P.) o.. O MARECHAL STALIN CONFIRMOU OFICIALMENTE� QUE OS EXÉRCITOS DOS MARECHAIS,
ZUKHOV E KONIEV CERCARAM BERLIM. DESSA FORMA� CONFIRMAM-SE AS NOTíCIAS SôBRE O CÊRCO DOS 'EXÉR

CITOS E O ISOLAMENTO DE BERLIM.

lHAS PROXIMAS 48 HORAS
O NOVA IORQUE, 25 (U. P.) - A estação de rádio de Mu

tual, de Nyork, diz, em despacho de Estocolmo, que os corres

pondentes suecos em .Berllm esperam a queda definítlva da
cidade, nestas próximas quarenta e oito horas. '

existe pedra sôbre pedra
MOSCOU, 25 (U. P.) - Segundo se refere o corresponde

da rádio de Moscou, nada permanece de pé na Unter der Lín
den, no Alexandre Platz, e em outras áreas centrais da capi
tal. Toda essa parte da cidade constitue um emaranhado de
destroços, pedras, ;tijolos e crateras de bombas. O famoso Kurs
fuerstendaum é um desertor. E entre essas ruinas todas, mi
lhares de atiradores alemães estão de tocaia com seus fuzis
metralhadoras.

o MAIS AN1'IGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES Não
I Florianópolis - üutnte-lelre, 26 de Abril de 1945 9359,Ano XXX

formalla"ça
Rio, 25 (A. N.) - A legação Ionês a comparecer à Comte- essa luta sem trégua, tanto no

da Polônia nesta capital dis- rêucía de são Francisco. A. rle-: !Oo�o polonês como no estr�,n- L d 25 (U P) _ U
trl't)111'11 a' Imprensa uma nota feridf' nota deuoís de consíde- g8lITO, em t,erra, luar e ar; 11.1- d o�

tica tící da .

ma
'-I .

.:: .. I
�

.
.

t
. rama Ica no ICla a emIssora

11l'0testando contra o fato de rar; que a naçao polonesa toí a siste, de modo. mais ca egorrco,
dOI tr 1 d I

que '0 zovêrno dos Estados primeira a se batel' em defesa no seu inegável direito de to- .e
t

s 0, cor 10 a a pe o� �a
U idos e�. sen próprio I.10m,e eldC sua liberdade e de sua se- mar parte na .Conferência �:s a:;, reyetou que, emdT �r 1:el1n) nome da. Grã-Bretanha da zuranca entr ou em luta con- Mundial de Segural�ca e pro- ]� nAao exis e umt,s? ed� I.CIO e

,
-

.
_, �',. -

. -. t . sid
�

'd pe. mesma no ICIa IZIa que
China -e União Saviét�ica, nao I tr� o exerclt� �lemao, o que testa por nao et SI o convi a-

Hitler ainda dirigia a werma-Itenha convidado o governo po- ate a hora pIesente sustentou da.
. cht dentro de Berlim toman-

'M"ORREM "D'E F'OM'E '-0 1-' de maio e OS d? tôdas as deci�ões 'necessá-I
nas ao desenvolvimento da ba-,

, '" trabalhadores talha. Hitler instalou seu Q.
, Londres 25 (U. P.) - Mi-. víveres. Em resposta ao apelo, G. numa fortaleza subterrânea
lhãó 'e m�io de hol�mde,ses es-: o. bispo sa�i�ll'�u que � auto- Rio, 24 (A. N.) -:- Como �o- que, segundo se diz já é visada
tão morrendo .devIda a falta

I
ridades b�It�n.lca� esta? to- dos. os al�OS" os .t�abalha.�OI

es

I pelas fôrças soviéticas.
de víveres. Ao bISpO de Canter- mando p.lovlder:_cIas pala, ao car�ocas se ;e�mllao a 1 de �=��:.:.:::....:.::..:..:::==�__�========�===�
bury foi feito um apêlo par� 11a�0 da Iibertação da H?landa, maao no e,s,tadI? Vasco. da. Ga- P It 'd 30 kque intervenha junto aos di-

I
alimentar seu. s habitantes ma com um gr�llde p.I ogr a�na a on a menos e msrigentes britânicos, no sentido, que foram expolíados pelos na-?e comemol'açoe_s,. inclusive

•
de acelerar o fornecimento de I zistas. Jogos, ca,n!o� orteôníços e ban-

P
,

25 (U P) _ O 1-,

das de musicas tudo com ele- arrs, .:, _

s so prosseguiram avançando na

H ·d
A •

d Hatl mentes operários. A festa te- dad�s de Patton ja estão com- direção da Austria. As fôrças

'.' a resl enCI8 e I er rá inicio às 15 horas, Às 17 ho- batendo � menos. de 30 kr::s. britânicas, na frente noroéste
,

, 'h ' .
_

. talar da fronteira austríaca e a cer-
_.. ._1 as o c efc do governo a ar a

d 100 k d B h t _
estão mvestmdo na direção do

aos trabalhadores '(10 Brasil. dca e1 f' IllS,'_ e ,f�r�c. s .egd� I centro de Bremen vencendoen. n Q�·n).açoes .o reiais In 1- - ,

(riadaá-Se(reta�i�-�e�ãr--""- carn que os soldados do 3 a tenaz resistência oposta pe
do Interior e Segurança exércitos norte-americanos pe- los nazistas nos subúrbios da

netraram em Renaugsem . e cidade.

A, ":Polônia protesto

A DIREÇÃO.

-n ESTADO)
Avisamos ao pú

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

plar.

LONDRES, 25 (U. P.) - Berschtegaden, a l'esi?�ncia de

'\ie�propaladQ.. "último baluarte" dOcfu,e�el', fo� .íntensa

mente atacada pela aviação aliada nestes últimos dias. Foto

grafias tiradas por máquinas d.e reconh�c�m�nto mo?tram que
muitas bombas caíram em cheio na resídêncía de Hitler e nos

edifícios destinados ao alojamento dos "SS" que constituem
a guarda de honra de Hitler.

_

FORMAi. DESMENTIDO
Moscou, 25 (U. P.) - A cançar a caIlital do Reich. Es

agência' Tasse desmentiu hoje ta ínformaçâo, segundo �cres
a informação de que patrulhas I centa a Tass, e de autor�a do

avançadas norte - americanas I jornalista n o r t e-am.encano
haviam atingido Berlim, a 131 Drew Pearson tendo �do des

do 'corrente mas retiraram. mentida com as segumtes pa
'diante do protesto de Stalin lavras: "Esta agência está �u
que teria declarado que havia torizad� a �eclarar que tal m-

s. sido feito anteriormente um formaçao nao corresponde ab

:: acôrdo segundo o qual os rus- solutamente aos fatos e .foi"in
v.

)
sos seri�� os' primeiros' a al- ventada de começo ao fIm.

:: Lavai ameaçou suicidar-se
BERNA,25 (U. P.) - Revela-se que também Pierre LavaI

pediu autorização ao govêrno suiço para dirigir-se para,aque
le país afim de dali partir para a França e entregar-se as a,:
Wr,idade.s. Mas o pedido foi recusado e fracassaram as tentat1;
vas de ,LavaI de penetrar clandestinamente na S�iça. O anti

io chefe do govêrno de Vichi teria ameaçado suiCIdar-se, cas?
',nã.o lhe fosse premitido escapar da Alemanna, mas as auton
(lades �uiças definitivamente não qUÍ!seram acolhê-lo.

Rio, 25 (A. N.) -- Foi cria
da, no Distrito Federal, a Se
cretaria Geral do Imterlor e

Seguc'ança, que será dirigida
por um secretário geral em

comissa». F'ica transfertdos
para essa Secretaria os depar
tamentos de fiscaLização, vigi
lância, turismo e geografia e

estatística.

Ainda em poder dos alemães
BRUXELAS, 25 (U. P.) - O antigo rei Leopoldo, da Bél

gica, ainda continua em poder dos alemães, a despeito de vá
rias informações que anunciavam sua chegada à Suiça. No
entanto nota-se uma febril atividade no castelo de Laeken na

Bélgica, o que �s,tá sendo interpretado como indício de breve
regresso do soberano.

Pétain já está na
.

França
PARíS, 25 (U. P.) - o marechal Petain ainda não entrou

no território francês. Foi o que anunciou oficialmente, o mi
nistro da Justiça. A agência de informações francesa, em ar

tigo publicado, afirma que Petaín seguiu para território da
França, depois de permanecer um dia na Suíça.

Os judeus que
ainda restam
Londres, 25 (U. P.) - Mais

de 4 milhões de judeus morre

ram nos países ocupados pelos
alemães, na Europa, segundo
estatísticas publicadas pelo
comitê de salvação do terror trSBOA, 25 (U. P.) - O marechal Petain já está na
nazista. Sómente 1382 mil ju- França. Pelo menos, a BBC atribue ao serviço noticioso fran
deus sobrevivem nestes países cês êsse informe. Petain teria atravessado a fronteira durante
quando o 'total era de 15 mi- I a noite passada continuando para París.
lhões. Dificilmente 50 mil ju-

Odeus restavam da "Ordem" na
zista na Polônia, indica o Co
mitê. Na Rumânia, 350 mil

judeus ainda estão vivos. Na
Hungria, sómente 100 mí! e na

I N E SP E R AO AM E N TE B�garia 55 mil

,••

Y Washington; 25 (U. P.) - O
.
americanos durou uma hora. Ainda o. nalallelO

presidente Truman Visitou,,'Depois da mesma começar ehe- do presidenteJaesperadamente, <;> Secretário i gou o almirante Leahy, chefe
.

"'- i .
•

.

