
A 39 kms. ao sul de Munique, foi capturado o gral.· Von Hundstedt,
comandante das . tropas alemãs da frente ocidental. Achava-se êle

na ocasião em companhia de sua espôsa e filhos.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CA'rARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Terá morrido Hitler?
o Londres, 1 (U.P.) - Depois de cliemar a atenção para

a notícia que prometia dar daí a pouco, a rádio de Ham
burgo anunciou que Adolf Hitler morrêra combatendo até
o último na defesa da Chancelaria, em Berlim. O almi
rante Karl Doerdtz ; chefe da esquadra nazista, confirmou
o aviso, acrescentando que êle havia assumido o cargo do
Fiihrer do Povo Alemão. Disse êle que ia defender a Ale-
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manha contra a selvajaria bolchevista, e que, como os

Ano XXX Florianópolis - Quarta-feira 2 de Maio de 1945 H. 9363 ingleses e americanos estavam impedindo isso. teria de
lutar também contra êle«, Assim, pois, a gUerra con

tinuaria.

Iml·nente a' cessaça-o da luta na Europa Londres, 1 (U.P.) - Há 7uspeitas de que a notícia da
morte de Hitler é falsa. pois êle teria meios talvez de

LO�DHES, 1 \L. P.) -- Conti- conde Bernarrlotte, que foi inter- co, seda mais interessante para a escapar.

1111:l111 cada vez mais insistentes, merliár lo da primeira proposta fie paz futura. Enquanto prosseguem
os [[(mores da iminente cessação paz dl' Hinnnler, chegára a Cope- os boatos sôbre a paz, que fóra de

da luta na EU1'OJHI. De todas as nhaguc, procedente da Suécia. Ao dúvida não está lunge, uma vez

cnpi tu is neutras chegam informa- que parece, a .proposta de paz de que a capacidade de resistência
cóC's indicando viagens de dirigcn-! Hitnmlcr aos Estados Unâdus e, nazista está se aproximando do seu

lrs naz.istus. ou o envio rle notícias I Grã-Bretanha seria iguallllente ex- término, os russos ultimam a ha
aos aliados refercntes à paz írne- Iend idn à Uniâo Soviética. Mas, pe- talha de Berlhn. A emissora de,
;cHata. Contudo. em nenhum círculo Ia falta de notícias de ).!OSCOll a Moscou salientou que a luta já
oí icial aliado tais rumores foram esse respeito, não existe nenhum chegou ao centro da capital ale
confirmados c, portanto,

í ais no- indíciu de que os russos estejam mã e que os nazistus chegaram ao

ticias devem ser recebidas com a inclinados <I fuZl'l' a paz com .o na- máximo de SlW resistência, na iII

devida reserva. Segundo o mais z ista mór Himmler. Pelo contrá- lima batalha cuja sorte será deci- Rio, 1° (Via aérea) - Na gale- do organizador da galeria na de

,recente rumor o famigerado Hím- rio, uma íntormação de Moscou, di da talvez em algumas horas. De ria Askanasy, na rua Senador legacía, recusando-se também,' a

mler, chefe da Gestapo, teria che- bem recente, indica que o prosse- acôrrío com alguns observadores Dantas 55. 10 andar, onde se reali- mandar um mvestigador à expo
"ado a Estocolmo, afim-de conte- guirnenlo

' da luta até o esmaga- é bem possível que talvez ainda za atualmente uma e_xposição da sição constatar o prejuízo,
�el1d[1r sôbre a paz. Outros despa- mente total do nazismo na Alema- hoje, pnimciro de maio, 0<; russos a�te condf'nada. em 1937 em Mu- I A tela danificada é intitulada
chos anteriores indicavam que o Ilha para o que j:J falta muito pou- COIl:lluiquem o fiJ�l da resistcuc�a l1lC�, )?,elo� ,�<:tzlstas, como "dege'l '?Il'amol'o S:�time:i1tal", _de �uto

nazista em BerIhn. Nas demais nerada , verificou-se, ontem, um ria do artista alemão Willem
frentes rle luta ria Europa -- além

I
atentado q�tr:. nada mais �9i sel�ã?' Wolle�',_ que em 1935 teve uma

ela itahana

.ollde já.
cessou

.. a.
resis- uma repetis_ao, de fatos

J�.
verífi- exposiçao .fech.ada pela Gestapo

tência nazista __ os exér-citos alia- cados em San Paulo e Mmas por vinte mmutos depols de ínaugu-
dos. sejam russos .hr+tântcos. nor- adepto� do credo vt;rd� contra te- rada. Woller atualmente eneon
te-anier icauus DL' Iruuceses. se- [as assmaoas por discípulos dos t.ra-?e no Rio de Janeiro como re

guem avancando rúpidamente. A grandes mestres banidos e desa- fugíado.
batalha pela posse de Hamburgo c:'eclltaelos pelos alemães, �e�e- F;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;:;;;;;;:;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;�
chegou ao ponto culminante, e trando no recinto ela exposiçao,
mais para f} lésle os britânicos quando 0. sr. Askar:a�y se ach�
efetuaram diversas truvessras do :'Ll entretido com Vl?lt�I:tes" tres

Elba. Os norte-americanos e rus- jovens, um dos quais ja ali ha

ISOS ampliaram a frente de conta- via estado antenormente, dilace

to, aniquilando rápidamente as
rararn com quatro

_
golpes de. gí

tropas nazlstas cercadas ao sudoés- lete1:lm quadro a. oleo, avaliado
'te de Berlim. }Iais ao sul os um- em OIto :t:rul cruzeiros. Em segui
te-americanos e franceses amplia- �a se retiraram, antes ele ser no

ram sua penetraçãó na Austria, o
tado o dano.

mesmo fazendo os russos na fren- O fato foi levado ao conheci
te orienta.L ao oéste de Viena. E mento da policia do 5° distrito
as tropas íibertadol'as da Itólia fi- pelo sr. Bruno Kreitner porquan
nahnente, abriram o caminho '[la- to o sr. 1\.ské'tl1asy ia naquele mo·
ra um espetacular avan\'o contra menta embarcaI' para Teresópo
o ultimo reduto dc Hi Uer, nos al- lis, mas as autoridades alegaram
pes bavaros, para onde el;nvergem que só poderiam tomar providên
poderosos exércitos aliados. das depois do comparecimento

Londres, 1 (ll.P.) - Die-se que; se se der a rendição
da Alemanha, os aliados exigirão que lhes eeie mostrado
o cadáver de Hitler.

Novo atentado integralista

A DIREÇÃO.

A Argentina, a Rússia Branca e Rumauia
participarão da conferência das

, Nações Unidas
.

SãO F'RA...�CISCO, 1 (U. P.) -- Consta em círculos bem

informados que o Comité Executivo da Conferência das na

ções unidas aprovou os convites a Argen�ina, ��ssia Branca e

Rumânia para enviarem representantes a reumao. Constaque
essa decisão foi passada a Comissão de Iniciativas, para novo

estudo. Revelou-se que houve grande divergência no seio da

Comissão e que a medida em questão não foi apr?�ada ;por
unanimidade. Consta também que alguns do ComIté abstive
ram-se de votar.

«(o ESTADO»)
Avisamos ao pú.

bllco em geral,
que o pre,o d.
venda avulse des
le jornal é de Cri
0,30 (trlrlla centa
vos" por exem·'
piar.tDs comunistas venceram as eleições

PARíS, 1 (U. P.) - Os resultados das eleições realizadas
na França constituiram uma vitória e.m tôda a liI�ha para os

comunistas. Calcula-se que os comumstas ocuparao cerca de

25 par cento de todos os votos. Em Paris os comunistas obtive
ram 37 dos 90 postos, ou seja, menos de 9 votos do q�e os ne

cessários para garantir a maioria. Enquanto os comumstas ga
nharam terreno as fôrças socialistas e liberais pen;leram inu
meras posições. À influência às urnas foi enorme sendo, em Pa

rís, votado 90% dos inscritos.

a FEB cumpre galhardamente sua missão
Rio, 30 (A. N.) - o min,islTo dru terllt1�rO, Formigell'>, Aresto, .Sabi

guerra l'eceb(,ll do Gar. Mascarenhas ione e São Plaulo Denza. A presente
de Mor-ais. o seguinte telegrama.: fase da campanha exige principal
"A nossa tropa continua Clll pro- lUC'Ite esforços de determ1nados e

g-ressão, persc-guindo o inimigo, a� le1110ntos, que estão correspondendo
pez'ar dos obstacnlosf que tem en- plenamente I á confiança do comall

contrddo) com mi.nas e destruiçã do.
de pO!ltes, sendo eonquistadals as O ba'lalhão de e:ngenharia de
cidades de Maranele, Floriano, Sas transmissãf', tem-se portado brava
sllelo, Cusalgrand(', Scandiano, Gas- mente.

o serviço de Intendencia a�ende
com eficiência' tôda a tropa .enpe
n'hada na luta.

-----------------------�-------------------------'
O esquadrão de reconhecimt'nto

estú cumprindo galhardamente a
missão que lhe foi atribuída.
Congl'�tulo-me com V. E,xCÍw, pe

los suceS50S que obtivemos nesta
ação.

o rendiçãopovo carioca e a

da' Alemanha
Hin, rw (A. N.) - A poPU,laçãO! S tlC" di :1111-5C', inilér),llp�a!llel!"

C:ll"IOC:1 vivell na noite (te sabado tp J1\Irru-ns!.'I Força EXJpedlclO11a
l1mtl ebs suas hOI1HS muis intél1Sfl. i riH e ":0 Brasil, enqwun10 os apare
A? :�l'r Ull\191eiado pelas (.';;;t.ações de IlhOS de rádit:, nh·ap.as�a\'am d()� ]a�
rndlOs, Ulll telt'gralllu de lJ.ue a Ale- res p dos caies para fH1:er ouvir as

manha havia aepi[o a l'l'ndi\';âo, il'nlliiaç'(;es na rua.

uma gign'ltt'soa nllda de júhilo in- Fill'lllllellte cOllH'çal'am a chegar
"adiU "01 lJünc:os nÜ1Hllos ti eüladr os cir�ml'ntirlos, mas a popuLaçfíc
Ioda. reC'llsanr!o adnütil' a illve·racidade
VestlI" o l'C'llh'u da cidade até (1 as oc[Íl'i:!s, 11l1nle\'e-se lllelsemen

nU'lis t:li!ilantr snbllrbio os hatJih�,n· te pelas ruas até alta noilt:, l'ln

tt's do Dis,trito Federal, explodi- grande júbilo cÍYieo.
ral1l em cOll!entamrnlo eol('!ivo. Os
ql1'<' se I:llC'ontra\'am na rUfa imedia-

-

tnl1H'nte ('OJlll'ç,al'llill1 li se reunir em A adesão dagrupos, ellilluanto que o 1'estant(' da
]>()pnbçiln,. em snas casas, pas�aJn
a :tf'luir ús Janelas e 'Pouco depois
a rlirigil'-sc pata o (�entro dai dda.
dr, s�lJ)('r1ot:Jll.io os veículo!>;. Tndo
dc-l1l'O da I1lÚ�illla ordem, não obs
tante FI .'�ranll:: �'xaltacâo, ,Forma
raUl-S(" IOf(o comícios,� em diverso"
pont.os da cidarIe, onde os oradores
se fizeram ouvir.

,\s harCfl.:s que ligam esta ca!líta�
fi NiteJ'oi {']Jegavam apita'ndo festi"
VRlnente e despe.iando milhares de
peSSO,IS, ([ue afldam ao lli(J para
melhor l)artic.ipn1' do movimellto.
Fogllete� sirelws apitos de .ffíb1'i
f'ITS ,; vapnl'f's. buzinas e mílhnrrs
de outros I'tüd�·s fIue Cal'Hcterl�al11
!'.s ddades, t: ,extraordip.aria.mel1ic
l1}umplkn:rlos, el1tr.ecortr;liVam gd·
t'?s <111 V!Vfl t.1H mulUdv,Q.

Incendiado o cadáver Irão
de Mussolini

ao �ecife
Rio, ).0 (Via aérea) - O general

Manuel Rabelo e o sr, Osvaldo Ara
nha, presidente e vice-presidente

PARtS 1 (U' P) O � d d M 1" respectivamente, da Sociedade
.

.

