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Londres, 29 (U. P.) - Hitler

i batalha de Berlim. Pequena sos. Os 22 kms. de território em

não está muito bem e talvez I área da capital germânica que movimentam desaparecerá
não viverá mais 24 horas. Foi i continua em poder dos nazis- brevemente, apertado pelos
o que deixou entrever Himmler. !tas, cujas condições defensivas norte-americanos e russos e

Segundo o chefe da Gestapo, I são cada vez 'piores. sómente
'

tais fôrças terão o mesmo des
os dirigentes nazistas não

eS-1
durante o dia de ontem dentro tino dos defensores de Berlim,

tão a par dos movimentos de de Berlim os russos aniquila- que anunciam estar socor

Hitler, acreditando que o fueh- ram 19 mil nazistas, o que rendo.
rer não esteja bem. O pedido [serve como uma demonstração

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

de rendição de Himmler, que clara da violência da luta. Kay Francis chegou
não foi aceito pelos Estados C0D:tudo, algu�s milhares d.e ao Rio
Unidos e Grã-Bretanha, foi n�zIstas fa?atIcos, em POSI- Rio, 29 (A. N.) -- Encontra

enviado aos aliados por inter- çoes ?efenSIv�s ?e� moder�sa�, se aqui, hospedado no Hotel

médio da legação alemã em .contínuam resistindo. ACI.ed�- Copacabana Palace, a artista

Estocolmo. Entrementes, cons- ta-se, no entan�o, _esta! ImI- cinematográfica Kay Francis,
ta em outras fontes que Hí- �enrte a comurncaçao �obre o que veio' de Recife num avião

tler reuniu os seus restantes fim da batalha de .BerlIm, em- miüta�. A vía�em de K � Y

generais e outros dirigentes bora a l�ta prossI�a durante �rancls ao Brasil
.

tem o obje
nazistas afim-de analisar a si- �lguns dias em alg_uns setores! tívo de tantos outros, astros de

tuação atual do Reich. Nessa Isolados, guarnecidos pelos ! �ollywood, dar espetaculos ,Pa
reunião, membros do alto co- combatent�s das troPl3:s de. as-I Ia os soldados norte-amenc�
mando alemão salientaram que

salto e da Juventude hitlerista. nos destac�dos em nosso pa.l?
o comando perdeu o contrôle A propaganda alemã, num Kay Francis cantou em Recife

<la situação. A reunião referi- lance cie mágica, procurou in- :. Nat�.l para o� sold�<!os e m�
da, segundo a emissora de sinuar que as fôrças germani- nnhelI�.s das guarm?o�s n01-

Moscou, teve lugar em Flens- cas em marcha para socorrer
te-amencanas do nordeste.

burg, onde Hitler chegou, por os denfensores de Berlim esta- 'I'EJUA SIno SUFOCADO
via aérea, procedente do Tirol. vam constituídas pelas unida- Berna, 29 (U. P.) -- Notí-

• Soube-se que o fuehrer, após des que lutavam contra os cias aqui recebidas dizem que
a reunião, regressou ao Tirol. norte-americanos. Tendo dado as autoridades pro-nazistas na

Enquanto os rumores sôbre a as costa:s para os norte-amerí- Baviera admitem a revolta em

morte, fuga e loucura de Hi- canos, atualmente na ofensiva, Munique, cidade berço do na
tler prosseguem, as fôrças de I essas não terão síquer tempo zísmo,' mas afirmam que o mo
Zukhov e Koniev terminam a para pensar em atacar os rus- vimento foi sufocado.

"

Himmler teria
Londres, 29 (U. P.) - Uma

dramática notícia foi dada pe
la BBC reportando-se a uma

informação da rádio de Lu
xemburgo. Segundo essa infor
mação, Hirnmler, o chefe da
Gestapo alemã, teria dirigido
uma mensagem às chancela-

!!ltl_
Berna, 29 (U. P.) -- A noti

cia da revolta em Munique foi
confirmada pelas declarações
dum diplomata da mais alta
categoria chegado à fronteira
suíça, Dizia este que Munique

GOEBBELS FUGIU
POR E.xQL\.::\TO :NADA. •

Londres, 29 (U. P.) -- Ob
servadores políticos desta capí-Londres, 29 (D. P.) - O capital do Reích. Enquanto o tal frizam que 'a nota oficial

doutor Ocebbels fugiu de Ber- dr. Goebbels foge do campo da britânica não desmente for
lim, foi o .que informou a emis- luta em Berli�� nu.� subúrbio malmente os boatos de que
sora de Moscou, baseada em de Dl�sel�ol'f e aprtsíonado o Himmler teria oferecido a ren-
notícíae procedentes de Muni- seu irrna H G bb I I- o ,�ans oeo e s, dição da Alemanha. Declara,
que. Segundo consta, Goebhels quand? t.ambeI?- s� preparava apenas, que o govêrno não
fugil: secretamente de Berlim. para f110"1r O irmao de Goeb t 1 t lluma'

'to>., I T -

em pe o momen o nen
afimrle não dar a perceber aos beJ�. flue é atualmente general, irlfo�mação a dar s6bre o as-
bel'linensps qUE' ele os alJ3,Jildo- no tempo de paz comtrolava os sunto, o que não esclue a pos
]lava, apesar do ter pI'ometid0 negocios de seguros na H:cna- sibilidade de ser exata a notí
lutar até a morte na defesa da ]lia.

Telegrama do
Federal ao

sr,

sr,

Interventor
Prefeito

ROMA, 29 (U.P .)-�Na gigantesca e vitoriosa ofensiva que os aliados realizai" no
norte da .Itália, a 148a. divisão alemã, composta de seis mil oficiais e soldados,

DiU veículos e quatro mil cavalos, rendeu-se às valen'ies' trOIJaS brasileiras.
��

"Prefeito de Fpolis, Nesta. gpolis., SC-S735-144.2f1-21h. - Afim de

ser organizudo o Partido Social Democrático, em Santa Catarina, soli
cito seja constitulda a respectiva Delegação desse Município, para estar

! presente à Convenção, que, no dia doze de Maio as quinze horas, será

I real izada nesta Capital. Aquela Delegação não tem mimem limitado, po
ricndo dela fazer parte todos quantos desejarem cooperar para a orga
m izaçâo daquele partido. Na impossibilidade de serem feitos convites

especiais a todos os elementos representativos da opinião desse Muni

cípio, peço ser-lhes dado conhecimento dêste telegrama, publicando-se,
outrossim, pela Imprensa c divulgando da forma mais ampla, para que
a Convenção do Partido Social Democrático seja uma assembléia aberta
à colaboração de tôdas as classes, associações, correntes de opinião e

elementos que legitimamente representem a coletividade catartneuse.

Cordiais saudações. Nerêu Ramos".

No'rA no O'OVÊRNO BRI
TASICO

Londres, 29 (U. P.) -- O ga
grata para os cuiarinenses e, .binete das Relacões Exteriores
em particular, para os amigos em Londres publicou uma no

c colaboradores de s. exciu., ta oficial dizendo que, pelo mo

q/LC ieriio ensejo de manilestar- menta, nenhuma informação

garantido rendição incondicional lhe lodo o apreço. ����s�a��� sg��ea�����g-a��
rias dos Estados Unidos, da condicional só seria aceita se

há dúvidas, diz a nota, que
Grã-Bretanha e da Rússia ga- fosse apresentada a todos os JUO ESr .6.DO"''\,.

diante da situação desespera-
rantindo a rendição íncondí- r d

.

t E ,� �" dora do inimigo são de espe-a Ia os em conjun o. ssa no-
rar muitas notícias desta na-cional alemã aos Estados Uni- tícia, aliás, segundo a BBC foi Em comemoração ao dia

dos e a Grã-Bretanha. No en- irradiada pela emissora de consagrado ao trabalho. tureza sôbre propostas de ren

tanto os govêrnos norte-amerí- Luxemburgo que é considera- este d_áirio pão circuiar á díção por parte da Alemanha.

canos e britânicos teriam re- da a estação de propaganda do amanha. reaparecendo na Mas no momento, nenhuma

plicado que a capitulação in- Supremo Comando aliado. I próxima auarta-Ierra. informação existe a respeito.
Aliás, segundo a mesma nota,

IceeheJ' I. i'll a--,o' em IIIuni-que
.....EV���-;BZ;;R��I�i;';��- ��;�-:ea ��eJ:�ãoqu�nc��df;i��

_

�
com pedid.os que podem. ser evita- nál pelas três'potências prín-dos. Contribua para a Caixa de Es- ", ..

molas aos Indigentes de Flo riaué- cipais, entre as, quaIS existe
fôra declarada cidade aberta falou, também, em desordens polis. pleno acôrdo a êsse respeito.
na noite de vinte seis 'do cor- verificadas, afirmando que Hí
rente pelo exército, mas que os tler e Goebbels teriam sido ru
nazistas tinham-se oposto à zílados a três dias.
medida, irrompendo, então a
revolta. O mesmo diplomata

Dez anos

de govêrno
Santa Catarina vê passar,

amanhã, o 10° anioersário do

govérllo do sr. dr. Neréu Ramos.

Empossado a to de maio de

1935. visto ter sido eleito gover
nador rio Estado, s, excia. desem
penhou aquelas alias funções até

o dia 10 de novembro de 1937.

Com a implantação do Estado
.Vovo, continuundo s. excia. a

merecer a confiança do Clieie da

Nação, Leve seu mandato confir
mado, onde ainda hoje permane
ce como Interventor federal.
Quanto à administração e

orientação do dr. Nerêü Ramos,

reportamo-nos ao que, já em 30

de abril de 1 !J43, diziatuos : "Des
necessário é fazer, aqui, 11 men

ção destacada de todas as nume

rosa .s e grundes _.l:ea[izações da

sua progressista e elevada ad

ministração, pois elas ai estão,
patentes, em todos os setores -

na assistência social, na instru

ção, na saúde pública, lia via

ção, etc. etc. - é hão de [ictn:
como marcos milionários da

llOS.W evolução no conjunto 1HZ

cional" .

«o ESTADO)
.

- .

AVisamos ao pu-
blico em gerai,
que o preco da
venda avulsa des
te jornal é de Cri
0,30 ('rinta centa
vos), por exem

plar.

,1 da/a de amanhã é, pois,

A DIREÇÃO .

Geralmente bem
recebido
Rio, 29 (A. N.) -- o projeto

da lei eleitoral foi geralmente
bem recebido. O titular da
pasta da Justiça espera .pela
publicação da intrega para re

ceber sugsetões pelo espaço de
10 dias, até a próxima 4a fei
ra, no Diario Oficial.

No bar e no lar
K N O '.r

não deve faltar
•

a BaTALHA DE BERLIM

Noticia sem fundamento

Londres, 29 (U. P.) -- As tler e seus fanáticos viam-se
últimas notícias sôbre a luta comprimidos numa área de 78
em Berlim diziam que nove dé- kms. quadrados, e que estava
cimos da capital alemã esta- sendo reduzida de hora em

va nas mãos dos russos. Hi- hora.

H.IO. 29 (A. N.) - Foi noticiado que o sr. Luiz Car'los Prestes tivera

longa confert,ncia com o presidente Vargas na última terça-feira. O mi

,nistro .foüo A�berto declarou aos jornalistas qne a notícia absoluta/men
te não linha fundamento, acrescentando que não hayeria natia demais

cm Luiz Ca'I'los Prestes se avistar com o chefe da Nação, e que, portanto.
ial encontro não precisava ficar sob sigilo, como anuncloll um matutino.