'

Q')":Guerr�, Stimsdh. Logo em do Estado Maior da Armada, RI�), .co:) I.A. �.), -Co,nt.tnuam
J;>eguida 'chegaram o generall que tambj§m tomou parte na ch�gando.�e tod�s �s paI�es do
�arshall e o almirante King'j'

reunião. NãJQ foram revelados l�aIs malHflest'açoe,s' de.....sr�npa-
1 ;As conferências entre os 4 diri· dados sôbré os assuntos trata- l.la dc��nstrarla,s ao presId�n-ho ientes civis e militares norte- dos na conferência. te G(·tullO Vargas por mo.tIvo

.

. �.
, , , da passagem ele sua data nata-

sinos repicarão eIn
lícia.

• _

sinal de júbilo MaDllest�çoes
BAHIA, 25 (A. N.) - Várias demonstrações de regosijo estudantis

erão realizadas nesta capital, logo que seja conhecida a qué- João p'es,so·a, 25 (A. N.) Moscou, 25 (U. P.) - Os Um, onde a resistência alemã
fi �e Berlim, entre elas u:n. comício mons�ro do qual par.tici- Desd.e cada o.s, estud�ntes per-, jornais �esta capital pu�licam é intensissima. Os desp\lchos
ara0 por seu oradores prevI'alllente anuncIados, todas as cor· correm as ruas da Cidade em que as forças russas de mfan-. ....

entes pOlÍticas além ',dos' representantes do operariado, dos pa.sseata .de I'egosijo Ipela! ,en-I taria e de tanques, protegidas ·para os referld�s
t Jor�aI� dI

tudantes que sempre estíveram na vanguarda da luta con- trada dos aliados em Belrlim., por uma formid�yel cortina zem que os naZIS as es ruem

r� o nazismo. Por determinação do Vigário Gel'al do Arcebis- Os rádios acompanhalm o

Illoti-Ide
fumo de canhoes e matra- tudo que resta de Berlim, onde

lW.ó, l.'epi,'carão os sinos de, .todas as matri,zes e igrejas da ci-
c, iárLo, concell!tl'aIldo�se a ,cida- lha,doras, aproxim,am-se esma-I é cada vez maior o número d,e. , ��r,Mt� 5 minuto$j em sinal de júbilo. . de junto �Q'S rec.�'PtQ,re$. �adol·am.ente (lQ centro ele aer-l soldaÕQs e civi� moW!.

,_ ""'"
);" ,,'

'

general Gaspar Dutra viaiara em
propaganda de sua candidatura

,)'

Rio, 25 (A. N.) � O Cal. lá ter conta,cto com .Roi:; fôrças
Dutr3. pU1lticip3,l'á pcsc;oallllwn.;. polítlicas que apoif.Ul a sua
te da propaganda da sua ean- cal1:dirlatura. Per:l" mbuco, Ba
didatura, à presidência da Re- hia, j\'[arunhão e Paraíba serão.
púlJliea, l'nleluiu em seus pla- igualmente vis,�tados além de

1
- I .- 'd dnos, uma arga excursao por I outras reglGBS . o illlorte e o

todo o país, começando, POSSi-,lllürdeste do paí,s, que, aliás, o

velmente, pelos Es.;tados do candidato das fôrças majoritá
Nort0 tão cedo lhe permitamj rias já conhece por' tê�las per
as Cil'C1H1istâncias. Já em carta

'I'
eonido não só na sua

qnaI:ida.e telegrama,s .wo in:ben�ento.r de de tituklJr da pasrta da Guer ..
Magalhães Barata, s. ex.eia. ra, como em outras conüs,sões
prometeu esrtlar em Belém, den-I que exerceu aniles de assumir
tl'o de algumas semanas, pa:ra, o ministério.

Avançam esmagadoramente

•
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2 o \.ES,aDO:-Qulnla.'elr., 26 d. Abril cI. "45

De 1" a 30 de Abril, mês em que comemora o 6· aniversário lIe sua fundação,
a Relojoaria Morilz oferece seu variadíssimo e moderno esteque per preços

inacreditáveis. Procurem fazer uma visita sem compromiss� e certifiquem-se ..

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

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

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 gravi
dez, Exame de escorro, Exame poro verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutov?ccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidos, café. águas, etc.

Comboios terrestres escoltados
por tanques e aviões

Londres, (BNS) - Em despachoOI coltas para pr-oteger os "comboios".
enviado da frente do II Exército Em lugcr dos navios mercantes, co
hritân ico, o correspondente da B. mo no mal', veJlJOS aqui caminhões
B. C. de Londres, Frank Gillard, se de três toneladas c, em lugar tia
referiu às imensas colunas de abas- cortina

pro.teloJ'a
dos destroyrs

el'tecimento que correm, sem pausa, frwgatas, lemos velozes carros blin
ao longo das estradas do Reich. dados e íanks leves. Desse modo,
"Esse admirável espetáculo de vi- há para cada grupo de três veí-I
gol' e poderio do exército britânico cu los de comboio de abastecimento,
nos entusiásrna - disse ele - Pas- um veiculo de proteção, encarrega
sam

í

anks, caminhões ele petróleo, do de vigiar as peças de fogo e os

[eeps e bulldozers transportando atiradores de locaia inimigos, quan
grandes caminhões. Tudo se movi- do os alemães tentam fechar de no
menta com grande rapidez, pois a- \'0 as estradas abertas pelos nossos

pesar de jú estarmos aqui muito soldados. Além disso é evidente, os

longe do Reno, esta, zona jú se caças-bombardeiros oferecem pro te
transformou e111 zona de retaguarda ção ao comboio, localizando e ata
c, com o fim de se manter em con- cando os focos rle oposição do ini
tacto (:0111 as colunas avançadas de migo, antes que eles se tornem real
tanks, essas colunas de ahastecimcn menle perigosos. São frequentes
to correm noite f' dia. Os corredo- cmboscurlas do inimigo, mas a maior
res abertos durante nossos avanços parte dos �baste('iJ11ent()s alcança
muitas vezes não são mais largos nossas f'ôrcas avançadas. As conges
do que as rodovias ao longo das tionadus eslradas rio Heich constí
quais se movem as colunas, e mui- tuern ,) ruais impressionante espeta
tas vezes os alemães as cortam à culo que se pode admirar. Somente
retaguarda. Quando os abastecimen- quando se detem, por um momento,
tos alcançam essas pontas-de-Ian- e se ol,ila para o formidável tráfego
ça encouraçadas, seguimos os méto- é que se compreende que poderio
dos da Boya! Navv e enviamos es- empregamos ali. É esmagador".
...._--I �

IATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
z

-

...

Crédilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRa;MIO MAIOR CR $ 6.250,00

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

Exijam o Sabão

BELlEMA
•

para Erupções da Eczema

• Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

TENHA JUIZO
TEM S(FILIS OU R·EU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

I §I !jfJ1:&iIa
A SIFILlti ATACA 101)0 O ORGANiSMO

O Fígado, O Baço. o Coração, o Estômago. 08
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos 08S08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abõrtos.
Inofensivo 80 organismo. Agradave!

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P, como
auxiliar no tratamento da, Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
F.t\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A compesíção e o sabor a·
c914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914» le
que o tenho empregado, em comeudam-no como arma de
08 casos de Indlcaçao apro- faell msaelo para o püblíeo
prtada (IUilIe em varias de \00 combate li "ltlUa. quallda
suas menítestaeões) 08 resul- de. que frequentemente a
tados têm sido sanstatoríos, proveito no Ambulatorl0 da
polI são rapídos e duraveis. Maternidade de Santa lIarla.

Dr. Washiogtoo Ferreira Pires. Dr. SUveslre Passy .

VENDEM-SE
Em APUCARANA. Norte do Paraná
Dois grandes' armazens um com instalações de maquina rios

e outro para capacidade de 30.00 sacos, maquina de arroz,
nova, produção diaria 100 sacos beneficiados, maquina de café
400 arrobas, moinho de fubá, locomoveI americano 10 H.P.
nominais. 3 otimas casas residenciais, uma eom água e esgôto,
luz eletrica na porta, poço com bomba automatica e reser

vatorio para 3,000 litros de água, area do terreno, 5.000 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. Maquina Santa
Clara.

FARMACIA • ESPERAN·ÇA
A SUA fARMÁCIA

I•• Co...IWr. lafra, 4 • 5 - FONE 1.142
hlrtla ........