, ..
- s Ca averes. e usso 1111 e Clara Pe* dos Amigos da América irão a

tac.Cl.
foram dependurados em uma VIga, presos por arames, e

I
Recife nos primeiros dia� do mês

em seguida incendiados. Antes de ser jogada a gasolina sôbre de maiQ vindouro.
O corpo de Mussolini e de sua amante o povo vaiou o chefe fas- .

O sr. Aranha participará, espe-
.

t ' d .

.

t .

., clalmente conVIdado, de umaCIS a que os governou urante ,:m e anos. E� segUIda, fOI grande homenagem popular à
ateado fogo aos. cadaveres embebIdos em gasolma. memoria de Roosevelt, promovi

da pelos elementos an,ti-fascistas
de Pernambuco.

O ex-ministro do Exterior e o

general. Rabelo aproveitarão a

OP�T�Ullldade para inaugurar, ali,
a fI.lIa 1 d.a Sociedade, empossando
a dIretorIa eleit<l.

.

Novas vitórias de RokossovskyArgentina
Hi.o, 30 (A. :\'.) - o presidente da

Hepública :lssinoli decrt'tl) fazenrlo
púhlico a· adesão da Argentina á
Convenção pam melhoria dos feri
dos e enfprmos dos exéreitos em

campa,nha'. Prorrogada
a moratória

MOSCOU, 1 (U. P.) - As fôrças do marechal Rokossovs
ky ocuparam hoje as cidades de Griefsweld, Trepotow, Neus
talitz, Fuerstenberg e Gransee. Em alguns setores os soldados
de Rokossovsky chegaram a avançar 50 kms.

Nomeado membro
do C. N. T. Prêso COI todo o E. Maior Rio, 1° (Via aérea) __ r

sidente da República .... \t ...na
decreto-lei prorrt;)(Ura
dias, a contw
ximo, o per?, me�mo defeituosos,
exibilielade.1 a Ca.1xa Postal 84.
trata o � 10 v•• 'l.
l'). 7.4�.

Rio . .10 (Via aél'ea - O presi
dente da República assinou um
decreto nomeando o sr. Julio 'rin·
ton· para membro do Conselho
Nacion.al do Trabalho corno re

pr�sC:i�\�ant� do l\nni"t.�rio.

PARíS, 1 ·(U. P.) - As tropas aliadas acabam de prender
o major general von Bner, comandante da nonagéssima divi
são blindada nazista., juntamente com seu Estado Maior e ou·
tl'OS trê$ gene-rai�,

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em'presa «Líder» Construtora Ltda.
Em (;ombinação com o Banco Cruzeiro do Sul

SIA São Paulo
MATRIZ: Rua São Bento, 4S' - São Paulo - Telefone, 3-32SS··Fone, 938

Resultado Oficial do $Qrteio do dia 28 de Abril de 1945

Série (
1 0. Prêmio Titulo n 851362 Uma construção de Cr$ 100.000,00
2", t, " 742583 Idem, idem c-s 25.000,00
3°. " " " 315295 Idem, idem Cr$ 25.00õ,60
4°. " " 162854 Idem, idem c-s 25.000,00 �5". " " 941840 Idem. idem c-s 25.000,00
100 prêmios Os titulas com o final 1362 (milhares) a Cr$ 600,00 o-s 60.000,00

1000 " , . " " 362 (centenas) a Cr$ 50,00 Cr$ 50.000,00
10000 " " " " " 62 (dezenas) a c-s 10,00 Cr$ 1CO.OOO.00

100000 " Aos titulos cujo algarismo tinal fôr 2 CI$ 5.00 Cr$ 500.000,00
100000 " Aos titulas cujo algar ierno final í ôr 8 c-e 5,00 Cr$ .?OO.OOO.oo

-

Total dos prêmios nesta série Cr$ 1.410.000,00

1.0 Prêmio Titulo n,"

2.° "

3.0 " "

4.° " "

6914.5 Uma construção de
79145 Um terreno de
89145 Um terreno de
99145 - Um terreno de
09145 _: Um terreno de

Prêmios - Os títulos com O final n." 9145 (Milhares)
.. " " "',, 145 (Centenas)
" " " ., 69145 (Invertido

" " 9145 (Invertido
45 (Dezena)
5 (Final)

Série A Série B
c.. $30.000,00 Cr. s 50.060,00
Cr. $ 5.000,00 Cr:$ HLOOO,oo
c-. $ 3.000,00 Cr.$ 5.0aO,oo
Cr. $ 1.000,00 c-. s 5.0'0-0.00
Cr , s 1000.00 c-. $ 5.0QO:oo
Cr. s 5.000,00 c-, $ 7.000,00
c-. $10000;00 Cr. $ 20-.000,00
Cr. $12.000,0-0 c-. $ 24.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000.00

\,c.. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00 t
Cr. $ 50.000.00 c-. $100.000.00
Cr. $140.000,00 c-. 2QO.OOO,OO

I SRS. DENTIST4S I, (om=:'��:"'"'�"O'O
Executo qualquer tipo de

II
. -

dentaduras pontes em companhia slemã

louro
ou paiacril. Conserto I

Londr-es m. :-\. s.: - - ".?\o Ca-

dentaduras em 2 horas
na d/I COlHI) n a tirU-Brdanha. uma

po li l ica op ortuuu é a que .-on cer
apenas.

I
11(' Ú man utt-n câo d e um ('kv:ldo e

I
CONSTANTINO SERRATlNE

('�.t:'I\'el .nive.l.de ellllJlJ'('g:)S, (' 'O. go-
Rua Duarte Schut e] 11

U
verno adm itr- a 11('cessldlade' de

aplicar gr:llldlts sornas para atin- 5.0
giJ' (��s(' ohieti vo ". oscrr-vr o "Ti- 1 O
IlJeS", em artigo comc n l a nrio () as- 100
sunto e as medidas ;1 rexpe i í

o ado- 120
ta\fas pelo m in ist rn t:nlladcll"<> [la 240
Hecuns,[rm:ào, sr, Hu\\·(·. 1000
() jornal .d iz qlle "se pretende 10000

a llli!izat;ülJ de, ru ei ox aproprindos Isó no para i ncunt ivur pur lo(bls ns ma- Total dos prêmios disbibuidos em cada série

" SERVIDOR n e �:��ré o(� ��,�II�(�()\::il:')OI�:J�II�l·�iB�:� I a) ROGERIO AGUIRRE (a) ANTÔNIO MUNHOZ Dr. F. da Gama Cerqueira
JI . J' à velha doutrí nu, ,'PgulIt[o a qUal' Gerente geral Dir-superintendente Inspetor Federal de Sorteios

I
ec onornin �ode rt·�t<1L,('[('('pr-se I O _próx!mo sorteio será realizado a de 30 Maio de 1945 .

. ,pela dcpressáo, lJ q ur- 1('111 sido tão ATENÇAO: - Solicitamos aos nossos dignissimos associados a tineza de porém os seus títu-
, lngla(erra ,c.()IJl(l Il Ca n adu aceita- los em dia. evitando se, assim, de algum incômodo futuro.

'.

! rum
.

a JJOll11c;I rIt: �ast>tJ" cnmo o Escritório da líder e Ciabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).
I expli citamento rcjeitar!o. Tunto a =,&a!,_.. ".,_.4lC .. S"'..Xi_ osuz__=_,", C.__Q. _"'_ ._E5JW .. __ ll?_lt._ ",3. .

. &2Z,"Wts ._ ..• _00:...... , .10-

...1III 'SlWIlB!l! : reruéd io. eu: pr i.n cí.p io, P;])';) I) ..Ie-·
_---------------1 i;emprE'gü, e uruhox cspcr.un su-

I porlar as situações di,ficPÍs pela
Machado ar Vi:IOSO ,'Hi)IICUÇâO debs<I ]Jolílica de ('(JU11e-

Vendedores exclusivos das I'.a(,';'iu I'iuancc irn adll1l11istrUtiVa'jafamadas máquinas de cos- l·�() 1('I'fl'IlO dos gastos. (I �()\'l-I'no

tura marca «RENNER", do Canadú u i rulu deixa isso em I Dois grandes arrn aze ns um com instalações de maquinarias
Vendas à vista e a prazo. i grrmúe nar!« nas mãos 'los

varti-I
e outro para capacidade de 30,00 secos, maquina de arroz.

Rua Tra [ano, 7 - Sobrado i cularcx .

r ova... produção. diaria 100 sacos beneficiados, maquina de café

Florianópolis. I :'lIas. _ni1 p ol iti cu inglesa, p ruje- i 400 arrobas, moinho de fubá , locomove! americano 10 H,P.
[Ios .(.stao S'e'lH[O

.

l'la!J(\!'uc[(lS no I ':,-,minais. 3 otimas casas residenciais, uma com agua e esgôto.
----I senl ido (le an ular a la!(�1 d()� de-' i L!Z eletrica na porta. poço com bomba automatica e reser-

I scnmrcga.Ios ". vatorío para 3,000 litros de água. area do terreno, 5.000 me

I .;.',) . nrlig(� lll,�mirl'Sln a SUa ('01)- tros q.uadredos. e
.

a 100 metros d� estçção Preço de ocasião,

I ;'1�1{�,
..

nos .Jll�f()�I()S, .a�lolnd:).s Pd,:J sem 1nterrne�la:lo. Rua Marcos Ar�uda. 348. �ão Paulo.
",O'�l:lO ,c,wad'(llse ( s,alJtnfe <l Tratar com ClmInD. ou na mesma localidade. Maqmna Santa

- " ,, _m voslçao desse ü(lJlUllio ([Ilanto a'O Clara.

D.r; ,:�����o da. 1 :,r,����;�' g��r40S
CIRURGIÃO-DENTISTA

--�....;._-, .. _ •.. _.--' .. _._--�-_.._---

t Opera ��. ar livre,. }, 1.0]1r1>1 es IB. :\. S,l -�. J w-

f pOl'('jon<l'ncl<o 1111.1 programa de fé
rias. n Conselho dn COüdadu de

______________
f I LO.Ildrcs : (ll'gillJiZ01I tllll prOgranlQ i

C'lIJO cuslo fIS('('(1(11'11 HS :l:!.OOIl li-II
UNI!;: '.

. GOHlél IHu'tf.' d[\SM' lJrugnulla, 1'o·i I
.

r.('ccnt.�'Il.H'nlc :lIJPesentado lllll res-: Apartamentos._d� luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

I t.1\'<11 :.Il'j('O, ('.Ulll. a. ":'I1�.l(1�.1111(' Hnl"1 Apartamentos de la classe , Cr$ 30,00 "

Clinico Geral à·e Adulto. Itrefl�� .

Itlt.' PIH.'C.1Ill, no· le?-iro a.o!
Quartós de 2a classe Cr$ 20,00

Doença. das crianço.s aI' 11\'1'(' dc Pill�I)lIry P:ark;. na Quàrt.Js com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa
Laboratório de Análise. :'IrC/H �d('1l11:i()ll:tI (if< Luudn·s. Os I

clínicas.
. ií.ll<>rprt't('s, .l)(,lltell('elllp.� il inlp'"".1 SECÇÁO DE 1L\TERNID.ADE

Consultório: rua felipt' Sch· ., L

Pt· ê i d 10 d' A
.

midt, 21 [altos da Cusa Pa-' n:'l, OpeJ'.a <:.(j'�1.1P.a!.JY.. {.·()J'llJaralJ1·,
. ar os com perm:.an nc a e las em partamento de -

, ]. d· 1030' 1'2 d

·.1'
. 1 a classe, inclusive sala de operações, com ·partel·ra daralS0, 08 a. 8 08 UJ,Ll elllll1Jl: de arllslas Tül1'iagra-1

.)5 õ'a 18 lu. d(l�, ('0111 nfna Or<jll('slra de· [()!
"

Cása de Saúde Cr$ 40Q,00.
-

Residência: rua ViMC. de Ouro .'

IFreto, 64.' ]JJ'OfPSSOJ'PS,. ()

..

gTIlPO

....
f'al'Ú ['1lJ bre-' O n01<JX'f"E PODE TER �I"DICO ·I'ARTICU.,AR

Fone: 769 [manual) I ve 111l1:1 ex('urSHO nPla zolla :ml F L O R I A N ó P·O L I S
______-

desta capilal. t: t'IlÚio. ;1;pI'P�('nta-1 Largo São Sebastião --0--- Telefone: 1.153
I';io () "B:lJ'bei 1'0' r]t>' Se\'dh:l". tia \. .