, cia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Luiz Carlos Prestes cone.ede enlre-
vista coletiva à imprensa

Hio, 27 (A. N.) - Na sua entre- sr. Vargas tem a virtude máxima 111eSIlU1S não teriam sido tramadas
vista coletiva concedida hoje a im- dOI> estadistas 'lie méritos neste mo- por elementos do próprio governo,
prensa, que constitui a sua primei- menlo como em outros, tem pro- Prestes respondeu que não está su

ra manifestação pública, desde que curacio acompanhar o sentimento Iicícnterncní e informado a respeito.
foi libertado pela recente anistia, ela massa popular. Esteve com o Acredita, mesmo, na possibilidade
o sr. Luiz Carlos Prestes fez ontem povo ao. declarar a guerra. Eslava da interf'cr ôncia de elementos sindi
à tarde, declarações demaliorin-comopovo.agora.ao .dar a anistia cais, A

ê

lc parece contudo que o

ter-esse sôhre a atual situação do aos presos politícos. Foi uma vitó- ver-dadeiro movimento das greves
país, o modo C01110 encaaava a cam- ria de todos os brns ilcir-os e êle está na miséria que sofrem os tra

punha eleitoral, processada no Prestes, espera se torne um fator balhadores. Se alguns estão grunhan
pads e quais os seus mandamentos, de união e pacificação à família do bem, corno os mctalurgicos, há

O Iider esquerdista desde logo se brasileira, miséria entre os outros, Cita o ca-

pronunciou contrário às greves, A seguir solicitou aos jornalistas so da Viação Férrea do Hio Grande
agitações e quaisquer golpes de Iôr- que transmitissem um apelo a to- elo Sul, cuios oper-ários, segundo sa

ça no presente momento, declaran- dos os homens de responsabilidade, he, há três anos pleiteam aumento
do que o Brasil está em meio a um dentro e foral do governo, para tu- de sal.u io mas inutilmente. Agora,
processo democrático e deve ser do fazerem afim de que a marcha havendo Iihcrdade de imprensa, e

ajudado e não combatido. de democratização do Brasil, não outras f'acilidudes, estão fazendo
Quem quer que seja eleito eleve seja perturbada por meio de golpes, greves para melhor-ar a sua situa-

ser empossado e governar com o revoluções. ção.
apoio de todos inclusive dos comu- O derramamento de sangue, num Mas os movimentos estão em ab-
nistas e proletariado, quem devem momento em que os rapazes da soluto declinio.
unir-se a burguezia para ajuda e FEB se batem nos Apeninos, seria A propósito das greves teve Pres
desenvolvimento da riqueza, sem o um crime de lesa pátria. Um gover- tes oportunidade de falar na Iiber
que não haverá abundancia nem no que seja considerado de fato dade da imprensa c rnamif'estar a
salários altos. não deve ser substituído por outro estranheza que lhe causaram mui-
Depois de acentuar que se abste- governo de fato. Islo não é demo- tos jornais brasileiros nos primei

Tia de declarações politicas porque cracta. Democracia sómente poderá ros tempos da nova situação. Ao
ainda não tivera tempo de entrar ser conseguida por meios legais, por invés de agradecerem ao governo
em contacto 'COI11 todos os amigos e eleições livres, pela formação de a liberdade concedida e pedirem
com a vida geral do país, entretan- um congresso. outras mo is, serviram-se da liber-
to, no seu modo de entender, o Bra- Os gestos de alta politica do sr. dade conquistada, unicamente para
si] acha-se dentro de irresistivel Getúlio Var-gas dão-nos a confiança atacar o governo e homens do go
movimento de democratização, para de que a Democracia continua cm verno, em forma puramente pes
o qual todos devem contribuir na marcha. Tudo devemos fazer para soal.
medida de suas forças. Ninguem ele- evitar retrocessos, e se alguns se Um [ornadista indaga o que se de
verá opor-se nem dificultar esse verificarem não modificarão a ten, ve entender por governo de coli
movimento. Todos os que tem qual- dencia atualmente existente, A De- são, de acordo com a solicitação
quer parcela de responsabilidade mocracía reaparecerá sempre num do Iidcr comunista, num manifesto
na opinião pública, os lideres poli- nível mais alto. amplamente divulgado,
ticos, chefes de grupos de [or-neis, Depois acrescentou o sr. Luiz Prestes esclarece que o manifes-
iodos devem ajudar esse processo. Carlos Prestes: "Já tive oportuni- Lo não é da sua responsabilidade,

É um crime' tentar qualquer gol- dade de dizer ao brigadeiro Edu- mas de 15 lideres operários, só al
pe nessa altura, pois marchando ardo Gomes com quem me avistei gum dos quais são comunistas O
.como marchamos para uma demo- como amigo particular que não ve- desejo ali manifestado não é o da
cr'atizução verdadeira, qualquer mos com bons olhos as candídatu- substituição de um governo por
tentativa de subversão da ordem eras militan-es. Que se tiver de inter- outro, mas 0 da introdução nos qua
qualquer mudança de governo, só vir, será, pois, no sentido de con- dros do poder, de elementos demo
poderão contribuir para retardar seguir-se um candidato unico, Não cratícos que aos poucos substituis-
esse processo. Lenho compromisso com ninguem". sem os elementos não enquadrados
A respeito da sucessão presiden- Auguem pergunta, então, se, feita DO espirita democrático.

cial, o pensamento do Iider COl1lU- a eleição, dentro do quadro atual, A proposito de outra interroga-
nista é que devemos ir Iazendo o a vitória do Gal. Dutra, não cria- ção. Prestes passa a falar sôbre o.
possivel para que sejam 'honestas e ria um ambiente "golpista". problema econornieo brasileiro, e
livres as eleições, Prestes respondeu que quanto diz que a mova crise poderá ser re-
Os dois candidatos são homens mais próximo do fim da guerra, solvida pela elevação da capacidade

igualmente dignos. maior será o perigo de golpes, so- aquisitiva das massas camponesas.
Os homens não importam no mo- brctudo porque a quinta coluna A questão principal é conseguir

mento. Seja qual for que obtenha não foi decapitada, coisa que só mercado para a nossa indústria,
a maioria, deve ser empossado e aconteceu na Russia. Elementos Esta, passada a guerra, só pode
governar, Achar que todos os cornu- para golpes, no Brasil, não faltam. rá ser obtida pelai elevação do ni
nístas e todos os proletarios devem :'Iras cumpre aos chefes evitas- essa vel de vida do homem do campo,
apoiar o governo que vier daí, por- eventualidade. Devemos pensar que Este nível poderá ser multiplicado
que esse será forçosamente demo- os golpes só interessam ao faseis- por dez, mas parn isto é preciso
crático, no ambiente de um mundo mo, Diz que é homem realista e que resolver a questão agrar ia.
democ-átíco. não tem duvidas sôbre a vitória do Não se veja nisso revolução so-

A respeito do movimento favorá- Gal. Dutra, caso não se chegue à cial, A questão poderá ser resolvi
vel à entrega do poder, ao judiciá- unificacão em torno de um candi- da legalmente, por meio 'de uma Iei
Tio declarou Luiz Carlos Prestes dato uníco. votada pelo Congresso, Por exem

ser inadmissível a formulai, porque Neste caso deve ser reconhecido. plo : as terras proximas das cidades
o unico meio de chegar a isso só l No seu governo continuar-se-á co- não devem continuar aibandonadas.
poderá ser um golpe militar. mo agora a luta pelo progresso da Ou os seus proprietarios as torna-
Na verdade para que o presidente Democracia. rão 'P.radutivas, palgando aos traba-

do Supremo Tribunal assuma o po- Rio, 27 (A, N.) - A entrevista ;hado,'es slÍlarios que lhes permi
der seria necessário um golpe mi- coletiva de Luiz Carlos Prestes, tem adquirir artigos de industrias,
lltar, e é isso que se precisa evitar respondendo as perguntas que lhe ou então deverão ser entregues aos

antes de tudo, for<ll11 feita,� sóbl'e o integralismo camponeses para que as transfor-
O Brasil precisa de paz e de 01'- e sôbre a possibilidade de ser per- mem em elementos de produção,

dem, Mesmo que se abdique de milido a sua reorganização, decla- Prestes disse que gostaria de ver

uma COl:1sa que se pode alcançar rclU CJue acredita que tenha ,havido a imprensa agitar esses problemas,
mais tarde, Tanto vale o sr. Getú- integralista de boa fé, de sinceros maxime a parte referente à reforma
lio Vargas no poder como o presi- patriotas, que viam no sigma o uni- ,'grari:1,
dente do Supremo Tribunal Fede- co caminho para a salvação do ------------..,---
rai]. Brasil. O PRECEITO DO DIA

OS que querem obrigar o presi- r
Acredita na sinceridade do expe-

I

Nos dias muito quentes, o san
elente Vargas a deixar o governo, C]iciomirio que .abraçou e que dis- gue vem à superfície do corpo para
oCltltam O desejo do golpe, É evi- se estar aibsolutamente desiludido permitir a perda de calor. A pele
dente que agl?ra, quando a guerra do cr�do plinia'l1o. Entretanto não torna,se afogueada, sobrevém a
se 31proxima do fim, o fascismo 1'a- pode ;lclmitir que sua slllbsiste'l1cia transpiração, e a evaporação do
rá todas as tentativas para sobre- seja r�conhecidai no Brasil demo- suor auxilia o resfriamento do
viver por meio de golpes desespe- rrútico, ao menos de um partido in- corpo. Se o calor externa aumen
raelos e uvenlUr[lS. tegralisla com o mesmo conteudo tar exageradamente, e não houver
Sobretudo num país como o Bra- elo velho inlegralismo. Seria dar ar- ventilação ou refrigeração artifi.

sil, qtwlquel' desordem só serviria lllas aos inimigos ela rela/guarda. dais, uso e mudança constante de
ao fascismo, Acrescentou: "l'\ão nego a 'resistên- roupas convenientes, etc .. a pes-
Sôbre a recente a�1Ístia Prestes cia 'no governo, de elementos rea- sôo poderá ser acometida de inso-

declalrOll considerá-la como uma cional'ios", loção.
v�túria e�sel1cialm{!?�e popular. As- Acredita, entretanto, que prosse- Auxilie a pele na defesa contra
SIm querIa transnllt'll' a t0dos os guiremos normalmente a marcha o calor, procurando ambientes ven- Ihrasileiros felicitações pela sua de- pará a democracia,. tilados, tomando banhos frios e

Icretação que decorreu de Ulll 1110- Pergualtado por um dos presentes usando roupas leves, folgada's e

,'illlC':lto en:inentelTIente popular. O sôbrc se a origem das greves, se as yorosas. SNES.

A posse do briga
deiro Duncam
Rio, 26 (A. N.) - Na pre

sençs de altas autoridades ci
vís e militares realizou-se a oe

rimônia eh posse do brigadeiro'
Gerv3sb Duncam, -n a direção
elas rotas aéreas. O novo titu
lar fez uso da palavra exal-

I tan elo a criação do correio aé
reo militar e ressaltando a

ação que teve nesse notável

empreeudírnento, além do pre-
sirlente Vargas, o major bri
gadeiro Eduardo Gomes, e.

posterlormeaute, O ministro- ,.

Salgado Filho, em sua gestão
lua paste da Aeronáuâica.

......,.� ............� ............�'__.-....� .. , .. ��...... ..�

o SE U ORGANISMO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

Comprar ,oa CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

Clube dos Funcionários Públicos
de Santa Catarina

Esta Associação, participanelo das justas manifestações de aplau
sos e ele reconhecimento ao ex ll1O. sr, dr. Nerêu Ramos, d igrrissimo In

terventor federal mo Estado e que" no próxiimo dia 1° de maio, com

pleta o 100 aniversário de sua brilhante atuação à frente dos destinos '

de nossa terra, tem o maior prazer em convidar todos os seus associa

dos para, depois de concentrados nas imediações do edifício da Dele- -

gacia Regional do Ministérdo do Trnbalhc, à rua Padre Miguelinho;
nesta Capital, tornarem parte, incorporados, na grandiosa homenagem.!
que tôdas as classes sociais prestarão a s. excia., pelas 19 horas 'da

quele dia,

Florianópolis, 27 de abril de 1945.
J. Batista Pereira - Presidente do C, Diretor

Vilol' Lima - Presidente da Diretoria

�'
.
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COMPROVADA

*

EMPRtsaS REUNIDIlS DE INDÚSTRIIl E COMERCIO
ARNO S. A.

CEMBRA CONSTRUÇÕES ELETRO-MECÂNICAS

,

'"

SÃo PAULO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO. 209 - TEl.3.5111 - C. POSTAL 217·8

*.

PARANÁ � SANTA (ATARIMA

PllBRA51L

............................__ '98 __

ADVOG.L\.DOS
Dr, OSVALDO BULCÃO VIANNA
• Dr,. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO:' Rua Alvoro de Carvalho, 8 (esquino
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. I

._

eSedas.

SA SA
Lãs

". a(OSA
ORLANDO SOA.RPELL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone lál4 (rede . interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: ({Scarpellin __ - Florianópolis

Casemiras
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dedicada às delegações de

quadras do Lira
Maio - Soirée

campeonato a realisar-se nas

29 - 30 de abril e 1°. de

LIRA TENIS GLU8E Dia de-

tenis cnncnrrenles ao

nos dias
"

maro

Gêneros alimentícios para a Grécia Ia QUE, É o LEITE HINOS��"'lis.!!J.- p • • f • I T O I

'!J IT�� V.ü1tH
•

Produto cientí!icO para embelezar os seio.
Hormo VITO. 11.. 1 paro 08 MIOtI pequenos ou flactdoo
Hormo Vi",oa n.·.2 para 011 eeioe qrond.., volumoeo.
Inofensi'rO à sa6de - Fórmula de al»oluta confiança.
.a_"_"j l1li._.".,............_,
...."".... • • ". - Em BIUll.1e1lGU: "__'••
Sutit.. • "",., - ..... IIaIai; 'ar...... ...,.
........iaM.