� ------..-- �---, ·I

ADVOGADOS
, Dr. OSVALDO BULCÁO VI�NNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquino

II Felipe Sc:hmidt). C. POSTAL: 140._

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDU8TRIAL-J01NVILLE (Mllru regia,

recomenda·se pera hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinf.etante

o avião de jato
propulsão «Meteor»
Londres (D. N, S.) -- O "Meteor"

qa .
RAF, .r: prírneiro -e até agora

u
..

nico aviao aliádo de jato-propul
sao a entrar em combate - ecns
títuí o resultado ele vário� anos de
investigação intensiva e trabalho'
experimental levados á efeito pelo

I

Comandante Whit�l� da 'RAF é pe-las fabncas de avroes .do Reino
Unido. Quando o citado Whittle

.

no� primeiros períodos da guerra: .exibiu o desenho original de um
.

aparelho dêsse tipo, foram todos
os seus detalhes imediatamente
fornecidos à Fôrça Aérea Amerí
cana. Desde então, os Estados Uni.
dos passaram a ser informados de
todos os aperfeiçoamentos regista.
dos. nessa. matéria, O primeiro
aVIa0 de Jato-propulsão em todo o
mundo foi o "Gloster E. 28/39" de.
senhado por Whittle e que fez a
sua primeira experiência de vôo
em maio de 1941. No mês seguinte
os Estados Unidos receberam uma
cópia

..

do motor d� referida máquí-,
na aérea, construído peja emprêsa
Industr-ial britânica "Power Jets
Ltd". Mais tarde, a "Gloster AiI':
crart Co", construtora do "Meteor",
fez entrega à Fôrça Aérea Estadu
nidense de uma unidade' jato-pro.
pulsora, logo incorporada a un-.�

.

prototípo e que fmalmente chego ... f�.
a construir o "Lockheed P-80A' ;�
norte-americano. No verão passa

.

do, o "Meteor" britânico provou
ser mais veloz do que os aviões de
retro-propulsão sem piloto (oli
! "bombas-voadorasvj

.

usados pelo
mirmgo. Atualmente estão em curo
so no Reino Unido trabalhos dest;tinados a aperfeiçoar ainda mais ri.
já excelente funcionamento das '

máquinas aéreas em fóco. A hístõ
ria do atual "Meteer", desde as
suas origens. constitui além dissd
um exemplo eloquente no que toca
aos aspectos recíprocos da Lei de
Empréstimos e Arrendamentos t.
por meio dos quais as ínvencõe
britânicas contribuíram, sob" tãilímultiplas face tas , para elevar o.<i'padrões da eficiência técnica e mi,
litar aliada.

GRATIS! 'lfl est., 1<-«1'
DOENCAS �D GADO l'

eE
REMEDIOS

�
�

. ...rI' I�1'.lT'.I.I.O 'UNlI'6Ü .i.�.,"'}
b,11 2 CI'IIzetr". 1111 s8101 " ......,...
UZINAS CHIMlCAS BRASlLll1AS l,.
c.,oua\......... '-�_t:I'...... "'..uauo.e

Motores para máquina de
'costura

!

Usados, mesmo dtfcitu,OID
ofereçam à baixa PO&tal 84.

lO v.·

. �ft..6Á2�/RctAt.. .

ESPECIALIDADE

; I
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o ESTADO Quinta -feira. 26 de Abril c:t. '945 3

a e sa t a '�A n.i tA a 96 e"
Domingo próximo, grandiosa competição náutica, na baía sul desta capital .. Concor

rerão os seguintes clubes: Aldo Luz, Ríachuello, Marlinelli, América,
Marcilio Dias, Cachoeira e Atlantico

PaI' John D, Merman de in esl imavel vulnr pnru as auto-
(Exclusivo para "O E,�tado") I rid adcs navais aliadas, Meses· de
Londres -- Prcss Infortuut icn pois os japoneses voltaram a Tara

Service - Revelou-se, recentemen- wa e exccuturnm ali 22 cuorpeus,
te, que o rei Jorge V, da Lngln lerr a entre êl es o tenente :Morgan, O rei
concedeu a "Mcda lha de Jorje " por da Iriglu í

cr ru conferira a condeco-
ato excepcional de bravura, a dois racão militar aes dois valcnf cs of.i
de seus súditos que em Taruwa, c iais em junho de 1942, Por essa
ora sob ocupação japonesa, insta- época era impossível dar pub lici
lnram lima estação clandcsti na de dade ao falo, pois o tenente 1IIor
r.ul io, mcd ia nt.e a qual se c om u n i- gan, eslava on

í àn ainda ul ivamcn
carum com as tropas al iudus por te empenhado em sua arriscada
Ulll ano Juteirn. Um deles foi 11101'- tarefa, Contudo a n o lic i a foi-lhe

Visitas: ' lo, mais tarde: num assassi,na,lo, em transmitida através (�O rÚ,dio, ,Ao
E t' m nesta redação, o dr. massa e(?lllelId_o pelos nlponl(,�s rccebern me.n sugr-m ele disse :Slll1-

Aids IVAe,r�l" d L 10 ge
contra p rt srone iros que lhes cm- p lesmente : "Para cnmplt-lar minha

o VI a a uz e o sr. r .

O l o i 1" , "

I
'

-I' 1
T I

' d S P aiderrte e
rum nus maos. S (OlS 1cr01S eruru Ielicidac e, quero ver llVIOCS a H\( OS

o entlnod e d,outza" rde
1

C 't' o major Leopoldo Holland, diretor sôbre Tara\\'ll", Presume-se quemembro a Ire Orla o orru e
I 'I -

'II (' 'II 1·
,

'It.i t' t
. (e er ucarao nas 1 las 11 ler e Justamente o npar-cc imcn lo (C um

Demodcra lCod, respec lvamet�c,e, pao·' Ellís e o segundo tenente (i, :\[01'- '<ll'lião ,tliado xóhre a ilha, em 15 ele
fim e agro ecerem a no 1 la r "

Ios uu t ti 'I', bl' d t c
. 1 ão I gan, instrutor ( os opcrat ores na [- outubro de H)'t�, (eu mul ivo ao

nos pu
, l�a t o� el;t,

f �� re a�: I vos de rád io na ilha de Tnruwa, assassinato do lelwnte ..\hlrg,an c
ao corrucro leva °t'da de ei o no l� quando os japoneses alí. dcsembur- dos ')1 prisionciros rcstautes. Os
24 por aque a en 1 a e em regou· l'() I 1 J j 1()41

. .

,- ,', i
" d d r d B _

caruru em (: e ( ezem Jr,o (e ,. , rnurinhc l rns amcrrcanos, ao reto-

J� a entra a os a la os em sr
Prevendo o ataque nipônico os rnarem Tarawn dos nipônicos, Ie-

11m, dois militares haviam organizado, vunlaram alí uma placa comemora-

préviamcnte, um sistema de rúdio- ,Iiva na qual se 10: Permaneccndo
Deram· nos, ontem, o prazer de COlllllUi caS':lO COIll o lllllnd o exle- desarmados em sells ])osl'os, esse.s

de suas visitas os srs, maior dor, ins,talando Ulll lransmissor bnl\'OS ,enl'renlarDIll a brulalidade
Francisco Faustino da Silva. e tec. clandesLino numa aldeia reJ\lola. com galhardia (' a morte C01ll se
Gercino Gerlion Gomes, do Exérci· Enquanto o inimigo procedeu ao rel'irlade", Q1Wlll Ulll dia escrever
to Nacional, cap, Améric?, Silvei- deSellllJarquc eln Tarawa, O major a hislória desla pJuer,ra, poderá
ra D'Avila, da Força Pohclol do J{olland Ipermaneceu na zona d,e C0111 acontec,imt'nlos C.OlllO este,
Estado e frei Feli2,berto Inhorst, p.erigo de onde mandava, por llll"io colocan(ln pedra junlo ,a pedra,
A visita dos referidos senhores I (le mensageiros, nol.ieias infol'lllali- f-ormar lllll dos ll1ais helos ll1osai

prendeu'lie à pr�ximo P�ecoa �os \'�lS de val'Or ao tenen te ..\r�J:gan, cos da coragem e ,abnegaç'ão hu-
MilitaréS' a realizar-se dia 6 vu�· Esse por sua vez transmltJa-�s mana,
douro, no quartel da Força Poli· imediatamente, através do seu ra-

\ -:::-
__

cial do Estado, clj,(J clandestino, às fôreas aliadas,

C!./\NCURSOOportunamente públicaremos o Considerando, porém, úue a ilha ,Vprograma traçado para aquelas estava completamente cercada, os

felitÍlfidades. Somos gratos. ja1poneses a deixaram elll paz du-
rante algulll tempo, Disto se vaIe

I I'alll os dois nficiais britúnicos pa
ra os preparar um navi o para le
var dali a PO!Pulaçâo, livrantlo-a
do inimigo COll1ILllll, Organizou-se
uma expedição, O llHljor Holla�HI
aSSlllll i u s·ell comando e a le\'ou a

bom termo, Os l1abi lantes ele Tara-
wa foram e\'aclla<lüs, :\bs o tenen
te :\Io'rgan ficou para trás, a fim de
continuar a transll1i1 ir suas i nfor
lIlaeües acerca dos movimentos ni-
PÔ1ÚCOS, informações que foram-

Sedas,

CASA
ORLA NJ�)O SOA R_P]�JLI�]

Rua Conselbeiro· Mafra, 36 - loja e sobreloja - TeleIo'ue 1514 '(rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpellin --- Florianópolis

Vida Social
Fazem anos hoJel
o sr Pedro Bittencourt, Prefeito

Municipal de Imoruí;
,

o sr, Antonio Cerqueu a Souza;
a srita, Dilma Silvei ra, funcio-

nária da Assistência Municipal;
o menino Agissé Silveira;
a senhorinha Hellana Avila;
o sr. Pedro Gonçalves, engenhei

ro geógrafo e funcionári,o d� Díre

toria de rrerras e Co lorrizoçdo ;

o ar. Ioldori Campos Garofallis,

'f lalanteu
forno Honorato Temelin
Acha-lIs nesta capital o nosso

prezado confrade, jO.l'nalista Ho·

norato Tomelin, diretor da «A

Nação», que se edita em Blume·

nau.

Vítor Faria
Encontrà.se np..ta capital o nos

so prelado conterrâneo sr, Vitor
Faria, acatado industrial e dire

tor-gerente da Malharia ltojaí S,

A .. da cidade de Itajaí.

VENDA SOB RECEITA MEDICA

•

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Prefira uma p�rte de seu I
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida.
de". e estará contribuindo para
tlUe êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi·
(�amentos, mais confôrto no

)etto de sofrimento, etc. etc ••.
(Campaha de Hllmanldad�

do Hospital de Caridade).