.

...

-

..

.

_

ctn'" de' 2.iíOO ltlg:i'J'C's n;) ka�I'Ó qJi•••a"•••••••••••II•••••••••••••••••••••,•.

ao.ae Jil'l'e de.FinsIHIIl·Y Park, qll(� II!

j)()s;;'�le excell'.nle i.(".IlSli(.'H
c' l)(,l'llli- ..,I.e' t(,(,l1lca.J1lC'nll' a ['ll('('li;(::tO de.

operas. Esta lemporad:1 d.o·

gc:né-'11'0 lírico l'e[Jn's(;nla ap('l);is uma

p.:ql1pna parle do programa de "e

nJO, o qllnl (' ell('«l'adll ('0i111) !in

1"lP.�I" 1J:lI':I :lS (>(Jssíbilid"dl's de
dh("!'�i)h til'!,se I il)O 1'11) lJU rqurs,
c!e'pojs da g'uel'l'a. qua.ndo us [.nn
,lrinos {}otlt'rllo '(fis'[)()1' de' 24 le�l-
j'lOS nu ar livre, ,]lo. lllinilllo. O
lJfogl'uma iuc,][tp concertos, JmlJet,
()ll('J'a, 111tas clt' hox e ()utras úi·

Visite, sem compromissos, a

LIVRARIA. ROSA

IRua Deodoro, 33

Florianópolis

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

Atende encomendas àe
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

GRIPE
RESfRIADOS
OàRESDECABECA
NEVRAlGIAS 'E
DÓ�ES EJltIGERAl

SÓ SE USA

"

" .,

...---------�

Móveis
Comprar, vender ou alugar

\

, I Q maior organização no

gênero nesta capital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

VENDEM-SE;
Em APUCARANA, Norte do Paraná r

0(!)@!i)&ID� [i)(J)� (gú1@�
@

. m@IID�[i)m
.�

J

No bar e no lar
K N O '_r

não del'e faltar

'MÉDICO
os dias em

Amaro
Todos Santo Rua Vitor Meireles, 18

.Atende a qualquer hora do
dia e da- noit�

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

• l' I

&Se�••••g.QGO �••••••••••••••�

, I CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO'�

I
Sob a direção clínica do

DIt. DJALIIA ltlOELLMANN'

Const.rução moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndiá-a vista para o mar,

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quen te
.

APAREMIÁMENTO CO�IPLE'l'O E MOD1<JRNlSSIMO PARA TRATA�IIilN'l'O
�1.ti:D!CO, CmúRGICO E GINECOI,óGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravt:rmelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

ii/.

U"IJII"L 1

..
' ....._mII__

Emle ;\ cruzeiros em selos pI o parle ..'III
UZiNA� CHIMICAS BRASILEIRAS, LTDA

.?_OST.U.• 14 ..JAOOTICASAL. lST.t'l'UL,? �

----_._------_._-�-

Edifal

Dr. Artor Pereira
e Oliveira

Laboratórlo� pal'a os exames de elucIdação de dia�nóstlc{)s.

Gentil Vieira Blll'g('S. Tal)('liilo
de Notas e Oficial do Hegistro dI'

. Imoveis da Coman'a de Bom Hr
tiro, Estado de SU'l1ta Cat<j.rinú.

. Faz saber que, I}ela Soeiedad('
Colo'nizadora

.

CalarinE'II.i;e, ,
com

séde na dda dI:' rI'e Porto AJegre,
capi1<al (lo Estado do Hí () Ci-ranfle

. (lo Sul, COIll escritórj(}s ticste mll-

nieípiü, no,S 'fugares Janrraca e
.

I
VHa de Itllpomnga, pelo seu pro
curador especial sr. Paul>D Alfredo
Se.bliclJtiug, foi reql1erida a ins

I crido do Memorial referente as
. glebas dp [cnas auaixo Id<.'s·crítas:
1n1Ovel '·B·". parle do 2" Burgo
Agrl.cnla, planta n. '(:i(:i, sec'\'à,n Rio
Figueiredo (Cha.padâo), com a

áreú de 2.li2S.392 ms2. I.movel
"B". parte' (lo 2° Burgo Agricola,
planta (j7, Secção lho Lagt'udo
(Pu'rte Alta): com a área de
5.796.485111S2. Imovçis "H" e "C",
parte do 2° e '10 Burgo J\'gl'icola.
planül n. 68, se(·(:üü. Arl'oio· Arflç.á,
eom a área dE' t.7G5.740111S'2.· No
lo[al de 10.1 90.!) 17 llJelros quadra
dos. Pela rcqncn'nle, por ijJ.tcnné
d io do ."eu pro(,lll'adoJ' .cs>pecial
foram a<prese'ntados em meu Car
tório.

-

os c!OCl1,Jl)Plllos e"xigido'S pe
lo decre'lo-lei n. 58 c1e' 10 de de-

.

zelnbro de 1937 (' pelo ,(h·crcJo·lei
n. 3.079 de 15 de sele'mbl'o de
1938, exceto a relação (·ron.ologica
Mos tituJos de dOlllillío c certidâo
dos 111 eS111 os, dispensados' pl'lo
�;f. :' ,'Juiz de Direito por :iá ter

. "'.: t'op'roduzidos no regi.�to inicial,

I J).1mó· se acham fr.an.qucados ao exa

.;-eXe dos interessarias, qne puderão
, .

oferecer impu"nacão a i nscricão
até trinta dias �Pt)'s a última pu-
hlicação deste Btlila l. E para que
ehegue ao conhecimen.to 'de t.odos,
lAvrou-se o prest'l1ic

.

edil�"J, a,lém
de outrüs de igual teôr q.ue serão
publicack)s na forma ,ria Lei.
Bom Retiro, 26 de abril ri" 194ii,

O Oficial
.

GelJf.U Vicím Borges

POINJ- a -JOUR

MATE: gelado
chá
chimarrão

Nevidades

'chmidt, 34
Bebida saudável

I .. f .'.._...sa__IIZIISl!!_III!..•8'•.•••lIlIIIllIII__I•••••III.... .0__.•cc. _
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarla.'elra. 2 de Maio ele '945 3

VIDA SOCIAL I
ANIVERSÁRIOS Hcio da srita. Maria de Lourdes

,

filha do sr. Humberto Borboto.
'

Sra. Hermosila Vieira
Transcorre, hoje, a data. na.talí- Pedro José Merízio

cio da axma. sra. d. Hermosila A data que hoje transcorre ali'

Vieira, digna espôsa do n. cel. sinela o aniversário natalício do
Lopes Vieira, prefeito da capital, sr, Pedro José Merizio, comerciem-

--

I te em Brueque.
Sra. Dorvalina B,

..Boiteux __

Pauc, hoje, o natalício da ex- I R ld M
ma sra, d. Dorvalino. Bonfante

ona o: arcos. , .

Boiteux. digna espô.a do Almiran Tra��corre, .hoje , o amVerilOrlO

te reformado Alexandre Lucas no.tal�clo do Jovem Ronaldo·AMar
Boiteux.

coso h�ho do saudoso c:cnterraneo,
n. J000 Luro de MedeU08.

Menina Maria Lucília
Festejo. hoie , a data de seu

aniversário natoJicio a menina

Maria hucilio Colaço Barhosa, fi
lha do sr. dr. Renato Barbosa.

Noivados:
Com a .enhorinha Dc il Matilde

dos Santos professora, ajustou riup
cios o sr. Arnoldo Frarnocini. funcio
nodo postal, residente ern Rodeio.

Srita. Carmen Horn Carvalho IAniversaria· se, hoje. a tirita.
Carmen Horn. ?(i.rv�lho. funCioná.! Angela Maria
ria da Delegamo FIscal do Tesou . .

ro Nacional e muito estimada por,
O lar do dUltmto c,,;sal. ar: Wal·

.
. .

h d' dernor Gomes d. Eurríce Fcn-ío , Go-
auos rnurneros orruqurr, ati. e ,

id t C 't'b f'
.

b
'

t 't
rnes reSl en e em UTl 1 a, 01 enn

quem rece era. por cer o, mUI 011 id di 15 d b'l últ·
felicitoçõe..

queci o, l� e a ri Imo,
com o nosctrnento da robusto An-
gelo Maria, netinha do ar. Juve
nal Faria, delegado de polícia

Deilúe, hoje. o aniversário nata' do Estreito.
Srite, MaFia de Lourdes

Nascimentos:

Pedro Laurindcj dos Santos e

Matilde Fe'nan Jes dos Santos
participam aos parentes e amigos que sua filha DAIL
MATILDE DOS SANTOS. nruíe ssnra do G. E. Osvaldo Cruz,
contratou casamento com O sr. Arnoldo Píamccím. funcio-

nário postal, resi:Jente em Rodeio.
Estreito, 21 de abril de 91t5.

Prsmecãe
, IEm recente ato do govêrno fe·

derol foi promovido à clone I•. na

Icarreira de telegrafista. o noseo

di.tinto conterl'dneo. ST. Fernando I
Pacheco A'vila, chefe do Tráfego I

Telegráfico da D R. dos Correios
e Telegráfos de Santa Catarina.

GRATIS! i
Quer receber 6timG surpresa? I

que o fará feliz! e lhe será I

de valioso utilidade! Escreva I
I

(l ��::re6i, � _C����d�Od!(l�i:4 : I i

. Prefira uma parte de, seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco

t de leite, tenha melhores medi.
camentos, mais confôrto nu

I�tto de sofrimento, etc. etc ••.
(Campaha de Humanldad.

do Hospital de Caridade).
No bar e no lar

KNOT
não deve ialtll.r

CLUBE

DESPERTE • BILIS
DO SEU FIGIDO
E Salim" c.. IIspntl ........

Seu fígado den produzirdia�
um litro de bílis. Se a bílis não corre ..

rremenre, os alimentes não são digeridot
e apodrecem. Os gases incham o es�lM

go. Sobrevém a prisão de ventre. Vd
sente-se abatido e comoqueelIVenenado.
Tudo é amargo e a "ida é um·martfrie.
Uma simples evacuaçãe não tocará •

causa. Neste caso, as Pílulas Gartef .
extraordinariamenteeficazes.Fazemcar

rer esse litro de bílis e .,ocê sente-se dit

pO�1:0 para tudo. São suaves e, eenmde,
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00..

CONCURSO
Acha'le aberta na Filial do

Banco Nacional do Comercio S A.,
desta cidade, concurllo para a

admiSllão de funcionários. devendo
os candidatos opresentarem.ae à
sua administração para os escla
recimentos indispensaveis.
Florian6polis, 24 de abril de 1945

A Gcrência.

15 DE OUTUBRO
Fundad.o em 1921

Programa Sodal para Maio

Dia 6 - Domingo -- Domingueira com início às 18 horas.
Dia 27 - Sábado S lírée com início às 21 horas.
TESOURARIA

RECEITA

DESPESA

36.261,10
5.944,50
--

Cr$ 42.205,60
-'---iIiiiiiiIiIiiij

Saldo de Março
Mensalidades e rendas eventuais

Orquestra
Ordenados e comissões
Aluguel da séde
Cl:Ipitalização
Instituto Comerciários
Anuncios
João Cascâes
Caixa de Esmo] a
Meyer & Ciso
Guarda noturno
LiVraria (1 '(o:"al
Casa Daur\ .nT'u<ioj·C"
Savas- & Cia. ILuz e telefone 'P�I ,�
Total da despêsa

Saldo para Maio
I ....

, Felipe Carneiro
Presidente

1 253,30
839,00
600,00
120.00
72,00
30,00
26,00
10,00
22,00
15.00
15,00
18,00

122,60
112.10

-

3.235,00

38950,60
---

Cr$ 42.705.60
�-,-"---_.�_ .. _.-

}rancisco Althofl
10 Secretário

Artur Gervásio PireB
10 T (!sQureiro

Companhia Nacional
de Papel e Celulose
ASSEMBLÉIA DE SUBSCRiTORES

(2". convocação)
Não se tendo realizado em 31 de

Março P. passado, a a!liambléia do s
Srs. Subscritores por falta da riu

mero legal, são novamente convi
dados todos' 011 Srs. Subscritores,
para, em segunda convocação. se

reunirem em .lhsembléia Geral. no
próximo dia 14 de Maio. às 15

hO-!raso à Rua Marconi. 124 - 3' andar.
na cidade de São Paulo. para, de
conformidade com o disposto pela
Lei de Sociedades Anonimas De'
cretos-Leís 2 627. de 26/9/40 e

5.956, de l ' da Novembro de 1943.
trotar da constituição Idefinitiva
da Companhia e outros aSiluntoli

supervenientes.
São Paulo. 10 de Abril de 1945.