O Leite Hinds é um

preparado de be

leza, fabricado à base de

águas finas de colônia, que
amacia e refresca a sua

pele. Pelas suas qualidades
altamente antissétícas, o

Leite Hínds age sôbre os te

cidos eliminando, gradual
mente, tôdas as imperfei
ções, como espinhas, man
chas e cravos. Leite Hinds

constitue um eficiente pro

tetor de sua cútis contra

os raios solares e queima
duras e é ainda um ótimo

fixador para pó de arroz.

Para ter uma pele real

mente bonita use-o

VIDA SOCIAL
ANJVER8ARIOli'

Demetvel Rosa
Climaco, vír tuoso espóso do sr.

Orivaldo Climaco, oficial da ma'

rinha mercante brasileira, reaí
dente no Rio de Janeiro.Viu passar, ontem, c seu ani

versário natalício, o nosso estima'
'no conterrâneo sr. Demerval Rosa,
comerciante e figura conhecidis
liima. nos meios do ellporte náu
fico do Estado.

o sr. Trajano Leite;
a sra. Iracema Farias Beirão,

espôso do ar. Luiz EugêniO Beirão;
a srita. Maria Emília, filha do

sr. Manoel Frederico da Silva.
funcionário público.

diàriamente.
Fez anos ontem, a exma. sra.

dr. Eglantina Firmo de Oliveira
Cruz. viuva do saudoso' José Ir í
neu de Oliveira Cruz.

Na fotografia vemos o Ex Primeiro Ministro grego .M.
Papandreou aiude ndo a descarregar um saco de

.

tngo.

Ao seu lado vemos o Tenente General Scobie,

(Fóto de British News Service)

Casamentos:
Realizou-se sábado, civil e reli

giosamente. o enlace matrimo
nial do IIr. Eloy Gonçalves da
Silva, cornercicir-io , com a prenda'
da senhorinha Denise Conceição
Pomplona de Miranda

FAZE:\oI ANOS HOJE:
Menina Valquíria

A data que hoje transcorre é
sumamente grata para o distinto
casal sr. Otávio Parnplona.- d
-Or-Inrid ino S. Pomplona. visto que
aSllinala o transcurso natalício de
suo galante e querida filhinha
Valquiria, aplicada a 1 una do G.
E. Feoncísco Tolentino, de São
José.

As necessidades alimentares
da Europa
\YashingLon - (S. r. Il.) ;�s

necessidades nl i nu-n l a rus da Eu

ropa libertada n âo pr-ovocarão
uma 'drenageJl) prolongada nos

Isuprimentos dos Estudos Unitlos.
Ta'! é a pred içâo dos noritos do go-

a menina Alice, filhinha do sr

� ITHEODULE
vê rno. os quais declaram que as

.

Manoel Marinho Ferreira; I t1; " IIIT f\,.� '1 ••1
I WOLFF",

maiores úreas agrícolas do conli-

a. exma Maria Barbosa _!._J.l!!I.UJ.J ! I1I:'11te foram libertadas « tempo de

Born;·
. sra.

preparar o 1l'lantio para colheitas

.a srita. Zulmira Silvo;

"
PESSARIO PARA "quase normais" nesl" quadra dü

ano. Por ocasião da colhei/ta, estas
-o srita. Ninete Campos Rornos , Ir L'

"lilha do sr. maestro Alvaro Ra- li I
.

autoridades acr cd itam que a n.u-

. .mos; 11IfI
I i-opu terá dado grandes passos no

o ar. Adolfo Bittencourt Silveira, � senltido da nnto-snflciêucia. O re-

. alto funcionário do Tesouro do ('el>l'o será apressado pelo falo de

.Estado; VENDA SOB RECEITA MEDICA que a.?rande parl.e da agl'icuHlIl'�
a srita. Erica, filha do sr. Fr-on-

. europeia se ha�('!a .]la p('lf,\leI�a
.

d PIS T p r-opr iedndc e nao e mr-canizadu.
'CISCO

e} .au a

Ce o�z�. gr� lICO; O·----'1--- Os técnicos al lmeutnrcs norte-

f.Ot srd, aDlmRe darreClrao..
e

egTro. a Umt'OI·O nmcr-i canos esp erum maiores dif'i-
-

IS a o ,os arretas e a- , 1
1 f S t C t

. i culdarlcs nas nrcas a lamente me-
agru os em an o a arIna; I .• 1 1 uin 'trio foi
o menino Manoel Morais Sovas, I \\"t.�hi11glo!l - - (S .. l. H.) _ _ (.)' ca:llZ�]( as, O!l.( t' II I��lq 11 ,

filho do sr Nicolau Stefano

sa.\
a l u m i n io , «l o qual huviu rcluliva deitndo a perder. (lL7) .

. vali. do comércio local; nbuudúuc iu há alguns meses, tOf-l ...............

o sr. Eduardo Santos, farma- 110U-Sl' de novo escasso em j'l·la<:iio I

cêut íco , proprietário da conceitua ii procur» mi litur e civil. É o que 11da «Farmácia Moderna»; se deduz de recente ord em da
a exma. sro . Carolina Taranto Junta d e Produção de (;uerl'a vara

Píoaac , digna eapôso do sr Luiz um acrcsc iruo mensal de lO.OUO.OOO
Boiteux Piazza, Caixa de Serviço de libras �pl'SO) na produção rl es-
,·rle Luz e Força de Fpólill 1(' lllt'lal. Esia ordem veill por trr-

1110 ii tendcllcia anterior de redu
zir a j)1'oduçiio de alulIlínio, e de
t'lll'rc da alllplja�'ão cle prugralllas
Illililares relali\'os ao J'auric() til'
a \'Í()es. (R�)9).

MISSAS

Na capela do Colégio Catarinen
se. será celebrada, amanhã, às
6.30 horos , rrrisso por alma de d ,

Cecilia da Silva Dortas.
CONCURSO

Acha·ae aberta na Filial do
Banco Nacional do Comercio S.A ••

desta cidade, concurso para a

admissão de funcionários, devendo
os candidatos apresentarem.se à
sua administração para o. escla
recimentos indispensaveis.
Florianópolis, 24 de abril de 1945

A Gerência,

Precisa-se grando quantidade de

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

Beoail, Paga'lie a dinheiro qualquer
quantidade. Paga-se Cr$ 2,50 por

cada horbolheta MORPHO AEGA
em bôas condições, Respostas para:
- Butterfly Co., 297 East 98 th

Street, Brccckly n, New York.
Escreva via aerea.

fto..-.-...........-_".N......,""'_·...............-.-_."".,._

Unidade
Pafrio1ica

De nosso prezado confra·
de, jornalista Oswaldo Me
lo, recebemos um fasciculo
contendo a conferência que,
no salão nobre da L.B.A.,
em Florianópolis, pronunciou
em a noite de 19 de novem

bro último, sob o tema:

«Unidade Patriotica».
Somos gratos.

VERMES·OPILIlCão
verrnHugo.purg�th1o de

ação rápida e eficaz. - Ã

yenôa em tôdas as far-
Fazem anos amanhã:

n1ácias e drogarias...
Menina Marlene

Vermífugo de

KEMP
Pre ciza-se de uma bôa

I 11cozinheira, para trabalhar
no Hotel da cidade de Nova

���i:o·i�!�:���;�i:�3 V��:7-11Santa Cruz, Cia. de
ta capital.

Seguros Gerais

Transcorre, amanhã. o aniver
aario natalício da galan le n\eni
na Marlene. encanto do lar feliz
no nosso distinto conterrâneo sr,

José Meira; alto funcionário do
Moinho Joinville, nesta praça.

COZINHEIRA
,

FILHA I MAE I AVO I
-

Sra. Adalgiza Climaco
Festeja na data de amanhã, a

passogem do seu aniversário na

,talício, a exma. senhora Adalgiza

Todas devem usar a

mrtl41i1m iiâr.t;
'f'ARMACIA ESPERANÇA Firmado pelo SI. Mário

Braga Junior, diretor da S,
Cruz Cia, de Seguros Gerais
recebemos ofício comunican
do haver aquela Companhia,
em face do decreto n' 18.143

VPNDEM SE de 23 de março último, trans-

e. .

.

-
'.

"

ferido sua séde desta capital
para Porto Alegre, Av. Júlio

Em APUCARANA�" Norte do Paraná
.

I �.�h�a;.til����r�difíCio Wahr-

DOIS grande� ,rmâens um com i:Jstalaçõ�s de maqllinarlos. Somos gratos à comuni·
e outro para capacidade de 30,00 sacos, maquina de arroz, -

d
-

d'
.

1 b f" d
.

d f'
caça0.

nova, pro uçao larIa 00 sacos ene lCla os,

ma,qlllna
e ca e ,--�-._".,.,...,....,,��

I·400 arrr,bas, moinho de fubá, locomoveI americano 10 I-LP. Vende �enominais. 3 otimas casas residenciais, uma com água e esgôto, I
...
..:::;

luz eletrica na porta, poço com bomba automa'tica e reser- Na lua Frei Conéca 118. Ca- I

vatorio para 3,000 litros de água, area �o terrenó, 5.000 �e- sa e Terreno, .medindo 17xlOOO Itros quadrado.s e a 100 metros da estaçao Preço de ocaSlao, mt. pouco maIs ou cenos.

sem intermediario. Rua Marcos Arruda, 348. São Paulo� AutOflz�do B tr-zer a venda!
Tratar com Cimino. ou na mesma localidade. Maquina Santa I Amantiro de B. Sdva. i
Clara. 5v 6

110 Farmaeê_Ueo :NILO LAV8
HoJe s amaatl.i roer' .. ... pNl1c1lr1....

.........-.u • -sraqelr.. - Homeopadu - II"�
ArtIsoe •• IIIorradla.

........... exata o�i...eIa .e ..-_ ...--

(OU REGULADOR
A MULHER

Alivia as

VIEIRA;
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

Emprpga-se com· vantagempa-

�. r1:i cnmb"ter as irregularidades
',\, .�� das funçges periódicas dlils se-

, �.�'@:
'" flhoras. E c�lm8nte e regulador

AVO �(:.Ç)i dessa" fun.�oe8.

·A{,_,{�/;,�::. FLUXO-l"iED�TI�A., pel� sua
�

..
�
.•. :s:;�'

",(�

..

:::.t'.�} co�prov8da eficáCIa, é muito re-

"';:"!h .

�"�'�'f\ celtada. Dp, v e ser usada com

\\�1� �
. conHança. I� .J,,1·�iJ ,'. :/�'_ FLUXO-SEDATINA encnn·"a-se

tL�f'n_H�'i:i ,�,)MAE em toda partt'.

_____� M • I
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Visite, sem compromissos, a I O santo do día I'
LIVRARIA ROSA Is. José Bento Collo-

lengo, Confessor

I
EaplendoroRo exerno lo da con

fiança em Deus pode ser chama
da a vHa dêste so rrto. Nascido aos
3 de maio de 1786, no seio de u

ma família profundamente cató'
.

lica. em Brá ,Itália-, deu prova
desta confiança já nos primeiros
tempoR de sua vida escolar, quan
do, por int ercessão de sto. Tomaz
de Aquino dirigiu.se a Deus, imo
pIorando auxílio celeste nas suas

dificuldde. de estudante. Com ea

ponto de seuR mestreR e condis·
cípulo. panou de um dia pa:ra
outro a merecer o primeira lugar,
A mesma confiança acompanhou
o nos estudos teológicos cOI,aades
com o titulo de doutor nas clên-
cios logradas, Maior prova. porém
de confiança é a sua obra gigan·
tesca em favor dOI doente. e po

bres de tôda a lorte· Charno�-a
êle de «Pequena casa da Divina
Providência». Nêsse ho.pital. gi
gante alimentava e vestia milha
res de doentes pobres. sem poder
nem querer contar com rendimen
tos fixos, Foi em Turim que, co

mo tôdas as obra. de Deus, teve
InICIO humílimo aquela que Pio
IX chamava a "coso do milagre».
Para os serviço. materiais e espio
rituais desta casa fundou várioD
institutos religiosos O que deu
vida a tudo foi auo grande .anti'
dade que teve por base o mar de
Deus e a devoção a Nossa Serrho
ra. Ccrn apenas 56 anos de idade,
faleceu aos 30 de A b r i I de
1842, chorado por milhares e

milhares que experimentaram c

bondade dêS'te amigo de DeulI.

Rua Deodoro, 33

Flor ianópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

I Atende encomendas de
obras editadas no Braail

ou no estrangeiro.

semanas

Novidades todas as

I !!!;o !!!!I�!Ad� IIdentaduras, pontes em

louro
ou palacril. Conserto

dentaduras em 2 horas

I
COHSTAHTi:�nasSERRATIHE IRua Duarte Schutel 11

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

A · SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero ne.ta capital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Machado & Veloso
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de cos-

tur& marca «RENNER»,
Vendas à vista e a prazo.
Rua Trajano, 7 - Sobrado

.

Florianópolis.

