
ara nova junção ce exérêitos
PARIS, 28 (U. P.) FORÇAS DO, TERCEIRO EXÉRCITO NORTE-Al'\1ERICANO PENETRARAM EM REGENBURGO. OU ..

TROS DESPACHOS SALIENTAM QUE PATTON ESTÁ AMPLIANDO, DE FORMA RÁPIDA, SUA PENETRAÇÃO NA ÁUSTRIA,
NA DIREÇÃO DE PRAGA, EM CUJOS ARREDORES DEVERÁ FAZER JUNÇÃO COM OS EXÉRCITOS SOVIÉTICOS QU&,r:

AVANÇAM DO LESTE.
"

_ A •

exiqencics
São Francisco, 27 (U. P.) - Os meios ligados à conferên

cia das nações unidas, frízam que Molotov venceu duas das
três exigências que defendia. Conseguiu o chanceler russo que
se reconhecesse aos membros do Conselho de Segurança o di
reito de vetarem as tentativas de emprego da fôrça contra eles
mesmos. E conseguiu também a concessão de três votos a Rús
sia na assembléia. Só não conseguiu o reconhecimento do go
vêrno polonês de Lublin, no que Molotov fracassou até ago
ra. Por outro lado, o delegado soviético paralizou praticamen
te tôda a conferência, com sua oposição à escolha de Sttetinius
para presidente perpétuo da conferência. Tampouco o dele
gado aceitou a indicação de Sttetinius para presidente perma
nente da Comissão Executiva. O comité diretor, que se com

põe dos chefes das 46 delegações, discutiu a questão durante
três horas, antes de adiar finalmente sua decisão para hoje.

Recuam os

japoneses
Clmngking, 27 (United)

No último domingo teve início
uma batalha, ao morte da pro
vincia de Kwang Si, quando
os II1<ípônioos que ali estavam
inativos desde dezembro, em

preenderaan um novo avanço
ao sul de Sochi. Sabe-se que
depois de percorridas as prí
meiras mílhas, os nípônícos
foram obrigados a recuar em
face do ímpeto de um contra
ataque chinês.
No ocidente da provhncía de

HOIllI::1.n, os japoneses inicia ....

ram ataques conrt:ra Kaoch, a:
oeste de Paochaug, sôbre a es

trada que leva á bas-e aérea da
cidade de Chíkíang, As fôrças
chinesas atingiram Ykang, na

margem. meridional do Tung

Querem derrubar o atual govêrno argentino ci;;�nças refugiadas
Buenos Aires, 28 (U. p.) no, desfechar .a guerra cí- guram Adolfo Espíndola, d Palrí��/7 d(Ua: P.) � 1

Segun-
_ O g'oyêrno arg'eutiuo, vil e assassinar friamente o major :Feruando Lezica, da a ra I?lh_es da caPllha , cerca
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S"(In 1H11'í) derl"uhar o g'Oyêl·- moYimento anti-Ile!·on fi- l"ique BOl'oquen.

derrota dos nazistas. O mesmo A ORDEl\I-])O-DIA DE Washington, 27 (U. P.)
artrmaram Churchíll e TI11l- STALIN O presidente Truman oficial-

man tendo este destacado Moscou, 27 (U. P.) - Em mente anunciou que foi realí-

que 'estava eX!ÜI1ta a, última ordem-do-dia baixada 'esta tar- zada a junção das tropas nor

e débil esperança de Hitler e d�, o n�are�hal Stalin .

anun- te-americanas e soviéticas.
de seu govêrno de pistoleiros. ClOU a ]u:nç�o estabelecida elll� '"

Simultaneamente com a jun- tre o exercI�o vermelho e a� ]<�_ALA O PRUIEIRO JUINIS-

ção, os exércitos russos obtive- t�O?ll:s amen�anas. A or?e� e TRO BRITÂNICO
ram novos êxitos de importân-!Qlngl?a. as forç::s do p�lmelro Londres, 27 (U. P.) - Chur-

cia

d.ecisiva
na .ba:talha de

Ber-I
exerclL0. A u?'ramano e. as tr�- chill informou que foi realiza

Iím. Tres quartas partes da pas brítânicas e ,nIÜl11te-amen- da a esperada ligação entre as

capital nazista acha-se em po- canas. O fa�o sera celebrado fôrças norte-americanas e so-

der dos russos, que já estão �m Moscou as 19 horas de ho- víétícas em Torgau, a 26 do Camisas, Gravatas. Pijames
combatendo a menos de oito, je, com 24 salvas de 324 ca� corrente. Churchíll IdJirigiu M eiasdae melhores. pelos me

centos metros da celebre por- nliôes. A ordem do dia está uma mensagem de comgratu- nores preços s6 na CASA MIS
ta de Bramdenburgo. Além dis- 3!'!<\im rp,dil:dda: "As fôrcas dR. 1<1('0"<\ 8 Trllma.ll e Stalin. I ('ILA NEA - RuaC. Mafra, 9

BO, são cada vez mais nítidos

os sintomas de debilitaçã . da
resistência nazista. Contudo
em muitos bairros a luta é di
ficubtada pelo fato de que fa
náticos nazistas ma,ntêm ope
rários estrangeiros como re

f.ens, criando obstáoolos ao

ataque soviético. Acredita-se
que, entretanto, que a luta pe
la posse de Berlim já está no

fim e que os nazistas não con

seguirão resistir durante mui
to tempo, Alguns observado
res são mesmo de opinião que
a queda de Berlim já é, prati
cameinlte, uma questão de ho-

Roma, 27 (U. P.) - A emis
sora dos guerrilheiros em Ge
nova, anl1lrciou que as unída
de-s da Marinha alemã naque-

H,·tler «tro,·u a boa le porto havi.rum se rendido.
sendo presoO mil e quinhentos

raso Em ordem-da-dia dirigida LONDRES, 27 (U. P.) - A luta de Berlim trava-se não só i f
r

d h I nazistas. A libertação do maior
aos cOl11batentes do Primeiro sôbre a terra, mas também mu�to alto, acima das ruas-descre-r e» o mar�c a ... porto italiano fora efetuada.
'Exército da Rússia Branca ve o correspondent� :n�litar do "�strela Vermelha". Nos .anda- Zurich, 27 (E.) - O mare- por 4: mil trabalhadores e es�
Stalin ajn1unciou a ocupação de res dos grandes edlflcIOS de BerlIm, travam-se encarmçados ! chal Petain, antes de deixar tudantes formando as divi
Rathenov Spalldau e PotSdam, combates de escala elevada, de corredor em corredor, de sala I

o terrLtorio suiço, para ser juJ- sões "bisagno". Viajantes queimportantes b2Juartes ao oes- em sala.

II.gadO
na França, declarou ·aos chegaram à Sui-ça, vindos de

te da capital nazista. A locruli- jornalistas dos países neUJtros: :!\1ilão, referem que os guen'i-dade de Spa'1.dau fica situada Mal·s carne para canha-o "Hitler faltou a todas as pro- lheiros prenderam várias cen�
na parte metropolitana de Ber- messas que fizera .a Yicl'i.J.'"'. tell1Jas de fascistas e estavam
lim, e Ra.t:enov a 65 kms. aG Disse mais que, de sua parte, agora procu·:ando impedi'r o
oéste da capital nazista. Em recusara-se a aceitar qual si- linchamento no norte da Itá-
outra orderu do dia, dirigida LONDRES, 27 (U. P.) --;- A rádio de Oslo, que é controla- mulacro de "govêrno" de Vi- lia. Da Suiça, informam tam�
a ROkossovsky, o marechal da pelos alemã�s, afirma que fracassou uma tentativa russa

I
chy no exilio na Alemanh:?� e bém, qu.e os guardas aduanei

Staliln anunciou a ocupacão de de tomar o aerodromo de Tempelhof, num assalto frontal. E que se ll1Jegára a partidpar de ros alemães em Ponte Chias�
Prenzlau e Angermueden, des· a rádio Çle HambU1'go chega até a anunciar que "novas fôrças

I
qualquer ficção administrati- so, na' frol1Jteira ítalo-sruiça.tacados baluartes defensivos alemãs", sob o comando dos mais destacado� generais nazis- va, não recebendo quem quer entregaram o posto aos pa

nazistas na parte ocidental da tas, estão marchando em socorro de Berlim. Mas não explica]' que seja que tentasse falar triotas italianos e, em seguida,Pomerânia. I donde teriam sido retiradas essas tropas. com ele. atravessaram a fronteira.

o
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Ano XXX \ Florianópolis - Sábado, 28 'de Abril de 1945 N. 9361

A Luta PELA DERROTA DO -REleu
CO:iur�H'AnO DE EISE- primeira frente ucraniana e

NHOWER tropas britânicas e norte-ame-

Londres, 27 (U. P.) - O co- ricanas por meio de golpes
·Londres, 27 (U. P.) - Os muníeado oficial anuncia: "O surpreendentes, cortaram a

exércitos soviéticos e norte- general Eisenhower ímf'orma frente alemã e as 16 horas do
americanos estabeleceram con-

que firme contacto foi

es.tabe-j
dia 25 estabeleceram junção

tacto em Torgau, na margem lecido entre suas fôrças ter- na área dia cidade de Torgau.
ocidental do Elba, ao sudoés- restres e os nossos aliados so- Foram assim separadas as fôr
te de Berlim, separando a Ale- víétícos. Os comandantes du- ças germânicas que se batem
mamha

,
em duas partes. Essa

ma. divisão dos Estados Uni- na Alemanha setentrtonal e

importante notícia, divulgada dos e duma divisão de guardas na Alemanha meridional. Pa
simultruneamente pelos Esta- soviéticas encontram-se em ra assmalar a vitória e home
dos Unid�s, Rússia e Grã-Bre- Torgau no dia 26 as 16 horas. nagear o hístórtco aconteci
tanha, fOI, 'entretanto, antece- Foi discutida. a troca mútua de mento, hoje, 27 abril, Mos
dida pela emissora de París, prísioneíros de guerra aliados. cou, capital da nossa terra,
que a distribuiu antes da;hora O primeiro contacto entre as saudará em nome do país as

marc_�-,da. Contudo, antecipada patrulhas realizou-se às 16 ho- tropas da primeira frente ucra
ou nao, ela representa um dos

ras e 40 mUnUJtos do dia 25 de niana e as fôrças britânicas e

maio�es golpes v�brado.s pe- rbrtl, quando, primeiro tenen- norte-americanas, nossas alia
los aliados mo sentido de apres- te e 3 soldados do pelotão de das, com 24 salvas de 324 ca
sar o desfecho da guerra na reconhecimento duma divisão nhões. Viva a vitória dos po
Europa. O snareohaã StaIin. em dos Estados Unidos encontra- vos amantes da Iiberdade sô
sua mensagem, dirigida não

ram elementos avançados du- bre a Alemanha".
só aos soldados russos como

ma divisão de guardas do exér- '" Ialiados, destacou a necessída- cito soviético". A INFORilIACÃO DE TRU-
de de que tosse completadaa. l\I:tN

o ENCON'l'RO DOS nOIS
EX�I-UJITOS

LutalIl até nos andares
dos grandes edifícios

Moloiov venceu

das três

Prêso o ex-duce
Roma, 27 (u. P.)

lUussolini, o ex-dnee, foi
preso pela segunda vez

desde que a Itália sepa
rou o seu destino da Ale
manha. Da primeira vez,
o fInce conseguiu iu�,ir,
raptado por paraquedistas
alemães, o que serviu a

Hitler como propaganda
de que não abandonava
seus nmígos, �Ias, desta
vez, nfnguem conseguírá
Iíbertar lUussolilli, detido
juntamente com Failínae
eí, Parullnl, Huida e o ma

reclial Grazziani, ao' nor
te de Cornmo, pelos guer
rítheíros italianos. 'I'anto
�[ussolini como os demais
dirig'entes fascistas JJrocu
ravam chegar à Suíça ou

então se dirigiam para os

alpes bávaros- Mas os

guerrtlhelros intercepta
ram-nos, frustando um no

YO plano do ex-duee, Ou
tras informações proce
dentes da. Suiça, indicam
que o govêrno sníço não
admitiu a entrada no pais
da mulher e da filha de
l\Iussolini.