NINO CASALE
Superintendente

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi
gentes de Plorlauópolis.

o auxilio da América
do Sul à Fran�a
Paris, (SFI) - A amizade

das republícas sul americanas
não é para a França uma pala
vra vã, diz "La Croíx ", acres
centando que desde que haja
possíbíltdade de transporte, a

Argentina poderá enviar aos

portos franceses cem mil tone
ladas de trtgo, e cinco mil de
carne, enquanto do Perú pode ..

rá remeter vinte e cinco mil
toneladas de açucaro Por outra

parte, o Uruguai está disposto
a <conceder ao Governo Fran
çês cerca de 40 milhões de pe
sos sem juros e reembolsaveís
nos prazos que julguemos 0-

portuno fixar. Da mesma for
ma a Argentina está tambem
disposta a ajudar-nos nas 111e
lhoros condições para o 110SS0

pais.

Venda de terras

Precisa-se gronde quantidada de

bor-boletas azues, conhecidas como
MORPHO AEGA. muito comum no

Brasil, Paga'lIe a dinheiro qualquer
quantidade. Paga-.e Cr$ 2,50 por
cada borbolheta MORPHO AEGA
em bôas condições, Respostas para:
- Butterfly Co., 297 East 98 th
Street, Broocklyn, New York

Escreva via aerea.

VERMES·OPILIlÇio
vermífugo-purgativo de

ação rápida e eficaz, • Ã
venda em tôdas as far-

mácias e d r o gari as.

V�rmífugo de

KEMP

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 Urtrbící, 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 u:fha grande
quantidade de Pinheiros para
Industria de Serraria e diver
sas qualidades de outras ma

deiras. As divisas dêste terreno
estão entre dois rios que des
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. 1l:ste terreno distante da
séde de Urubící 18 quilômetros
sendo 12 já cortado pela es-

trada de rodagem de Urubicí
a São Joaquim, e o restante
terreno facilmente de fazer
estrada. Na barra dos ditos
fios têm uma quéda já medi
da com 70 metros de altura.
Quem interessar fazer qual
quer negócio deve ter entendi
mento com o proprietário sr.

João Trindade Vieira de Sou
za, residente na séde de Uru
bici.

c RTAZES

A Ag'onia
da Isma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos R nova receita .

M��daco - começa a circular no sangue,
ulivlando os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é possivel
dormir bem, respiranuo livre e lacilmente.
.'Vlet1c!UC::O aIivia-u, mesmo que o mal seja
autigo, porque dissolve e remove o mucus

que ohstrúe as vias respiratorias, minando
a sua energta. arruínando sua saúde, fa
zendo-o se n t i ['-s e prematuramente velho.
Mendaco tem titio tanto êxito qu� se ofe
rece. CO�l ::� garantia de .dar ao "paciente
respiracuo livre c Iaci] rapidamente e com
tt!eto

.

alivio do solrlmento da asma em pou
cos oras. Peça Mendow, hoje mesmo em

qualqu�r farrJl(lc�a. A »ossa garantia 'li a
sua maior protecao.

-Menda eo A�a�:�:.m
Agora tambem a Cr $ 10,00

A França vai construir novos

motores de avião
Paris, (SFI) - No Congres

so Nacional de Áviação, que
at.ualmen.te se realiza em Pa
ris foi resolvido que a Fr-anca
devia construir os prímeíros
protot.ípos de aviões de turbi
na, chamados tambe,lll aVlOes

de reação. Graças aos traba-
lhos efetuados na cla.11destíni-

V d -P t' d
·1 d '1'

.

1
.

.

eu e se
ar mo lVO e

(a e, e lOJe possIve fabrIcar .. .

motÜires de reação de um re.11-
q t 1 t vla(gem, . umd. . .
uar o comp e o moveIS e

dUllento mUlto superIOr ao dos .

ib" ) 5' d.
1m ma, com meses e u! o.

motores usuaIS. V t t 'Ter e ra ar a ravessa

Ratkliff n. 2- teneo. V.30

DO DIA •

VENDE-SE
Uma !imosine Chevrolet tipo

19�·0.
Uma limosine Chevro!et tipo

1939 de luxo, com gasogenio
pronpt-a para viagens. /

Uma limosine Chevrolet 1937
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 La·
lau, à rua Secundino Peixoto n.

64. Estreito. 5 v.· 4

HOJE HOJE48-feira

CIHE

,_

Vende-se
Uma Casa comercial, de óti·

mo ramo, situada no centro.
Um motor eletrico de

4 1/2 H. P., em ótimas condi.
ções de funcionamento.

.

� Um l!itio, em Barreiros,
medindo 70,000, m2 com 2
casas.

Um estabelizador de bôa
qualidade.

.

. Tratar na «A Serviàora., R.
João Pinto 4, nesta capital.

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

A's 7 1/2 horas:
e o sucesso continúa! INEVITAVEL e ARRAZADOR!
Continúa em cartas a mais sublime .realização ;amais

cferecida pelo. cinema:

A canção de Bernadette
com Jenifer Jones premiada pela Academia William Eythe,

Charles Bíckfort e Vincent Price
NO PROGRAMA

crNE JORNAL BRASILEIRO Nac. Coop.
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

Preços Cr$ 5,50, 4.00 e 3,00 Imposto Incluso. Imp. 14 anos
• • •

CINE «(IMPERIAL)
A's 5 e 7 1/2 horas

SESSÕES PARA·TODOS
Um filme movimentadissimo. com 'muito romance e

muitas torcidas:

campeão e a dama
Parker, Allan Bexter, Dick Purcell e Billy Conn

NO PROGRAMA
IGUAPE Nacional Cooperativa

SINFONIA NA NEVE Cameraman
1,50. (único). Imposto incluso. Imp. até lO anos

• ••

Amanhã. no Imperial
Um filme eletrizante e emocionante:

Ares de tempestade
com Chester Morris e Naney Kcll�'

o
com Jean

Preço:

Motores para máquina de
costura

Usados.
ofereçam ii.

mesmo defeituosos,
Caixa Posta) 84.

10 v •.. l,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO Quarta.felra. 2 c:te Maio d. 1945

Crédiío Mútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Indicador Médico
DR. A. SANTAELLA {NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

Assistente do Prof. Sansou, do Rio de Ja.etro
ESPECIALISTA

Doenças e operações c,os OLHOS, OUVIDOS, NAHrZ e GARGANTA

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

Leopo lienses I S(lS. (Iu('ro ci lar 1I1guns fatos, �S! �sõfagos<:opja. tracuêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estr-anhos. etc.

I qu.us abstenha-nu- d(' cumcntnr.] CONSULTAS: das 10 às 12 e dali 15 às 18 horas
I J Rua Vitor lIfeireles, 24 - Fone: 1.447Washinglon. (SII') Parece i tal a sua eloquôncia, () General: _

UlIW cousa incrivcl que os polonc-! Hl1.�:).o, lYAXOFF, convidou qualo r-] DR SETTE GUSMAOses, que· luta rum va lcntem cn
í

c rlu-.' 7,(' Jirlcres de par-l Idos po lcnr-ses.] •

ra nt« cinco an()� (' meio .COll.J OS! ('JJln' o;s quais se ad!lIYa.U Delega-I' CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TrSI?L�GIA D_O CEN.:rRO DE SAúDE E 00
agl'l'ss;)f'es UlL'IllUl'S pela liberdade i do do t,o\'erllO PO]UIH'S cru Londres, HOSPITAL_ �ER�U RAMOS.

I I· I> " .' I
"

, " -! ... ., • f'; .'. l' I 11,' i Curso de aperfP!çoamento no Hospital Sao Luiz Oonzaga, de São Pa�lo - E'·x-esta(.o llllllH () ( (t sua [la rra, _E prrn
I
p.t � a LW1,1 con ct (nel.!.. nau, 0- )CS, giárfo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo _ Ex-médico Interno do

clpulmen
í

e ui nrtu pelos prmcipros lOll<lS as garantias. Os Delegados!
.

Sa na tor ío de Santos, em Campos do Jordão.
dl'LIIO('l'áticos n'io pudem entender- uccií araru (l co n vi le pois a ualavra i Cl,tNICA GJ;JRAI, - DIAGNóSTICO PRECOCE JJ; TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

'-
c

, •

'1
<

, _",t'" I DAS DOENÇAS DO APARll:LHO RIilSpmATóHJO.se cum o 1l1,1I� cle.J1lO.erat 1('0 ya1� (_ o de L.l]l1 Gcn crul. nao devo se po:' �Jll. OPERACÃO DE JACOBOEUSglnj)o a I\USSlll. Soviética. Stalin e dll\·;d�,. mesmo (JllP Iusse do Exér-] CONSULTAS; Dlàrlamente, das 3 às li horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 18.
seus cnmpunhciros prometem qua- ci

í

o htwpe, P
í

a n l o menos da pnla-! RESID�NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 _ TeI. 742.
.

si diúrhuncn te bcncf'irios em pen- v ru eh, um (;eneral, pcrtuncent c ao
cax aos poloneses, que por Sua vez Exército mais democr{l[ico do pla- j
dl'claralll que xou único c mais ar- neta. Furam todos re('ebidos {'oml
denlr dl'sl'.io, é viverem em paz hospitulidade, e depois de algumas 1

frl'itern a I COIJl os russos, porem. 10- IlO]'as de debates, rctornnrrun às Idos os esforços dos rua iurus exía- suas residôncias.
dis!:ls, do IIlOJIlt'nlo, ni'io (,ollst'guelll .z-,;u l'wninhn, desapare('eralll ll1is-1
lIlUV('I' a qUl'si:'io para dianll', qne lcJ'i(lsalll('nlc, sem qualqucr v('sli�i(),!
ell('ulhou llll!]1 hl1l1'bado fétido, ('n- ,causando dores de ('.u'];e(:a ii "údos I 'n.", t..1l -.- R..,.,dflllcla: S.a I"rM14eate eo.ti.abo, ,..

vellenan([o a atmosfera da exemplar diplomat,!., ullpenhado!> iw sua pl'O
con('úrdia e lJlllfJj', rein,mtc no seio cura, Xaluralnlellte nllo fOl'mn os
das Xa\,'ôes l-nidas. Devemos ]lro� lobos. 1)(lis na Polônia nli!) existpl11
('UI':II' 'Illais pl'o(L1l1damenle, j)flrfl' 11l1lis lais esp('<'Íl'S de Hllim<lis, em GIRURGU GIilRA1. _ ALTA CmURGI� - MOLll:�TIAS DJil SIi:NHORAI! • PARTmI
]Jodermos acbal' as raizes do mal i \'il'lud(' da C')Il(,llITi·nc.ia apn'spnta-I Formado pela .Faculdade de M<,(hcma ,da U;llIv€'rsldade de ,São Paulo, �ndf' to'

. .

,.

! - Ulslstente por vál'los an<>s do ServIço ClJ'Urgico do Prof. Alip,o Correia Neto.
raIZ('s (tLll' devcrlam ser alTflllcadas e a

.
pelo;" ,all'lllal's, lelH1.<' pr(lvl1\'�l- Cirurgia do est?mago e vias bliia!'eS, inte�t!nos (le!ga�o e grooSú, t.irólde. rins,

e destl'llJ(las, para

.0 bel.H da causa jl!t"lle, fugl:!o� pllra f) .:\ol'le d�, 1:<'[(-11 :>róstata, bexl«a, \Itero.