-

.Dr. Guerreiro da
Fonseca c

MÉDICO I

Todos os dias
\

em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora do
dia e da noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d,e Adulto.
Doenças das crianças

Laborat6rio de Análises
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch·
midt. 21 [altos da Casa Po·
rai.o], das 1030 á. 12 e da.

15 ãl 18 h•.
Re.idência: rua Visco de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

I ���a��.:��!m�!�
BAZAR DE MODAS
Confeções -- Alta costura

Ncvidades

Rua Felipe Schmidt, 34

"CWJ-W

alt

CARLOS CALDEIRA FILHO
i\'IATERL'\IS l'AHA CONSTUUÇôES

nua Barão de Paranaptacaua, 24 - 40 ando
jl'one: 3-f;o58 - ElId. 1'plegl'áfico: CYPRI - S. PAUr,O

�!

o MtlIiO'l V'ERMIFUGO
DE EFeITO SEGUQO
f INOFENSIVO AS

CDIANÇAS f

Procedências: Usmas "Helgo-Mlneira", "St a , Olímpia" e "AI1perti"
FERRO HEDONDO

��/J()" a ,el·S :3,50 por quilo - I" a CrS 2,50 por Quilo
,1/4" 'a' Cr'S 3,20 rpor quilo - 1 1/8" a CtS 3,00 por quilo
5/1'(;" a CrS 3,10 por quilo - 1 114" a Cr'S a,oo por quilo
:5/S" a CrS 3,0;'; por quilo - 1 31'S" a CrS a.oo por qutlo
7/16" a Cr$ 3,0,5 por quilo - 1 1 '2" a CrS 3,20 por quilo.
1/2" a CrS 2,Ho .por quilo - 1 5/8" a CrS 3,20 por quilo
[i/S" a CrS 2,50 por quilo - 1 3/4" a Cr'S 3,20 por Quilo
314" a Cr$ 2:50 por quilo - 1 7/8" a Cr'S ;3,20 [lar quilo
7'8" a Cl'S 2,50 por quilo - 2" a Cr$ 3,20 por quilo

]<'I<mnO QUADR1\OO

FEHHO (,ANTON]�mA

1/8"x5/S" até 3/8"x2 1/2" de CrS 5,00 a Cr$ 5,70 por qullo
PERHO ARCO

1/S"x2" - 1/1&"x2" e l'{O. 18x1 1/2 de crs 4,20 a' c-s 4.,30 p/k,
Pl�B.U,O ('HA'l'O

1/S"x1 2" até l,8"x2" ele CrS 3,.00 :1 CrS 3 ..10 por quilo
:3 lG"xl 2" até " 1(;"x2" rle CeS :J.OO a Cr$ :�,'10 lJ{� I' quilo
1/4"x'5!S" até 1 /.f "x:J" de Cr.) 2,80 a Cri) 3.00 por quilo
;j/,](}"x,l" até 5116"x3" ele crs 2,80 a CrS 3.00 por qu ilo

3/8"x3/8" até 3/8"xa" de CrS 2,80 a crs 3,00 por quilo
l/2"x3/4" até 1/2"x4" de CrS 2.80 a c-s 3.00 1)01' quilo
5 8"xl 1/2" até 5/8"x3" ele CJ'S 2,80 :1 c-s 3,20 por quilo ,
:'\/4"xl 1/4" até 3/4"x3" (te c-s 3,00 a Cr$ 3,20 ]lar [11::10

N o o

F]<�HJ:O Gl'ZA

1/8"x5/8" até 1/8"xl" - 3/16"x1 1 1" e 3il6"xl 1/2" - preços a combinar

Tipo C (2% de Si) CrS 1..300,00 por tonelada.

CABOS Dl� ,\ÇO l'iOI{,),E"'\ilIJ<,HH',\NO - Reforr-ados (Plow Steel)
:Vfal'cn Roebl :ng - ii"'\:1 f) ('/aln18 de oan ha 111'0 - polído
5/1(;" - 3/8" - 1/2" - 5/8" e 3/4" - Preços para bobinas ou para metros.

Galvanizado de 5/8" - ux1lJ - Preços para bobinas ou pu'eu metros.

GO;\IA L_H'1\. - Indiana - a Cl'� 37.00 por quilo - Sacos de 75 quilos.
'J'rBOS GAl,\'A�I:iI.-\))OS - ['!'('tos e \'el'llleJhos

PAnA TIEVENDEDOIU;S - Desconto especial (acima de ;;,000 ks.) ,

l'AHA O IS'l'l<jRroU OU or-unos ESTADOS, DESPACHO nu,-

nIA'l'O :UEDL\'X'l'E P,\G,DIEXTO CON'l'RA DOCrlURX1'OS

NA'O J"EltHO\'I,i.mOS SOS HA.\'('OS EU :';,\0 I'r\rI,O.

Quer receber ótima surpresa?
que o fará feliz! e lhe será
de valiosa utilidade! Escreva
a Soares. à Caixa Postal. 84.
Niter6i. _. Estado do Rio .

.,

CASA MISCELANEA distri·
buidcra dos Rádios 'R. C, A.
Victor. Válvulas e Discos.
Rua C0ilselheiro Mafra, 9

v E
]<'ERno PAn" CONSTRl"('AO E OFICIX.'\S

Via líquida de 1" Qualidade

Para crJdito: 1::> elias com 2';c aLI fia dias líquidos- papa' firmas ele reconhecida

3/8" até 1" a Cr$ 3,00 por quilo

c-apar-idade comer-c la l.

Para pagamento à vístn. 3% de desconto em qualquer merc-ador-ta.

r

1 1/4" até 2 1'/2" a Cr$ 3,30 por quilo

1 "x2" e 1"x3" é.� 3,00 ,por quilo

7 8"x2" e 7/8"x2 1/2" a Cr$ :l,oo por quilo

l?EHHO T

Byrnes esclarece por que devem
as mulheres esperar pelo nyeon
Wasnington _' (S. I. N.) _ ema

las inúmeras dificuldades com que
se dcfruntou () sr, James F, Bvrnes,
-eiu ii baila numa r-ecente entre-
'isla com os representantes da im-

I prcnsu.
Ao pe rguntar-Jhe um repor-

ter o mot i 1'0 da restrição de gaso
lina por ocasião da vitória na Eu-

I
ropa, o sr, Bvrnes replicou que a

distribuição de combustível a ser

f'e ita se baseava num estudo da si
tuação da oferta; c da procura, e

I que se lhe tivesse sido possível, te-
ria fixado colas mais Ia vorúveis. .E
acresc.uitou : "Gostaria de anunciar
que as senhoras iriam obter meias'
de nylon, mas quando pensei que

I
cuntu vamos com o n vlo n nccessá
rio paru a confecção' de paraque-
<ias, constatei que prccisavamos ]
também do produ lo para a fabrica-

I
ção de pneus, Em seguida, ao ,illl
ganllo,; que possuiamos todo o ny-
lon 11 cressúr io para a execução dos

I
prourum.is de pneus, íomos i nf'or
Illados dc que as redes de t ccido de
algodão usadas no Pacífico se es

tavam desgaslando, c que se torna
I':tl Illislér o emprcgo do nylon.

I "Chegou-se também à conclusão de
que se poderia fabricar mochilas
mui lo mais le\'es COIll nylon. (' co-

lmo ningut'lll recusaria Illochilas
mais lel'es aos soldados, tiv('mos de

-----------------..: l'mprcgar' o nylon para esse fim,
"Ao considerar tudo isto, verifiquei
não ser l�()ssível q�l�' s�' alenr1�ssc Devidamente autorizado pelo sr. CeI. Prefeito Municipal,
aos caso felllJl1ll10, lal e a lllstol'la ., t

.

t'
.

d t" d
da lula eDI torno do 11"lon". '(8f){j) I conVlUO a odos os propne anos e arren a anos e terrenos

,

que ainda não terminaram o tempo de arrendamento a com-
......� .....-=.;;-=;...;.-;;,.......----

parecerem na Administração deste Cemitério dentro de trinta

GRA'TIS 1. (30) dias, afim de fazerem o registro dos mesmos em livro

competente.
Outrossim, aviso a todos arrendatários de terrenos cujos

prazos já terminaram, para, no prazo de trinta (30) dias, a

contar da presente data, requererem novos arrendamentos ou

I I exumação, sob pena de findo o referido pra2!o serem os mesmos

exumados e transferidos para o Ossaria Comum,
:...-----------...; Administração do Cemitério Público de Coqueiros, Floria-

nópolis, 26 de abril de 1945.

iwndilm�_ �
Para uso fixo ou em embarcações. De 1,5 a 32 1 1

1 e 4 cilindros
H. P., com econômico funcionamento e tôdas as 4 tempos
característi�as técnicas dos motores de classe, Ro- Simplicidade

e Eficiência!lamentos Timkem no eixo de manivelas.

- .

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS NO BRASil

: ·lUII. F. :.BRAGlf &, FILti·OS �

RUA EVARlSTO',DA VEIGA,_.81 B - 'Rrá .

Em S. Paulo:

A. PAII\S & CIA.

Prefeitura MU!1icipal de Florionó

polis-Cemitério de Coqueiros-
• • •

EDITAL (Prazo de 30 dias)

(Ass,) Pedro Germano Müller

Administrador

I
A média das importações
men ais das Nações Unidas
\\'ashingtlJn _ (S, r. H,) _ o

Dcpnrrumcnto do Comércio nos Es-

I
ta dos Un idos revelou que as outras
rcnúb licus amcricanas estão corrstí

h.lindo créditos em d()!��r numa mé
dia upr-ox imuda de l:SB 50.000.000
por môs, como resultado do grande
saldo das exportnçõcs sôbre as irn
portuçõcs, no comércio com os Es
lados L'n idus. () rc íatór i o (lo De
pruInmcnt o sóbrc o comércio com
as nações do Hemisfério, para os.

primeiros meses de H)·t4, revelou
que ",; iuipo rtuçôes ascenderam em

II 11Il'<I ia a CS!-; 135,OnO.00o por mês,
cou t ra �l média mensal rlc ., .

l'S" iFi,OOn.()I)O nas oxportaçócs dos
Eslachs para as outras repúblicalS
ul.lleric.lnas. (899)

Aparêlhos elétricos
.

A Instaladora de Florianó
polis, à rua Traj�no n. 11, av!.-
5a a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habilita
dos para executar instalac::'es
de Luz e Fôrça em geral, fo,r
necendo orçamento grá':is e·

sem compromisso para seus

3erviços.
Possui também oficina espe

C'ializada, com técnicos profis
sionais, para consertos de apa
l'êlhos elétricos, enrolamento
ele motores e dínamos, estabi
lizadores, ferrofl de engomar.
fogareiros, apa.relhos médicos
e outros, com exceção de apa
reIhos ele rádio.
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I ��tsouq�� Laboratório Clínico I Resfriado SEJA SUA PROPRIA

���. no BebéJ..;;::: , � RUA JOÃO PINTOf 25 - Fone: 1448;:::: n II
I:n :z:::J

(em frente Tesouro do Estado
Evite perturbar-lhe o estomago Com

== '. c:r.a ao medicação interna. Friccione' esc.

RMÁTOlm pnrOLOGICnS Florianópolis
alliviante unguento no pesco,o •
peíto, ao deitar. Traz Scrompto aDi.-
vío=corta • maioria os resfriadoa

Dr. H. 6. S, Medina Farm. Narbal Alves de Souza da noite para o dia.
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 verificaçã.o de II _

doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes, O arroz mede o progresso
Exame de secreções. da guerra

Jlutovaccinas e transfusão de sangue. Washington, - (S. [. H.) - Em

E
' .

d
virtude da necessidade deste ce-

xame qurrruco e farinhas, bebidas, café. águas, etc. real para alimentar as populações
._--,-------------------- -1 elas ilhas libertadas no Pacifi co, a

- Admmistracâo dos Mantimentos
de Guerra (los Estados Unidos or

denou que todo arroz beneficiado
seja en tregue ao govêrno para, dis
tribuição. Os povos que outrora
contavam com o grande repositó
rio da Birmânia, Sião, Indo-China
Francesa têm agora de contar ape
nas com a produção dos Estados'
Ln idos. A colheita norte-amer ica
na .d e arroz subiu de 51. mibhões
de "bushels" em 1 941 para 70
m ilhões no ano passado, e as

autoridades julgam que podem \:t
limental' os i.lhéus do Paci Iico sem

gl'ande,s sacr
í

tic
í

os na metrópole.
Ap;esa1r da ordem de poupança, as

autoridades alimentares crêm que
os consumidores nos Estados Uni
dos terão ma is 250,000 sacas e

I mais do que no ano passado,

Ha sofrimentos que sadêlo para suas vítimas.
fazem envelhecer, E as Defenda-se contra esses so

Senhoras, que deles pa- frimentos, que são evitáveis.

decem. o sabem muito bem, Use A SAUDE DA MULHER
Taes são as megularidades Regulador, Iônico, anti-dolo
no Iuncronamento do deh- rosa. o poderoso remedio

cada organismo feminino, traz no nome o resumo de
como excessos. faltas, pe- suas Virtudes, A SAUDE DA
nodos dolorosos, que tornam MULHER e uma garantia de
certas fases do mês um pe- saude e bem-estar.