«o 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.
A DIREÇÃO °

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os planos de lincenciamento e

readaptação no meio sodal.�,
Londres, CB. X. S.) - "São agora

conhecidas cópias elos impressos
que estão circulando, en tre os

membros dos servicos britânicos,
expondo seus direllos c possibili
dades quanto ao seu licenciamen
to das' fôrças e repnr-tiçõcs cone

xas", escreve ° "Dai ly Telegrapl1".
"Acredita-se - continua 'Ü jornal
- que, tendo sido essas

í

nf'orma
ç�ii'es iPublicadas separadamente, de
iernpos em tempos, torna-se neces

súri o agora reuni-Ias, resumindo
as numa bem feita síntese. Em
meados de 1944, havia cõrca de 4
e meio milhões de pessoas em ser-

'yico nas Iôrcas armadas do Heino
Ullidos. A reabsorção dessas pes
soas nas atividades indústriais e

comerciais perturba, como é bem
compreensível, a transferência e

outros tantos milhões de indiví
duos de uma ocupação civil para
oulra, e esta é uma tarefa que só
pode ser levada a cabo gradual
mente, com ,planos e privisões co

nhecidos e aceitos. Uma das parli
cular-idades bem aceitas é que se

projeta o treino de muitc.s solda
dos, em profissões e indústrias de
paz, os quais anteriormente não
tinhun. ainda podido engajar-se
p ruf'ici enternente em ocupações
civis. Centros de treinamento es

tão sendo ampliados, alguns novos,
destinados ao es tabelccimen I o de
esquemas educnciona.is orientados
no 'sentido das exigências de cada
prof'issão ou ocupação. A propósi
to, eleve ser Iernln-ad o que a In
dústria, por sua própria conta,
tem treinado e continua a treinar
um gra nele número de operários.
Um vasto campo de cscôlha tem
sido proporcionado e é essencial
que iodas :JS pessoas interessadas
estejam familiarisadas com as faci
lidades oferecidas. sendo as infor
mações ultimamente ,publicadas
especialmente uteís para os que
servem nos teatros mais remotos
(ia guerra. O esquema esclarece Lcserva para integridade do capital .

quais os que, pela .idatl e e tempo Heserva para oscilação de títulos 1 •••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

de servi ço, estarão Iivres após a I, unrlo de garanl iH' de rctrocessõcs
.

guerra na Europa, e os que não Fundo de estabilidade - Transportes .

serão licenciados senão depois do Reser-va técnica de riscos de guerra .. . .

fim das hostilidades contra o Iicscrvas de rosscgurndorcs . .

Japão". Instituto de Resseguros do Brasil:

���;;,;:--;:;-=-v=::;;;:_:.o:::;.;;;;;;;;;;;';:;;';:;::;":;":;"'�._:;..:;..;,;:;.:;�= C/1110v imenl o .

Companhias r-csscguradnrns ,............................................... . .

Instituto de Resseguros do Brasil:
C/prêmios de risco de gucrra a recolher .

Contas correntes .. . . . . . .
. .. . .

Quer receber ótima surpresa? Instituto dos Comcrciúr ios
• .

que o fará feliz! e lhe será Legião Brusi lelru de Assistêneiu .

de valiosa utilidade! Escreva Impôsto de fiscalização e sêl o a recolher .

I
a Soares, à Caixa Postal, 84, Dividendos a pagar '

.

-Niterói, -- Estado do Rio. I S 11 1 . li ( íi'�('rcício de HH3 .

::...__-=_ .-:
a (O de ucro a apncar ( Lx c rcicio de l\H! .

GRATIS!

Equitativa Terrestres, Acidentes e Transportes,. S. AE>
Q'LAIHW UEJIONSTRATJYO lH PJwnrC"IO NOS SE'j'E

EXER(;íCWS
�

1(' exercício , 1H38 Cr$ (l.n,1.89ii,(jo
�" exercício 1!}:-l9 erA 9.525.HI)(i,(jo
HL' exerci cio 1940 Cr� 1n.385.54í,�o
4" excrcic-io , 1941 Crs 14.04;).812,;)0
[,0 cxcrci ci o '.' 1942 Cp!; 23.37t5.52·t,5u
bO exercício 1943 Cr8 39.S28.09·!,7o
';0 cxcrcrcro 19c.lA Cr� 43.922.851,00

(Do Hcla lório apresentado pela diretor-la da. Equitativa Terrestres
Acidcn tes e 'I'runsportcs S. A., aos srs. Acionistas).

BALA.;";ÇO GERAL EM 30 DE DEZE:.\lBH.O DE 194-t
A ti v o

Títulos & Valores:
Apó lices da Dívida Pública Federal, Estadual e �IunieipaT , .

Oln-iguçõcs de Guerra ,
.

Açcll's do Instituto de Resseguros elo Brasil
\ .

Fancos
Caixa:

);a Matriz
. .

Nas Sucursais & Agências .

Correspondentes .

Apólices a receber - Colocadas - At. ,
.

Prêmios a receber:
'

Grupo "A"
.

Acidentes (lo trabalho ,
.

Prêmios de riscos de guerra a receber :
.

Impostos federais a errccadar :
.

Lmpréstimos hipotecários em andamento . ,
.

Depósitos & Cauções , � .

Consórcio resscgurador ele catástrof'c , .

Juros a receber �
.

Instituto' de Resseguros do Brasil:
C/rescncas retidas ................•................................. . .

Instituto de Resseguros do Brasil:
C/retenção para riscos de guerra .' , .

Instituto de Resseguros do Brasil:
C/reten�'iio do fundo de estabilidade '

.

Instituto de Resseguros do Brasil:
C/sini.stros a recuperar ", .

Contas correntes ..................•.........................................................................

Companhias resseguradoras ,
.

Móveis & Utensílios .

iVfúvcis & Utcnsilios cirúrglcns '
, " .

Material de expediente Clll ser .

Ativo de compensação
�e�ouro Na�ional - C/de apólices depositadas .

b.çoes caucionadas
.

Passivo
Capital:

Grupo "A"
.

Acidentes do trabalho .' .

Fundo de reserva .

Reservas técnicas:
Grupo "A"

Parai riscos em curso .

���raC�:1�\�t;��d� 1i:.u.i�l��. ::::::::::::.- .:.':':': ::::::::::::::::::::::::: .

Para prêmios a receber
.

Cr8

4.17 LR73.oo
l.U.í3.884joO
(i/\:i.JHi9,40
7 �a.6H(},70

Acidentes do trabalho:
Para riscos cm curso

.

Para sinistros [11 liquidar .

Para Previdência &: Catástrofe : .

2.(;27.1�5;Go
1\45,:-137.30
iíIiO.OOO.oo

-.,. ..�_._.---...._.��

CASA MISCELANEA distri- Passivo de corn pensação
buidcra dos Rádios R. C. A. Apólices da Div ida Pública depositadas , ,

'
.

Victor, Válvulas e Discos. Caução da, Diretoria .

Rua Conselheiro Mafra, 9

Aparêlhos elétricos
A Instaladora de F'loríanó

polis, à rua Trajano n. 11, avl
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habilita
dos para executar ínstalacões
de Luz e Fôrça em geral, Í'or
necendo orçamento gl'á'is e

s,em compromisso para seus

�erviçof'.
PossuÍ também oficina eS]Je

cializada, com técnicos profis
sionais, para conse,rtos de apa
rêlh os elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros ele engomar,
fogareil'Os, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

Fone - 1674

Cr� Cri)
2.481.784,;)0
3.770.747,00

80.704,()() G.333.235,5c '

8.4.62,750,80,
A

22Ü.85G, 7o
2.242.3<1'Uo

30.f){lO,20 2A93.2o.t,oo

518.236,110

748,(j[lO,7n
1.(j38.1 R1.50 2.38G.872,Qo

317A�9,20
84.832,20

100.0()(},oo
75.9(i(j,:�ü

1;)9.223,80
2214992,50
235.5-t5JOo

521.150,(;0.

19.G44,90'

43G.'438,flo
l.165.530,�o

4·1.570,,50 '_

372.177,120
GG.�3,oo .

1,00 '

24.015.20Ü,20

300.000,00
125.000,00 425.000,00 '

2·1A40.200,20

CrS Crx
3.000.000,100

500.000,00 3.500.000,00

2.250.000,00

7.560.517jl0

3.972A82,90 11.533.000,oa

39(i.971,I()o
31G.(i65,oü
404.8195, lo
19.G.j,'Í,90 .

981.t.)Oj()O
72;352,00

77;3.178;30
24.4±6,1o

3i{9.391,10
193.115".'50

�J.(i(i 7.\1o
3.667,30

lHi4.li49.70
1)75.000;00

29.201,70
1.325.97[,50 1.355.17G,20 \____ ._

24·fH5.20U,20 .

300.()()O,oo
125.()(I(1,oo ·125.000,00

2L4HJ,2t10,20

Equitntiva 'I'tr rrstrcs. Acidentes c Trunspurtcs. �. A. - D,·. A'Touso Penna Júnior, Prt-suh-ní c. - Dr. José Mendes de Oliveira Castro,
Vicc-Prcsidcn lc. - Charles Har rene, Diretor. Dr. João Proença. DirL';OI', - Gabriel René Cassiuclli, (;cre,lll' (reral. - Francisco Cyrillo da

Silva, Contador Cera I, registros D. N. 1. C. 11. ,31.18;í, ".\1. E. S. (D. E. C.) n. 2.:jU.
B.\LAX(:0 GEHAL E".\I 30 DE DEZKIIBTIO DE 1941

Lucrr s & Perdas
Débito

Prõrní os (1(' resseguros .

Prôinios anulados &: restituídos .

Sinistros .

Despesas gera is & conüssões :............................. . ..

Rese"vas técnicas:
Para l!lH:

Para prl'lllios a receber .

Para riscos CI1\ curso . . .

Para sinistros a liquidar ............................................•..................
Dl' C()lltillgênci'�1 ,

�
.

Para oscilação de títulos : .

Excedente .

(;rll'ltJ "�\ ' Ac. Trabalho Total
Cr- Cri; Cr�

1 '2.n78.:Ul ,20 12.(i78.331,20
UH.lI, 1. io 1.020A19,lio 2.3(j3.403,üo
8.71C.5;33.nü 5.772.200,90 11.511).754,80
().il�'.H8:�o 4.927.857,20 11.371.27;),50

7IR.!inO,in 7tR.()90l7c .r:�
·1.17J.Rj\;i,«() 2.li27.1 15,fio (i,80:!.018,(io'
1.!);):Uill4;oo 845.337,30 2.79!)'221,30

:Hl8.:�Bl ,go 308.381 :8>0
271.-1-27,20 45.237,80 :li (i.OG;),�)(>

2,512.011,10 1.482.035,!o 3.!)-l!.04G,5o

:]').180.;í!');\20 16.670.233.,80 ií5.8;íO.S:Z9,oo
Aplicação de excedente:

Al1lortiz�!çô('s :

�róYeis &: rtel1sílios
l\Ióyeis & Utensílios

(20r{, s/Cr8 4()().223,20) ..................•.......................................
cirúrgicos (20ro s/CrS 82.917,(0) ,

.

93.041i,00
1G.58·!,oo 109.G30,oo
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o ESTADO - Sábado, 28 ele· Abril o. '945 5

,aosata "AQ.i� a 960'\9
Amanhâ, grandiosa competição náutica, na baia -sul desta capital. Concor

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

Amanhã, com inicio às 9 horas,! Ad.eruur Alves, João Pedro Nunes e
conforme o programa abaixo, será 1,1 osé Bun ifácin Azevedo Vi eira.
realizada a grande regata «Ani. Ba1. 2 - :'IAI-lCILIO DIAS -

mação». em homenagem ao 10. Tole Yuru : Bcrriarl ino Maia Sob.
ano de govêl'no do dr. Nerêu Ra' l i m., Joüo G, da Si lva Felix Gava
mos. .Iu i mo Santos e Paulo' F. da Sil�'a:
Estarão presentes a esse impor., Ha l. 2 - CACHOEIHA - 101e

tante co tejo náutico, os

ClUbeS]
Hnmaitá Lucil io Buumcr, tim.,

Aldo Luz, Riachuelo e Martinelli, JIl!"O Kr cll i ng, Conrado Elling,
desta capIta.l: Atlán�i�o e Cachoei- Oscar Ell ing, ..\Iax Acn ishuc-nsl in.
ra, de Jcrnvrl Ie : Amer1Ca, de

Blu-l
Bal. 4 - ATLA),'TlCO -- i o le

menau. Pl'u[ininga: Ewald o Koch Harrv
A' noite, na séde da F.C D. se- 1,lix, Ad(;miro Hurriack, Ar;o Jucr

rão entregues as taças e medo' gPllS, Edgar Behukc,
lhas aOS vencedores, Ba!. 5. - HIACHrELO - iole -

.l up iú : Arand io Ch ier.igh iue l im ;
Primeiro parco - 8,30 horas Ar: Hégis, Belarmino J. Veloso,

Estreantes ioles a 4 remos - Carlos Daniel �\Illller, Jair Leonel
1.000 metros I de Paula. .