OVár.iOS
e trompas. v:U-1coceie. hidrocele, varizes e hérnia

C()IIlUIll e da paz mundial. O l'�ro I'l)pa. na J'L'gHW das tundras. Entre- lu:l u r; horas, à Rua Feli�Os���rlt��i (altos da caoo Parabw). Tel. 1.698
lat:Ii, segund() llleu parecer, reSIde lanto posll'rl()['jJll'ntl', velO <I se SH- RESIDll:NCLA: Rua Estevee J11nIor. 179; Te!. M761
JlO JIlalflltladu "C()lllité de Luhlln" h(,l' que lal dcsapal'('eimellto, foi I ---------------------------------
que i1s \'l'ZC� gostaI de brincar de ()(':lsiu:1ado pelos s('JlIJ()\'c!:) de LU-I DR MARIO WENDHAUSENgllYel'lll) legitiJllo j)olo[]ôs. blin, que chrga['all1 a<lé ll]PSIJ.llJ. a i

•

Primeiro, 03 seus C01llponl·ntes. C()[�t\':ttar v�ü'io� lllemhros da (:es-! (Diplomado pela FacuIdad� Nac. de Medicina -da UnJ'nl'8ldade do Brt.e!J1
são na maioria súditos russos

nas-I
tapo, incorporando-se ('omo peritos, I <l:x-Lnt,.,ruo do s.e,..,.!ço d. Cllolca Médl� do Profetl>ror Onllld.o OU'velinl. m«1Ico d.

eid()s na

,HlJ�s.'ia
l' Illflis (·<-:nlll.IÜslas (,lll S('![ corpo POli,c. ia I: �)es,�y forma, I Departamento 4fl Sai1de

que ü lJl'Opl'lO LenlJle eSta 110 rJl1 os membros do COI\II te, .nan alme-I CLtNlUA .J!lJ)U:A - •.oI6RtÚl8 bl�.. de adulto. e m1anoaa. CON8UI/J'ORJO

pessoas, nüo possuindo assim, cr('- .imli 1I111fl paz sinceJ'!-1 enlre II P01Ô-!
> IUflKllJII:N{;JA: RIU! Jl'ellpe 8chm1dt I\l. 18 - Tel. 81J. CONSULTAS _. 0.811 •• III

deneiais ]>lIl'a g<lnhar a ('()nfiallç:�1 nio' (. 3 Hússia. j)ois isto significaria ----.----------------------
do povo [)o]onc·s. Exceto 1I1gulls 1'a- l) S('11 fim. (' dcsagl'lHlanis }Jl'uCl's-l DR ARMANDO VALÉRIO DE ASSISnúliC'o.i llllscidos na Po.lônia, n�·-I sos, p�los assassinato.s _

('olrtrtirlos,!
-

JllllUn sc' !ornou conheCido no paIs ('x!OI'SOl'i? e a apl'oprlaçuo de bens .... �érvl(OIl fi., Clínica Infantil da Aselstênei. Municipal •

de seu n<lSCilllcnto, seniio pelo maior :llllpio';. A.pro\'l'ito·'IlC para dar OLl- de Caridade
O]] 1�lenOI' ilLIIll�I'O de anos de Tll'i- 11'0 cX�'l)]plf); o "MnhillPÍe Jl}jnisle-, CUNICA MIDIC! DE CRIANCAS E ADULTOS
slio, Ú qmrl f01'31l1 condenados llOI' \,)ld", de I1Ill lal Osohka �IO],ll\\'ski, I üONS{ll,TóRIO: Roa Nane« lI�aChadO. 7 (�!ííCIO S. Franclaoo),
dCliU)'i, "úrios. Esles hOlJleJJs estlio r]('c\'('lou " 1IllHiallça da d('llDlllina-! ConRultal da. 2 à. 6 hOl'al
dolados ii!> lIlll servilismo tal. que ç:{o rI:1 Alameda de Chuf'chill, lIllla! HE.."iIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78�
os reLJai�lIlll aos olhos ([,os _polone- das prineipE.is artérias d�' Y"Tsóvia" I _

sps, e ,!te .I1I('SlllO dos prllllrto.� rus- que j','ccb('u esla r]cllo111IIlaç:w [)ori DR BIASE r:"'ARACO..,...._-.........w.-....w....-_........- ................._ oJ'denl dos dirigentes do (;')\'(,l'no I • .-
Sahll'JTàneu, em l!(lnll'nagcm ao· Médico - chefe do SeT'Viço di) Sllillfi do Centro lle Sal1d..
Premipr Britânico, elll Ala�lll'da de i DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
Slalin! Qne faJt,1 de l\lod"raçiio do� 'MBOS OS SEXOS - HATOS INFRA-VERMEUiOS E ULTRA.VIOLETA'

I �rl'lilisJllo vil e ridíclllo! O Mnre-
I

CONSULTAS: da!! ii às 6 h. - R Felipe Schmidt, 46
.
('lu'; Stalin, como todos sabem é mil R.rni.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648
hOll1PIll lllodesto, e COlll c('rteza ell-

yergonhaJ'-sc-ia, CI)11l lal l11edida,
digna de yi!ôes e (·scrll\OS. ltle e I
seus gCJJ eraLs, �ssil1l ('OlJiO S('IIS es- i ClIníca médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
ladistas, nulrelll uma adminlç'ão: Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.

I DR. _REMIGIO,sem limiles, p.;JIl Grand;' Salndor CONSULTóRIO _ Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas, Fon� 12M
do .Mundo e da Libl'l'fladc, c com RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77. CLINICA ••DICAcerteza o magn{ll1ilJ]o :Vlarechal Hus-

O DA
.ol6enu Interno. de SmhDru • 01-1•

."0 corada se ta] falo chegasse aos DR. GEBHARD HR MA . Ulç&I em (Jeral. CONSULTORIO: RU18
seus ouvidos, :\li1h:1l'es de tais faltos "eltpe 8ct-.mldt _ Ildl!fClo A.mtlla Net.o.
COJI\'e!)('t:'lJ II dep!()r:'IVPI dis('[lrdia Especialista em alta cirúrgia e ginecologia "O!WI 111ft, ••• l' • 14 .. \7 barca 8'"l'IItr(_' dois U:l'andcs !JC\'(IS f'�la"(,s, Hospital "Miauel Couto" IID-&NCU.: , Ll1rgo Benjaminl' basenlldo-sp nel("s é (IUe os russos I "O

I lBIRfu'\1A (HAMóNIA) - Santa Catarina Con.tante. 3

;::{h����;��.;����.�'��;��}:�::,�'�i:.jr���{:IA exporta"ão britâ-IFraco Desan·lmad·o e tr·lste'toes que 'J� esperam. jj Isto u'copte- V
ce Cll! desfavor ii Cansa das ])e11l0- J·ca de máqul·nas ••• •

(:r<l('i�s, .,f'n,�J.I_p�](_I() de ul:gTi�� b.iz�l,l" n
"'. I Viver dellse modo ê morrer aos poucos,13,u t�� c,.:r",x:(s d;)s :l,�,-f:IS(.I?[,�S Lond�'cs, (h. �'.S.). - Seglln(�() _ Tome ARRENAL! Tome LACTOFOSFATO DE CÁLCIO!qlk,�lln(L eXIstem llll al",Lllls lM1SlS l'l'vc]aeao d(� 1JIII leclllco desta Cd-

T NOZ DE KO'cAIE' '1 GUARANÁ I(h J l'ITl'I 'l 1
"

I
-

I t
orne .., . xperlmente o mI aqro.o .

iiiiiiiiüiiii.- iiiiiiiiiíii iiiiíiiiiiiíii'iiiiíiiiiiiiiiiiilií·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii VIda '·t�_t.,ti�ll�t'l.I�·r,�. (.�: .l��I'CI.U� r Mas .e dueja ullar todo. e.l;e. fortificantes ao me.mo tempo,
_ 111 US !l,� l � , UI,�I�.�a �tl:� :.1 Illlen, cientificamente dosados, tome TONIFORÇA.

1
i t(:H�aBP(); ItH11I\n,II I,) �,.dJJ I <;_<Id'k nt TONIFORÇA reune em Rua formulo todo. as.u elementoll ell••n.

S ta e" a ,...,,-e rdadLJI
'

�ra-. re an. I,a, 1 org:lI !z.�ç'no : L1 -

ciai. à vida!
.

-

I �_'. flelrl, �traves de sU,a S�(. ao de e�- I Por isso TONIFORÇA é uni. fortificante que vale por 5.

atos de todos os modelos e dos tipos mais I nd��.�:j& r;�:ebr�:1f�����:;:;:�, u��()j;,���:! TONIFORÇA tônico para os fracDs, força para OI débeis.

m dernos, inclusive Sandnlias paro praia ao olcance port:.tnte pedido de maquinári'a I N. B. - Mande leU nome e endereço para o repre.entante nellt.

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros industrial do l1lini,stI�\) dos Supri-' E.tado, Machado & Cio•. Rua João Pinto 13· FlorianÓpoli., e receberá,
lllcnto? e Recunstruçao l�olrn�gL1e.5. pelo v.olta do correio, gratuitamente, um exemplar completo da no.

PREC_.OS SEM RIVAIS! Essa llnporlanle orgalllzaç:ao do vela «TRES VIDAS» de Amaral Gurgel».
Reino Unido esl{1 perfeitamente
em cOll(lkões cI e abastee,,)' os mer

cados doO além lllar de máquinas
slljeitas às Jicenc,'as de i.lllpoJ'ta�·ão
e exportaçào, inclusive de llláqui-
nas :para a indústria <ir G e de 12
a 24 H. P. e de rJ1olores marítimos
"Vedettl'''. Esses )11ot01'eS foram
instala(h)s nos hotes sal\'H-vid'3S
dos navios da Marinha .Mercante
Britânica e adquiriram, durante a.

guerra, grande r('l)llta�'ão pelas' COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
suas qualida,dcs rJp<Jllonstradas em I R�presentaçõ.. Transporte. Marítimos; FerrO.l1i1ufragios vel'ifieados sob àS pio-

II
Consignaç5es •• Conto Própria vidríoa. Rodoviário•• Aéreo.,

:!:s......�:.�A�\I�)f:E��NsT·A·PS.?�c�jr��:i..,·3s .."O·O_A",,"'. -I R.ua
'l'Pp·advroimF.enrtroeira, 6 Casco., F6go, Acidente. do

_. "
" Trabolho. Acidente. Pe...oai.,

I I
Com essa ínfima Quantia Voe� CAIXA POSTAL, 117 Re.ponlahilidade Civil e \tida.

'1.
I:'stá auxiliando o seu pró ...dmo, Endereço T,elegráfico « B O S C O"Contribua para a Caixa de Esmolas

� ""- � ..,.,�II-"l""" "'_".__.. aQ� Indi�entes dI) FlorlanóPll1il.l. ,_. ......:---------III!r----------__..

Muitas bonif.cccõ ss e médico g a 1S

Tudo isto por crpenns Cr$ 1,00
-

(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 Mí

serícórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nv 18 - Florianópolis.

'ormado pela UnJ:vera1dad. d. Gen.bra
com pr6t1ca nO!' hoaplta!.. europeu.

Jl1mca m6dlca em ••ral, pedIatria, .doen
� do 8lflema llerTOIlO. aparelho IfWf.o.

u:r!!ll4rlo do homem e da mulhw
u.ta..... l'�eatoo: DR. PAULO TAVAR"
Curto ,'e Rad1olotr1& CUnlca com () c1r.

"a.no.l (I.e Abreu Cam:pan&l'!o (810 P1lu.
�. Il8pectallado em Hla1ene ...dd.
?t1bl1ca, pe1a Unl'vereldMe do Rio de Ja
lI.etr.o. - Gabtnete d. Raio X - lllecÚ'o
eard1Ojf!'tf1a c.l1n1ca - Ketabollamo ba.
alI - Sondqem Duodenlll - o.bJilleIA
,. tIlI10terapla - Labontórle d. mwro..
oop1& e. antu.. cllnica. - Rua r_do
If.cbad,o. I, rone 1.11Nl, - .·ior1anóIlOl�

A da Polônia

DR. ARAUJO

Dr. Newton d'Avlla

voz

DR. MADEIRA NEVES

OperaçÕe.·· Via. Urinaria. -- Deen
ça. do. inte.tinol, réto e an.u.
•• Hemorroida.. Tratamento da

colite omeaiana.
Fiaioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meirelea. 28.

\tende diariamente à. 11.30 h•. ai
à tarde, da. 16 h•. em diante

R••id: Vidal Ramo., 66.
f't>n. 1067

,.