I
Â SAIJOE DÁ �fULUER·.1 t2;::��Od� os�Od�"�rd��p:t::a!

modernos, inclusive Sonda lias poro praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros)

s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s••••••••••..

CASA �E SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

I

I
Sob a direção clínica do

DR. DJALMA MOELLMANNI

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara oom

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

aPARELHMIENTO COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAMENTO

lU:lí:DICO, CIRÚRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

RU f.. CONSELHEIRO MAFRA, 41

Facilita a respiraçãol
\Vashington - (S, L H.) - rmUj llOVO HOTEL,·de suas mais importantes aplicações 11 Novas drogas surgem dos

é a de descntumesccr a mucosa in-, d
..

chatla do nariz af'im de facilitar a de Miguel Rodrigues de estu os quumcos
respiração, ou alargar as cavidades, I Sousa Washington - (S, L H,) - As

Algumas das drogas

empregadasll
pesquisas químicas aumentaram o

para êssc fim são cpinefr ine, aícdri- Angelina, Município número de um grupo essencial de

ue, pareth-inc. propadriue, sinefri-I de S. José drogas úteis no combate aos res-

ue neosinefriue e a anfetamine. As (Viagens diretas' ou via friados, alegr-ias, asma, baixa pres-

alergias _ que compreendem de.-I são arter-ial. e condições psicológi-
fluxos, asma, urticária e estados,

S, Pedro) caso Provavelmente uma dentre

máuscos _ constituem lima das, IDEAL PARA REPOISO dez receitas médicas contem um

principais fontes de importantes'
r mernbro deste grupo d e drogas,

males físicos em ponto de f'rcqucn- Não se aceitam hóspedes "chamadas "sympathomhnetic ami-

.'eia e a epinefr-inc é o principal por tador e s de molestías nese", devido ao efeito, estimulante

agente de alivio de grupo neste par-
que exerce no sistema nervoso. No-

t iculer. Os novos sintéticos of'ere- contagiosas ,v,os compostos si ntéticos desta na-

cem as maiores vantagens no tra- -:.. ...:: I'
tu reza resultaram das pesquizas,

tamento de certos estados de pres-
e seu emprego estendeu-se além

são arterial e são particularmente No bar e no lar I das bem couhec id as funções de Ie-

úteis ao cirurgião e aos processos K N O T I vantamento da pressão arterial e

de anestesia. Com produtos com-I não deve faltar I compressão
(las membranas muco-

postos como a parcdrine ou a rico-
sas. Estas drogas frequentemente I

s i nefri n e l' possível obter-se'ullJ le- . aliviam o sofrimento e algumas ve-

�'antalllento d,� pressão arterial dei tr4 III : z es salvum vi.las. (898).
'

,;:>0 llllll, ou mais, cm seguida a

umal � U M d
dose. subcutânea ou mesmo oral, 0\

otores para máquina e

registr-ando-se retardamento antes

a�IM(!�__
-=::

..�t_",
costura

'que accleraçâo do coração, pouco I'i- _- d f
.

ou nenhuma acréscimo em sua Iu n-
Usados, me srno . e ertuosos,

cão (' nenhuma dos perturbadores otereçam à Caixa Postal 84.
sinl.omns de ansiedade da cpincf'ri- I

10 v 7

��;fJ:�lI11Jf��lr��:I��1:1���::�ft��:�������:I�;7;' I' )rttlAZ IA' I

----....

----_.._.-----�;�o---v--J"o�A _anfetallllne, segundo explicam os lt'f' • I 11 . fi e
médicos, "exerce i nlluênr-i» sôbre o

.intclecl o. Sua ação traz COl1l0 I'C-
Além das dôres agudas da

I USADOSIt i má digestão, ha o incomodo social
su ar O a mudança das tcndô ncíus
I do máu halito e da azia. Com "o uso
(a personalidade, muito cmboru do saboroso' PÓ Digestivo De Witt >

apenas temporariamente. l� um cs
ti I desaparecem tais vexames e as
I 1Il1ll ante j)sidolúgico dl' elllprcgo dôres , pois este remedia moderno
geral, COlTlgllldo clcl'ei los como ()c corrige o mal no seu inicio, graças
r-etardamento, indecisão, B sua formula moderna: Diastase
"O estado de ânimo l' erguido de de malte para estimular a digestão,

H,ma brunda depressão para a vi t a- Kaolin para proteger as mucosas

] Idade, confiança e cuf'oria. Dcsapa-: gastro-intestinais, Carb. de Caldo.
rece O estado de ansiedade e lel1- Carb. de Bismuto, Carb. de mono

são, advindo bem estar e agrndú vcl sodico para neutralisar a acidez ex
calma bem COIllO aumcu t o das Ia- cessiva, que é a causa principal
�uldades de ini ciati va e decisúo,;\ da azia e das contrações gastricas.
J:llpressão dc incapacidade ô subs- Para livrar-se da indigestão, peça
tltuicht p(,)r sint,om<ls dc energia e

pelo dese.!o (Il- fnel' ('oisas. A il1('r
cia à realização é I'clllol'ida c o il1-
;[eJecto, desanuviado,

Laboratórios para 08 exames de elucidação de dtagnõstícos,

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

SECÇÃO DE 11ATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,0.0.
o DOENTE PôDE TER MÉDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --o-- Telefone: 1.153

_ .............................................•••••.

e .a ..COMPRA
VENDE

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

•

IdiColma. por-
tuguê... espa
nhol, francê.,'

I
inglês, etc,

I Romance, Poesia, Religião. Aviação,
I Matemática, Física, Química, Geo-
logia, Mineralogia, Engenharia

Ci'lI vil, militar e naval, carPintaria.,I Desenho, Saneamento, Metalurgia,

I Eletriciàade, Rádio. Máquina.; Mo-
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri-

I r.ultura, Veterinária. Contabilidade I
n'r.ionári("'l•. At.�. �tr-

COMISSÁRIOS DE AV.ARIAS SEGUROS DE:
Representações Transporte. Maritimos; FerrO.

Consignações •• Conta Própria viários, Rodoviários, Aéreoll,
Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidentes do

2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pessoais.
CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico « B O S C O})
-

Fabrican te e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos. algodões, mOk'Íns e aviamentos

para alfai':ltes, que recebe diretamente das

81".r9. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

110 ianópolis, - FiLIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fób;;·Ícas. A Casa �A CAPITAL" chama a

visita ant.""s de efetuarem suàs compras
atençêo dos
MATRIZ ",rn

1l'J!sl!!7H!i7l.j�amwil!·.2Mi!Ff"it'4$*::*gijjtW'&WW'Ai:JII.':'*l1!li4mA:I..,II:!-;mmIlil!lll:lll§i-iII.'m":IIlª Iil:IIIIIãID .....IDIIIIIIU_IIllIllIII!IZAAlliil'.1.__IilliIII__iIiIIe'-�_IIlIIIlI ..�=:.:Iõ:_----_.._--_..----_'
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I Se!Vi��s de saúde para O novo avião civil -Dove»
animais Londres, 27 (B. N. S.)
Londres, 27 (B. N. S.) REUMATIS- A Companhia Aeronáutica De

MO? Tor- Havilland, fa.bricante do f..Os planos para o após guerra j
destímados à melhoria dos ser-

ceduras ? Nevral- 1110S0 "Mosquito" , acha,se
vícos de saú Ie na Grã-Breta- gias? Alivie êste empenhada em construir o

nlla 'não se Iímítam apenas à seu m a I c o m prototípo de um avião civil
Pronto Alívio denominado ., nove ", not icía opopulação humana. Os ani-

mais também foram obj-to de Radway. eorrespondente aeronáutico do
"Times". Este aparelho seconsideração. O Sr. Hudson,
destina às rotas aéreas subsi-Mínistro da Agrtcudtura do'

Reino Unido. recebeu há pou- diárias, ao trafego a frete, às

co tempo um relatório elabo- viagens de final idades espe-

rado por um comité técnico dais e à propriedade parti cu-

IlaT, tendo acomodações paraque projeta aumentar o núme- --------------
f'l Ab' prlncezs oito ou onze passageiros além1'0 de círurgtões veter-inários ,me so re a

de dois tripulantes. O "Dove"
e aperfeiçoar o seu treinamen- Elizabeth

é um monoplano bi-motor, deto, Londres, 27 (B. N. S.)
asas baixas e ínteiramerrte me-O plano de que se trata ím- Not icía o "Manchester Guar-
Lallco, destinando-se a serviplica nnnn emprego mínimo de diam

"

que uni filme produzido
cos mundiais e aos aeroportoscapital de 2.000.000 libras es- pela BrHish Movietone News Zle dimensões médias. Um. dostC'l'HU'RS, devendo abranger vá- sob o título "Herdeira do '1'1'0-

rias escolas e estabelecímen- no" deverá ser exibido esta seus mais interessantes aspec
tos é a fabricação das suas hetos de treínamento e pesquí- semana aos cinemas desta ca-

zas Científicas. O custo dos '1' t d ttl d lices que funcionam cornopital. ra a-se e um 1 me e
freio após a aterrissagem. Paservícos de veterinaria na Grã curta metragem consístindo

I Bretffinha será desse modo ele- numa verdadeira biografia da ra fazer parar o avião o pilo
"ado a mais ele 200.000 libras .

El
í

b th A to faz girar as helices ao con
jovem pnncesa j iza e.

t rárío. mudando a direção daanuais. Será, todavia, um di- compacta massa de material a
corrente ele ,,11' e assim redu..nheiro proveitosamente gas- ser utilizado foi reduzida a al-
zíudo a velocidade da aterrtsto. O comité acima citado cal- guinas ímagens essenciais, re-
sagem. A hélice do De Havílcula que antes da guerra a sulta-ido. desse modo, a obra
lancl é composta de três pásGrã-Bretanha perdeu num invulgar exemplo de téc- .

d locid d t.
" , P"SSl'lll o ve OCI a e coms an-30.000.000 libras por ano nÓ" nica do "corte' cinematogrà-

" <

=:":
1tratamento de eutermídades I' rico. A projeção é acompanha- tp �. 1,11111 mD�cartlsmtO (e pastso-A •

", vanave . ma Ou ra carae. e-
qno atacara1ll O gado, os reba- da por um Interessante co-

. . .

t tr d1 Ianí
.

b
.

. .

L]' Mit 1 11 rtstíca consrs e num I em e11 lOS amgeros e sumos em mentano de es 18 f I C re e
terrt di teí

,

d
"

O . .

1 I
ai errrsagem ian eI1"O e esca.-como as aves omestícas. se inicia com um encantar OI'

teá 1 O doi toresb ietí
.

do
é

1 d .. 1110' eave . SOIS mot.oreo jetívo VIsa o e um pano e- flagrante da Jovem pr.ncoza
( t' i

.

.? - 1)81' ,( ".cem. a. UIll lpO aper el-cenal de treinamento para ",20 passeando com o seu cao pre-j- ... 1 1 "O Q "d

I
veterínártos extra em cada dileto. A futura raínha é vista i (

.I�tf.,!
LO OrJr'�YD' u�en ,�

. • 80 )roearo-a· ove pOSSUIano. o que representa um au- em seguída através de todas ,-.
�. to

t
.

ti I
.

.

'

. vanas c:arac ens Ie.as moo( ermenta adnual dele clezf'po: ce.!;to as fases c1? sua nela, desde � nas de desenho e as suas li-nos qua 1'OS a pro Issao. l:'.Jm '1fI" de O1tO meses aponas ate
1 d'

A' .

. 1.

. 11 1 as a era lnêlllllcas reve amoutras palavl'as, qURíndo o pro- os se;JS clezcnlo anos. Todo. d·· t t t \
G

-
..

1 llne la amen -o o seu pareu es-
grama for (:ompletooo a ra- esse l)erlOdo e emtreme.ado c e

""I"t "

TI 1
. • •

..

1 t' ,co r0111 o n OSfJ lU o .l'e.tall la posS111ra um numero rapHlas nnagens re a lvas a
- .

Prefira uma parte de seu d e veterinários vinte vezes sua educação e formação inte
trôco em "Selos Pró Doente maior do que antes da guena, lectual para as tarefas e deve
Pobre do Hospital de Carida- sem aludir ao melhor treina- res futuros. O fUme "Herdei-

Edl-ial de". e estará contribuindo para mento administra:tivo. 1'a do Trono" não é mais do
que êle tome mais um pouco que o esboç.o ele um perfil,
d'" lelt'" t"nha m"'lhor"''' medi· URGENTE 111as este 11.erfi] tem a nitidezGentil Vieira Borges, Tabelião v "<7,·u U "'" .