Taça ao clube vencedor c mecla-I Bul. fi - ALDO L(·Z· iole-
lhas de prata e bronze aos primei- jX:}o .mrcsentou Guarn icâo.
ros e segundos colocados. I

Hul. 7 A:\n:�HICA :ale
Dedicado ao Conselho Xac ionul de ' l+ulh : José Luiz dos Santos, l im ;

Dcxpor los I Conrado L. Lenz i. Frcvmund o

BaJ. 1 ALDO Ll'Z -- fole" (;l'I'])le1' Jor. Wa hlcnun .v-m uscck,
"Hrund iua" Joel Ventura, tim. UHIT)' Fclse.
Osn i Ollvclru, Ni l l on Sousu, De-

.

Qu i n l.o Parco H.5W horas
cio L. Bcltrmni, Idalino S. Oli- Novi ss i mus - out-riggcrs a 4 r-e-

vci r». mos - 1.000 mctro»
BaJ. � - :'IAHCiLlO lHAS Tur-n ao clube vencedor e nu-da-

Tole "Yuru " - Bernadino :'Iaia lhas (Ie prata e bronze aos pr irnc i-
Sob., l i m , I�ugeni() Hotlr igucs, Leu- 1'0 (' segundo colocados.

poldo ILl'iw Junior, Manoel F. da Dedicado ao exmo. sr. Otavio

Silva, :'li!in[,inho H. Ferreira. Oli vei ru
BaJ. :3 - L\.CHOEIHA -- Iole ])1). Sccretúrio Interino da Fa-

"Humu itú " Ho'u' Gucn th c r. timo z cn d a,
Leop o l d o Goll n i rk , ('go A. Hal'a- i 13al. 1 - A'!'LAXTICO iole -

che, Hl'llalo Telllenbaeh, Enino q<�di[h: :'Iarj(J Yogclsanger, tilll;
Kmllholz. Carlos II. Tabilert. LeojJoldo Kol;.l-
Ral. 4 HlACnrELO - Iole bacll, Adalberto Eoeh, Carlos 'Y.

".Jupiú" Arnaldo Cl:icrighine, S('llulH'1'1.
timo Ari Bngis, Iklarmino .T. Velo- Bal.::: HI V:I1('ELO iole -

;;0, Carllls Daniel :'IlI!1el', Jair Deu- .JlIrllassú: .\rnaldo Chiel'i.ghini,
nel de Paula. lilll; Antônio Faria, ArJloldo Hl'r-

Bal. ,) A�mHTCA lole lllog(.'nes da Sd\'a, Adoido Chicri-
"Bulh" - .José Luiz dos Santos, ghini, AnWnio :Uar<Jlll's Trilha.

tillJ. Conrado L. Lenzi, Freilllundo Hul.:3 FHA�CISCO :\IAHTI

(;e.!Jllcr .Jor., 'Valdelllar Anuneck,
I
XEI)U: ()ll.I-].':,,�ers lraijlú: Ha

Ibyl'Y \\'ciw. CI('I Linh:1l'es Vi lho, tinI: Ladislau
Rai. (j _ :'IAHTIXEL[ - lole (;rnms. Aldo Linhares Sob. Odilon

-'!rapurú" . Hafael Lil1hares Fi- Fernadino, Ademar Ah;es.
lho, lim. Osmar Xunes, Osvaldo Bal.:> AT.I)O U:.-Z (cinco)
XLln�s, .lO:}'1l Pt'dro �llnes, 'Aleides oul-rigger_, - Anila: HulJl'llS

Elpo. Pinto Yilar, Orlando Carioni,
RuI. 7 - ATLA�TICO - Tole ]Jpilflr Lima, \roltlo Pessi, ])plllL'r-

"Pira[ininga" Ilans ])eckcr, vaI Rosa.
·tilll. Holf Vollra[h, Afonso Kilwa- Ba!. 4 - A:\mRICA - nuL-rigge-
gen, Osvaldo :\lcl1<1es. 1's: .José Llliz dos Sar;[os, fim; Cdo

Segundo l'areo - Canóe - 8,50 Odebrecllt. Carlos l'bira[<ll1 ,Jat<lh�',
horas I'

Cm'los Leyendecker, Arno Odl'bre-
,NJlyissiJllo - Canóe - 1.000 ch!.

nlctr:)S Sexto Parco - 10,10 horas

Ta(::1 ao clUbe. yencer!or e

n.led'!-I
C1a�se Aberta

,

oui-riggl'rs a 4
lhas d(' prata e br()J1ze aos pl'llllel- remos - 1.000 metr:ls
1'0 e Sl'ul1lHlo eolocü<!os. Taca ,10 clube vencedol' c llll'da-

Dedicado <lO L·xmo. sr. CeI. Pedro ·lha de prata e bronze aos prilljl'iro
Lo.[les Vieirn, D. D. Prefeito da L" """'l(I" colocados.

Capital Dedicado ao exmo. sr. dr. ho
Bul. 1 AL])O IXZ - Canúe J)'Aqllino.
Pirata II l{elllador: Candi- ]lI). S('('l·pt:'II'jo da Jus[j(':I, Edu-

,lo (;ol1('alves dos S<ll1[os, c<leão e Saúde.
.

Bal. �[ HIACfH'ELO - Canúe i3al 1 .. - FHANClSCO MAHTT-
- Orlando. Hellladol' - Antônio XELLf olll-rigger.s lraipú:
Farias. Hafael Linhares Fillw, [illl; ::\'aza-

Ha!. :1 _. :'L\HTI:'\ELI <:a"(')(, !'l'no Simas, Aurelio Sabino, JO:lo
han Hl'lllador:' Ladislau I'aulo (;uilllar:}es, Alfredo Oli\"l·ira.
Grallls. B<lI. 2 ALDO LCZ out-riggers
T('I'('('ir(J 1'a]'('(I .- 9.10 horas :\ni[�I: .Ioüo da Costa Pereira,

X(wissilllOS !n!es a 2 1.000 ':<11: .\L,jd"s Hpsn. Sidnei Xoce[i
1l11'[ros Êlizell Aguiar, Luiz JIorn.

Hal. I ALDO rxz 101(' 11:11. :{ A:\[j�HIC\ llu[-riggc-
1'1Ia: .Jo;jo da CIlSU! Pereil'<I. lim. 1'S Altina: .José Luiz dos Santos.
Hen:ilo Oliveira. ()s\'aldo Sih·a. [ill1; ['d.o Ode!Jrec]l[, Carlos �bi-

BaJ. � :'L\nTI�ELLT loh' 1,J["n .b[a1j\', Carlos l,('Y('ndpckel'
S\'illll:l Haf,H'1 Linharcs Filho, Arno Odebrrellt.
timo Ediloll PL'l'l'ira dos S"l1los.· !la!. 4 HIACHl ELO - ()]It-
JOS(; BOIlifúci'l AZP\'L'do Vil'ir,!. nggL'J'S ,Juruassú: Arll�il(lo Cnin-
Ba!.:3 HL\CHCELO - Tole (·!-lil'illi. [ill1; Walt('r Schi<'gl'l, O[a-

.Tupi A:'nnldo P('I'igTini, lim., vio .\guiar, Orlando Cunha, lia-
Patrncinio Agui:lr, .Tos'; de p:!u!a'lll'�ll' Eilli,Quarto I'ar('() ,9.30 horns B:ll. ;-) ATLAXTlCU oll[-riu-
::\,O\·jssilllo fole a 4 remos - gel" Edi[h: 'Iari'.l Vogels<Jllgp'r,

1.001J llI('[ros 1 t:·11; C�lrlos H. T�lhbprt. Lpüpoldo
Ta(':I <lO clube vPllC'('dor c 1lH'IL1- h ,hlh:IC]J, .\d,:lherlo '\I,('h, Carlos

lhas de' prat<l l' brlllEl' aos j)rillH'i- I 'Y. ')e]'nhert.
I'() (' sl'gull(lfI l'(·>!I:e:ulos. ,'Sl.timll Pa]"f'o - 1CUO horas

J)pdi('ado �.�o. eXIIHL sr. dr.
.
.. '1';1<'.<1 :1(.) Cilkgi() vL'n�'l'd()r e m�.-l{ogl'l'IO VIPlra d·,lilas de pra[:) e hronze aos prl-

DIl. Sccre[úrio di! Yi:1C:IO, Obl'HS lllriro (' segundo ('olo(,<l<los.
Púhlica', (' j\yri"111tUI':l.

'

lledirndo a�, (,xlno. sr. dr. Ader])al
Ba!. 1 :U.\I1Tf:\ELLI � lo1c TI. da SilY:1

!rapllrú: H:iI':lPI Li�lhares Filho, DIl. I'residenl,' (I:! Federal':}o
1:"1.. F<!ijoll P('l'pir,l dos Santos. C'l[ 'rinL'ns(' de I)('spor[os.

"

BH!. 1 - I�STfTCTO D.E EDU- - Araujo l lulbcrto Linharcs, Um;

I
Ad ilio João Alves, José André dos

CAÇÃO - Ar i Melo, l i m ; Pedro I Patrício Ol.acil io .\Iedeiros, Gabr-iel Santos, JoJ:J Bispo de Cas lro.

Bosco, Elio Bnllstucd t, Aldo Curdo- 13011in. Marci ano . Gomes da Silva, Bal. :2 - BASE AÉIU':A - Pedro

so, Arestildo Tumuxclli. José Kloo hlc. <la Hocha Unhares, lim ; Paulo

Bal. 2 - COLl�(rrO BO:'1 .TESeS Oitavo Parco - 10,50 horas OllUS!W, Arnaldo Francisco Hrnz,
- (Jo invi llc) : Hugo Ti 111111 , t im ; Acuei o Linhar cs. Elío Surmcnlo

Kunrud Werner Kuescuiod el, Ger- Extra - iclcs a <1- remos - 2.000 Sales.
hard Ludwig AI[, Ho lf Guetts- melros

chow, Walter Luce. 'I'aca ao vencedor e medalhas de Bal.:3 - LIIL\ TEXIS -- .Toél

Sal. 3 _ ACADE::\lfA ])E CU- prata·' e In-onze aos primeiro e se- Ventura,
í

im ; Osn i Ol i vc irn, Xl illo

:'IBHCrO _ Arrinkl o Chierighini, gundo colocados. de Souza, Décio L. Bellrani, Id ali-

l i m ; Nelson Aml n.; Oscar Pereira, Dcd i cudo ao exuio. sr. :'IajOl' no S. Oliveira.

Djalnia Ferrari, Antônio C. Seara. avi ador Carlos Alberto de Matos Bal. 4 - TIHO DE GUEl{HA N°

Bal. 4 - COLJ�(;IO CATAH[- DI). Comandante da Base Aérea 40 - Wi lsnn Ferreira de Almeida,

�BNSE - Avrtun Hobcrl o Ol i vcí- de Florianópolis.
í

im ; Aloísio Soares de Oliveira,

ra, tim; Jutahv Magulhúcx, Darci Bal. 1 -- CAPITANIA DOS PUH- Mar-io Hibas Camargo, Hamilton

Pereira, Almiro Pereira Oliveira. TOS - Or iosvald o Mar-inho de Cuminha, :'!illon dos Sanlos'Gar-
Ba!. (j - ES.COLA I�Dl'STHlAL Freitas, fim; André �lclo Gomes, _c_i_Il_. --_

DIAO santo do diaCARTAZES oo
s. Paulo da Cruz,

Confessor
HOJEHOJE

))

Paulo Francisco Danei nasceu

no ano de 1694 em Ovado -Itália.
Sua mocidade era caraterizada por

uma profunda devoção a Maria
Santíssima e uma sincera vonta

de de se santificar. Esta ventade
ooi alimentada pela meditação
frequente da Paixão e Morte de

Jeaús. Uni ardente desejo de so I

vor almas era o resultado destas

meditações. Afim de cooperar nes

ta santa obra fundou, não Bem

um claro aviso de Deus. a Con·

gregação dos Passionistas' Ainda

leigo, já pregara penitência e con'

verteu muitos pecadores, hereges
e criminosos. Nisto foi ajudado
pelo dom dos milagres e pelo es

pírito de profecia. exn virtude da

qual predizia a muitas pessoas
cousas futuras. Caluniado em Ro

ma como Inlmigo da hiérarquia'
eclesiástica. o Papa Bento XIV

mandou abrir inquérito, Logo que

chegou a conhecer a falsidade das

acusações. deu a Paulo uma pro

va de confiança encarregando a

êle e seus filhos espirituais da pre

gação do jubileu em Rcma. Osúl
témos anos de sua vida forarn u-

I
ma doença contínua da qual o

livrou a morte aos 18 de outuhro
de 1775.