IA rádio clandestina de Tarawa o 1STADO· Esportivo
""-O--

REMO
o sensacional cotejo
náutico de domingo
prõximo
Com a participação dos clubes

nauticos
.
da capital, Cachoeira e

Atlantico. de Ioinville, América, P ,

d t'd d de
d Bl M 'I' D' d recrso-se g·ran o quan 1 a e
e urr.enau e urcruo ros , e

b bit h id mo
Itojaí, realizar.se-á domingo pró.

or o e as azues, co� eCI as co

,

di 29 '1 ,MORPHO AEGA. murto comum no
xrrno, la ,sensaclona cotejo

I
B 'I P dí h

. 1 uer
nautico. promovido pela F, C, D, rasl

"dadga.sapa In elCro$q2uaS",qporE
' .' quantl a e. aga-Ie r .oo-

s,'.e ,lmpo:t�nte acon,eclI�e�:o cada borbolheta MOFPHO AEGA
nau tlco, vira rnarcar o rerrucro I b A ,- R ra:
das atividades do mais salutar es-\

em

o�s ccrrdíções, esposta. po
th

porte em nossa tet'ra, As regatas
- But erfly Co" 291 East 98

há anos passados eram assistidas I Street,�BroocklY,n, New York.
por enorme rnass:a popular que I

L5creva via aareo.

entusiasticamente apl�ndiarn e in' �""••••""",,,,.,,,,,Q•••,,,,,,__,,,1"'_
cerrtívcvorn os «roweres» dos seus

'Iclubes prediletos, p-Dado a eipetativa reinante em laDO
torno da competição de domingo, _ .

e ao programa elaborado pelo De· , Compra se um, de segunda rnao

partamento de Remo, tudo faz! Informações nesta redação'
crê r que teremos presente, urna CASA MISCELANEA distri
g�ande assistência, como aconte· buidora dos Rádios R. C. A.
ClO nos tempos passados, Victor. Válvulas e Discos.

Rua Cl'lnselheiro Mafra, 9

em materia

Sorleão de baUsas
APENAS Cr$ 3,00

Com essa Ínfima quantia Você
está auxiliando o seu prO:íuno.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópoli�.

O Departamento de Remo, ern.

presença de representnntes dos
c!ul:es participantes da regata,
precedeu ante-ontem, o sorteio de
balisas,

c ZES DO DIA

ouro

Acha.se aberta na Filial do
Banco Nccional do Comercio S A ..

desta cidade, concurso para a

admissão de funcionários. devendo
os candidatos apresentarem-se à
sua administração para os escla
recirr.entos indispensaveis,
Florianópolis, 24 de abl'il de 1945

A Gerência.

5a-feira HOJE

(lHE
A's 5 e 7 1/2 horas

SESSÕES CHICS
A PARAMOUNT, apresenta o máximo espetàéulo

de lomance amoroso:

A porta de
Comprar na CASA MISCE

LAN'EA é saber economizar ..

�··················"······"·"··················�I
com

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

1"SÃO SEBASTIÃO" '

Sob a díl'eção clinica do

I

Charles Boyer, O ivia de Havilland e Paulette Goddard
Sub�íme e Inesquecivel

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO Nac, Coop,

BILHETE DE LOTERIA Desenho
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preços: 2,00 e 1,00. Imp, 14 anos
•••

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chãcara com

esplêllllida vista para o mar,

(lt�E «IMPERIAL»Excelent.e local para eura de repouso, Agua fria e quente

APAi'tEI"HAl'tlENTO COMPliEl'O E MODERNíSSIMO PARA 'l'RATAMEN'l'O

l\lÉDICO, CIRúRGICO E GíNECOLóG1LO,

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho -; anelas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

A's 7 1/2 horas
A interessante historia de uma garota, que sem ser «Amelia.

era uma:

Mulher de verdadeI,aboratórlos para 08 exames de elucidação de diagnósticos,

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

Apartamentos de la classe ;. � Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

Quart-.Js com duas camas .. , . , . , , .. Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇAO DE 11IATERNIDAD:E
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de

la classe, inclusi ve sála de operações, com parteira da
Casa de Saúde Cr$ 400,00.

com Claudette Colbert e Joel Mc Crea
Muito Riso e Muito Romance

NO PROGRAMA
DOUTRINA DAS PROPORÇÕES (Nac. Coop)

ADMIRANDO O HEROI (Short)
Preço: 1,00. (único). Imposto incluso. Imp, até 14 anos

• • •

Amanhã no Odeon
o

A
expoente n áXla o da cinematolrafió:

de Bernadetteo DOENTE PóDE TBR lUt<JDICO PAI�TICUI"U�

FLORIANÓPOLIS
Telefdne: 1.153

-

cancao
,

Largo São Sebastião --0--
com Jeniffer Jones

Um filme que por si só' se recomenda'! IB� ....

Casemiras e Lãs

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quinla·'elra. 26 de Abril ele '945

Indicador Médico
DR. SANTAELlA

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

�niversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cíonal 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 is horas

Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

A.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof, SaIlson, do Rio de Ja.elro

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu
da bôea fendidos de nascença)

EsOfagosco.pia. traquêoscopta, broncoscopia para retirada de corpos estranhos. etc.

CONSULTAS: das 10 ãs 12 e das 15 ãs 18 horas
Rua Vitor �fejreles. 24 - Fone: 1.447

ORe SETTE GUSMAO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E 00

HOSPITAL "NER1W RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - H)x·esta
IllArio do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Sa11t<)S, em Campos do Jordão.
CUNICA GERAL - DIAGNÓSTWO PRECOCE .IJ) TRATA�fFJNTO ESPECIALIZADO

DAS DOENCAS DO_ APAR1i:LHO RESPIRATÓRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às ti horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor MelreJes 18
ftESIDll:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el, 742.

'

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cura0 ... Aoerfelooamento e Longa PrAtica no RIo de JanelJ'o
tlOlUtVl,T4S - I'eta manhl: diariamente cIu lO.30à.l2 h•• à. tarde ezcepto aoa

.....doe. da. 1'.10 .. 18 bor.. - CONSUl/fóRIO: B.. "010 Ptato L '1. IMIbr.do -

....... , 1 .... 1 - Reod��.c.I., 80 PrNld_Úl eo.tbl.bo,·,,,

DR. ROLDÃO (:ONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGL4 - MOL1ilSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fo.!
Assistente por vários anos do Serviço Ctrürgíco do Prof. Al1plo Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias bUiares, tntestínos c;!lgado e grosso, tiróide, rins

prÓsta·ta, bex�a, ütero, ovários e trompas. Varicoceie. hídeocele, varizes e hérnia:
CONSULTAS:

da. li li II horas, à Rua Fel1pe Schmidt, 21 (altos da Casa Paraíso) , Tel. 1.598.
RESID:1DNCIA: Rua Esteves Jllnlor. 179; Tel. 14764

MARIO WENOHAUSENDR.
(Diplomado. peja Faculdade Nac. de Me<llclllla da UnlTer.ldad. do Brull)

.·I.nterno do 8en190 d. Cl.tn1ca Médica do. ProfeS9Ol' OPaldo OUTeln, mM1co 40

Departamento d. Sldde
CLlNIC4 aJIIDlU4 - MolMtlJul lnter.u de adultoe e cr1aIlou. CONSULTORIO

• KIlSIDItNClA.: fi.. FeU"" Schm1dt ... 18 - TeL 8U. CONSULTAS -- Du 11 U 111_

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Servteoe ti. CUniea !nft!Dtil da Assistência Municipal •

de Caridade

OON8UL���l��u���AM��ad���A���loEs.��!2�.
Con.ulta. das 2 às 6 horall

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:1

DR. BIASE F"ARACO
Médico - chefe do Serviço de Sifills da Centro !le Salll1e

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

CONSULTAS: das 3 'às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvi]e, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD.A

Esta a verdadelé
Sapatos de todos os modelos e

modernos, i:qclusive Sandalias poro
dos SENHORAS· e SENHO.RITAS,

PRECOS SEM RIVA1S!
Não comp;em seus

<'Tamancaria

dos tipos mais

praia 00 alcance
por verdadeiros

calçados sem visitar a

Barreiros))
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

melhore. fábricas. A Cosa "A CAPITAL" chamo ,a atenção dos
visita ante. de efetuorem 8\la. compra•• MATRIZ em

R. H. BOSCO LTDA.
ITAlAi - S- CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Reprellentaçõell

Consignações _. Conta Própria
Rua Pedro Ferreira. 5

2· Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Endereço Telegráfico

SEGUROS DE:
Transporte. MaritimOll; FerrO.
viários, Rodoviário.. Aéreo••
Cascos. Fago, Acident.. do
Trabalho. Acidente. Pe••oci.,
RellPon.abilidade Civil e Vida.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

'armado pela UniTeraldad. 11. Ge!1ebn ICGm prAtIca noo hosplta1.l europeu.e
Cl1n1ca mtd1ca em ceral, pedJatrla, oocn· �������������������������������lU do II1nema nervoDO. aparelho Cen1to N ..