�Ie Notas e Oficial do Registro de camentos, mais coufôrto no de U:l1a gTavação numa

mOP-1lmoveís da Comarca de Bom He- leito de sofrimento, etc. et.c... Precisa-se, urgente, de um da. Espera-s8 que dentro em

It.ir(�: .Es�ad,() !le Santa Cal,ar��l,a.. 'I (Campoha de Hu�anldad., burenu usado. Informações bre"e O filme em fóco será,
. Fclz. saher qll�, p�la SOCllddl!C do HO!lVIt&J d� Caridade). nesta Redação I)l'ojetac1o em tôdas as telas;,ColonIzadora Latannellsr, ('om

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiii.�éde na ridade de 1'OL'to Alegre,! I
do mundo.

'K'a'Pi!al do Estad(� �I(� Hio Grande
do Sul, com escntOrlOS neste lllU-

!�ii��P;;� ]1:�.�O,;'��::;;I�S p�:�'a,��l�apro�
I MATE gelado IclIl'::nlor especial sr. PalJl,o Alfredo .

Schllcb ting, roi requeri'da :1 .bls- •
crieão do .:\'klJlorial refc]'rnte aS chãglebas de terras abaixu desl'l'ilas:

•11110vel "B", j)ul'te cio 2° Burgo h- a-OAgricola, planta n. (iO, Sl'C<:·Ú.o mo C Imarr .

l'igueireclo (Chapadào). com a

úrea de 2.(i21\.39211152. Imo"el
'''B'', parte do 20 Burgo Agricola,
:planla (i7, Sccc:ào Hio Lageado
(Parle Alta), COlll a úrea de
5.7(J(i.4S5ms2. Ill]()yeis "8" e "C",
parte do 2" l' 30 Burgo Agricola,
J)la;nta n. (iS, sec�'ãu Arroio Ara�·ú.
com 'a úrea de 1.7(i5.740Ills2. ='lo
lotai !Ir 10.190.G17 lllelros <Iua'dr:!
dos. Peja requerente, por intCl'lll('
dio do SICU proourador especial
foram H'presenta{los em meu Ca1'
{(')J·io. os dorulllentos exigidos pe
]0 deC'1'eto-1ri n. 58 de lO de de
zembro de 1937 e pelo drcrelo-Iei
n. ::UJ70 de I:) de setembro de
1938, exceto a relacão cI;onologica
dos titulos de dOlll'inio e certidiio
dos mesmos. disj)c"l1sados pelo
),1. M. ·,Juiz de Dircito por jú tel'
sido produzidos no rl'gislo inirial,
que se acham fn1l1Cjue,Nlos ao exa
me dos inll'ressados, que p'Olderiio
o('er0ccr impugna�'ã() a ins('ri�'ão
até trinta dia, apús a última pu
hlieacüo .deste Edilal. E par,1 CjU('
dwglie ao conheciment(l de Iodos,
]ayrou-se o presente edital, albll
de outros (le igual Irllr que ser50
l)ublicac!os na forma da Lei.

.

Bom Bptíro. 20 rlp abl'il dl' 194!i.
O Oficia!

Delllil 1'ieiru /]o/'[Jes

FESTIVIDADE DE IoDE MAIO

DO TRABALHO
Realizand-o-se no próximo 1° de maio a comemorução do DIA

DO TRABALHO, a Diretorla-Geral do Círculo Operário de Ftorta
nópolis, de acôrdo com a praxe dos anos anteriores. e inspir-ando-se
nas tradições cristãs da Nacionalidade, resolveu comemorar aquela
data, que será presidida por Sua Excia. Revma. o Sr. Arcebispo
Metropofitano, 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 I
convidar as meretíssimas autoridades civis e militares, federais, I'estaduais e municipais, imprensa e a população em geral.

______� �I_R��roR�A__ j

DIA

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

o ESTADO
Diário Vespertino

MACHADO' & DA.
Agência. e Representaçõe. em Geral

Matriz: Florianópoli.
Rua loão Pinto, n. S
Caixa Po.tal, 37
Filial: eresciúme

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Próprio). Telegramas: uPRIMUS·
Aoente. no. principais rnunicipioe

do E.tado

A TOSSE

PEITORAL DE==::;::

ANACAHUITA -;
•.'_111,'. (J»nposfi.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Cap.itaI:

Cr'
c-s
CrI
Cr,
CrI

Ano

Semestre
T'rirneatre
Mês

70.0fl
40.00
20,00
7.00
0.30

ALVARO RAMOS

I No bar e no lar

I K N () 'r
não deve faltar

1-- _

Número avulso

No Intertor :

Cr$
Cr'
Cr'

CIRURG IÃO-DEN:TISTA
Rua Vitor Meireles, 18

OITO ELEMENTOS TllNICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO. FOSFORO),CALClO

ETC;
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidol. D.pauper,do••
E.qotl dOI, Anêmicoi, Mãe.
que crilm Magrol, Crilnçl'
raquític.. , receberão a tonl-
ficllção g8,.1 do olgenirmo

COI'I7 o

Sanguenol
Llc. D.N.8.P. n' 199, da 1921

,I"

80.(10
45,00
25.00

Ano

Semestre
Tr-imestre

Anúncios mediante contrato.

"VIRGEM· ESPECIALIDADE"
elA. \Vl�rrZEL INDu�rrltIAL-J()INVII.Jl E tMctC() rell8j

",' recomenda-!.le para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetantp

"fl..\\�O VIRCI:.J ..-G':l DA � <;At-[� ',VErZEL INDUSTRIAL
JOINVILLE

Os originais. mesmo não 'puhli
cados. não serão devolvidos.

A direção não se rellpClnsaJ:liliza
pelos concE'itos emiticios nos

artigos assinados

t
I
I

Bebida saudável
------

Crédito Mútuo Predial
ProPrtetários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MIlIOR CR $ 6.250.00

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

}<Jxijaru O Habão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Segunda. feIra, 30 de Abril CMl '1945
,--------------------------------------

7

Indicador Médico
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 nO 18 - Florianópolis.

A.

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

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

Cír-urgía moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu
da bôca Fendidos de nascença)

ESÔfagoscopia, traquêoscopía, broncoscopia para l"étirada de corpos estranhos, etc.
CONSUVrAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas

Rua Vitor Meireles, 24 -- Fone: 1.447

DR. SETTE GUSMÃO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E IJO

HOSPITAL "NERl!:U RAMOS".
'

Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo _ E'lC-esta,
giário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo _ Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão
CLíNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE!!. TRATAMENTO ESPECIALIZADO

DAS DOENÇAS DO_ APAR:1llLHO RESPIRATóRIO.
OPEHACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às ti horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18
RESIDl!:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 _' Tel. 742.

' .

MADEIRADR. NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cureo $e Aperfekloamento e Longa PrAtica no RIo 4e Jane1ro
llU1'I8ULTA.l!l - Pela manha: dIarIam_te da lO,30à.l2 h.,'à tarde ezcepto aoa
.....d«». d.. 1 ••30 .. 111 bor.. - CONSULTOBIO: B.. JoAo PtatG .. 7. eobrado -

-..: 1.4411 - _':lIlIela: S.. ..-r-jd_te C01IUlIlho, .,..

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

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias biliares, intestinos (leIgado e grosso, tiróide, rins

próstata, bexiga, útero, ovâríos e trompas. Varicocele, hídrocele, varizes e hérnta:
CONSULTAS:

OU 2.. 6 horas, à Rua Felipe Schrnídt, 21 (altos da Casa ParalsO). Te!. 1.698.
RESID"mNCIA: RIUJ8 Eg<..,eve.; J1ln1or. 179; Tel. 101764

DR. MARIO' WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdadfi Nac. de MeaJ.clna da Unl...er81dade 40 Brasil)

_-Interno do 8erY1CO da. Clmica Médica do Professor O"''8.ldO Oll....tra. mfd1co do

Departamento el. Sadd8
CLlNICA .IUIDICA - .OIMtlu btte1'1lu de adultOll e m1aJlçaa. CONSULTORIO

• &anD:llNCIA: B.. llI'eDpe 8chm1dt Doo 38 - TeL 811. CONSULTAS -- Da 18 .. 111.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
8ervt(oa de Clínica lnbntil da Assistência Municipal a Do.pUal

,

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTO�
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edificlo 8. Francl8co), 10_ 1......

Consultas das 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico _ chefe do Serviço <;ie Sifllls do Centro de Sa'O.di!

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
tUlHOS 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

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNlCO

DRa DJALMA
MOELLMANN

ForlWl(1o pela Unl...eraldad. de Genebra

Com prAtica' noo hospltaia europeus
CllnIca m6d1ca em ceraI. pedUltrla, doen

,.. elo I'I1IIU!ma ne"OllO, aparelho pnlto
urlrnArio do homem. c1a mulher

u.t.te. T6C1l1oo: DR. PAUW TAVAB_
oueeo 4e Radiologia Cl1n1ca com o d!I',

"'anoel de A.breu Campanar10 (8Ao Pau

lO� . Espec1alizado em Hi«1ene a 8alla�

P'O.bl1ca, pela Unl...ertiidad.. elo Rio el. Ja·

aeíro. - Gabinete 4. Ralo X -- Electra

�d.IORl'tfla clln1ca - lletaboll.mlo ba·

<lU _ Sondagem Duodenal - Gablnet4!
ta f1a1oterap18 - Laboratório d. micro.

iX>pl8,e �ae cl1nJca. - Rua remendo

llaC}úUkl. 8. rone 1.1tll. - J'lar:lanópol1a·

Dr. Newton d'Avila

Operaçõea -- Vias Urinaria. -- Doen
ça. dos intestinos, réto e anuI
-- Hemorroidas. 'Tratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho.
COIUlult: Vitor Meirelel, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•.• ,

o tarde, das 16 h•. em diante '

Reaid: Vidal Ramo.. 66.
'

f'ona 1067

Dr. LAURO DAURA
Especlal1ata em Doellçatl 4e 8eJt.ho

r.. - Vias Urimáliaa.
Curso de espec1a1izaçl!.o de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de São Paulo.
Tratamento especlal1zsclo, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital fem1nlno (Útero, o...Arlo..

trompas, etc.).
Cura radical da. l.nfLamaçOea 40.

anexos (Ovários, trompas>, sem ope
ração). Tratamento de todos OI! dia

,t'O.rbioS !la m_tnaaçAo • da .,.terUJ

dade.

Tratamento moderno da blellorra

lfÍ8 apda e crÔnica, em ambos oa

sexos, por processoa modernos IIOb
contrOle endosc6plco - Uretroeoopla
_ e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Du 10,30 .. 13

noras e du 2 .. II.
Consultório - Rua T1raClentell 1'...

Fone: 1.663.
ReSidênCIa

(Sobrado)

DR. 'ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

0lr1u'1r1a • OrtoJlt!4t': OUalea •�
&0 toru. ParteJe ••oe.... 'e naIaor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rnunente c1u 11 .. 17 horu, REBIDIIIN·
�J.... . AUJ:niMa".... AJ'rIm.. U lI'oIo.. '1'5-

Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvitiu:;. Na.riz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.

r DR REM IG IOCONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1251l. •

RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77. CLtNICA nDICA

DR. GEBHARD UROMADA
'

lm:l�
n:=:-C:s=�r;:o��

"elip. Schm1dt -- Edlflc10 .A.m� N.to.
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia "one 11192, II .. 12 • 14 ... 17 horta. RJ].

Hospital "Miguel Couto" amZNCIA.: J Largo Benjamin
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina Con.tante, 3

leader dos poloneses preso F"ARMAC!A
pelos russos

•

ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

fONE 1.'·U, Ifi6\ CÜlllIceilraeÁro iria.r., oi fi) � -

Eatre,a a domeíl.
Lon'dres, (SIP) o "Daily

Telegraph" de Londres, puiblica
�),1o.ie a seguinle notíci'a: 'Vincen- ,
ty Witos, lewder do.s camponeses

..._ � ,. "' "'"._ _ "" _oI'W ". _ '" ..._
- _ -IiI'v ""..

pololl1leses. 'e três vezes primeiro
Ministr'Ü Pülonês, antes do "coup
d'etat" de Pilaudzki de 1926, de

�apareceu de sua casa em "Vierz
clwslawice. Quando preso pelos
alemã.es êle foi muitas vezes amea

ça.do de lllOQ'te, porque êle não

queria colaborar com êles. Há al

guns meses, e],e fugiu e escondeu
llC. Qurando as tropas soV'iélicas

chegaram na Polônia êle voltou ii

:sua casa em ·Wierzchoslavice. Em

31 de março último, êl.e f'Üi !preso
por três pülici'ais à paisana e um

f,ardaodo, que o levaram de sua

casa, com destino desconhecido.

• Atrlca.

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
Fan�ada em 1870 -' Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Clfraa do balanço de 1943:

Capital e reservas , _ .....•..