ODIN

�

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
c'u.rao � Averfelcoamfmto e Looga Pr6t1ca no Rlo d. Janeiro

JOIJU!IULTA� - pe.. m....bli: «tarlam_te da. 10,30à.12 h•• à tarde flll:Cepto ao.
...I>.doe. dA8 l8,10 lu> 18 boraa -_ CONSULTóRIO: R•• JOIlo Pblte .. 7, ..,bra4.. -

DR. ROLDÁO CONSONI

t"

lH e IlECOMENJJ.I
.,

Não comprem seus calçados sem visi1:ar o

�(Tamancaria Barreiros)
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

DR. SAVAS LACERD.A

Dr. LAURO DAURA
..."""taU.ta em Doell� 4. fllellho

raa - V lal Ur!Jn6rl.aa.
CurI!lD de especlaJizaçAo ele Gineco

logia (doenças de SenhorUJ com o

Professor Moraes óe BalTOS. da Fa
culaade de Med.iclnll de 840 Paul.o.
Trat.amento eapeciallU<Io, m�lIc(l •

�ll'(\rglco, das afecções do aparelho
genital tem1nIn.o (Utero. oTÚloa.
(,ro.mPlU, etc,).
Cura radIcal da. l.n!lam·8ÇÔft 4011

.nexos (OTários, trompas), eem oj)e
rllçtiOJ. ·I'ratamenl.o de todo. .o. di.-
""�"11>@ ela mea.tnaaçAo • da ..term.
..1Ie.

.

I;' ... :'.*: ;ii.�.
. dLamento moo.,rno da .1>1_0"*

�.. -Iluela e crôntca. em ambo.t OI
se-Jlo.. por processo. moderno. iI'Ob
contrôJ� endoacóplco - U:I'!'b'Oect'J)1a
- e ele labol'at6rlo

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr, ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO:

FISIOTERAPIA - DIATEIUllA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS; - Ou 10.30 .. UI

"or.d e dü � .1 II.
C()nsultOrIO Ih"" 1·Ir.dlll.... I.,

lI'.oM!: 1.663.

"fi. ANTO�IU MOl't1Z
DE ARAGAO

0Inr..,.,... �1M!d1.. fJltalea * I'!I�
le &oras. Par10a • '-IM c. •.

:::ONSULTÓRIO: R, João Pinto 7 Diá·
1ameJ1te da. UI." n bar.. ' I:UiMJ.OAH.

._----,---_._-�.

R. H. BOSCO LTDA.
l'fAJAi - S· CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" j I 15 ATACA TODO O ORGANISMO

Em ofensiva os
.

brasileiros Aparêlhos elétri;�, ���Jlg�:;�t�IL������� §fi:�;�:. S�����:�Ôh��
,

.

A Instaladora de F'lor lauó- belo, Anemia, e Ahorto8
Com. a Fôrç,a' Expedidynar',a g�n�ral }lascarenhas passou-me o polis à rua 'I'rajamo '11.11, avi- Inofensivo ao organismo. f\O'rn(�ável como licôr.

Bras íleirn na Itá lia, (De Fr-auci iinócu!o e irul icou-me o lugar exa-
'

" ,
"

.,

HallawoJls, Ccpvright da B. B. C. o de onde os nossos homens co- sa a sua dlStlllt� .fIeguesla, que O ELlXIR 914 está e provado pelo D. N. S. P.

atruvés do B. N. S.) - Começou fi ueçuriaui a atacar, Fiquei com os dispõe de operarios hahí íitu- corno �,uxi!inr no Ü-ntl:i1nt.'Dl0 (ia SíHlia e Reu-

nallll('nt� a �)fensiv:1 ela pri�llHven l.lhos grudados nu ponto indicado. dos para executar instalações matísmn da mvsmn orlge!8. _

no NIe(�lj.el:rane�). Cada rcgllll_cnto ,_e�s(JlI \l ru](l? das granadas, JIIas de Luz e Fôrça em geral, for- VALIOSAS'" OPI:'ll�OES
cada d ivisáo, cada corpo do :)0 c l flll_na<,'a espessa conl in uo u ren le "', ., ... + o' .'+;
30 Exúrr-itos _o' sendo que no [\ tu sólo. necenuo orçamento gratis e O ELlXm «91ft», dada a sua

Iul aiu os brasileiros _. tem sur Quando os nossos homens

avan-,
sem compromisso para seus base. é ótimo auxiliai' do tra-

detel"lllin:::da Iunçâo nestes II ia: -ar.uu, fez-se novamente Ulll haru- servicos. lamento cia Smlis llrincill�lmen-
Listór-icos. O., exércitos esta? ,Pl1: 110 e�surdéceJ?]" de, granadas e. Possui também oficina espe-

te nos ca�o� em Q'�a 11 VIa bo-

pcnhados na luta contru o !111m, uorlen-os alemães. Casas e Jazeu-

r
. .

,," I cal é 11 umca nesslval,

go do Al!I:in,tico. ao golfo de Gênuva las ,lle�aparecÍalll .numa nuvem c:ahz�da, com tecn,lCos protrs-
1_

lã) Dr. Benedito Ta.!osa..

e S{'U objeti vo, conforme declaroi ie po e fumaça. Pipocavam, de siouais, para consertos de apa- �
o marechal Alex;,nder" é p o-Io ,f? ustuní e a instante. llll'lralhadora�.ll'êlhos elétricos, enrolamento

-'"',_

...
,,__..-.........._,,''''''''''''''-'''._=--'''''.._�._�����-�-�_��''''�mw��������=�

ra de. combate. � alllb�m .na I!all, dUl"ant� as -1 horas que' se segui- de motores e dínamos estabi- Uma nfiva e" ir""daos exérci tos desciam liquidar nue um o ruído da batalha

p!"osseglllll.!., , .,,' ti O (lU·

,(.I.. iata'J..l!l'Jl!e .os ["emane. scentes
.

d: .las os nossos soldados progredi- Iízadores, fenos de eng?l�ar, •. '" o

,.l'J1Ipr,esa fa!icia de Hitler. Sei que um, De tarde, a luta tornou-se fogareiros, aparelhos médicos na Blfinanl3-

a y1'ell?iva: é um c's!or_ço combina- nui s árdua? mais d if í

cil, mas o e outros, com exceção de apa- "
.

,

..
.

"

,dn','de "todos 'os exercllos, Entre- .vanço conti nou sem esmrn-cci- , l l 1 -ádio Londres, (B. N, S.) - A abcr-

tafito, () propósito prlncipal destas nentos. De noite, o clarão das pe- I� .. !.�,.".c..�"..:"",,",,� ....m""�1
tura da nova estrada ele 90 milhas

repor tagcns é lia!' aos hrus ileícos 'as ele artilharia i lum iuava u céu

I "I
de comprimcuto entre as cidades COMPRA e

notícias� das .suas próprias fôrças 'Ill volta de Montes« e, apesar dos

NOVO H'01'El i ele Taillll c' Enleva, a primeira no VENDE

, expe\!icionárias. ::\1<1s tudo que dis- .cntrn-atuques inimigos. (JS nos- _ �
"ale de Kahaw e a segunda no do •

ser sô.bre os ,�oltlados hras lleiros .os homens nào cederam (J terreno .

.

'i
Chi url wi n , constituiu um notável Idi(:)ma. por-

,
'kJi. de ser colocado ,']}1 sua devi- »nquistado. () general Mascare- l

. .

d � feito da engenlwl ia", - yscre\'e tuguê., espa-

cj:,I,,:p.el'slJl'cfh'a, ist<) é, dentro de ,<lhas estava de Nojta ao posto clt' de Miguel Rodrigues e � Ull1 cUITPspondenle pSjJecutl (,IJ nhol francêll

quadro ,da frente oriental e ocitlen· ,bsen'a�'àu ontem, de manhã cedo. I Sousa f ··'\'illlcs". ".\ rodo\"ia foi CUIlSlll1i-, �. '.. �'I in�lês etc.
'

tal. COlHO um lodo do qua,l dumo! ,�,staYa calm'o e não mostrava o .-, ", í da COIII "hessi<1ll" bitumiooso ou!
'

•

,Ilotjdas no 110S:;0 Ilüticiário, _ no· Illcnor ,�jnal dc cansaço, Tilinta- I Angellílil, IVlU�lClp.O ! "bij-hess" C0i!10 é vulgarlllcntl' Rcmance, Poesia. Religião, Aviação,
-

tíeias ljue ",ia publicarias IlOS pró· ;am 'ininterruptamente as baterias de S. Jose ! chamados, em YCZ de pedra ou IlIH- lVhtemótica, Física. QuímicCl, Geo-

"'p'l'ios .i'ornais, ".\SSilll, os brasileiros te telefones e o comandante da (Viagens 'diretas ou via eadall1l'. () "bil-hess" fui in\"Lnta- logia, Mineralogia, Engenharia ci-

'(',s1iveral1l tÚ\ frente de Bolonha, e!ll ?EB expedia as orrlens com ealuHI S pj)
do na Inglaterra e cunsiste de fi- vil, militar e naval, Carpintaria.

ap'ôlo ií'10a,. 'Uivisáo de :\irH1tan�la' I precisúo. A luta era difícil e nin- :
e, [O ras til' "hessial)" ll1ergl1lhadas Clll Desenho, Saneamento, Metahugia,

HIlH'I'icana. ,desde () sábado pas�a· ;IlC'Ill lllais que () prúprio general IDEAL PARA BEPOISO í betume ]),lra se tomarem ímplT- Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo-

,.dô. Já dt:'�(;l'{'"i a lula, segundo um lUostroll mais confian("a. Estalllos,
: mea,'cis, cOllstituindo excelente torelf, Hidráulica, Alvenaria, Agri"

'ic"stelllU1ÜI'I:) 'do' genl'ral .Mascare- ,final, empenhados na,"lula Qlll' es- Não se aceitam hóspedes material l)ll1'a n pavimentação de r.u!tura. Veterinária. ContabilidClde

Ilhas': í\las isso fui no sábadü. Vol- ÚV:lI1lUS j)repunll1rln (lt�'allte lon- portadores de ffiO'iestias eslr�:lllas e acrúdrol11os, tendo sido Dicionário•. etc, otc.

lei na manhã dll dia seguiille e ve- gos meses. E a mant·ira pela qual utilizado na conslruÇ"úo de pislas��

rifiqLlei qu� a, situação tinha sido 'stú lutando J) soldado brasileiro
I contagiosas na X()�·lll'l!l(lia .. () "bit-hess" não O I d d

;�llel'alia�,. 'Estúvamos firmemente .)I'ova que 1.1.:10 foi esse tl'mpo dcs-I
.

_.

'-=.
·....,·............-1

necessita de allcel�ce para seI.' aPli-1 san o 'o ia
,inslalfl([l)'s nos arredores de :\lonte- penlicado. Os primeiros di<ls da

- cado, e a slla a�'ao dtlermina H

, se e as lropas brasiJl'iras se prepa- [gralld'C balalha sãu difíceis e inlle- E· UZ'
.

<li' I co.nservaçlio (,lo conteúdo de 1.lU- .

..-

,raVHI!1 para alacar ii Cil!a.d�," Logo cls�s,.l1las eShH! cOl1\'e!leido de que .'

.' l1�lda(le �l�) .solo compacto ahalxo Si. AtanaSIO, Blspo.e
(lC'p,OIS; .

a nossa ,�rlI1lJa!'la �UlJ:H;(,':ou o� Ulll�l)S :rue telll lllO_tJ\'OS de prcu- I (Lt supri [lC'Je I1Ul!l. llJ::el eon,slnn- Doutor da Igre,'a
a eastlgar us defesas (la C"lcladé'. O Cl1paçao sao os alemues. l.e, aflll1 de que ele l1aO se !rans- ..,. .'

I forllle em Inlll[' 'ou porira. A nova ,l?l1llna e. <l: orlJem da Igreja co'

fA'RMAC'IA 'ESPERANÇA R estrada ;lO sul do vale de Kahnw tohca, e dlvma e sua conservação.
",.

, ,

.' ..., .

.

fO.i eunstruida nlll\la média de uma
Isto não impede porém. que Deus

.0 Farmaeêtttf.,o .NILO LA tIS Illlllha pur dia, e é bas,tante ampla escdha hon:en� ao,.:' quais encar-

Boja ti ÍUIluI.Iah � til n& �wicr1� fll ' d
para aco!llodar facilmente duas regue com a dlreçao ou a defesa

....... .;__ ,.c'-..r.....,uo&l,' _ B�_valàa � ...�"* ri-or Um Novo I\�efo o' colllnas de trúfl'go. Levou sómen- da Igreja; :ral def n>cr escolhido foi

." �çe �e "rr,,�
.