*

Santo de Domingo
S. Padre de Verana.

Mártcr
Nasceu no ano de 1205 ou 1206,

em Verona, como filho de pais
hereges. Quando chegou ao co·

nhecimento da verdade católica
não o sabemos. Mas já em 1222
entrou para a ordem de S. Do'

mingas, depois de ter feito uma

pa�te de seus estudos em Bolo
nha, Teda sua vida era uma inin·

tereupta luta contra a heresia dos
cataras. A Lombardia, a Marca
de Ancona e Toscana roram os

seus primeiros canlpos de traba
lho. Em Florença pregou com tal

ferça e convicção que os habitan
tes deportaram todcs os hereges
da cidade. Duas vezes teve, por
ordem do Papa, que aceitar a

dignidade e os espinhos a ela a

derentes de inquisitor da fé em

Milão e em outras partes da Itá·
lia. Enquanto estava em Como, 08

hereges de Milão encarregaram a

doi .. celerados de assassinar a Pe

dro De facto, ao voltar para Mi

lão. caiu nas mãos dos cavangas
e com as últimas· ferças repetiu o

"Creio em Deus-Padre". Foi no dia
8 de abril de 1252.

EC�NE
A 's 7 1/2 horas:

A mais bela emoção de uma vida transformada no

MAIOR FILME DO SECULO

QUE VIVERA' ETERNAMENTE NO CORAÇÃO DE TODOS:

A cancao de Bernadette
7

cpm Jenifer Jones, nova, e premiada atriz,
William Eythe, Vincent Price, Charles Bickfort.

cTHE SONGOF BERNADETTE" o filme com o qual a FOX, a
marca líder, comemora o seu 30' aniversário, 30 anos de glórias

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO Nac Coop.

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: Cr$ 5,50 Estudantes Cr$ 3,60 Geral 2,40.

(Imposto Incluso). Imp. até 14 anos.

Ate:nção - Por fôrça de contrato estão suspensas todas as en

trada!l de FAVOR e PERMANENTES, exceptuando-se unica

mente as fornecidos à nvrPPFNsA e AUTORIDADES
�:�''l, � � �

PE
A's 4 1/2 e 71/2 horaS'

Um fume diferente e interessante:

Feira de amostras

SaUJ= CEpela
e senhora

participam aos parentes e

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

Vieira Borges.
-

Eddy Foy Jr.
Os «Irmãos \Veaverlt e Elvira, na fábrica de gargalhadas:

Herança inesperada
Um mar de riso
Continuação de:

Dick Tracy contra o
,

crime
;. e 8 E[::e.. com Ralph Byrd

NO PROGRAMA
MACRO CINEMATOGRAFIA (Nac. Coop.)

Preços: Cr$ 2,00 2a. Platéa Cr$ 1.00. Impr. 10 anos

Hemorróidas e Varizes
Tratamento sem operação Ü
Para varizes (nas pernas) e hemorróidas inter

nas, use via bucal. Para ohemorróidas externas,
use a pomada e tome juntamente o líquido.
NBa encontrando em Farmadas e Drogarias,
peça par", a Caixa Postal 1874 - São Pau/o.

- fi-'&4€""

melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atençõo dos
visita antes de e!etuorem !luas compras. MATRIZ em

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

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sorthnen to de casem iras , riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl:'·íns e aviamentos

para alfai<:ltes, que recebe diretamente das

.Snrs Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem urna

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o IST.aO-Sábado. 28 de Abril Cle '945

EMPRESA UNIVERSALCONSTRUTORA
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

. Carla Patente, n. 92
Matriz S. Paulo - Fone: 2-4550 . Caixa Postal 2999-End. Teleg, Reg. «Construtora
Rua Libaro Badaró 103-107 Filiais em todos os Estados e Agências no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Abril de 1945
l: Número Sorteado 6.365 - 20 Número Sorteado 4.161

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial I'B

11
_-

/ICu -- "O" 16365 -- Plano Universal "H" 161365
Mundial ccB. Mundial «C)· I Mundial «O»

l: Premio 16365 Valor Crs 25.000,00 t Premio 16365 Valor Cr$ 20.000.00
2' Premio 26365 Valer Cr$ ;'4,000,00 12' Premio 26365 Valor Cr$ 10.000,00
ii' Premio 36365 Valor c-s 8.000,00 3' Premio 36365 Valor c-s 5.000,00
4' Premio 46365 Valor Cr$ 5.000,00 4' Premio 46365 Valor Cr$ 3.000,00
5' Premio 56365 Valoe ces 3.000,00 5' Premio 56365 Valor o-s 2.000,00

Os títulos com os Os títulos com os

4 Iinaee 6365 Valor Cr$ 1.500,00 4 íinaes 6365 Valor Cr$ 500,00
Os títulos com os I Os títulos com 08

3 finais 365 Valor Cr$ :00,00· 3 ünaes 365 Valor Cr$ 50,00
Os títulos com os Os títulos com os

2 ünaes 65 Valor c-s 20,00 2 tínaes 65 Vülor Cr$ 10,00
Os títulos com o final do Os títulos com o final do

i: Premio 5 ficam isentos do paga- I' Premio 5 ficam isentos do pagamen-
mento da mensalidade seguinte to da mensalidade seguinte.

Os títulos com o final do Os títulos com o final do
2: Premio 5 ficam isentos do paga- 12' Premie 5 ficam isentos do paga-
mento da mensalidad€' seguinte. mente da mensalidade seguinte.

r Premte 16365 Valor Cr$ 30.000,00
2· Premio 26365 Valor Crs 30.00000
3. premiü 36365 Valor Cr$ 30.000,OU
4' Premio 46365 Valor Cr$ 30.000,00
50 Premio 56365 Valor crs 3J.OOO,OC

Os títulos com os

4 ttnaes 6365 Valor Cr$ 9.000,00

Os titulos com os

3 finaes 365 Valor o-s 200,00

Os titulos com os

2 rínaes 6S Valor crs 40,00

Os títulos com o final do
l' premie 5 ficam ísentos de pagamento
da primeira mensalidade seguinte.

míos a

UNIVERSAL "H"
i Premio. 161365

'

Valor Cr$ 100.000,(l0
2' « 261365 c Cr$ 25.000,00
3' (� 361365 c Crs 20.000,00
4' « 461365 c Cr$ 15.000,00
5' « 561365 c c-s 10.000,00
Os títulos com os 4 ünaes 1365 cc Cr$ !:'OO,OO
Os títulos com os 3 Iinaes 365« Cr$ ;:l0,00
Os títulos com os 2 ílnaes 65 c Cr$ 10,00

Os títulos com o final do r premie, 5 ficam Isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte,
Os títulos com o rtnal do 2' premio 1 tícam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para lhes fazer li entrega tmediate dos
que fizeram jús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.

VISTO
A rino Meirelles

Plano

Dr. Alfredo Aloe - Diretor-Gerente
(Fiscal elo GOVNno)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE MAIO DE 19lt5, às 15 horas, na sé�e social

Distribuição dos prêmios da Emprejd
insup�·ràvei� planos de sorteio, men,ah

PLANO MUNDIAL cB. Mensalidade Cr$ 20,00 DIstribue por mês 1 t.l15 -- prêmios no total de Cr$ 500.0rO,OO com
.. OI 10.00-- " "2l.115 --" .... 300.00000 "

«
.. "O"

" 500-- " 21.115 -- 160.00000 H

Universal "H" .. 500-- ;
" �1 1.105 -- : 1.x50:UOO,01l ..

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5.00. 10,00 ou 20.00 por m.ês
Na Empresa Construtora. Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. In(ontestável

Construtora U"iveUet I nos se us

«

o prêmio maior de Cr$ 30.000,00
.. H .. 25.0110,00

.. 20.000,00

.. 100,IIOU,00

Absoluta lisura
AVISO: - Por ter sido determinada a interdição do predio, transferimos nossas instalações para a Avenida

Rangel Pestana N,o 1538 - Loja]." e 2.a S/Lojas

Prefeitura MU!licipaI de Florionó-
,

polis-Cemitério de' Coqueiros-
, ...

VENDEM-SE
Em APUCARANA, Norte do Paraná

-

EDITAL (Prazo de 30 dias)
Dois grandes armazens um com instalações de maquinarias

e outro para capacidade de 30,00 sacos, maquina de arroz,

nova, produção dia ria 100 sacos beneficiados, maquina de café

Devidamente autorizado pelo sr. CeI. Prefeito Municipal, 400. ar.robas, ?Joinho de fU?á. I.o�omovel ameri,cano 10 �.P.
convido a todos os proprietários e arrendatários de terrenos nommals: 3 otrrnas casas residenciais, uma com agu.a e esgoto,

que ainda não terminaram o tempo de arrendamento a com-
luz e!etnca na port�, . poço, com bomba autornatica e reser

parecerem na Administração deste Cemitério dentro de trinta I vatono para 3,000 htros de agua, area �o terreno, 5,000 n:e-
(30) dias afim de fazerem o registro dos mesmos em livro tros quadrados e a 100 metros da estação. Preço de ocasiao,

competente. .

sem interme�ia:io. Rua Marcos Ar�uda. 348. �ão Paulo.

Outrossim, aviso a todos arrendatários de terrenos cujos Tratar com Clmmo, ou na mesma locahdade. Maquma Santa

prazos já terminamm, paTa, no prazo de trinta (30) dias, a

.C.lllia.ra.------------------------I!!Icontar da presente data, requererem novos arrendamentos ou

exumação, sob pena de findo o referido prazo serem os mesmos
exumados e transferidos para o Ossario Comum.

Administração do Cemitério Público de Coqueiros, Floria-

MATE.. geladonópolis, 26 de abril de 1945.

chã(Ass.) Pedro Germano Müller

Adminiiltrador chimarrão

Bebida saudável
FARMACIA ESPERANÇA

•0 F.rma�ê.tI�f, NILO LAtIS
Hoje .. llDl4llIUi _. • ... prtIftn1..

..... ..-...... • utrlUl,l"elr.. - HomeopaUU -� _

� c. IIorr.Cl....
...._...... paq o"_"'UeIa ..��

.........�..Rm � __...

pre-

DESPERTE I IILIS
DO SEU FIGIDI
ESaIt.... c.. .....

· .......
Seu fígado de"ft produzir�

11m litro de bílis, Se a bilis não corre li
nemente, os alimentos não são digerüt.
e apodrecem. Os �ases incham.�
go. Sobrevém a prisão de YeDtre. Vd
sente-se abatido e comoqueenY�
Tudo é amargo e a yida é UIIl martír&

Uma simples encuação aão tocari a
causa. Neste caso, as Pílulas €art« ..
extraordinariamenteeficazes.Fazera�
rer esse litro de bilis e yocê sente-se ..

posto para tudo, São SUaTes e. COftt:ade. .

especialmente indicadas para fazer a bitia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes.
Não aceite outro produto. Preço:Cr. $3,'"

Vida Social
ANIVERSARIOS:

Maria Olympia da Silveira

Aniversariou se ontem, a pr&n
dada srita. Maria Olympia Mor&i-
1'0 da Silveira, filha do sr , Joõ.a
Egydio da Silveira e dedicada pro
fenora do In.tituto «Coração d.
Jesús» e fino ornamento de nossa

sociedade.