Responsabilldra,des < •••••••••••• : ••
Receita ...........•..••..•..•.•...•..•..•..••.••.

Ativo , •••....•..•'- .••.

Sinistros pagos ILDS llltlmoe 10 Bm08 •••••••••••••• ,.

Responsarb1l1doades ..

DIRETORES: - Dr. Panill10 d'IDtra rre!.re � Canalha, Dr. :v"ral1ct.co

de 8A e AnlBlo lla.88orra.
'

�c1.. e 1JUb-«gI!IlC12uI em toclo o terr1tór10 nac100aI. - aucurnJ 00

UruguAi. RejfU]adores d. ruarw nu p-dnct:paür c1dada c1a lI.m6r1ca, lluroPII

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

74.617.035,30
6.978.401.755,97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.306,20

APENAS Cr$ 3,00
Com essa Ínfima quantia Você

está auxiliando o seu pro�'nmo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópolis.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O � L O li O & C I A. - Ru.a Felipe Scbmltlt, B. ••
Caixa Postal n. 1t - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA·

� SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

wr_-.-..
·

..
-

..-_-_-..-.-_-_V'_..,.-_-.-_�.-----...
-

..·.-".-----A-.-.._-_"...._-_-.-.-...._-_-_-.-_-..._-_.•- ...- ...�

� ,

Londres, (SIP) - O acordo da Vende-se uma área de ter-
Polônia coru 'os paizes aliados' em ras com 9.000.000 m 2. (nove
Spas, nunca chegou a entrar em milhões de metros quadrados,
vigor, porque ao mesmo não ace- medidos e livremente desem

deu a Hússi a Soviética, que repeliu baraçado de quaisquer onus e

a lntcrvenção da Inglaterra nes- embargos, situado no muni

se assunto. A mais, o Governo Hus- cípio de São Joaquim, Dístrí
so não é que somente repeliu com to de Urubicí, Estado de San ..

toda energia a proposta linha de ta Catarina, sendo dois mi

armistício de Curzon, mas ainda lhôes de metros quadrados
em duas notas dir igidas ao Gover- mais ou menos de terras de

no Britânico em julho de 1920, de- campos e o restante terras de

clarou olaramente, que pretende matas, contendo uma grande
prop ôr a Po loôn.ia, f'ronteires muito quantidade de Pinheiros para
mais vantajosas e que na sugcsdão Industria de Serraria e díver
da proposta Iiriha ele armistí cio sas qualidades de outras ma

ênci.as de agentes russos reacio- deiras. As divisas dêste terreno
de Curzon vi: clar-amente as influ-] estão entre dois rios, que des

náraos resi.dcn.tes no estrangeiro. I sem de uma cordilheira de lés-
te a oéste, em que têm qual
quer dêles capacidade para
montar qualquer máquina de
serraria e outras maquinas.
Misto com êste terreno existe
diversos também com grande
quantidade de pinhais para
serem provavelmente vendi
dos. Êste terreno distante da
séde de Urubicí 18 quilômetros
sendo 12 já cortado pela es

trada de rodagem de Urubící
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 negócio deve ter entendi ..
menta com o proprietário sr.

João Trindade Vieira de Sou

za, residente na séde de Uru
bící,

Uma Casa comercial, de óti
mo 'famo, situada no centro.

Um motor eletrico de
4 1/2 H. P., em ótimas condi-

Dra. L. GA'LHARDO-Ex-, çõe!!. de funcionamento
médica do

.

Centro EspírHa '- Um �itio, em Barreiros,
Luz, Caridade e'Amor, co· medindo 70,000, m2 com 2
munica a mudança do seu casas.

consult6rio para a Rua Bue· Um estabelizador de bÔ91

nos Aires, 220 - 10 andar, qualidade.
Rio de Janeiro, onde passa a Tratar na «A Servidora», R.
oferecer os seus préstimos. João Pinto 4, nesta capital.
Escreva detalhadamente·- p-nome, ido.da, endereço e en. lano
velope selado para a res- ComJ?ra se um, de segunda mã()'

posta. Informações nesta redação:

Porque a Polônia e a Russia
não chegaram fi um scêrdo ?

de
êles
cio

Venda de terras

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPRE

qualquer tipo de maquinas de

costura, de pé ou de mão,
assim como: bicicletas, moto

cicletas e motores em geral.
Informações com Mschado

& Veloso, à rua Trajano n: 7
- sobrado - Florianópolis.

�ti _

rASA Compra se uma,
'" no centro da ci

dade, até 25 mil cruzeiros.
Informações nesta redação.

1'·' -

VENDE-SE �;:it�r�:i���:
reiros, com casa, pasto, bôa

água e pequena chácara, �ra
tar a Avenida Mauro Ramos, 50,

Cultivo de plantas fóra
do sõlo
Londres - (B. N. S.) Um

novo e
í

ntercssante processo na

cultura de IpJanias foi estudado e

posto em prática, como todo êxito,
na Inglaterr-a, dispensando o solo,
isto é, a 'lena. O processo se de
ve à capacidade criadora do 00-

nhecido cientista S. H. Mullard, o

pioneiro das válvulas de rádio,
segundo informa o "Dai ly Sket ch".
As plantas são colocadas num can

teiro cheio de pedrinhas e sua

alimentação é unicamente fOll'neci
da por uma s'olução quimica que,
em intervalos, é bombeada para
o canteiro pOl' mei o de UI11 pe
queno !HoLm' 'elétrico.

O processo exige muito !P!OUCO
de trabalho, lJois a bomba deixa
de funcionar alltomálicamente
desde que o canteiro fique sufi
cientemente ,cbci-o, Alfaces e chi.
córeas <la melhor qualidade são
cultivadas dessa maneira e podem
selr consumidas inleiramrente sem

necessidacl e ,de gra,nde lavagem,
porque não se suJam de terra.

Pllantas que dão magníficas nA

l'es também são assim produzidas
le, qualnlo 'H elas, 10eua-s,e neces

súri,o ciJ'culá"las com uma cama

da protetora de palha de YillrO,
colocando-se folhas de asbestos
em forno dos canteiros para evi
tar a ação de insetos daninhos. As

plantas podem permanecer nos

canileiros no mínimo 1Jor três

anos. Excelentes são os tomates

cultivados sem a i,nterfcrência do
8'010. O "Daily Sketch" termina

dizendo que 10 sr. MulJard ofere
ceu-se ao Ministério do Tl�abalho
para iniciar soldados desmobili-
zaldos na a,rle dessa es'pécie
cultivo, afim d e que, depois,
-se convertam em inslrutores

processo.

40s sofredores

lJende-se PQ.r motivo de
V v1agem, um

quarto completo (moveis de

imbúia), com 5 mêses de mo,

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

•

VENDE-SE
Uma limosine Chevrolet tipo

l!:)�·0.
Uma limosine Chevrolet tipo

1939 de luxo, com gasogenio
pronpta para viagens,
Uma limosine Chevrolet 1937

com gasogenio.
Uma barata Ford 1929 com

gasogenio em perfeito estado.
Uma barata PlÍmot com ga

sogenio. Tudo por preço de

ocasião, Ver e tratar com La

Jau, à rua Secundino Peixoto n,

64. Estreito, :> v. - 4

Vende-se

,4
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Benito Musso.lini foi executado em Milão I Os argentínes não acreditam
Buenos Aires, 29 (U. P.) - O povo argentino não está le

vando a sério o complot descoberto pelo govêrno. E os jornais
publicaram o comunicado sem fazer comentários. Os detalhes
sôbre o complot, também publicados sem destaque pela im

prensa. não causaram a grande excitação entre o povo. O go
vêrno não determinou ainda as penas que serão impostas aos,

acusados.

Roma, 29 (D. P.)·_ Benito Musso
lini, o criador do Fascismo e que
havia sido aprisionado às margens
do lago de Corno quando tentava
alcançar a fronteira suíça trajando
uniforme alemão, foi ontem executa
do na praça 15 de Março, em Milão,

da os seus crimes. Entre os fuzilado"
estão Farinacci, Alexandre PavoJini,
Carlos Scorza. Aquiles Starace. etc.
A ainante de Mussolini, Clara ou

Claretta Petacci, era mulher de
ap reciável beleza. O "duce" conhe
cêra-a numa praia de banhos e pa
ra ela fizera construir luxuosa re ..

sidência na encosta do Monte Mári.,
(Homa). Os corpos dos fuzilados fo
ram expostos na Praça de Lorett«,
em Mí lão. () cadáver de Mussolillí
estava crivado de balas, uma das
quais lhe peuetrára na testa, tendo
lhe arrancado a parte trazeira do

juntamente com varres outros che
fes e militares fascistas e a SUlJ

amante Clara Petacci. J\ execução
Io i realizada pelos Patriotas Ital ia
nos logo após a uma irradiação da
rádio milanesa dizendo que os altos'
chefes fascistas pagar-iam com a vi-

Com um caroço de Butiá no pulmão·.
u* -'0;1 �Ii:-�,

Não faz muitos dias, not lc iumos
I
renl iznu a extração do corpo es-·

'feliz i ntcrvencâó realizada pr-lo Ill'anhu, que se huviu ulojad o no

.sr. dr . Joào de Araujo, CO]]]O eSJ)('- hróuquio direilo. () mcno r logo
c.iallsta na extração de corpos r-s- melhorou, respirando no rmulrucn
l ru n hos localizados lJO esóCa40. te, le.nrlo ficado no Hosp i tal apc-

rTenlOs hoje o prazer de noticiar nas (para repoisar.

Alml·rante outro caso. A saber: 1� êste o sex lo 'caso dessa natu-
.0 nu-nino Laud ito Aman li no, dt' rezu resolvido 1"0111 {'xilo no Bus-

H- B ·t
10 anos de idade, rr-s i d cn le na rua p i tul, desde que ali cx iste o ins-'

enrlque OI éUX 'I'ervsa Cristina, 77 (Estreito), es- n-umcntal uprupriudo. Dantes, os

tavu u br-incar. no sábado, com aI· doentes tínham de sr-r enviados.
Por telegrama particular. acaba- guns caroços de hul iá, dos quais pela via mais rúp idu, para o Hio

mo. de saber que ontem faleceu levou um à bôca, ünprudcntcmcn- ou Porto Alegre, l' ainda assim
no Rio de Janeiro. onde resida, te, e com tul infelicidade que () quando havia tempo para evitar'
o nono venerando conterraneo sr. CHrO(O, indo-lhe ao fundo da gur- desenlace fatal. Agora, porém, os
almirante reformado Henrique ganta, lhe penelrou nt� esôfago, cutar iucnses estão dl' parnbcns.
Boiteux. corrtondo oitenta e pou- cnusaud o-Ihc terríveis ânsias asf'i- pela certeza de Iercm ao seu al-
COII anos de idade. xicas. r-ance. ncsl a capilal. IlS beneficios,
Sempre devotado à hist6ria 9 às Sendo traztdo ao Centro de Saú- (lo progresso da :'iIedicil�a, e técni-

tradições de sua e nossa terra, de, o sr. dr. Paulo Fontes dali () cos como, ,por exemplo, (l emirien
foi s. "';. um cidadão prestante e cncruninhou com urgência ao Hos- te sr. dr .•João de Araujo, bastante'
um milItar que honrou sobremodo pital de Caridad e, onde o dr . .l oâo competente e sempre prontos para,
o su,?, Ear�a: dr Arauio, grucas Ú apurclhuucm os servir.
Deixa varIo. volumes e numero- t of'crecida àquele estabelecimento Aquele ilustre médico r-nviarnos

sos folhetos s.ôbre hcrnens e coisas pelo sr. interventor NeI'l'U Haruos, nossas f'cl icitaçdcs.
co tarir. ensev.
A angúatia de espaço e de tem

po impede· nos de alongar esta nota.

crânio.

Florianópolis 30 Abril de 1945 -

o . DIA DO TRABALHO
o dia I' de Maio é o dia em que a humanidade reverencia o

trabalho, a ellse trabalho que dignifica e enobrece o homem.. Nesse
dia, deixamos do ouvir o trepidar constante das máquinas. o barulho
ensurdecedor do malho sôbre a bigorna; deixamos de ver o crepitar
das chaminés, o suor escorrer pelas faces do trabalhador. o Inte
lectual entregar-se à scluçdc de problema. .. 08 mais variado.. e intria
çados. TudG como que paralisa. e o homem se entrega à meditação!
Revê, satisfeito, todo um ano de tra.balho arduo mas produtivo. Exa
mina as condições de vida. de seu semelhante e verifica que todos
trabalharam, empregando luas energia. nos lietores várioíl da humana
atividade em benefício da coletividade! E o homem se sente feliz.