_ ", I te quatro meses ]Jara ser construi- st; AtQna��o. �chavam-.se reunidas

......._.
" ....�.'......W......�..CI1......__.. ..,,"<!l.,.,..

Ao atender as Es�relas ele Cll1ema de
\
(la em \'ez do:; outros meses (ll1e

neste herolco lutado]:, pela pureza
. H,?llywood um medICO. descobnu um '1 .... " I ' " .. .' .', ' ,. da fé tôdae s • I'd d d ",

metodo segul'O c rapiclo de remover o
el JUlll s�( O l1l CeSSdll.lS se lJ,1 Slla .' L (l. quo 1 � as ESe]a

excesso de feia gorrJura, Comece a per- l'Onstrllçao fossem empl'eO'ados a
veIs para .01 hrn. O Jovem qua

der peso na, primeiro semana e muitos téCll ica (' (JS maleriais "'comuns. r,Q.scsra em Alexandria -Egito-.
qUJlos ao mes. Basta tOIJlar 2 pasttlhas ])' , '1 "I

.,

t I' .{' em 296 de pais ·t· t' :l
3 vezes por dia. Este novo método, cha- I

Oi.s llJI I/l'Jl'L1 os ,]a ra egaJl1 (J[l- .

' mUI o eE Icno Oll,

rnado Formode, traz nova vitalida- ,riament(· por ela para levaI' abas- pOSSUlO um ardente desejo de sa-

de: ..saú1e �. �n.ergia ,com.o tambem uma � Icci J:]('!1 tos ao i4" Exércit!o" be."., Uma inteligência p.metrante
apv, enc.a 'Cd a,ntc, da úlswJver a gor- "1. ., . , ' 1 ahada a uma

,.

f"1
dura. V. nao so se sentira como pare-

ccnc ue o em J cspon( ente. . ,memollu .

.:ICI e te

cerá 10 anos mais jovem, Nilo é neces-
naz fazla dele urn sáblo perfeito·

sario fazer regime alimentar, nem usar No trato com os homens ero mui-
drogas drasticns, ou ,praticar exercícios to afáve 1 Mos f t d SUCl
en1 excesso. Atua. r'Judanclo a nature- "

. J Q on e a

�',a, IF'fjlr.·nH-,d,�. reduz a gordura de força e de sua coragem era um

'''11 moclo f�ara1�iQI) co.mo v, 'kseja. profundo amôr de Deus qua se

Peça lP"OI·ttlt>dc., }H,']\""' rneSlno, em mani.&e ta t'd d d 'd
qualquEl- fann,lCIH. .\ r;O::�'a gara;:tia é ��.

.J. S va na san 1. a e
_

e VI Q.

a S:.la '!1aior prc:, ,'àG
Todas estas q ,u aI 1 d a d e s in-

r:l3lr. S. l. P. C::nxa l'o<;üJ 3786 _ Rio vejáveis recomendavam-no 00 cla
ro e ao povo para ocupar a sé
episcopal de Alexandria. apesar
da pouca idade do escolhido. Logo
de início teve que enfrentar os

hereges arianos. Cinco vezes foi
expuiso de sua cidade e enviado
para o destârro. Elites anoll que
pareciam perdidos, empregava-os
para a oração. para obras da mi
sericórdia e p�ra trabalhos cien,
tíficos. Até o dia 2 de maio de
373, data de sua morte, conservou
o viqor intelectual que carateriza.
va sua mocidade.

.

,: .

EOI,TÁL (P'1SiI:� de 30 dias)
Devidamente autorizado pelo sr. CeI. Prefeito Municipal,

convido a todos os' proprietários e arrendatários' de 1.er1'en'18
que ainda não terminaram o tempo de arrendaI:l.ento a ccm

par�çerem na AdmInistração deste Cemitério dentro de trinta

(30) dias, afim de Jazerem o registro dos mesmos em liVf'J

competente.
Outrossim, aviso a todos arrendatários·' de terrenos eu.l0s

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

.�.� .conta! da present.� .-da�,a, reauererelTI novo's .arr811dan.lentos ou
'.

exumação, sob pena dEi fLnáo' o referido prazo serem os mesmos

exumados e transfer�dos para o Ossaria Comum.

Administração do Cemit�riq Publico de Coqueiros, Floria
nópolis, 26,de abrir de 1945.

,

(Ass,) "Pedro Germ,ano Müller
Administrador

5

I�_�.,�_.�.:,.:_�.W'�\" ..�� bJ�!� !�N�!�25 _�:!���4�
-

_ � -� (em frente ao Tesouro do Estado

nnRTOnO pnTOLDGlCnS Florianópolis'
Medina Parm, Narbal Alves de SOUZíl

Parm. L. da Costa A'lila
Dr. H. G. s.

DE PESSOAS TÊM

I

Exame de sangue, Exame para verificação de concer,
Exame de urina, Exame para verificação d .... gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca g cabelos, Exame de-'fézes,

Exame de secreções.
Jl.utova�cinas e transfusão de sangue

Exame quírnico de farinhas, bebidas, café. águas, etc,

Agências e ReprJ'lll'0ntaçõea em Geral
Matriz: Fl.orian6poJ.i1l!
Rua Jouo Pinto, n. 6
Caixa Pmltnl., 37
Fil:al: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto:-" r./n (Ed;t
Próprio). - Teleg�nmu5: "PRIMU:;;A
Aqentfilll no. pi'incipoie mur..icip�'",

do E"'''ndo

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

SANGUE

Prefeitura MU.!licipal ;de ,Fíorionó ..

polis-Cemitério' de '. Coqueiros ....

-

MACiL\nO

Sedaso Casemiras

DO
M/utGA hHllSTRAD

ãtesto que apliquei muitas
vezes () El.IXIR «91 ft» obtendo
sempre os melhores resultados
no trctamentc da Sífilis.

(a) Or. Rafael Bartoletll

NOVOS e
USADOS

e Lãs

Cí. \
'il!!

.-. ,� '.

S01\ RPBJLI_J]
� loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Eud. Teleg.: «�carpelli» --- Florianó,p.olis

,.C

()-RLi\
Rua, ,Conse!heiro Mafra, 36

.

.

Caixa Postal 51

Ni_·]'-"-jO-- _) ".-'

---

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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B.
general Arnold elogiou calorosamenle o

de C·aça da Fôrça Aérea B�asileira,
Primeíro Grupo
na Itália.

Florian6polis 2 Maio de 1945

Inaugurad�s as
novas inslalacões
do t- B. C·

Libertamos a França para
sobrevivermos, diz um sargento
nctte-smerkano

Pelrop()lis, :W (A, ;,;,) - Pelo sr,
('

" Paris, (SFI) - O jovem sar-.etulín Vargas foram inauguradas ,

as no vus insluluçóes do Prilll�'i!'O genro amerrcauo lDdward Ede[
Balalhã�) de C;\f;:�l(101'eS, COIll se-le mau, que esteve hospitalizado
lles-I:, ,('Idade, I..stiverum presentes em uma clíníca francesa pu-" m in ixt ro (I'a Guerr., c aHas

alltori-jl,
, .."

'

da(ies militares e civis. blica 110 jornal do exército nor-

Dando início ii cercmônia, () LJf{" te americano "Stars and Sti
sill!�llte da lh',pú1bliea inaugurou a, pes ", algumas das suas ãmpres-
1��[I(:a de' bronze na f!lla I estão, grll- sões pessoais. "Não devemos
I ,udrlS os 1101l1'l'S dos Soldados Expc, '

Oi<.;ÍlJllúl'ius p')ltellccnles áqueln es�uecer nl.u�(,a --::. d iz -_._ que
unidade, que' integram a FER e que

foi O soldo trancês, e nao o
IOlllh<lJ':1m como herúis nos campos nosso, que sofreu () jugo do ín l
dl> ,!J:1taJlla C:I! dd�'s� do Brasil. ntizo e uue fomos apenas in-"'ess:,. ocasiao fOI Ii da i ncisiva c' ,b -

,

vlnqucnl e Ordem do Dia do co-I cldentalmente libertados da
mando do Ha1alhüo, I França e isso pan-a assegurar
Foi lI,ma eeril,llÕ,lJia tocante dI' ul-: a nossa propría sobrevivençía.to sentido pa�tl'ldl(,:'>, (l11C fez I'('vi-! Desejaríamos _ concluí o sar-

ver lJO e!�l'aça() de todos a saudade] .

. E"". .,." ,

e I) respeito por aqueles que souhe.!
gento "�elml3n - v et a li 1 an-

nl.�ll, morrer pela grandc7.:1 C' pela ça desen.peuhar n ovamento O

g�(�I:::� �j!)_ !lrasIl. __ pp _

seu papel de grande potencia.-'"Ir. �•• 1iV�.. _ • _ iWF ,.. _ _" _ _._._,...",.,._" ,.:- _
_••_...,.

Laboratório de Análises
Farmacêutico

SEM ADR�
- Sahe.?, o Maneco q\m� vender

Q «:Pil'Qta». _harpie e comprar um
barco a moto!'. ,

- :Mas nao � um tanto cedo
para .e pentiar em ga","oUna?
- Seu quinto I Etlt�o na.o aor,,'

4i.tM no $l43'Qg.nio1

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R AS·';
ESPINHAS, ETC,

Concessionários para todo Brasil Messina & Cia Ltds. - São Paulo
Representantes para Santa Catarina - Z. L. Steiner & Ciso

Rua Tiradentes n , 9 - Fforlanôpolis

As comemorações de
-

OLTIMA H-O·RA
r de maio -

O. ohefe. militar... aliadoa g.d••.
Florianópolis viveu, ontem, nar_am a abertura de 6 jArdim.

horas de indescritível entusias de mfancia em AUlchen .enllo a

mo face às comemorações do direção cO,nfioda o um

•

prof.... r
D1'8 do Trabalho,

alemão diatituido em 1938 1M!) aer
... onti'lIQlIi'ta. .

.

A's 19 hora!'! c impacta. massa •

popular aguardava, frente à Alfred Heall,; irmõ,o de Rodolfo
Palácio. a' palavra dos oradores Hei'. foi captura40 pelo ']. EA'lCi
que. associando- se às feativi-

to, rIG fronteira ;heco'.llova.ca..
dades da passagem do décimo O. r�..o. çonquj.tarom Bran.
anivers ário do govêrno do dr denburg, Wazen. Malchin. O,eia.
Ner êu Ramos, -se far iarn ouvir. WQld e Itral.and, na Aleman\'to••
Pouco depois da hora marca- Oldeherg ria. Chec:,slovo<Juh, .

da, foi levada a efeito pelos -

trabalhador es, comerciantes e
A. tropas franceflal, que in90di-

zoam a ilha Oléron, limpara,m, com
industriais. 8 {(marcha au·tlam· p·letamente de :olemãea o lItul da
beaux» programada. il�o. coptural;ldo muito. prilio'
Os manifestantes, conduzindo Junro•.

•
viste I:)S cartazes. desfilaram .

Informa·ae que Marcel O�t, , •.
por várias ruas da capital es- P' L I hlerre OVQ c egeram à front.ira
tacando !rente 9 Palácio. sUíç,:;, deaejando entrar na FraRça,

Os altos,fala: t�s do D.E.LP. *

e da Empreza Je PrJpaganda Tropa. americano. de.embo.rco-
Guaruiá Ltda anunciaram. eD�, ram a léste da QrClnde ilho de

, Bornéo, perto. do potto de Tara'tão, 08 oradores que tom�nam kon.· No càsembo.rque cooperam o.
parte nas manifestações. oustra!ianoe.
A seguir, se fizeram ouvir os •

srs, Lourival Almeida, Mario D?' alemães não evacuoram Cl

Lacombe acadêmico Antenor m�morcQ. cenforme se tinha
,

., nohciado.
Tavares, dr�. VItor LIma e AI,

\
•

ceu Celestino de Oliveira e o Foz hoje 12 dia. que .. luto a.m

operário João Xavier, que fo Bot]im. Oa combate. mClie fort••
ram muito aplaudidos. e�tao.ee dClz.'do no Jardim Zooló

. �. ' glCD, %la Umtter den LindenPor u bmo, agradecendo as Wilhelrn.ttalle.
• IIQ

homenagens que lhe eram tri
butadas, usou da palavra o sr.

dr. Nerêu Ramos, Interventor
Federal no Estado, cuja oração.
como a dós demais oradores,
foi entusiasticamente ovacionada·

•
O gral. Eisenhowel' relicitou c
l' Exército per ter cenquietg,do a
cidade de Munique, «bergo da
be.ta do norilmo». .