Waldir da Luz Macuco

Trancorre. hoje. o aniverllál'io
natalício do nosso distinto conter
râneo sr. Waldir da Luz Macuco.
alto funcionário estadual e pes
sôo grandemente relacionada.

-

t

Sre . Emília Mesquita
-

Ferreira
,.., " h'

., .

i .! ue, oj e , o anlver��rlo na-

, T :_. _.v da exmo, sro. Emí lio Mes�
quita Ferreira, mui digna e!lpôsa
do ar. Manoel Marinho Ferreira.

Menina Geseirnise Silveira

Ccmpleta hoje o seu 2' crriver
sório de nascimento. Q galante
menina Gessimira, encanto do
lar do distinto casal Alcí Silveita
Ada Pinho Silveira.

Fazem anos amanhã:
o 8r. Henrique Jacques Boiteux,

residente no Rio de Janeiro;
a sra. Ernelltina Bonllfiéld Cláu

dio;
a srita. Nair Beirão Alves, filho.

do saudcso conterrâneo Inocêncio
Alves.

Clubes:
O simpático Clube Recreativo l�

de Setembro, de Capoeiras, abrirei
os seus salões. hoje. para um·ani
modo baile of, r acído a seus 09110-

ciados, com inicio às 21 horas.
Somos gratos pelo conv te q re no.

foi endereçado.
IhuI
ii tajante" t
Antonio A. de Almeida

Procedente de Montevidéu, via.
. aérea. chega a esta copito 1 o sr.

Antonio Augusto de Almeida, ina
petor da W. G. Wills, important.
firma do Rio de Janeiro.
�._- - ......- - ..__,.. - ..._--..............-

VENDA SOB RECEITA MEDICA

....-...- ......---...........-. """'...... ... .". .... - ....,.

URGENTE
Precisa-se, urgente, de um

hureau usado. Informações
nesta Redação.
........w, _..., .... _..........-, -_"I'ta.-_W_'"

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

GRIPPE
� grippt segue frequentemente os

.1sfriados. Corte estes prompta
mente, friccionando o peito e o

pescoço, ao deitar-se, com Vick
VapoRub. Descongestiona o peito,
facilita a respiração, acalma a tosse,

traz prompto allivio .

"
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FESTIVIDADE DE IoDE MAIO

DIA DO TRABALHO
Realizando-se no proxrm o 1° de maio a comemoração do DIA

DO TRABALHO, a Diretoria-Geral do Círculo Operár-io de F'lor ia
nópolis, de acôrdo com a praxe dos anos anteriores, e inspirando-se
nas tradições cristãs da Nacionalidade, resolveu comemorar aquela
data que será presidida por Sua Excia. Revma. I) Sr. Arcebisno
Met;oPolitano, constando de missa solene, na Catedral, às 6 horas
da manhã, com distribuição da sagrada comunhão aos que se apre
sentarem preparados.

Para assistir à referida Missa, a Diretoria sente-se honrada em

convidar as meretíssimas autoridades civis e militares, federais,
estaduais e municipais, imprensa e a população em geral.

A DIRETORIA

.'Havios cargueiros para
o após·guerra DISSOLVE

A'GORDURA
Muitos' Quilos por' Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belissimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assís
tencia ás estrêlas e aos mais famosos
artistas. descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drasticas ou a exercicios
excessivos. Esta descoberta, chamada
.'ormode, promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex
cesso de gordura. Peça .'ormode,
hoje mesrnq, em qualquer farmácia. A
nossa gararrãa é a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

�. *** .

Londres, (B. N. :-'.) - Os estalei-
ros do Reino Un ido acham-se pre

parados paru el�,frentar a escassês
mundial de navios mercantes, for
necendo barcos muito mais velo
zes e muito maiores do que quais
que!' tipos ox

í

stcntcs, informa
.

o

"Dai lv Skctch " desta cidade. En

cOl1lel�dHs e pedidos de informa-
o {'ôes a respeito de navios carguei
ros já estão ch.egand o em grandes
quantidades às admin istraçôes dos
estaleiros ingleses. Sir Roberto
.Johnson teve a oportunidade de

.declarar, na recenle asscrnhlé ia
.anual da importante f'i rrua ele

construrõcs navais Cauuuel La.ir
ds, terem sido aceitos contrato pa
ra um grande número de navios
mercantes de porte excepcional,
cujas quilhas serão hatirl.as logo
"que Inrem lançados outros barcos
em xtock. Esses navis cargueiros
dosti nados ao após guerr-a terão

caqrac i darl e de tr-ansportar 15.000
toneladas. 1'111 plano qni nquerurl
foi elaborado pelos prcpr.ietár ios.
amadores e o Governo hri l ân i co
no sentido de assegurar o Iuncio
narncnto ela industria de constru
cões navais com o máximo de ra-

Ipi dez t' efic iênc i a . t:ste plano se-

rá posto em execução logo que ter
mine H guerra contra a Alemanha.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S", José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se sceitarn hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

o PRECEITO DO
Poucas coisas fazem tanto bem

à saúde quanto o sono. Nem to

dos, porém, podem Usufruir seus

benefício .. , porque, muitas veze.s, a

insônia pertu rba esse repou.o in

dispensável A insônia tem várias
causas, mas, em geral, a falta de
regularidade no horário de dormir
concorre para agravá-la.
Aproveite totalmente os benefí

cios do repouso pelo sono, peocu
rondo deitar· se e Ievon tc r-se a ho
ras certas, SNES.

Precisa-se grando quantidade de

borboletas azues, conhecida. como
MORPHO AEGA. muito comum no

BrallÍl. Paga-se a dinheiro qualquer
quantidade. Paga-.e Cr$ 2,50 por
cada borbolheta MORPHO AEGA
.em bôas condições. Resposta. para:
- Butterfly Co., 297 East 98 th

Street, Broocklyn, New York,
Escreva via aerea.

Mais trigo e arroz
e meDOS algodão

----,

I
!

I
I

I

Washington -- (S. I. H.) - Es
tão sendo acumulados ás pressas
estoques de trigo nos Estados Uni
dos para embarques de socorro,
com destino às zonas devastadas
pela guerra. Os fazendeiros que
aceitaram em.préstimos federais
sôbre o seu grão, ao invés de ven

dê-Ia no mercado aberto (avaldado
em 160 milhões de "bushels") es

tão, agora sendo chamados a sal
dar seus compromissos antes de
seu praeo f'inal em 30 ele abril. Es
ta é a primeira vez, nos sete anos

dia história do pr-ograma de apoio
aos preços que as aut-oridades fe
derais se' dão pressa em fazer va
IeI' .os seus títulos sôbre os emprés
timos contra o trigo. Numa esti
mativa média para todo o pais, es

te tr,i'go há de custar ao govêrno
cerca de Cri\; 1,44 o "bushel", com
economia de vários "cents" em

relacâo aos preços atualmente em

vig(ii' no mercado aberto. Os cir
culos comerciais pred izem que as

vendas ele trigo tio governo, para
alimentacão animal deverão ter
mi nar este mês ; ao invés o grão
será despachado para o exterior,
afim Ide alimentar os lJaÍses devas
tados pela guerra. (827)

I
.)

de

t Os consumidores
de cacáu

DIA

Fundo de garantia de rctrccessôcs (5rie s/Cr>; 3.834.416,50) .

Reserva para integridade do capital (;')S, s/Cr$ 3.834.'116,50) .

NOVO TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudos foi 'descoberto um

medicamento vegetal para tratamento, com
ótimos resultados, de varizes, que prejudi
cam a circulação venosa. Esta medicação
na dose de três colheres das de chá ao dia.
em água açucarada, restitui às pernas o

seu estado normal e a beleza estética. Em
idêntica dose debela os males causados
pelos mamilos hemorroidár ios internos
e externos. inclusive os que sangram.
Use a pomada no local e beba juntamente
o líquido, para debelar tanto varizes como

hemorróidas! Nào encontrando nas farrná
cias e drogarias, peça diretamente ao depo
sitário: Caixa Posta!, 1874 - -São Paulo.

ti.Hemo.-Virtus

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6,7, 8e lO horas.
Novena: às 19 horas. Acha.se aberta na Filial do
Em dias da semana: Missa: às Banco Nacional do Comercio S.A .•

7,30 horas. desta cidade, concurso para "
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 hora•. admissão de funcionários. devendo
Hospital de Caridade: 5,30 e 8 ho- os candidatos apresentarem-.e Q
raso sua administração para os eaclo-

Puríssimo Coração de Maria" (Par- recimentos indispensaveis.
to): 8 horas. Florianópolis, 24 de abril de 1945

Igreja de St. Ant8nio: 7 e 8 horas.

I
A Gerência.Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas. _

Igreja de Sta. Teresinha, 8 horas
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. LSJ
Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos), 8,30 V�horas.

, 'J�Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas; � -uM .uu.

-�r.h�Capela do Abrigo de Menores: 1 -7-----···--horas. (todos os dias).
Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8
heroa.

João Pessôa (Estreito): 1, horas
São José: 7 e 9,30 horas.

Washington - (S. L H.) - Os
consumidorcs de cacau nos Esta
dos

.

Uuidos aclamaram a decisão
da "United Fruit Company" de
patrocinar um desenvolvimento
experimental em Costa Ricn, onde
foram f'lantad os 300 acres com

sementes selecionadu do cacaueiro.
Hão de decorrer vár-ios anos antes
que a experiência possa ser ple
namente' aval iadu, Contudo, os

í

m

por-tador-es e consumidores indus
tr ia.is julgam que, quatquer esfor
ço par a estimular a produção no Preciza-se de uma bôa
Hemisfério Ocidental constitue ul- cozinheira, para trabalhar
terior

·p'orOLeç�o co�t�'a o monopó.lio

I
no Hotel da cidade de Nova

caoauerro Oéstc-Afr-ioano, que o T t I f -

Fgovêrno br-itânico se propõe a ad- re� o. n ormaçoAes.na ar·

ministrar par-a os seus produtores macIa Santo AntonIO, nes
�nlnniais. (&27) ta capital. 3 v ·6

191.721,00
191.721,00 383.442,00

Dividendos a pagar .

Fundo de resc rva
.

,.S'.lldo de lucro a aplicar , .

Prêmios
Pecupc;'aç6c:;

.

ct�' 'S'i;l'i�tl:(;s'
.

: : : : : : : : : : : : : : : .: : : .: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '.
Renda de inversão de capital .

Reservas técnicas:
Hcversâo das de 19-13:

Para prêmios a recebc'!'
.

Para riscos em curso
.

Para sinistros a liquidar .

F.xcedente

Crédito
Grupo "A"

C r:";
29.579.239,00
3.979 ..523,()0
625.6()(},oo

G30.824,40
3.134.618,70
1.230.729,50

&75.000;00
1.25Q.000',00
1.325ill74,;)o

3.944.046,50

Ac. Trabalho
Cr8

14.343.(j12,oo

Tolal
Cr8

43.922.851,00
3.979.523;'60
729.936,60104.276,60

1.707.789,00
514.55(j,20

li30.824,4ü
4.842.407,70
1.745.285,70

39.180.595,20 1 (i.(i70.233,8o 55.850.8129.00

AGENTES EM SANTA CATARINA:

MACHADO &, CIA�
RFA JOÃO PINTO N. 13 � Cx. Postal, 37 - Tel. 1500 - 1658

FLORIANóPOLIS

FILIAL: RUA FLORIANO PEIXOTO S/No
CHESCIUMA

ED. PHóPIUO,

3.9H.04G,50

3.9-1,1 .04G,50

.
Equitativa Terrestres, Acidentes e Tnlllsportes, S. A. - Dr. Affonso Penna Júnior, Presidente. - Dr. José Mendes de Oliveira Castro,

VIer-Presidente. - Charles Barrene, Diretor. - Dr. João Proença, Dirdor. - Gabriel René Cassinelli, (;erentc Geral. - Francisco CyrilJo da
Silva, Contador Geral, registros D. l\'. 1. C. u. 31.185, :\oI. E. S. �D, E. C.) n. 2.5H2.

PAHECEH DO CONSELHO FISCAL
Sen hOI'c's Acionistas d;] Equitati va Terrrsl.l'cs, Acidentes (' Transportes, S. A.:

HeCOlIll'ndall1os, com prFZer, iI vossa aprovaf,':1o. (l relate')I'io da niretoria. bnlanç'o e contas, relativas ao CXe'rcicio encel'l'ado em 31 de
dezembro pr,')xilllo rindo, que l'xalllin:1l1l0S dt'lidalllenll' l' cncontramos 1,:1 !1ll'lhor ordelll.