Se'há, porém, época em que mais devemos reverenciar o trabalho,
é Q que estamos atravellsando; se há época em que o homem deve
erguer o seu pensamento ao alto dando graças a Deus, é a que es

tomos vivendo! E' que ela representa o término de uma luta em que
o homem teve que lIe empregar a fundo no trabalho que lhe estava
nféto, esquecendo-se do seu bem-elltar para que aqueles que, nos

campos de batalha dali várias frentell de guerra, tivessem. a tempo,
o material de que neceasitavam para enfrentar e derrotar o inimigo
comum.

A n6s outros, que porticipamos da batalha nas retaguardas.
cabe a gloria de dizer alto e bom som: se vcssos irmãos de outras
terras, herois de todos os tempos, venceram, empunhando seus en

genhos bélicos, bem alimentados. vestidos e rnunícícdcs. as mais san

grentas batalhas. n6s somali aquelea herois anônimoli que constru
indo aqueles engenhos belicos. que plantando. cultivando e colhendo
o com que os alimentar, fabricando suas vestes e sua municdo, ven

cernas a batalha da produção. Somos aquelea que, nos nossos gabine
tes de trabalho. proporcionavam-lhes notícias de sua Pátria diatante
li! querida e lhes levavam a palavra de confôr to nas horas mais orncr

gas, no fragôr das batalhas! Somos, tombem, her6ili!
Medita, pois, homem, e bendiz aquilo que te dignHica e eno-

brece: o trabalho!. .

.......-. --.- - - - '_-- _._._-.-.
-

-_ -.-_' -.-..- -...

Cecilia da Silva Dorlas:,
-

A aviaçã o polonesa ataca
com êxito

Ten. João da Fonseca Dortas e filhos.
convidam aos parentes e amigcs para a

missa de 30° dia. que mandam celebrar por
alma de sua esposa e mãe Cecilia da Silva
Dortas, amanhã, dia l ' de maio, às 6,30.
do Ginásio Ca tar inense , A todos agradecem,

Londres (Pt.) - O Ministé-
rio do Ar lnforrna extr-a-oficial-
mente que apaa-elhos de caça po-

loneses, atacaram com êxito aeró- horas, na Capela
drornos alemães situados em seu antecipadamente
te 1'1' i tór ÍIÜ.

AJ)VT�RTENCIA DOS RE. RETOl'tfADA PET;OS NAZIS·
RELDES TrAS

París, 29 (U. P.) - A rádio
Zurique, 29 (U. P.) _ Con-

de Munique répetiu sem cessar firma.Jse que a estação de rá
os pedidos de auxílio do gene- dia de Munique esteve tempo-

Farmacêutico CiERCIHO SILVA ral Ritter von Eppel para que ráriamente ocupada pelos ele-

(Oh f
seu golpe não fracasse, Aten- lnen'tos suble'vados. MaI's tar-e e do Serviço de Laboratório da Assistência) d d

�

�l f
A

E d f
en o a esse ape o, as orças de, entretanto, a estação foixames e sangue, urina, ezes, escarro, puz e qualquer blindadas norte-americanas es-

outro necessário para esclarecimento de diagnóstico. tão investindo de todos os la-
retomada pelos nazistas, ten-

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas. do O ga;ulieter de Munique
Rua Nunes Machada 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

dos sôbre a. capi,t;;t: da Bavie�a, anunciado que a rebelião fora
_ ..__......._ ,,_..._.,._......... &•."......._,.,...,.••_,.,.. •..,-."'.."'. w w •••"'...- ..- .."'_...........-.......-... w....

tentando lcrnpedll o esma�a- suprímida, apelando para o

e os sI-nos tocaram. fi os cora�o-es
mento dO,levante. Segundo �e- povo para que continue com a

... \' f�re o cOIres�ondente do e:xoer� I resistência.
vibraram de alegria �I��� l�����i��lol�sf�����' _.........�w........,...,• ......,...........""'....."""......._._....._-....,.,...,.,-.......,............._-....._.........-,."...

Sábado último os povos civiliza· decedor! Ouvem-se as notas do Hino dum grupo chamado "ação li- O ESTADO Esportivodos foram sacudidos com a faustosa Nacional e o povo, eXPQntaneamen- vre da Baviera", advertindo a
notícia de que a Alemanha, através te, cania numa hOlllenagem sincera todos os alemães que perma
sua legação em Estocolmo, pedira, e llnizona à Pátria! üs sinos bimba-
jllcondicionalmente, às nações uni- lham festivamente! Cantam os ares

necessern fieis ao nazismo se

das, a cessação da luta. InfeJizmen- 'os' acordes da imortal Marselheza! não seriam tratados como cri-
te, entretanto, tal notícia, até o mo· Entrenlt�ntes, das sacadas do De- minosos de guerra.
mento em que redigimos esta nota, lllocrata Clube, vários oradores ia· ---- - ---- -- ------

niio foi confirmada oficialmente. zem uso da palavra, sendo entusias- RITZ Hoje 2a.-feira, às
Todavia, como não podia rleixar tieamente aplalldirlos pela COI11- 19.30 horas

de ser, os povos amantes da liberda· paleta multidão. Por duas vezes foi
de e da paz, deram ampla expansão solicitada a palavra do s!'. Interven·
a alegria imensa que lhes ia n'alma. tal' ferlcral que, sentindo tanto
Assim, na Europa, na Asia, na quanto, nós outros, disse da satis

África, na Oceania. Assim, nas AmL'- façüo ([ue lhe ia n'alma ao ser tes
ricas c, nas Américas, () Brasi I. tenlllnha dos sPlllilllen tos de seu
Atra\'és os receptores rúdios liw- POYO,

mos conhecimento do ljue se passa-
va em todos os recantos do país. Logo após ter feilo uso da! pala·
Do interior de 110SS0 Estado, por vnl }leIa segunda Yez, S. excia., à

exemplo, chegam-nos inrorll]açõc'� con\'ite (lo sr. Clito Dias, aSS01110l1

d�i vibração de nossa gente face aus novalllente a 11l11a d(ls sacadas do ROXY Hoje, 2- feira, às
acontecimentos. Não houvc uma só Palúcio Governamental. ::\'essa oca;- 19.30 horas.
Jocalidade em que a noticia não ti- sÍüo aquele srnllOr solicitou aos Ultima exibição
ypsse aquela repercussào, aliús .IH presenlrs permissão para, por in- l' A cidade do aço - nacional
esperada. terl1lédio do sr. lntcncnto!' federal, 2' BOMBARDEIRO - com Randoloh
() PO\'O rlorianopolijano uma \'rz I('\,ar o abraço do povo catarinellse Scot e Pat Obrien num fil�e

mais deu provas as mais plo<[uentl's ao Chefe da Nação pelo notável cheio de açãa.
do seu dvislllO. :;\Ial surgira a bú.1 acontecimentu, no quc obteve apro" 3' Cine Jornal Brasileiro 108· Nac.
11\wa, e o povo acorria ús ruas de vação rlelllonstn1Cla pela prolongnda Short lIôbre Santos Dumont.
Jlossa capital trocando ll1uluas feli· salva de p�dl11as dos manifestantes. 4' Walt Disney apresenta sua sen-

citações e esquecendo dixençôe" Terminadas essa cerimônia, a saci9nal creação:
}l\)rvc'ntllra existentes. Só Ulll pensa- imensa: mllle humana !'rtO!"l1OU �I A VITÓRIA PELA FÔRÇA AÉREA
J11pnto afluia a todos os cén'bros: fl- rua Felipe Sehlllidt onde pel'lll;me- Impróprio até 14 anos

nalllH'nte derrotáramos por ctllllplc· C('U atl' altas horas da madrugada Pre\:os Cr$ 2.40 e 2.00
to a Alemanha e a paz, essa paz lap oU\'indo () Jlotkiúj"i() das ('l1lissoras
ansiosamente esperada, yolla\'a a rio país dtraYé� o alto falante do
exerctr seu império! Em poucos D. E. 1. P.
mOllll'ntos, slll-gialll as ban(lPira� :\Iuito CJIlhOl'<l: não confirmada
das nações unidas e vistosos carlmxs oficiahll('nle a notícia, th'eram, to
Os chauffeurs (los nossos carros dl' rlavia, os inillligos do Brasil 11]11<1

praça, associando-se às manifesta- \'Ísão nitida do desprezo que lhes
ções til' júbilo, percorriam as ruas, votamos e dos sPlltimelltos pat1'io
de nossa urbs num fonronar enSllr- !icos que nos anilllam.

Laboratório Clínicas
:í 1JJü .oomf(a
JIlJft'O PDIG� .

:r..u Â lI'ÀllUJA
:I rASA Â �
J.WXILIX Â 00II-
,:a.&.Ta.-Â (»K e

de Análises

-----------

úLTIMA HORA
OS aliados, desde que eomeçou'

sua ofensiva na ltúlia. há 3 Se11131-·

ll'as, j:í fizeralll 111<lis de. 100 mil
pri siO:leirüs.

•

o qC'IleraJ Graziani, comandante
das forças fascistas, CHÍU nas mãu&
dos a,liado!->.

Os russos conquistaram �rs cida
des alemãs de Pr('nzlall, TempHn.
�t'iJbrandl'nbul'g (' Anldan.

I TIJJ'nou-sl' Il:t At:stria UIll govêrno

f
provi"ório ehefi,.do pelo líder so

cinlisia dr. IZarl Hl'nner, que conta
Ti :mos de idade.

I

REMO
Em nossa pr6xima edição noti

dremos detalhadamente. a grano
de regata realizada ontenl. nesta
capital,

Oeorreu Ulll motim li bordo das-
bdona ves alem,)s :1Ilt'oradas em

Hosto('k (mar B:íllicll).
* .

o 3° E.x'.éreito ingies ocupou 3S .. ·

cída(h�s italinna� dl' Pádua, Vicen
za, Treviso (' Ven�za.

FUTEBOL
Os jogos de
No Rio

ErraI Flynn, Julie Bishop e Hei·
mut Dantine em:

PERSEGUIDOS
ontem:

Peixão e fogo sobre os gelos!
No Programa: Reportagem da Fo

lha Carioca n. 49 - DFB.
Notícias do Dia - Jornal
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 5,00 e 4,00

Fluminense I x América 1.

Flamengo 2 x Madureira 2.
S. Crist6vão 4 x BonsuceslIO 1.
Botafogo 4 x C. do Rio 1.
Vasco 3 x Bangú 1.

Em S. Paulo
o 5° Exéreito Hmericano entrou.

rll1 :\filãn, lcndo IOl1wdo tmntbém
Hre�('ia, Bergalllo. e COlllO.

j'\\) norueste (la Alelllanha (IS in
gleses chegaram H l()·lmJs. (le Em
<1c'n.

São Paulo 4 x Juventus 1.
Palmeiras 4 x Comercial l.
Porto Dlilsportos 7 x Porto Santis·
ta 2.
Ipiranga 2 x S. P. R, 1

Em Sanlos
Santos 1 x }abaquara 1. Ontem foi lançaclo ao mar, eu:.

C\o\'a 10rql1c, I) }Jorta-aviõrs "Fran
ldill Hoosevell", ele -4;) mil tllllela
d,::s.

(ondecoracões
conferidas a oficiais

RITZ e ROXY - Amanhã ás 13.30,
15 e 17 .Horas. Sessões GRATIS.

Em comemoração ao Dia do Tra
balho e em homenagem ao 10
aniversario de Govêrno do Interven-

tor Dr. Nereu Ramos.
Serão apresentados diversos com·

plementos, desenhos etc.

americanos
Rio, 29 (A. N.) - Foi con

ferida a "Medalha- de Guerra"
do govêrno Brasileiro, a 69 o

ficiais do Exército dos Estados
Unidos.

.

.

Hoj(.' terminará o "hlack-out" em

.'.IOS(,Oll.

Os alelllães ell1 lhoJ'1 im receberam
pl'lo ar noyOS )'('J'orços. A luta (., fe
roz.

O 7" Exército amerieanh enl, ou
em .'.[ul1i([l1l'.Em caráter sigiloso

WasbinglrlJ), (R.) - Segun·
do versi)es o.fkiaris, ü sr. SHelinins
receheu do Govi"rno Russo, uma

nota Ofitcial, em caráter sigilos'o
qlIatnl,o ao seu conteúdo. Acredita- Divulga-se que' () príncipe Berna-
se entretanto, nos meios hem infor· dolle, dai SUl'cia, se acha novamente
lllados. versar a mesma stlbre a em conferência eOlll Hi11l1l11cl', na

<lnes,tilo russo-p'olonesa. Dinamarra, possiyellllenle em cou-

yersacõcs de puz�

o 10 e (l !)O 'Exérri tos alllerieanos
fizeral1l nas últimas 21 horas mais
'le 20 mil prisioneiros alcl1lues, que
jogelll dos rllssos�.

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS

AfECeOU DO

COURO CABELUDO. Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

Dores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra, 9.

Corre que :15 fôrças alemãs
DinHHWJ·ca jú comunicaram
aliados a sua resolução de se

lien'm .

na

aOF

ren·

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