HurmArto do homem e da mulher ova maquina para I ovo tratamento para a
Uelate. T6caico: DR. PAUW TAVABa erguer sacos preservação do trigo
0Ur1lO d. RadlologlA CUnlca com o dr. Londres, (B. N. S.) - Uma nova

I«anoel de A.breu C&mpanmo (1'10 PSu·· máquina fabricada por uma firma
!o�. EIfpec1.al1llllldo em HIeten. e laMe inglesa inaugurou um princípio
f>úbUca. pela UniTermdade 110 Rio de Ja· inédito no que diz respeito à ope
Ilelro. - Glb!lletCl de Ralo X - Illect.ro- ração de levantar sacos, noticia o
l&l"Q.1ografla cl1n1ca - lletabol1mlo ba- jornal técnico "T'he Farrner and
o&.l - Sondagem Duodenal - Gabinete Stockhreeder". Com esta máquina
1. &loterapla - Laboratório 4. micro. um homem póc1e facilmente erguer
oopla e anfllse cl1n1ca. - Rua "ernando com uma só mão um pêso de 160
!fachado. 8. "on. 1.198. - J'lor.\an6l>011e· quilos a uma altura de cerca de

cinco pés. A sua característica
principal, entretanto, é a imensa
economia de mão de obra que ela
acarreta ele vez que vem abolir to
do o manusêio dos sacos após a
sua elevação do só lo. A mãqutna
em fóco é das mais simples,�
sístindo num sólido suporta que
gira sôbre uma base ele três rodas.
Sôbre o suporte gira, por sua vez,
uma plataforma de carga dotada
de um sistema completo de maca
cos hidráulicos. Depois de erguer
os sacos, a máquina põe-se a girar
até depositar a sua carga exata
mente no local desejado. A nova
invenção mecânica é conhecida por
"P.250'· e pesa apenas cêrca de 55
quilos, tendo sido construída pela
conhecida firma inglesa Great
Dunrnow.

Dr. Newton d'Avila

«BOSCO»

Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia. OR REM IG IOCONSULTóRIO - Felipe Sclunidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.

r
. lO

RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77. CLtNICA DDICA.
Itolúdu interna... de 8enhoru • 011·

DR. GEBHARD HROMADA mçu em Geral. CONSULTORIO: Rua
.

"eUpa 8clUn1dt - Edlflcl0 .A.mtiIa Neto.

Especialista em alta Cirurgia e ginecologia Fon. 11.&2. 11 li 12 • H li 17 bOTU. lU)

Hospital "Miguel Couto" IIDmNCU; , Largo Benjamin
IBlRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina Con.tante, 3

FARMACIA ESPERANÇA p�!�!eN�E!!t\ôa GRATIS! V!��:;;��éca lIa.Ce-
.

.

cozinheiro, poro trabalhar Quer receber Mima surpre.a? S8 e Terreno, medindo 17xlOOO
110 Farm.��.tl.,o NILO LA tTS no Hotel do cidade de Novo que o fará feliz! e lhe .erá mt. pouco mais ou menos.
Boje. amaaIIA _.. a na�.. T I f F de valiosa utilidade! Escreva

___�_._ • .. _ u--......__ ----
rento. n ormações no ar- S ' C P Autorizado a fazer a venda

-_- --__� �.,.-- ..-.-- a oares. a aixa ostal,84.
A.rttcoI .. liIIomIeIIa. macio Santo Antônio, nes I Niter6i. -- Estado do Rio. I Amantino de B. Silva .

....._ e __Clt ..........GIa •• reeee....... _..... ta capital. 3 v - 4 Sv-3

�----------���----���--��������------�

Operações -. Viall Urinaria. -- Doen
ça. do. intestinos. rêto e onu.
-- Hemorroidal. Tratamento da

coUte amehiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

Con.ult: Vitor Meireles, 28.
ILtende diariamente à.. 11.30 h•.••

Q tarde. das 16 h•. em diante �
Raaid: Vidal Ramo.. 66.

f'on.· 1067.

Dr. LAURO DAUHA
Espec.lall.ta em Doença d. 8ellho

.... - Vias Urllllâr.i.as.

CUrso de especíaüzação de Glneco
íogía (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa.
culdade de Medicina de Sllo Paulo.
Trat.amento especializado, médico e

cirúrgico, das arecções do a�lho
genital feminino <Utero. oyArloa.
trompas, etc.).
CUra radical da. lnflam&çÕel doe

anexos <Ovário.s, tro.mpas). Item o.pe
ração). Tratamen·to de todoa oe di.
türbloi !Ia m�aç:lo e da eeter1ll
dal1e.

Tratamento moderno !Ia bl_olTll

Kla apela e orGntca. em am.boa oe

sexo.s,. por prooeSSOI modemoa IOb
contrOle endo.sc6plco - Uretroeeopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMU
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS; .- Du 10.30 li 12

noras e daa 2 AI II.

ConBUltóno - Rua l'traden"- 1..

Fo.ne: 1.663.

Res1d!ncla
lllobrRdo) .

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

em grão
Londres, (B. N. S.) - Pesquisas

r-ealizadas 110 Dep:o!rtamento de
Bio-Quimlca do Instituto Indiano
d� Ciêuoia, sob os anspíci os do go
verno d� Mysore e visando preser
,�r o trigo em grão e Iari uha de
tngo por um sistema .de aqueci
monto, produziram excelentes re
sullados, sahen do-ss, desde já, ter
Sido estabelecido um plano de tra
talll,c�to em larga escala. Várias
espectes de grãos e farinha de tri
go submetidos a esse t,ratamento
.foram exiihi dos ao Vi ce-Ho] da In
dra durante a recente visita que o

mesmo. fez ao Jnstituto acima ci
ta,d(? Verificou-se que todas 'as es

pecres de gril'o e Iarirrha de tr igo
voem-se muito cêdo infestados por
pragas animais. Se consumidos
imediatamente as perdas não são
c�)Jlsider.aveis. Em depósito, po
rem, durante _alguns meses, o trigo
e a f'ar.inha sao atacados por inse
tos que se multíolicam rapidamen
te. Esses insetos abrem caminho
através da farinha de trigo e devo
ram geralsneute cêrca de 5 a 10%
do material sólido, pref'e ré nd o a

parte vitaminada e .outros fatores
alimentares' essencíats. O tratamen
to 3/perfeiçoado pejo Inseituto In
dia.no de Ciênoia consista em intro
duzir o ·grão ou a fari Ilha de trigo
numa pequena câmara aquecida
por eletricidade até uma tempera
tura de 120 gráus centigr-ados.
Após a exposição ao calor, pelo es

paço de .Ires a ei'!1co minutos,· o

grão ou farinha são J'(,,�irados e pe
,neirados antes de co·nduzidos aos

depósitos. Examinando-se o mate
rial peneirado, encontr:wse-ão lni
lhar.es, s'enào milhõoes. de illsétos
mortos. Os grã,os assil1l ,tratados po
c1e;-ão suportar 111113 al'mazenagem
.prolongada e () tratame11to em fóco
abrallge centenas de sacos diária
mente .

OR.

0IrU1r1a • ono....1II. CIlal.,. e 0Inra18
'0 SOl'IlL Partoe ••oe.............r....

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
namente d.. 1. .. 17 1lOrU. Rl!lIHD:aN'
,.,.: AJ.roInUJ'" .1Y1.1Xl.. .. 1i"O'a. 715;

MACHADO & CIA.

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indí
gentes de Florianópolis.

A TOSSE _::- =
É PE�IGOSA E�'�J :�INCOMODA!

�\�Para bronqUite, \�'�tosseecoqueluche,
.

-.

use o xarope balsâ- •

� _
.

mico que acalma e , I. 1..'<' •

�fac!lita a expecto- IJ;....... \ \raçao. �<
PEITORAL DE==

ANACAHUITA?
•.,_:,,&•• (,pmp(J$ii Saul Capela.

e senhor.

Agência. e Repr.aentaçõe. em Geral
Ma triz: Florian6poli.
Rua João Pinto. n. 5

I Caixa Poatal. 37

I
Filial; Cresciúma

Rua Floriano Peixoto. _In (Edil.
Pr6prio). - Telegramas; ·PRIMUS·
Agente. no. principai. municipio.

do E.todo

I No bar e no lar
KNo'r

não deve faltar

Lã para a França
Londres, (H. X. S.) - A Franca

COl11lJl'urá em breve 140 milhões i"te
libras de peso 'li.e lã fabrÍC,ada na

Grã-Bretaillha, nolicÍa o ".F.inall
cj,a! Nl'ws". A compra foi combi
nada ent.r,e a missão francesa de
abasteciJllE"nto ,c as firmas britâ
nicas. dt'vendo iodas as encomen
das ser retiradas rI'os enorl1lPs sto
cks ex.istentes no Heino l"nido e
nos Estados-Cnidos, pois como se O PRECEITO DO DIAsabe, a Grã Bretanha acumulou
grandes reservas de lã vinda da O organi.mo do indivíduo que
Australia cm depositos 1Il1Jcl'ica- pallsa o dia trabalhando n.ce••ita

nos ao tempo em que n a('uo ini- de pequeno. intervalo_ d. repOU80
miga 11-0. Pacífico rodi,a ilÚerferir para refazer oe energia. ga_taa. O
em l'elaç'ão aos sup,l'imentos tl"3nS- trabalho que ae prolonga durante
porlado-s p,or via marítima. As horas a fio, sem interrupç50, além

p�'opo'rsões dessa encomenda lIlI- de_ i�pr,?dutivo, con.titui �ma da_
Clal feJta pela Franca vem indicar Pl'lnClpOl. caullas dos aCldentell •
li necessidade urgente de lã exis-. molê.tins profi..ionai•.
,tente na Europa Jibertada. O Go- I Em c�da dia de tt>.abalho, pr••
í"erno britânico atualmente del(,lll cure deltar e repoullar de dez a

nào menos de o'itcnta pur c�nto de vinte minutos. na parte da tardei
toda II lã mundial representada ou logo depojs do almoço. SNES.

por (,(,l'ca de B milhões de fardos
conforllJe recente cálculo feito no�
Estados Cnidos. Dessa maneira o

Reino CnJido está capaC'itad,o a �u
p·rir HS necessidades não sómellte
européia como de todo o mundo,
logo que cessem as restricões im
postas peda guerra aos ·serviços
marítimos.

participam aos parentes. e

pessoas de �sua amizade que
sua filha Oscarina contratou
casamento com o dr. Nilson

Vieira Borges_

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

RIJI Vitor MeIreles, 18

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita.
dos. Contribua para a Caixa de Es
moIas aos Indigentes de Florianó-

No bar e no lar
KNOT

nã.o deve faltar

Fabricante e distribuidores dos afamados con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscado., brins
bons e barato., algodões, morins a aviamento.
para alfai!'J.tes. que recebe diretamente da.

Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli., - FILIAIS em Blumenau e Laj•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Visite, $em compromissos, a

LIDARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Florian6polis'
Livros novos e usados.

I
em div·ersos idiomas.

Atende encomendas de
obras ,editauas no !lrsai!

ou 'no estrangeiro.

NoJidades todas 8S

semanas

No bar e no lar
KNOT

nilo deve faltar

M6veis
(omp�ár, vender ou alug,r

•.6 no

A SERVIDO'RI
(,Q fflGW orgCU'Ú;r:aç6o ao

gariaro nuta> OCIpital)
Ru. João Pinto, 4.

,

Fone 775.

,
....c..ado" Veloso
V.oendetJ,Orel exclusivos das
,s-f&ma4as máquinas de coa·

,t1)ra nt4rca «RENNER•.
V-eodaJ. à vista e a praZ'Q.
Rua Trajano, 1 - Sobrad'o

Florianó'Polis.

8r. Guerreiro da
iPODseca
MÉDICO

lodos � QS dias em Santo
Amaro

Atende a qualqu.r hora do
dia e da noit.
l

i,; REsu>tNCIA:
" aotef Elo Sn!'. 'Cunha

$A610 AMARO

I Dr. Irlar Pereira
� e Oliveira

I
. Cllnicks Oeral dte Adulto.

. &�çcsa d� criançaa.
.. ' I,obol'at6rio d. AnáliMe

�Unic:aa.
. Cp�u�t4Í'io: rua Felipe Sch.

�ldt, 21 (alto. Qa Q�:aaa Pa.

11'cU80J'
da. 1030 á. 12 • doa

I'16 à. 18 h•.
Re.idbc:1a: rua Vi.c. de.

Ouro

I
PretQ, 64.

Fone: 769 [manual}

. PlRT·A·JOUR
Aceitam••• encomendos

BAZIR DI IODAS
costura

, Ncvi.dade.

RUI Felipe $chmldt, 34

o que é uma indústria chave? o santo do dia Venda de terras

'.�

•
Vénde�e uma área de ter-

S. Cleto, Papa e
nas com 9.000.000 m 2. (nove

Mártir milhões de metros quadrados,
Batizado por S. Pedro, dietin· medidos e livremente derem-

guiu·.e êle de tal f6rma por .eu b d d quaisquer onus e
fervor e lua santidade que foi elei- araça O e .

"""1

to Papa depoil da morte de s. embargos, situado no muni
Lino, primeiro .uceuor do Princi- cípío de São Joaquim, Distri
pe Ap6ltolol. Requeria le muita to de Urubicí, Estado de San
coragem paro a••umir a direção ta Catarina, sendo dois mi
da Igreja naqueles tempos d. per· �

d t d d s.eguiçõee tão sangrental. Circun.· lhoes e me roo qua ra o .

pecto cuidou Cleto dOI pobru e mais ou menos.'de terras de
neceuitado. como do número lU· campos e o restaIl(1;..e terras de
ficiente de lacel'dotel dignai, ar- matas, contendo. uma grandedenando êle me.mo 26 prellbíte' quantidade de Pinhoeíros pararOI. Não le contentando com a

cenfirmação dOI Cl'ietãos penell\li. Industria de Serraria. e díver
do.. achou meios de ganhar no' sas qualidades de outras ma
vas alma. para f!' Igreja. Havia

1 deiras. As dívísas.dêste terrenodoze ano. qu� alSI� O1eto. era a estão entre dois rios que des-alma da IgreJQ mlbtante de Ro- . .'

de Iéma. quando o Imperador Domi. sem de, uma cordllhel:�a e eg-

ciano de.encadeou nova persegui. te a oeste, em que têm qual
ção contra os di.c�pulos �e Crie· quer dêles capacidade parato .• HQven�o re.olvldo extlrJ?ar a montar qualquer máquina deo:hada aelta do Nazareno, nao po- .

t
.

dia deixar de prender o seu ehe- se�rarla e ou ras maqul1:�as.
fa. Mandou proeurd-Ie Eate anela- MISto com êste terreno existe
va. dia e noite. de eleonelerijo em 'diversos também COIll grandeelconderijo. não tanto por CQuaa quantidade de pinhais parade aua leguronça pell.oal, mllS,

1 t ' d'para conlolar .eu. íilhol ••piri· serem provave me�, e_- ven 1-

tuail. Afinal, caiu nal mãol do. dos. 1!:ste terreno dIStante da
e.birroll, no ano 90 lo{reu a mor- sMe de Urubici 18 quilômetroste dos meistire.. sendo 12 já cortado pela es

trada de rodBJgem de Urubicí
a São Joaquim, e o restante
terreno facilmente de fazer
estrada. Na barra dos ditos
rios têm uma quéda já medi
da com 70 metros de altura.
Quem interessar fazer. qual
quer negóGio deve ter entendi
mento com 6 proprietário sr.
João Trillldade Vieira de Sou
za, residente NJa sMe de Uru
bicí.

3 v.-3
...

Antônio Tonéra· e

Antonieta de O. Tonéra
Crlstobal. Almendros e

Madalena Torres Almendro$

COMPRA-SE
qualquer tipo do maquias. d.
costura, de pé ou de mão,

Compras britânicas aSlim como: bicicleta., moto-

em Portugal cicleta8 e motore. em geral.
Londres, (B. N. S.) - De acôrdo

I Inf.ormaçõea com Machado
com recentes notícias enviadas pe- & Veloso) à rua Trajano n: 8
lo correspondente do "Times", em - lobrado - FloriaD6polil.
Lisbôa, sabe·se agora que a orga- �
nizacão em Portugal da Corpora- CASA Compra 8e '\l.ma,
ção Comercial do Reino Unido de·

no centro da ci-verá brevemente encerrar as suas
atividades com execução de um dade. até 25 mil cruzeirOcl.
dos seus ramos quê será transfe- Informasõea nesta redação.
rido para a própria Embaixada t ...
Britânica. Este ramo, que de acôr-

VENDE-S'" �u.ma. proprieda.do com tôdas as probabilidades se· D .D de 8lta em Barrá dirigido pelo Ministro- da Ali-
mentação, continuará a comprar reiros, com ca.a, p8�to, bOa
em Portugal milhões de latas de água e pequena' chácara. Tra.
sardinhas, atuns e sardas' especial- tar a Avenida Mauro Ramol, 50.mente destinadas às po-pulações
dos paises libertados do Continen·
te europeu. O fechamento da Cor
poração Comercial dó Reino Unido
náo deixa de significar uma s€x'ia
perda para Portugal. Durante a
sua existêne,ia, o citado organismo
dispendeu 110 país vários milhões
de libras esterlinas adquirindo
mercadorias e generos para o es
fôrço de guerra, e o que é ainda
mais importante, fazendo compras
destinadas a impedir que certos
fornecimentos caissem em mãos
do inimigo. Um dos maiores êxitos
registados pela U. K. C. C. teve lu·
gar por ocasiáo da primeira cam·
panha russa de inverno, quando
agentes germânicos procuraram
adquirir em Portugal tôdas as pê
les de carneiro disponíveis. Ao ini·
ciarem as suas "démarches", os
ag�ntes nazistas tiveram o desa
pontamento de verificar que a U.
K. C. C. já havia esgotado todo o
estóque dessas pêles em Portugal:

-_.

Vende-se PQ_r moti.vo de
.

vIagem, um

quarto completo (moveis de
imbúia), com 5 mêses de wo.
Ver e tratar à Travessa

Ratkliff D. 2 - terreo. V. 9
•

VENDE-SE
Uma limoaine Chevrolet tipo

19�O.
Uma limosine Chevrolct tipo

1939 de luxo, com gasogenio
pronpta para viagenl.
Uma limosine Cbevrolet 1931

com gasogenio.
Uma barata Ford 1929 com

gasogenio em �rfeito eatado.
Uma barata Plimot com gam

8ogenio. Tudo por preço de
ocasião. Ver e tratar com La
lau, à rua Secundino Peixoto D,
64. Estreito. 5 v. - 3

�

Norman Sheldon

I .leram
às indústr-ias científicas ser

(Exclusivo palra "O Estado"). viu de alicerce à criação da grande
Londres - Press Information indústria quimica tão necessária à

Servíce - À pergunta: que é uma guerra moderna e mais tarde iria
"Indústria chave?" a maioria dos possioiIitar à Alemanha aJ constru
britârucos responderia, provável- ção de suas bombas voadoras e to
mente: "extração do carvão, aço e guetes, Todo o produto indispensá
instrumentos agrarios". Contudo a vel ao desenvolvpnento de uma na

fabricaçâo de componentes do gru- ção no terreno econômico ,e finan
po das consideradas na Inglaterra, ceiro, ou vital para esfôrço bélico
como louça e vidro é também in- alistam-se, pois, sob o rótulo de in
dústria chave. A legislação hritâni- dústria chave. No UJIlO de 1914, ao
oa protege esses grupos por decre- iniciar-se a primeira conflagração,to()� aprovados pelo Parlamento. Ho- a Inglaterra não possuia equipa
[e merecem, do estado, especial menta cientifico apreciavel. Medi
atenção as ,fábricas que produzem das foram tomadas paea sanar essa
instrumentos que se destinam às falha. Quando a paz se restabele-
fôrças armadas. Materiais óticos e ceu, as tariofas alfandegánlas e ta

�---"------""'a"'lt�- científicos de vidro pertencem a es- xas impostas pelo governo não has
sa classe privilegiada, bem como os tavam para afastar a produção ger-

I de porcelana, usados nos laborató- mânica que ainda ficara senhora,

SR" DENTISTAS rios. Até 1914 a Alemanha monopo- nesse terreno, da maior parte de
� D lizava a maior parte d�ssa produ- -mercados mund!ais. Ainda em .1�41

v� t qualquer tipo de

I'
ção. �sse monopólio fazia parte de g�a'ndes quantidades de mumço�s."..,ec\l. O

.
um piano que surgiu no tempo da nao puderam ser completadas devi-dentadl,lrãl. pon�e8 em
guerra franco-prussiana, quando do à falta de artigos especializados

QUro ou nalacril. Conserto Bismarck

.descobriU que a Alemanha pe vidro �e laboratór�o, aplicados
dentaduras em 2 horas .dependia unicamente da Ingl�tt:rra n.a. produção de mecanismos <!e di-

apenas para oht ...r os io.strumentos óticos fICII manejo, Para a preparaçao de
-

I
dos quais necessitava. Naquela épo- determinado equipamento de avia.