POI' esses doculIlentos, verifica-se o desenvolvimento Ímpar des �a Sociedadc', I'cfkxo do <'('erto e diciôncia éom que se vôm cmpenhando
os sellS admiJl'istradores na direção dos seus negócios, o que' os torna a!talllcnte credol:es do voto de louvor que aqui prop01110s.

Hio ele Janeiro, 22 de fe\'Creiro de 19�ií. - Guilherme Guinle. - Heitor Relirâo. - Cesar Habello.

para máquina de
costura
mesmo defeituosos,
Caixa Postal 84 .

10 v. � 7

EVITE ISTO'

CONCURSO

CONTRA FERIDAS

Vende-se
Na rua Frei Conêca 118. Ca

sa e Terreno, medindo 17xl000
mt. pouco mais ou menos.

Autorizado a tazer a venda
Amantino de B. Silva.

5v-S

GRATISI peça este livra

Envie 3 cruzeiros em selos pI o parle JlGslat
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS lT04

.....POHü.14 .,JABOTICABAL. (sr.5o.PAULQ

Motores

Usados,
. ofereçam à
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1\ árvore da íébre
Em 1(i33 o lJ<Hlre Calanchu escre

veu de um mostrcir« peruano () se

guin tc : "Na região da Loja existe
unia "árvore da Ie brc ", cuja casca,
l't'duzi'h a pó t' l:,tI!llinistr:lcla sob

I f'orrua
de poçâo, cura as tcbrcs ;

existem exemplos muruvilhusos dcs
I se hto em Lima", A "úrvorc da fe-
bre" do padre era a eh inchonu, fon
te do quinino, No entanto li casca

da' ci n+Irona sehagl'lll da Américn
do Sul continha apl'nas de 2 a :�, o
dessa droga poderosa, ao passo que
as planlas n o vas l' aclnuuta-tas nas

Indias Oricnt ais Ho lundesus em

lín5 foram desenvolvidas de manei
rn a produzir (jre de droga, Em
meados do século XIX os plantado- I1lWrI:lAíIi!!5!!iIlIIi__""'IIIII!_'AiI' ii"'@!�ti!lIlIíIlili'"iiIiA,=m;;!i!!:."""",_

rcs holandeses til' .l.iva haviam do-
m inarlo o grosso do conu-rciu da
�jn('!J"n:1 e o ll('f;úrÍo clt' "quina"
ou "c.rscm-i lla" da America do Sul
desnp ircceu. Em lU;2 quan d o os

japon.·ocs snquc.uam a riquvzu das
Indius Orientais, Dor; dos supri
IlICllt',5 mundl.ris (Íl' quinina f'ornm
llel'llid:Js p"'1':I (, mundo ocidental.
Paru enírcntur essa dificuldade
llIl'clic'l os aliados f'orrm Forçados a

se vo narcm 1l1:I!S uma' vez para a

.-\IlH':'l'II':l dei Sul. l'_S nn is r�dllOS�.S
p luntuçôcs de àrvorcs de ciuchona
cxisl ium no Pcrú e na Bollvia, lllaS!a rct ir-idn de muita quantirl-ulc de
casca havia destruido algumas das
llle1]llll'('s regiões prudutorus da lso
Ii viu c' ;IS fjOI'Cst:iS cx ist cn

í

es no

PI.'rÚ pr' m deIlL"ia.LII:ll'I1iL' l'e11I('

tas pura serem a.l i ngi dus pr-los gru
JJOS dl'· tl':llwi!l'ltitlJ l'S ellc:ll'l'eg:lIlos
1I:1 colhciIa. Começou em il'sull:Hlo,
o trabalho nus pruvincius seten
trion.ns 1]:1 Co lurtb i.r. Os l"llt'kl'es
(II) qum ino :i:bl'i:lI11 cruuiuho ut ra
vós de espessas selva .. , tl'íldo desce
hcrto então coisas mui to su rprecu-:

_,lIii11iíi1iiiil!O ._;e__IlU__IDMBE!I!iflll..IIõ'!IICIIlI!IIlIII!!lSlillll__ilIffiliW__-IIIIII------.w- dentes. L'ma dessas foi a notícia de
que .( ci nchun.: núo l'l';1 ;j uruca
j()ntl' do uuini n.i. :\ (,:lse<! rI(' u.ua

pequena árvore, "Hcmijia Pcduu
culul.." que crvsr in livrcineutr: na

cordi lhci ru oriental dos Andes Co-
� lombi 1]10S, fornecia até, 3", de

�Ul-Ifato de quinn prnl icumr-n lo 1)<11'0,

I Outra ímportunt c descobcrta foi
que lima especte que Sl' supunha
rara, " "cinchon a Pit;lgC'lSis", eo;ul
lilll'1 'Jrorluçi!.o clt' sulfato de

(rllínalde 3r.;, crcsci:; :dHll1dani!'lIIentc
lanto no sul da ColômiJin como no

Equador. Yarit'dadcs da úl'vore pa-.
drüo de qUininn, a! "Cinchona Pffi-I

$li cinali.'i" era abundante llas

J'!oreS-Il!!----""
t:l<; l'X;)lllin'lda� pdos iJl)t:llii('(J'O ('I Es ta____________....._........_.... .....__... pé'los exploradort's dl' quillil](), AI-I.!.'Ull'as Ifl>I�s fllra.m (,(:IlS.·idé'rlHlas. c.'o-mo (ié' baixa j)J'()dw.'a(), 1ll;i'S ('ertasl Sapatos de todos os rnodelos e dos tipos mais
c'spL'ci"s locais, ll:lrticulaJ'lllcntl' a modp.rnos, inclusive Sandolios para praia ao alcance"Cínchona Pulll'sl'ells" dell.Olls+ra- I
I'lll]]-S_' sllrpn'l'!l(killenll'lü(' ricas � das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
cm quinino, () PI'illl'ij)nIlllt'l'l'cilllCI1- PREÇOS SEM RIVAIS!to j)l'lo exilo do ]J]'(lgrlllll!l de ein- _ ICllOllH para l) esforç() de gUl'tTa das Não comprem seus calçados sem visii:ar a

,,\:'C'ii('s l'ni las c;dJl' :I('S La!Jorató-

T
<lO m"

I� ri()s. d,e Pls([uizas., '('slabl'lccidu t'2n! «( amanCarlô üarreirOs))
I Bogllta, ,La Paz, LI!lll� l' (JUlio. naul RU'" CONSELHEIRO MiO F'O li: 41mud() (!Jstmll("; fias j()l1ll'S de pro- no, r;, .."n,
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Dr. H, G, S,

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

Florianópolis
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 escarro, Exame para verificação de I
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes.

Exame de secreções.
J\utovoccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de fa:i:'Ínhas, bebidas, café. águas, etc.

sco LTDA.
ITA.uli - $. CATIUUNA

COMISSl\RIOS DE AVARIAS
Representações

Consignações •• Conta Própria
Rua Pedro Ferreira, S

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

SEGUROS DE:

Transportes MaI'itimos; Ferra.
viários, Rodoviários, Aéreos,
Cascos, Fôgo, Acidentes do
Trabalho. Acidentes Pessoais,
Responsabilidade Civil e Vida.I Endereço Telegráfico «BOSCO»

ADVOGL-\_DOS
I 'Dr. OSVALDO BULCÃO 'VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

M'

GRIPE
R ESFRIADOS
OÔDfSo!CABECA
NEV�ALGIAS 'E
OÔRES EM GER.Al

'só SE USA

NA-O ATACA o ESTOMAeO,QS Q[;'S,NE.M o CORAÇA-C
�íMiílM1it'iitiNf��

•

TENHA JUIZO
TEM �(FILIS OU REU.

MATIS!ViQ DA MESMA

ORiGEM? US2 O PO·

PULAR PREPARADO

I

A blJ:t'lLI;::' ATAGA 1 U1JU O U.tí.UAN1;::,1\1Ü
O Fígado, o Baço. O Coração, o Estômago, oS
Pulmões, 8 Pele, Produz Dôres de Cabeça, DôreR
nos 08S0S, Reumatlsmo. Cegueira, Queda do Ca-

helu, Anemia e Abõr tos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

COIDI, um líoôr
O ELIXIR 914 està a pruva..o pelo D.N,S,P, como
auxihar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
Ft\LAM CELEBHIDA I_H�S MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A cornpostção e o sabor 8-
·914. devo dizer-lhes. serupr« gradavel tio ELIXIR .!l14. fe

que o tenho empregado, em c meucum-no corno arma de
os, casos de lndícação apri - fadi IDRll'2ijO para o públíco
priada (aifills em varias OP .no combate é. 9:�lli�. qualída
fluas meuítestacõea) os resul- 'de· que Irequentemente a
tados têm sido 1S1:Iw'fatorios. »roveíto no Ambulatorío da
pois são rapldos e duraveis, Matei nldade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu,

fE
DE EFICIÊNCIA
COMPROVADA

,
1

.i
�.�.
�� t

*

EM;R!SaS REUMHiIlS DE IllílÚSTRlll E tOMÉRCIO
, 0_,

ARNO S. A. :'1
CEMBRA CONSTRUÇÕES ElETRO-MECÂNICAS �;,

540 PAULO - RUA JOSE BONiFÁCiO, 209 - TEl. 3.5111 • c, POSTAL 217-8

*

PARANÁ - SANTA CATARINA

Mi _

.'.

'4

z:a;:::sn:nn

Sedas,

O,RLANDO SOA l-{PFJLLl
Rua Conselheiro Mafl�a, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg�:. «�carpelli» --- Florianópolis

Casemiras

C. O. MUEllER, CURITIBA. Caixa Postal, 138· Tel, 980

paiM;

/'

e verdade!a

e Lãs
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Venda de terras
Vende-se uma área de ter

ras com 9.000.000 m 2. (nove
milhões de metros quadrados,
medidos e livremente desem

baraçado de quaisquer onus e

embargos, situado no muni

cípio de São Joaquim, Distri
to de Urubicí, Estado de San
ta Catarina, sendo dois mi
lhões de metros quadrados
mais ou menos de terras de

campos e o restante terras de

matas, contendo uma grande
quantidade de Pinheiros para
Industria de Serraria e diver
sas qualidades de outras ma

deiras. As divisas dêste terreno
I estão entre dois rios que des

I sem de uma cordilheira de lés
te a oéste, em que têm qual-

Ob I·ros de amanha quer dêles capacidade parare i li montar qualquer máquina de
Silveira Peixoto serraria e outras maquinas.