•

A censura lIôhre notícial de guer.
.............._,,_---" -.."................ .... ra ,esconde a distancia exata Q queForam enterrados o. BroeUeÜ08 I. achClm do Pono

do Brenner.
.

•
A lnglaterro enviará grande nú-

mero de hombo.rdeiro. 'poro Qu�l
lia!" 011 Estado. Unido. no ataq).l.
ao lapão.

.

OI neo·ueland:". do 8' Ezé,.ci�o
atral/u.aram. O rio I.onzo, atingi.
ram Monfg,lcone, ia:nndo junção
com 011 jugo•• lov�a,
O 5' Exêrcito

SovonCl.
americano ().cupou

A eletrificaçao das estradas

Clínicas de ferro britânicas
Londres, (B, X S,) -- A questão

úERCIHO SILVA do planejamento d()� tr-ansportes

(C
britânicos uo apús-guc rru já está

hefe do Serviço· de Laborat6rio da Assistência) sendo amplamente debatida. espc-
Exames d e s��gue, urina, fezes, escarro. puz e gualquer ci alment e a elt'tri,ficac:lll das Ier
outro necessamo para esclarecimento de diagnóstico. revias. O presidente "da Southern

H rÓ» ,

8 3 h Hailway previu o empr-ego em

R
arano: ate . O rs, e depois das 14 hores. grande escala dr Jocoruotivas elé-

.?_�_�unes Mechado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco n-icas, priuclpahnente em sua

o"'" 1"-8·T·"'A""-O-O"-E-
..

s-p···or
....

r
.....

t
....

I�·V-O-·��U�·-L
.......

T
....

·&I-�Ar
....·"_....

H·
..

-O--R--A ����:���t:ll��<:�SPl�i:�lllo�r)�a's ��.Q�ev��
lT.I Juram extr-cruamnnh- ut e is. Se a

O Cine conversão pana a h-ação elétricaRitz exibirá hOJe., _ A •

F'EDEHAÇÁ() DE VELo\. E .MOTOR sera uma operaçao econormca

DE SANTA CATARINA
em sessões de camaradagem, para as companhias <la estrada de

() Cons('111O de Hepresen l an
í

cx da o filme «Duas 'Vidas», com ferro ou não depende cm purt« da

Federrrçâo de Vela c· :\lofor de San- Charles Boyer ,
e' Irene Dane Iorrrmlação de uma 'política na

la Catarina, m sC'ssã(! exlr::t(l]'(liná- em vez de «Cactada de Azar» ciunal de transportes, tal como

l'i'l realizada cm 2i (in l'{)rrentc n'-,
__ '

. ('"gita o :.\finislériu rtos Transpor-
sulYl'!i: Ic,,,. ao se referir recentemenle a

- Helifie:lr ,a ala da s('ssiio IChlagou ao ReiO O
"um sistema de trnns.po,rtes tão

anterior ('OUI a clllenda ail)l'rScntada U cool'llenado q�H� pussa oferecer os

pt'lo Sr, NWf,31'C'DO Slmas l'epreSI�IJ1. B t· t Luzardo l.nelhores serviços pelo lll.enor pre-lanle d() filiado S, ,\, C. de Tuba- sr a IS a ç'o para a eOllltlllid'[l,de". Há tam-

do; • bém uma f,orLc distinçüo entre a

_ Hrconhcrer ('01110 rl'presrn. H.,io, 3ü (A, N,) - Cheg�Jll lJ eSIll]' ell'trifieação. das lillil�3s, s:ltmrb�-
tantr d�JS y, 1. S,· C- () Sr, Cap, João �:al1ü:l1 o t'lJIhalx:\dcl' B�ltl�ta Lu- nas e nas .hllhas prIllClp::llS, EVl-

Eloi \tendes, e11l Substitlli\,'iin ao w:'do, I1U,: veio pelo a,i.ào da Cru-' clcntel11pnle, a eJetrifi,ca�âo tu'bana
Dr, Baldussarl' MUit<Hla; Zell'O do Sul, pa1":1 pequc'no l'sLúgio,1 e suhurbana eIJ\;olve at'P3S onde

_ COll1,unicação flo Sr, Como-' dl,yell(i:) .
regrl'SS:T II o.\-aII1I:nt," é11 hu inlenso tl'i-lfego de: 'pass�geir!)s;

r!oro de hal'cI' clleaminha(!o ao :\fonte\'lIleo, ondE' deyel'::l aS'Slshr ao �o. passo que" a ,cJetl'Jilcal.'ao das

CirnseJlh,o Jh.gicnal, de D�sp()."t()S, ('í.!sHmenl0 cll' seus dOIS (1lhus, ll�ha� ,.P:JllClyH_ls !:n\'�,l�':o. Ulll�
do p�dJt10 cip :ll\'ara de llT1n(,lnn�

---------

--.
--_-_-

_o:
- JllUIOl pr 0f)()l�Ç.3()' �Ic tI a1et:'>o de

I�wnto; do pedi!lo de su,bvenç'âo ao nlTl HOJe 4 ,-feIra, às c�J'gas: j��, ,:2.4,)3 n!��I��s, �(' eslra-

Sr, Intervl'ntor Federal t' dn Be K 17 e 19.30 horas das de 1('110 elelnflcadas na lu-

gislro dos Eslat,utos ria Federação;
,

Sessões da camarodaçem gla�('�'l:a, atualmentE::, repr('senta�n
'_ J)eternnnar (jue o� Clubt's 1 Como nasce o Rio. Nac, DFB apenas �J.neo por ,.cnto do tolal

P,Odl"l'ão _pleiteul!'))or. 1.11tel'lllédio dal2� POlito �e observação. desenho d('}�stl:a!la� �IS ;'IT'(:' sC'nd:� _,�s,��:I�.e�
], erleraçao 1l](J(llllcaçôes do prngru. 3 CampeCles de notação _ Eaportivo Ir�lda,s PllI�C1I'� 1:1( � te lL s ,:1 t,��
llJa desportiYCl dahora'!){) pur outro 4' O marido desastrado. cemédia 111 bana,s, � SU.]Jlll �),lnd:�:, ,011,. Ultr C

Clllb.c' I em 2 portes Londres {. a ('()sl:.l mCIHlJoll:J.l. An-

,

:.__ COllsrntir que um Clube 15' Frances Langford. Kant Taylor tt's da, �Lle:'�a:.? C�1�lo (�e t�l�la J�=
rll'lxe de COlllparecer a qua[([uer 1'e- e 11}hn Littel em: CARTADA COJllolna cletllca _Cl", ch 1 .t Otl li

gala (Jrgani7"H!a por setl c(l-irmão; DE AZAR. bras _- crua:]'!) 1l1,ll J!�)r�� lnals, do
_ Xotifieurao filiado Yl'leiJ'os Bandido contra". bandido! que uma J;f!COlllfJ,tJV,:1d \aop()!'. :\la5

da [lha< pa!'n CtUlIflrir CÜl1l a soliei- Impr6prio até 10 anos fi, ;oc()oInl)t]\'� c]e��':ca �cm a y�n-
. tação da nota .ofiei,tI de 4/10'43. Preço único Cr$ 120 ta""e111 de nau 'US.ll l.l)lll�ustl\ el,
!Jlú'a apresent.al' �C'lI'S E�tallltn� '� N, B, • Para adquirir '0 illgre8lo lcm depend" dri ataste�Hllentos
ccrtidão do l't'sp!,jivn I'("'islro' li nacelllario trazer o valor do in- {_aglla, nelll ,prl)lllZ ,lllll:t<;a, esy�-

1> I r'
'" •

.[.
cwlrncnte IlOS lUlll'lS l' es taçoes,

,e ,e ,l11�l:,ar •

que a I':�a � gre ...o, eom I'onseqnentes l'collolllias para
üfi:ül!) d( Ul(el I �I�H nto m�ll"ua ;l empreza, Outn) rator l'avonível

pa,�:1, :0, :'5', mm: s_e}a de .ef!�llpe ;.!e noxv Hoje, 4' feira, às á elett'i,j'jear.i}o t' qnp nuo seria 11e
_{ ,.,1l,1l11IÇOCS pOI ,ftlwdo, e (,:150 l!'lO K I 19,30 horas, ces�:\ri() cons{l'lli,' lllJVOS JlwdPlos
('()n�)laJ'('ç,mll os ,Uu!Jes do Intl'l'l!)r .• Enol Flynn, Julie Bishop e Hal- (['e carros e VHU::,I'S, O ('Iu[ll'ego (lo
('quI!)" de fi (SCIS) I�tc's' '"

'],

,,', ,'fi, �� .. '" rnut Dantine em: (';lI'VitO e pulenei:tI bllllwno rvan-
- A'fJl !�\<H <t IHllj)OSt<l f(JllllU- PERSEGUIDOS I ta outras qu('stües l1ã'Ü Jjn'ada� di-

la�IH pelos \elelrus ria llhn. deter Paixão e fogo sôbre OI gelos! retall1cnle ii industria (le tl'ans,por-llllnando (f."C'. 11llS l'L'gal�l'S ('ntr!', !�S No Programa: Reportagem df1 Fo- te, etubo!';] a Illi:io llc> olll:a li]JertHda
dube, sr,dl,ar!os na �'<lPIÜd p;H'l!C']" lhC1 CoTioca. n. 49 • DF8, dás feJToYias l>udcssc seI' absorvi-

1)�'I.ll () 1IllllllllO dr 4 lates c[lda (.ln· Notícias do Dia • Jornal da pebs ll('('essida"rtes adicionais
) "

Impr6prio até 14 anol das empl'ezus de eletricidade.
- �otjfiC'nr aos ClulJes tiJi[;, Preçoil Cr$ 3.ôO e 2.40dos ([UI.' a pari i.!' (!to 1° üe maio ciP"

•. -.----._---....--

veruo os [ll'Olll'idál'ios de hal'l'os I'C' Amanha, no RITZ às 2.4.30 e 7.30 URGENTE.rflll'J'CrL'lll lJ ('er'tific:Hlo de 1l,H'rliçiio ROXY àll 5 e 8 horas, -

d()� Iates. �Ia ('b�s� "Sr!Jal'!JI€"; ) O filnle que é o relato fiel da epo
- 7'\us PI'�Xllnns regalas ,ri,a i

éia da GRANDE RUSSIA e de
I PlllpfJI':lIr!a 1!'i/ .lh. SOml'1l tl' parllcl- i P

h . I
-

·l'
-

f'" b
Meu povo erolCO,

para0 a rmnpe lçoes 0, lpalS os ar- ESTRELLA DO NORTE
{'os j.lortadores de ccrll tlc.ado <]" Il)C-

diç:ilJ; .

Estaheleecr -a taxa cle " ... '

Cr$ 2:í,OO por iale vara o (,f'rtific:a
do de llH'fliçHo.

LOl1drell, 1 U. p. •• O pdncipe
eueCQ Bernodotte, que há 10 dial
se encontrou pela primeira vell

com Himmler. em LHbeck. para
tranamitir a proposta de rendiçdo
aOI inglese. e americanoll, ragr•••
sou hoje a Eatocolmo. dizendo que.
desta vez. nada ha que t!'onln\it-r, *

O Serviço .
de Defe.a P,CI..iva d.

Londre. lerá di.eolvido hoje.
•

O. ar., Eden 8 Molotoy preten
dem regre..or a ,eue poi... logo
que 83 :retolvam 08 principai. pilO. .

blem.el da Confer&noia d. Silo'
Fronciac:o.

Camisa., Gf8\'atas, Piiame.
Meia.de. melhores. pelo. me·

Dorel preço••6 Da CASA M18'
CILANEA -_ Ruo c.. M,.fr •• 9,

!'

t

Rema. 1 U. P,-' Os cadávereJ de
Mussolini. lua amante. Clara Pe
tacce e doe outros chefe. nazista.,
toram enterrados ontem b noite.
em sítio. não menciona�O&.

NIlDA DE NOVO!

Preciso·se, urgente. de um

bureau usado. Informações
nesta Redação,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