CONSTANTINO SERRATlNE ca o 1)1'. Abbe Schott e Carl Zeiss ção faH.ava
à Inglaterra o vidro ci-

I
.

Rua D�tlJte Scbutel 11 se emp�nhava�l. lia aperfeíçoamen- entífico �dequado, o que impediu a
to de Vidros ohcos e l'nstrllmentos .constl"Uçao de alguns llpos de

� .. cientíl'icos. Suas fábricas passaralIU aviões. HoJe, porém, graças à pro-
a gozar da ajuda oficial e se fundi- teção dada, às indústrias chaves, e

ram, finalmente, numa unidade que à sua criação, em grande escala, ,no

se transformou numa poderosa in- Reino Unido, foi removido .Q p�ri·
dústria semi-oficial. O príncipe, de go não só da escassez daquele ma

Bismal'ck e seus conselheiros, com- terial ótico, C0mo de uma futura
preendendo que a supremacia na concorrência alemã no rr;ercado
dência era essencial para qualquer mundial, gl'aça;s ao alto va�or dos
nação que ambicionava a conquista produto� britânicos de porcl'la,na e

lia mundo, mostruiram-se extrema- vidro, indüstrias·chaves, na Ingla
mente previdentes. O prestigio que terra.

comunioam a08 parente. e
.

conhecidos o contrato de
ca.amento de .ua filha ANA,

com o Inr.
10aé de Oliveira.

NOVOS e
USADOS
COMPRA.
VENDE

!II
IdiGmal por.
tugu&tr, elpa.
nholl franca••
inglal. etc.

Romance, Poe.ia, Religilio, Avlaçfto.
Matemática, FJ8ica. Química" G.o.
logia, Mineralogia; Engenharia ai
vil, militar e naval, Carpintaria,
O...nho, Saneamento; Metalurgia,
EI.tricidade!- Rádio, Máquinael Mo.
tOl'tll, Hidráulica, Alvenaria, Agri
Qultura, Veterinária. Contabilidade;

Dicionáriol. etc. eto.

Camisal, Gravatas, Pijamel
Meia.dal melhores, pelol me·

nore. preços.6 na CASA MIS
CILANEA - RUGC. Mafra, 9,

Vende-.se
Uma Casa comercial, de 6ti·

mo ramo, situada DO celiltro.
Um motor eletrico de

4 1/2 H. P., em 6timal c:ondi.
ções de funcionamento.
- Um eitio. - em Sarniras.

medindo 70,000•. m2 com 2
casal.

Um eatabelizador de bOa
qualidade.
Tratar na «A Servidor_al. R •

João Pinto 4, nesta capital.

URGENTE

part.cipQI_tl aOI parentel e

peltôal amigo,s. o contrato
de ca.amanto da leu enteado
JOSE', com a lenhorinhQ

Ano AlmendJ:Qe.

--�JOSE' e ANA
Confirmam

Florian6polil, '

19.�

Precisa·se, ur�nt., d. um
bUl'eGU usado. lnformos'••
�••t� ,.�G&io� .'

COMPANIDA "AUANÇA DA' BAIA"
F..dada e. 1878'- Séde: II A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

cttr.. 40 1NIIaDço ele lt4a:
capital e reservas _ .

Re!Iponsabll1dadee .

RA!oelta ., ..••••••••••••.•••••••.••••••••••••• , •••

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

SInistros pagos ruJa QMJmoe 10 moa .•....••..•..•• _

R>eIIponsa.blUdadee _ •

7•.617.�II,3o
6.978.401.755.97

84.616.216.90
129.920.006,90
86.629.898.90

76,716.401.S06,2o

DllUIlTORIIl8: - Dr. PamtlJo "0lU'a r'reIh â 0IrftJla0, Dr. ftUcIIoo
4e " • .t.nJmo ..........

.&I'IDdU • IlUb-qtnoIaa em todo o t.wr1t6r1o 1I&C&oDal. - h.ounal DO

oncuas, Repla40rea de Iiftl1U 11M pr1llc1p&1e�di� SWo:ue
e .urklL

AGJIlNTJI 111M lI'LORlAN6POLlB
CAMPOS LOBO a elA. - BM l'eUpe Be.....4t. ....
Caua Poetal ... l' - Telefone 1._ - IilDd. Tel•• "ALIANÇA
SlJB.AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO. ITAJA1. BLUME-

N&U, BRUSQUE. LAGES E ·!lIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A conquista de lontese
Rio, 25 (A. N.) - o l11iniS-j zarla por violentos

co,ntra-ata-/tro da Guerra recebeu do. Gal. ques e terrível ação dos fogos No ta da S S pM�scarenhas de Morais, o se- i de artflha ria e morteiros Ini- • •

_

•

guínte telegrama: "As tropas mígos, paa-ticularmente con- do R de Janeirosob, o meu cornamdo, após in- centrados sôbre o nosso setor.
.'

tensas e poderosas reacões "n i.
migas. conquistaram 'a cidade,

Mantemos
.

com galhardia. a
de Montese, ponto chavo do po;se da ,c1d�d,� �o�ltese dis

sistema, defensivo alemão. putada pelo 111llIlJlgO .com .

seus

Pro<;s�guindo operações. Ior a, rr:.1 telTl\7.els rogos d� R;tIlhana. A
conquistados, ainda, em lutas I �f,�nSlva Co�tlllU:� c?m1 todo .o

durfssirnas e estercos ínaudí-: êxito. A açao PImcípa! coul.e

tos, as localidades
�

ele Paira-
I

ao 1]0 R. Inf'antar ía, concor

vento, Possessione ,e lVIohte; rendo o 1° e o 6° R. r. em ações
Serreto. As tropas brasileiras i posteriores. Os generais 7,f·n0-
detidas momentaneamente, I bio e Cordejro de Far ía cola
exerceram forte, pressão sôbre I boraram eficientemente com
a borda oeste da brecha realí- todà a <lição da nossa divisão.

São Francisco, 25 (U. P.) - Está marcada para as 1(),30
da tarde de hoje, hora de guerra do Léste, ou sejam ás 17,30
horas do Rio, a sessão de abertura da Conferência das Nacões

Fortaleza, 25 (1'\.. N.) - A Unidas.
'

:'�'iaf��b�1:'�?�:ita��f�IPara que cess·e o 'sac,ral,f"I'CI·Oocuparem Ber-lim, a reprodu-
ção �e cenas de._depredações Londres, Z6 U. P. - Atravél da rádio Luxembu'rgo, u� general
ocorrtdas na OC3JSlaO dia entra alemão prisioneiro de guerra dirigiu um apêlo pessoal ao mail alto
da do Brasil n.a gner.ra, dístrt- con.elheiro militar de Hitler. para que cesse o sacrifício da mocidade

hui à Imprausa uma nota fila e destruição das cidades alemãs. E' ele o ten-gen. Heinrich'Kirchsen.

,1 t It·
.

� dl .
trel vezes ferido na guerra paSllada e duo. vezes na atual, e portador

qua el;:-e ouu R,S COI.Sa;:, iz : das mais citas condecorações em ambas as gUerras. Continuar a
"A polícia nenhum Interesse resistência, diz, é absurdo, mesmo porque a Alemanha não po..ue

pode ter em ofuscar as come- armai secretas poi. se a. pouuisse já as teria aplicado nà d�feap. de
morações e os festejos que en- Berlim. '

, >

;;� ;�rr::,li�����l'���, c;:��o��= Encontrar-se-ão OS prese Vargas e Farrel
çoes O�l quaisquer outras per- PORTO ALEGRE, 24 (A. N.) - Um matutino desta capí
turbações de ordem. Recomen-I tal notícia que o ministro Otávio Abreu Botelho, ao dirigir-se
da, assim, que se evitem todos para Buenos Ayres, declarouque na ocasião da inauguração
atos que venham danificar o da ponte internacional de Uruguaíana dar-se-á um encontro
patrimonio individual ou cole- entre o presidente Getúlio Vargas e o presidente F'arrel, da
Uvo". Argentina, bem como seriam convidados o Uruguai e Pa

raguai para assistirem á solenidade. Adianta' o referido' jor
nal que na ocasião seria estudada a questão da extinção das
barreiras aduaneiras conforme preconiza a Carta do Atlântico.