(AUtOl' de .. Hupsódia de escârida- Misto com êste terreno existe
O lU t d'A -. los").r. .",ew on VI a Faz cinco anos qquc, UIll dia, a diversos também com grande

Norucca teve o seu território inva- quantidade de pinhais para
Operaçõell-- Vias Urinarias -- Dceri- dido pelas hordas naztstas e, assim, serem provavelmente vendi
çall dos intestinos, réto e onu. viu in icinr-se um dos poriodos mais dos. Êste terreno distante da
-- Hemorroidall. Tratamento da sombrios de sua "ida de nação mi-

colite amebiana. lcnar. Não quer isso dizer, no cn- séde de Urubicí 18 quilômetros
Fisioterapia :- Infra:vermeIho I Janto, que os noruegueses tcnham sendo 12 já cortado peja es-

Conll�lt: Vltor Meu·ele., 28. capitulado
í

n tui ram cn l c, e111 face do trada de rodagem de Urubicí
"'-tende dIariamente à. I1.3? h•. e, I" gaug

" de lli
í

Icr. O Iuehrer C seus a São Joaquim, e o restante
à tarde, da� 16 h•. em diante" assécl.rs Iourartun, xiui, conquistar terreno facilmente de fazerReaid: VldaI Rcm1.oll, 66. I a Noruegn; mas a verdade é que não

F'on.. 1067 pudcr.un vence-la. Com as terras estrada.' Na barra dos ditos
de sua pátr-ia ocupadas pelo inva- rios têm uma quéda já medi
SOl', Jogo os filhos daquele país da com 70 metros de altura.
martirizudo começaram a ciuperur .

t f 1Quem III eressar azer qua-
com as potências que vêm destr-uiu-
do a máquina de guerra do Hcich. quer negócio deve ter entendi-
Xavios c' mar ínhciros noruegueses menta com o proprietário sr .

percorrem as rolas de ahastccimcn- João Trindade Vieira de Sou
to dos aliados, para estes conduzin- za, residente na séde de Uru
elo apetrechos c aprovisionamentos. bící,A sua frota de guerra tem se empe-
nharlo eficazmente na proteção de
comboios c na lulu' contra as uni
dadcs navais germânicas. Quanto ú
resistência interna ... Essa tem ::J'i' qualquer tipo de maquinas de
sumido proporções que Jú levaram

t de' de mão
o mundo inteiro a prestar as homc- coso ura, p� .

ou •

nagens ele irrestr-ita admiração aos assim como: bicicle tas , moto

seus h-reis áqquclcs que sem medir cicletas e motores em geral.
sacrií.cios vêm. oferc�endo luta sem Informações com Machado
quartel aos n az ístus. �'. b.em verdade & Viso à rua Trajano n. T
que em plena dccatlóuc ia a "'Yer- e o ,

. , .

macht ". jú poderia a Noruega ter - sobrado - Flor ianôpolis.
sido reintegrada cm sua! Iíbcrdade
se conveniencia do momento não CASAFISIOTERAPIA - DIATERMIA tivessem !cVlH]O os comandos alia-

- INFRA-VEfu'\lELHO elos a protelar o auxilio a tnnto ne

cessário. Faz-se preciso que as tro
pas ele Ilitlel', pnlticamente situada;s
no teo'ritório noruegues, não pos-
sam dalí, saí r, para correr em a.iLh VENDE SE uma proprieda
da de seus call1anldas que se acnall1

-

àe sita em Bar
no continente. Yem compreendenclo
isso, continua o bra.','o POYO encan

dinavo elll seu sacrifício. E o fusti
gallicn to dos hunos de nossos dias
alí prossegue, cada vez mais inlen
so, a prestar assim efÍciente auxilio
aos exércitos alindo&, a constiluil'
lima frcll tc interl1[", qlle é das mais
heroicJs nesla jornada pela liberdn
de elo Illundo. Por ludo isso, o gran
de PO'iO norul'::;nes yem dando [lJ1l

e"\.tn\I)O'din:lI·i() l'xemplo de a])J1('<)'ll
�·ão. E com isso também já conquis
tou um lugar dc destaque no ama

nhã que jú se anuncia' na madruga
da de redenção que está rnianelo -

amanhã ele que eles também se fi- Uma limosine Chevrolet tipo'
zeram o]Jreil'os, de quc eles também
são paladinos dos mais .pugnazes c

19�O.

,.bm','os. (D. J. B.). Uma limosine Chevrolet tipo
.......- ""'.----,-.-.-.--. ... ---- 1939 de luxo, com gasogenio
Comprar na CASA MISCE- pronpta para viagens.

LANEA é saber economizar ,. Uma limosine Chevrolet 1937

Indicador Médico

Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. N3JI'iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.

r oR. REM IG IoCONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fona 1259,
RESID�NCIA - Conselheiro Mafra, 77. CLtNICA. nDWA.

DR GEBHARD HROMADA
.Ilolli..:tllll tnternu, d� Senhoras e crt·

.

l
mçao em Geral. CONSUJ...TóRIO: RlU

. • . •• "ellp. Schml.dt - Ed.if1cio .Amélla Neto.
EspeCIalIsta em alta cIrurgia e gmecologia Fone 1592 9 la i:a e 14 la 17 hor� lUll-

H .� I "M' I C t"
"

ospha Igue ou O aID:zNCLt.: J Largo Benjamin
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina Constante, 3

COMPANUIA "ALIANÇA DA BAlA"
FcndAda em 1870 - Séde: B A I A
L1VCENDIOS E TRANSPORTES

ClIras do balanço de 1943:

Capital e reservas ...........................•.... Cr$ 74.617.035,30
Responsabilidades ....••••....•.•. , .........•.... , Cr$ 15.978.401.755,97
Receita ...............•....•.••......•...••...... Cr$ 84.616.216,90
Ativo ..................•............••.....•..•.. Cr$ 129.920.006;90
Sinistros pagos nos últlmoo 111 anos Cr$ 86.629.898,90
Responsabilidades .•......••..••....••.•...•.••••.• Cr$ 76.756.401.306,20

DR. 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 Felip€ Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas

Residência: Rua Álvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de .JaJlelro

ESPECIALISTA
Doenças e operações e'.os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Círurg ía moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

Esôfagoscopia, tr-aquêoscopia, broncoscopia para r-et.írada de corpos estranhos, etc.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR. SETTE GUSMÃO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISlOLOGIA DO CENTRO DE SAODE E: DO

HOSPITAL "NERJ1lU R.AMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de SS.o Paulo - Ex-esta

giário do Institut.o "Clemente Ferreira", de .São Paulo - Ex-médico Interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

CLíNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE h TRATAMENTO ESPECIALIZADO
.

DAS DOENÇAS DO_ APAR:ll:LHO RESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às (; horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18.
RESIDJ1lNCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el, 742.

•

MADEIRA NEVESDR.
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUrso ee Aperfel<:oarnento e Longa Prãtíca no Rio de JaneJ.ro
VOft8ULTA.S - Pela manh.i: dJarbunente daa lO,30à.12 hs , à tarde excepto aos I
lIAb.tt.... 6.. 11,aO .. 18 bor - CONSULTORIO: B... JoIlo PIlato .. 1. IIObrado -

....... : 1.4!!11 - Retlld�nc1 .. : R PrNldeate eo.tlttbo, ,..

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

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde tol
Assistente por vários anos do Serviço CLrúrgico do Prof. Alípio Correia Neto.
Cirurgia do estõmago e vias biliares, i:ntestinos celgado e grosso, tírõíde, rins,

próstata, bextga, útero, ovários e trompas. Var.ícoceíe, hldrocele, varizes e hérnia
CONSULTAS:

das 2 U 5 horas, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Paraíso I. Tel. 1.598.
RESIDJ1lNCIA: Roo Esteves Júnior. 179: Te!. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade' Nac. ae Meatcina da UniTersidade do Brasü)

SE-interno ao SerYl00 da ClllDJca Médica do Proresaor OliTaldo OllTe!ra. m�co do

Departamento de Sallde
CLlNICA IIl1lDIVA - 1I01ésU.... mtenulil de adultos e crtllDÇllJI. CONSULTORlO

• RlCSID:l:NCIA: Ru. FeUpe Scbmidt .... 3S - Tel. 812. CONSULTAS -- D.... 111 AtI 111.

OR: ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Inbntil da Assistênc.fa Municipa.l e Hospital

de Caridade
CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Nunes �lachado, 7 (EdlHcio S. Francisco). to.. 1.C44
Consultas das 2 às 6 horas

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

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Sifills do Centro ne Sallde

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

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD.A

ALVARO RA�lOS
·1

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles. 18

NOVOS' e
USADOS

tNSTlTIJTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DRw DJALMA
MOELLMANN

,"armado pl!la Unlversiál1d. d. Genebra

Com prátíca nOI hOBpita1lJ europeus

CHn1ca médica em gera.l. pMiatrla, noen

.._. do l!L� nervoso. aparelho genito
urmãrto do homem e da mulher

u.l8tf>. T6cJúco: DR. PAULO TAVAB.Il8

Curso de Radiologia Clln1ca com o dr.

ltlanoel de A.breu Campanario (81\0 Pau-

10;) Especializad.o em Higiene e Sa11de

P1lbllca, pela UniTer.idad41 do RIo de Js·

I cerro. - Gabinete d. Ralo X - Electra
.

�(,I108'l"afia cllnica - Ketabolllllllo ba·

Iai - Sondagem Duodenal - Gabineu

10 tt.loterapla - Laboratório de micro.

eopta e anállse cl1n1ca. - Rua Fe!"D.8n110

lolacha<1<l. 8. Vone 1.1�. - J'lor.1anópou.·

Dr. LAURO DAURA
Jjlspec1al1.ta em Doença de Senho

r.... - Vias Ur!Jnárlas.
CUrso de especíalízacão ce Gineco-

íogta (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de SQo Paulo.

Trat.amento especãalízado, médico •

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Útero, oTArio&,

trompas, ete.) ,

Cura radical <laa 1n..�II.IIL!lÇÕe. doa

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratametl!to de todos OI dís

türotos da menstrculçlo e da eateril1-

dade.

Tratamento moderno da blenorra-

!pa aguda e crOnJca, em ambos 08

sexos, por processos modernos sob

contrOle endoscóplco - UretroBCOpta
- e de laboratório.

CONSULTAS: - Oaa 10,30 u l:i

noras e á!lll 2 am li.
Consulturlo - Rua Tlradentl>ll l�.

Fone: 1.66S.
Restd.ênC1&

(SoIlI"Hl0)

DR. Al�TONIO MONIZ
DE Altt\GAO

OII'1llll'fl1a .. Dnopt>cü.. ClbtIea ('J 0Iru'IrIa

110 tol'ax. Parto. e 4oe.c... Ce aeüCllru.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
t.'lamente nu 10 !ui 17 horaB. R.Jij)81DilUoj·
'i �

de SI! c AnIsiO Massorra.
DIRETORES: - D1'. I'llrufUo (f'Ultra Frcdn d\l C&!'nlho, Dr. J'rancaoo

Agênciao e 1rub-2,gEll:Cillll em t.od.o o terr1tórto nacional. - Sucuraal n()

UruguAi. R�dor".1JI de ..nrla. IlM pr'.nClpa18 cid.adü da &.mérI.ca., l&urop8

AGENTIll EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O &; C I A. - Rua Felipe SchDildt, II. 1111
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.� - End. Teleg'? "ALIANÇA"
�UB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME- �NAU, BRUSQ1JE, LAGES E RIO DO SUL

ç

COMPRA e

VENDE
•

IdiGlmas por
tuguês, espa
nhol; francêll,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião. Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo.
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
iletricidade> Rádio; Máquinas; Mo
"ore., Hidráulica, Alvenaria, Agri'
Ijultura, Veterinária. Contabilidade
� Dicionário•• etç. etc.

• 4frlca .

--··..

-r-AFfiVi·AC iÃ--ESPER_'Â-NÇÃ'_'_'··'
A SUA FARMACIA

III. Couen.elro Mafra, 4 e 5 - FONE 1,541
E.lre,. I dollÚCl1l.

�mm:}'E�?�

MAN,ZA
PARA HEMORROIDES
Um produto De \Viu

JiI I mm

Uma Casa comercial, de ót{
mo ramo, situada no centro�

Um motor eletrico de'
diata, alivia as dôres e 09

pruridos, acalma e evita a.
4 1/2 H. P., em ótimas condi-

complicações infeccioga" da, 'l ções de funcionamento
ulcera.ções e varize's hem",· - Um !'!itio, em Barreiros.
roidaís. A venda em toda. medindo 70,000, m2 com 2"as Farmacias em bisnaga"

HEMORROIDES
11iu '�A /1UIiis-

.

éSn! éSP€(/F/CO TRAZ.
ALIVIO IMéVIATO!

com cánula especial para

facilillar a aplicação.

COMPRA-SE

Compra se uma ...

no centro da ci·

dade, até 25 mil cruzeiros.
Informações nesta redação.

reiros, com casa, pasto, bôa

ãgua e pequena chãcara� Tra
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

lJende-se Po.r motivo de
, VIagem, um

quarto completo (moveis de

imbúia), com 5 mêses de mo.

Ver e tratar à Travessa
Ratkliff n. 2- terreo. V. 30.,-

•

VENDE-SE

com gasogenio.
Uma barata Ford 1929 com.

gasogenio em perfeito estado.
Uma barata Plimot com ga

sogenio. Tudo por preço de
ocasião. Ver e tratar com I a�

lau, à rua Secundino Peixoto n.

64. Estreito. 5 v. - 4

Vende,..,se

casas.

Um estabelizador de bôa
qualidade.
Tratar na «A Servidora-, R�

João Pinto 4, nesta capital.

Piano
Compra se um, de segunda mão·
Informações nesta redação:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



enlrevisla do sr.

Prestes
Surpreendente manobra de Patlou A

PARIS, 27 (U. P.) - Patton realizou nova manobra sur

preendente, desviando-se subitamente do caminho direto para
Berschtgaden para atravessar envéz disso, a fronteira aus
triaca. Foi perto de SChwarsenberg, uns 100 kms. ao sul do
ponto onde se encontram as fronteiras alemã, austríaca e che
coeslovaca, que os tanques do general Patton invadiram sem
resístêncía o território austríaco. Mais 25 kms. para sul tam
bém o Sétimo Exército norte-americano empreendeu nova in
vestida, já tendo quase envolvido a cidade de Augsburgo e che
gado a 24 kms. de Munique.

Rio, 27 (A. N.) - A entre- Rio, 27 (A. N.) - Tratando
vista coletiva de Luiz Carlos da organização econômica so
Prestes à imprensa, foi uma cial do Bra:sil, Luiz Carlos Pres
das mais movimentadas dentre tes declarou: "Acho que a can
as que nestes últimos anos se fraternização entre o proleta
têm verificado na capital bra- riado e a burguezia será a me
sileira. lhor solução para o caso bra-
Mais de uma centena de re- sileiro. Não deve esquecer que

presentantes de jornais e a- antes de chegar ao socialismo,
gências telegráficas erádiosdo 110 Brasil terá que vencer muitas
R' d E t d D'" Sttetinius informou hoje quê se-lO e os s a os. IngIram- etapas". rão realizadas sessõslI plenárias na.-'

se, depois de se haverem con- •
manhã e na tarde de lIábado bem

centrado na Associacão Brasí- Rio, 27 (A. N.) - Começam' come na tarde de segunda-feirar
leira de Imprensa à residência já a chegar, procedentes da as quais. a pedido, serão pre�idi
em Laranjeiras, onde se encon- diversas capitais dos Estados das pelos 1Ir1l. �oo�ny. da Chma,

. Molotov. da RUSS1Cl e Eden, dD'tra hospedado o líder esquer-] telegramas dando conta da rm- Grã·Bretadha.
dista, afim de ouvir-lhe os con- pressão causada ali pela entre
ceitos sôbre O momento polítí- vista coletiva de Luiz Carl
co social brasileiro. O material carioca ontem. De Porto Ale
colhido nessa entrevista ocu- gre manifesta-se que causou

pau as primeiras páginas com Prestes concedida á imprensa
grande manchetes e fotogra- enorme sensação ali a entrevís
fias em todos os vespertinos ta que vem sendo comenta-
cariocas. da a atitude política do lider

•

que é digna dos maiores elo-
Rio. 27 (A. N.) - Falando gíos e aplausos. . Enquanto

aos jornalistas Luiz Carlos enorme maioria da população
Pre�te� abordou � questão dos de Porto Alegre só vê a sensa- In�orma� de S. Franci�co que o

C3JpItaIs estrangeiros nos se- tez e patriotismo na atitude presidente �T�u�an enviou uma-

zuintes têrmos: Não devemos Iítí d C I Pr t
.

_

carta � St:_etlnlus expressando Q
b

.., po I ica e ar os res es o ar

I
determlnaçaa de levar avante a

opor dIf�culd�de a sua entrada gão da oposição local entre OU- politica exterior de Roosevelt. curn .

no Brasil, pOIS deles depende-! tras coisas diz "por hora ape- prtndo os cornprorníssoe i�terna
�os e� grande parte,. para nas podemos esclarecer que no- crcncra assumidos pelo extmto.

1.mpulslO.nar O desenvolvimento I' vos ideais políticos de Carlos
dtINa conferência de S. Francisco.ln us r:a .

, " . I
Prestes decepcionaram a maio-

a Comissão de Iniciativas aprovouRefel�mdo-se a anistia, aSSIm i ria dos seus simpatizantes des- a proposta dos Estados Unidos.
se mamfestou: Neste momento I concertando os círculos esquer- tendente a manter informado o

quero tão sómente transmitir I distas. público sobre as deliberações da.'

I
aos brasileiros felicitações pe- conferencia. As sessões plenárias
la vitória obtida com o decreto das 4 principaill com íssêee serão

FRACOS. publica.. embora estas últimas
da anistia, que decorre de um AN�MICOS possam lançar mão do expediente
movimento essencialmente po- de cerrar portall para o público
pular. TOMEM quando houver conveniencia. Ta·

llilnha Crels8t,u'l das as lIessões das restantes ccrnís-
• II III .ões e sub-comissões .erão aecre'

Rio, 27 (A. N.) - Pergunta- "SILVEIRA" ta.. A proposta norte'americana.
do pelos jornalistas se seria também dispõe que 011 funcionário
candidato a presidência da Grand. Tónico os da conferência mantenham en'

República, Prestes respondeu: trevilltas periodicas com os jorna"

E fi t bé
lilltall. sempre que pcasivel,

Os comunistas não terão um m uenova am m _ - w_ WWn hh •

candidato próprio à presidên
cia da República.
O nosso sentimento unitá

rio lé preferir umnome que re

una a confiança da maioria
senão da umanidade das fôr

ças populares r progressistas,
I que mereça a confiança da

-------------------------- burguezia, do proletariado o

Clube dos Funcionários Públicos com amplo conhecimento dos

problemas nacionais.

de Santa Catarina
Esta Assocíação, particípando das justas manifestações de aplau

sos e de reconhecimento ao exmo. sr. dr. Nerêu Ramos, digní:ssimo In
terven.tor federal nlOI Estado e que" no próxãnno dia 10 de maio, com
pleta 'Ü 10° aniversário de sua br-ilhante atuação à frente dos destinos
de nossa terra, tem o maior prazer em convidar todos os seus assoe.ia

dos 'Para, depois de concentrados nas imediações do edifício da Dele

gada RegionalJ. do Ministénío do Tr-abalho, à rua Padre Miguelinho,
nesta Capitaã, tomarem parte, incorporados, na grandiosa homenagem Se V. S. sofre de aturdimento
que tôdas as classes sociais prestarãc a s. excia., pelas 1!) horns da- catarral e zumbidos nos ouvidos,
quele dia.

I compre na farmácia um frasco de
Florianópolís, 27 de abril de 1945. PARMINT e tome-o de acôrdo com

J. Batista Pereira - Presidente do C. Diretor as; instruções da sua bula: Parmint
Vital' Lima - Presidente da Diretoria alivia prontamente os aborrecidos

..,... -..- -.- _-.-J'_ _ -J'.-.- _ J' _-....................... zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

Clínicas respiração se torna mais facil e

cessa o desprendimento do muco

nasal na garganta. Parmint é agra·
davel ao paladar. As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral,
farão bem, provando êste remédio.

FlorlanõpoUi 28 Abril de 1945

Recuam para
_
LONDRES, 27 (D. P.) - Quarenta distritos de Berlim ja

estao sob controle dos russos. Despachos dizem que os alemães
- estão recuando para o Jardim Zoologico, para a resistência
final.

a resistência final

o 80• Exército atravessa o Rio Lamone

o primeiro obstáculo encontrado pelo 8°, Exército
depois de Ravenna foi a ponte destruida sobre o Rio
Uniti. Na gravura, engenheiros sul-africanos InICIam a

construção de outra ponte. (British News Service.)
w

.

Laboratório de Anál.ises
Farmacêutico <iERCIHO SILVA

(Chefe do Serviço de Laboratório da Ássistência)
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico.

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.
Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco
« ....... .....,._...- ...._....._-_r......

-

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

......J"fI&""fiI'"...-_..._._._.......- ••..-_-...J"IIi4'••_••-_-_...... _ ..,..,

Nada salvará Petaio do julgamento dos
franceses: Um grande criminoso

Paris, 27 (D. P.) - O marechal Petain foi conduzido pa
ira Sedan, onde ficou internado no forte de Mont-RlQuge. O ma

rechal Petain foi acompanhado pela esposa. Petain parecia
tranquilo, recusando-se a medicar-se, dizendo: "as unicas pílu
las que preciso são de bom humor". Segundo se revelou o ma
rechal pediu um retrato de De-Gaulle para colócar na parede
do quarto onde aguardará julgamento.

Rio, 26 (V. A.) - Em entre.,.
vista coletiva que co\lllCedeu á
impre.nsa brasileira, hoje, os

membros da missão especial
tia França, que chegou ontem,

foram unanimes em declarar
que Petain será recebido ,na

França como um criminoso.
Nem a idade e nem Deus o sal�
vará.

Luiz OLTIMA HORA

Anuncia-lIe de B. Aire. estarem
prorrtos os decretos noxneando para
a pasta do Juetiça Antônio J. Be
nitz; para o Exterior. o sr. Amhe
gino e para a Fazenda o sr . Alon·
so Trigoyen.

Carlos O. norte-americano. dividiram
virh:'almento Mlndanau mediante
uma arremetida que levou-os a 16
kms de Dovoe. A investida rumo
a Goljilo apenas encontrou fracCt...
cpcaíçê c.

Em Atenas foi oficialmente anun
ciado que os Estados Unidos doa
ram seis navios noete-umeríccnc.. ·

ao govêrno grego.

Tropa. norte-americanas. oven

çando atro�é. das defesas japone
sas ao au l de Okinawa. chegaram
àll proximidades do aeródromo de

Machiuta. na costa ocidental da
Naha.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Roma, 28 (U. P.) - As fôr
ças do Quinto E�ército norte
americano penetraram, esta
manhã, no porto de Gênova.
Esse importante porto italiano

"begaram u" SU·l�aestava parcialmente dominado U \Ipelos guerrilheiros, que conse- Paris, 28 (U. P.) - Fontes
guíram ampli�r. suas pO,sições bem informadas indicam que
no norte da ItalIa, onde e qua- Equard Herriot chegou à Sui
se ��al o de�mO'ronamento das

ça, tão bem quanto Paul Rey
posiçoes nazistas. Os soldados Inaud, Daladier e o general Ga-'

PARA ALIVIAR norte-americanos chegaram melin
também aos subúrbios de Bres-

.

_

OS lUMBID"OS cia, cuja queda parece ser ímí-

E A DIFICUL- n_en_te_.-----
DADE DE Embaixador
OUVIR da França

Londres, 27 (D. P.) - Ilu- I.' Parques e Jardins de Belo Hozi-

forma-se de París q.}l'e o sr. Do-
2' �COi:�'ARDEIRO com Randolph.

merson, membro da direção do Scot e Pat Obrien.
"Le Figaro", foi apontado co- 3' DA JUSTIÇ.l\. NINGUEM ESCAPA
mo o provável embaixador da Eletrizante filme polícial. onde põe

França na Argentina. em relevo a argucia do e.petador!
Impróprio até 14 ano.

Preços Cr$ 3,00 e 2.00

APENAS c-s 3,00
Com essa ínfima quantia Você- .:

está auxiliando o seu próximo., .

Contribua para a Caixa de Esmolas·
aos Indigentes de Florianópolis.

RITZ Hoje Sábado, às
19.30 horas

ROXY Hoje, Sábado, às
16 e 19,30 horas.

Colossal programa:
I' Cinédia Revista - Cooperativa
2' DA JUSTIÇ'A NINGUEM ESCAPA '"

Um drama policial repleto de
emoções fortell.

3' BOMBARDEIRO com Pdt Obrien
e Randolph Scot.

4' Ultimo episodio do seriado
AVENTURAS DOS CADETES DO AR

Impróprio até 10' anos
Preços Cr$ 2.40 e 2.00

Amanhã no RITZ às 4. 18,30 e 20.30
no ROXY ás 5 e 19,30 hr.,

Errol Flynn e Julie Bishop em: '

PERSEGUIDOS
Paixão e fogo sobre os gelos!

A heroica Real Policia do Canadá
em ação.

I
(

Em retirada
París, 27 (U. P.l - o Minis

tério da Guerra an\mciou que
as fôrças alemãs estão aban
donando os alpes marítimos,
acrescentando que os fralUlce
ses cohquistaram Ventimiglia

Goering diz sofrer do coração
LONDRES, 27 (U. P.) - Segundo foi anunc�ado, o mare

chal do Reich Hermann Goering, o gordrssimo criador da Luf

twaffe, pediu demissão do cargo de chefe das fôrça� aéreas ale

mãs, porque sofria do coração e não suportava maIS o barulho

de Berlim. Mas segundo informações de Moscou ao Excharge
Telegraph, Goering ainda utiliEou pela última vez em aVIão.
E embarcou com destino ignorado.

I.FERIDAS,

,

r.

PARA

E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNDR EXISTIU IGUI=1L

I .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