-�-----------------�--

Florianõpolis :{,6 Abril de 1945

Pelai" quer lular contra o Japão F�t!�ll�(,a2�i��npt�)� A

Zurique. 26 (U. P.) - Secmndo se informa, o Marechal Impr-ensa sueca nctícía que
Petaio'e O comanttante da sua guarda nessual. aguardam Hitler sofreu um "acidente"

na frbnteira suíçe, ordem do govêrno francês para con- €;11 Berlim tendo ficado grave
tínuar a viagem para Paris. O valho Marechal declarou mente ferido. No entanto, essa

estar ansioso para voltar à França e apresentar-se ao notícia carece de tôda contír

govêrno. para lutar ao lado dos aliados na guerra contra mação, e nem se conhecem as

O Japão. suas origens.

Gigantesco . trem de munição desÍr-ui--do"'--p-ela--F-.a-.8.
HO!11a. 25 (U. P,) - Revela-I d" outros pil.r.os brasileiros

se que foi o prlmeiro tenente i «ompunham o imenso com- ':la mesma f'ormaoâo. abriu uma

Ralph, <10 Rio rie Janeiro, o I boio, contra o qual o tenente vasta cratera no leito da estra

piloto .brasilen-o que descobriu I Perdigão Inu-díatamcute se da. O calor dr senvolvído pela
ontem' :1l�1 Figru:-:{!:esco 'trem de

I
lançou. Ating1do em cheio, explosão f'oi tão intenso, que

munçôcs inimigo a oeste de grande parte do trem voou

}le-IQU8ir.l01l
li tinta das man-cações

Verona, em "plena luz do dia. los ares numa .remenda explo- .íos aviões e estouraram os vi
Nada 111en:Os de 100 vagões I são, que, segundo J testemunho dros das lampadas ele bordo.

blrOD Da lase liDai
Moscou, 26' (U. P.) - A ba-, próprio alto comando alemão; Entrementes, anuncia-se em

talha de Berlim parece ter en- admitiu esta manhã que as I Moscou que a luta nas ruas de
trado hoje 'em sua fase final e . fôrças soviéticas em Berlim, Berlim é cada vez mais feroz.
as agencias noticiam que ain-I depois de ocupar vários sUbúr-j Por sua vez, a rádio de Moscou
da ha resistência alemã, a I bios subiram a Baldesberg, informou que nunca os nazis

qual, entretanto, entrou em I
considerada a Hollywood de

I
tas combateram com tanto ta

agonía.. Acrescentam que as i Alemanha, pois ali estão situa- Inatismo como agora. Os ale
baixas· dos nazistas em Ber-I das as grandes empresas cíne- mães se valem até das ruinas
lim .atíngem a proporções as- matográficas. Badelsberg está de sua capital para levantar
sustadóras. Enquanto isso, o I situada a 4 kms. de Potsdam. barricadas.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNOR EXISTIU IGURL

Ainda· se fala ·em reforço
Londri>s; 25 (A. N.) - Ainda çar Berlim. E Goebbels dirigiu

se fala em reforços para ai pelo rádio um apêlo aos habi

gUaI'lliçã.o de Berlim. A cidade' tantes da capital, para que re

está qUlllSO completamente cer-I sista.i.ll até que os (>onsiuel'a-

cada, mas pelo eSDreito co1'1'e-
-

. .,.

dor ainda labeirto,.'e que se en-
V.eIS refC:1'ços, .

Ja a calr�mhOl
contl'a, sob cO'nstante fogo rus- ])ossal11 lr�el VU� na �atalha, e

SO, os nazista,s tel1�tam traze!r l11�I�a:' � �l!t�aç�o 'a favor
. d� Se V. S. sofr� de aturdim�nt()

refOlrços de form,açoes de tan-
IhLel ..... Jul�,al pOlr semplh3n catarral e zumbIdos nos ouvldos,

qaes e dizem que refo'rços eon-( te disClll'so, Goebbels ainda es� compre na farmácia um frasco de

sideraveis de ,infantaria e tan- taria em Berlim; mas há queml PARMINT e tome-o de acôrdo com

ques, retirados dos outros se_! afirme (llle esse apêlo foi es- 38 instruções da sua bula. Parmint

tores ctt' 'luta. pro(:uram ah:1inJ crito há yários dilas atrás. alivia prontamente os abq_rrecidos
.

zumbidos dos ouvidos. As narinas
w-.-..-.r_-.......

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

...-.-.-......-_..........w obstruidas despejam o catarro, a

Laboratório de Análises Clínicas respiração se torna mais facil e
cessa o desprendimento do muco

nasal na ga�·ganta. Parmint é agra
davel ao paladar. As pessoas que
sofrem de aturdimento eatarral,
farão bem, provando êste remédio.

'

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

. ;\ Farmacêutico CiERCINO SILVA
(Chefe do SeI viço de Laboratório da Assistêncio)

Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
outro n'eceésário "párei esclarecimento de diagnóstico,

Horário: até 8,30 hrs.· e depois das 14 horas.
Rua Nunes M":rhr.�(' 7 (SOBP1!['O\ FdiHcio S. Francisco

pela F. E. B.
Abertura da Conferência de S. Francisco

ULTIMA HORA

COlapso no norte da. Itália
Caíram Milão, Turim e Genova

Zurique. 26 (U.P) - Urgente - Notícias de. Chiasso
dizem que Milão é Turim se acham sob' o contxôle dO$
patriotas italianos,

Berna. 26 (U.P) Urgente Notícias da fronteira
itelo-e uiça informam que a guarnição �lemã de Genova
rendeu-se aos patriotas italianos.

Rendeu-se a flotilha alemã
Berna, 26 (U.P) - Urgente - In/arma se que a 116·

tilha alemã do lago de Constanza resolveu se entregar'.às
autoridades suiças.

- .'
'

Bloqueio fofal
Moscou, 26 (U.P) - Urgente - As fôrças sovjétÚ�1S

exercem o bloqueio total de Berlim por terra e pelo ar.
Se Hit ler estiver em Berlim c3.irá fatalmente 'em

.

poder
dos russos. vivo ou morto.

"'-, ::- .. :' sz-

---------=�--------�-------------�-----------------------

Condencrdo à morle
ROMA, 25 (U. P.) - A alta Côrte de Justiçá condenou

hoje à morte Fl�ederico 5lcarpato por crime de colaboração du
rante a ocupaçao alema. Fez torturar 21 pessoas e mata-Ias.
Scarpato também foi julgado responsável pela deportação de
20 pessoas e captura de 25 prisioneiros de guerra. O traidor
será fuzilado pelas costas.

.'

I

IPode ser mas•••
está dificil

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

finho CRiSmaRio, 25 (A. N.) - Dificih
'mente a Comissão Incumbida
de e,la.borar a lei eleitoa'al po
derá enh'egar esta semana ao

ministro da Justiça, o seu pro- ..........._w___ *e .. __ • __ ':-",,""""'_
.,

jeto. A Comissão procede ago- RITZ _ DOj-,e"- 'ROX'Yra a uma revisão geral ao mes-

mo tempo que faz a redação, SIMULTANEAMENTE".
acreditando-se que até a pró- Às 17 e 19,30 hra.· 'À.. 20 hO'l'a.1
xima qmtJrta-feira possa levá- Se.são das m.oço.

lo ao ministTo Aga,menoln Ma-
Walt Disney opre.enta a lua m(l�·

ro.vilha colorida em longa
galhií.es. metragem, .' ,

.. ..... ..... __ .... __ ..
A VIT.ÓRIA'PELA FORÇA AÉREA'

(;ShJ';r�:;s4��;;�uO"�i:;':� I U�r�sv�l:dOSQ���;�:�: �:r�ó:�.· -

.. destrulçao!....
t' -,,;

João Alberto No programa:
Soldados do Brasil· DFB
Noticiariô Univerlal· Jornal

..

�: ",._.{'

Cine Jornal Bralileiro 180
fShort lebre Santos Dumont)

Livre ,de c.neura
'

PREÇOS.' ·Ritz·'Cr$ '3,00 e 2,40
Roxy Cr$ :3,00 e 2,00

"sn.VEIRA"

Rio, 25 (A. N,) - Os jomais
louvam o ato do n1Ílnistro João
Alberto designando para assu

mir o seto'l' de repressão à ma

joração de preços de, generos
alimentíci.os, o hacharel Geral
do Pacheoo de Olivl8i.ra, que es-

Amanhã no RITZ à. 19.30 horo.•
O MONSTRO DAS TRÉVAS

teve servindJo como adido no com Lionel Atwill e 9810 .�ugosi
Distrito Policial. lmpr6prio até 18 o.n08

Os govêrnos inqlês e

protestaram junlo. á Espanha:
L,?l1:dreS, 25 (t�: P.) � Os messa de s,uprim,en,tos de bOC,�,"l,nhii.lll,'f�,Z,eram, _ vártas pris0es; .',

governos qa. .Gra-Bretanha e da Espanha, para as guarm-,Ac , ,e que", a remessa de
Estados' Unidos protestaram ções germânicas nos portos dé !'gd "

,,>
era- feita por contra�

,

j_'u,nto à PJsp�rÜlll contra a re- 5Lscaia,.M �u.toridar;les espa... : banuistaa �spanhoi�� �_--'
;

Fana,fisIno
•

assaSSIno
MOSCQU, �5 ·(V.' P.).�"Um jornal fala do fanatismo as

sassino. da luta q:l�': agpra se trava dentro da cap1tal do Reich.
Os russoS extenuem v.eyçlª-cy,eitos: tapetes ,de fogo em toda' a ex�

, tf;)ncão da luta.
•

" ;I

aDlericano

_',' ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


