
"O ESTADO" SAúDA OS GLORIOSOS SOLDADOS DAS NAÇõES UNIDAS E, MUITO PAR
TICULARMENTE. OS HERóICOS SOLDADOS DO BRASIL PELA RENDIÇÃO INCONDICIO

NAL IMPOSTA AOS NAZIuFASCISTAS, NA ITÃLIA.

Do nadacafé, restou

o Londres, 2 (U. P.) - O ca

pitão do porto de Bremen re

velou às tropas aliadas que ali
chegaram que o último tran
satlântico bloqueado proceden
te da América do Sul, chegou
àquele porto em abril de 1940.
Essa unidade transportava ca-

fé e algodão. Desde o raid da

RAF, no dia de ano novo de

1941, quando 2500 toneladas
ali cairam - diz - tiveram

apenas que tomar um suceda
neo do café, pois o chegado no

transatlântico foi transforma
do numa imensa fogueira.

o MAIS AN'l'IGO DURIO DE SANTA CATARINA
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\ Florian6polis - Quinta-feira 3 de Maio de 1945
• DEH. 9364 BRACOS DADOS

São Francisco, 2 (U. P.) - o S1'S. Eden, Molotov e Stte
ttníus chefes das delegações da três grandes 'potencias chega
ram hoje à séde da conferência de braços dados para assístírem
à sessão de hoje. Depois duma troca de pontos de vista em ple
na harmonia prosseguiram durante a sessão plenária quando
os três ministros estramgeíros trocavam comentários em voz

baixa, sorrtdentes. Molotov deixou a sessão antes de seu en

cerramento mas Sttetinius e Eden ali permaneceram até sua

terminação.

Ano XXX

Cessou a luta' na Itália
um ponto a 16 kms. de Bers- que foi assinada no domingo
chtegaden, que era a resistên-' após a rendição italiana na Li
ela de veraneio de Hitler. Além guria, entrou em vigôr no

disso, ficará descoberto o flan- meio dia de hoje, cessando " prlamel·ra mediada do novo fuehrerco das tropas alemãs do gene- dessa forma tôdos os combates N• 1'1:1,1 Lehr, na zona de Triestre. em terra, mar e ar, nas zonas

Londres, 2 (U. P.) - Infor- O avanço até o sul de Bersch- do norte da Itália e do sudoés- Londres, 2 (U. P.) - O novo Guilherme II. O conde foi mi-

ma-se que as fôrças nazi-fa�- tegaden vem liquidar os ru- te da Austría. fuehrer nazista tomou o po-
I nistro das Finanças no govêr-

cístas que combatem na I�a- mores sôbre o "último re-lu- • der. E sua primeira medida foi i no de Hitler, mas não é mem-

Iia depuzeram as armas, 111- to" dos nazistas, nos alpes 1:l8,- Washington, 2 (U. P.) - O o afastamento do homem que! bro do Partido Nazista e mílí-

condicionalmente. varas, onde estes iriam .esis- presidente Truman enviou representava a política exter- \ta na política desde muito an-

• til' aos aliados. A assinatura uma mensagem de congratu- na de Hitler, von RUbbentrop·1 tescdo regime totalitário. Por

Roma, � (U. P.) - Cêrca de da rendicão incondicional roi lações ao general Mark Clark Segundo a emissora de

Ham-I isso alguns comentaristas jul
um milhão de soldados nazis- eretuada -diante de vários dírl- e marechal de campo sír Ha- burgo, Doenitz nomeou 'minis- gam que sua escolha consti

tas formam imobilizados pela gentes militares aliados, entre rold Alexander por motivo da tro das Relações Exteriores

O!
tue o primeiro passo no cami

rendição do comando alemão os quais alguns russos, e de rendição incondicional das fôr- conde Schwerin von Ekrossick, nho da preparação da paz pe-
na zona do Mediterrâneo. Com seis membros da imprensa e ças germânicas na Itália. sobrinho �o falecido kaiser lo novo govêrno alemão.
anMare�k�jnoonili�n�dasem�sorasili�as.O �� ------------�---------------------

as fôrças das nações unidas sidente Truman foi o primeiro

C"a,'u. 8'8.'-1,Mpoderão' garantir a libertação a felicitar os chefes aliados do

completa da Itália, além de norte da Itália e do sudoeste

ocupar tQOO o sul e sudoéste da Austria. Em sua mensagem
da Austría sómente na zona o presidente Truman anun

de combate da Itália. De acôr- cíou a rendição incondicional

do com as informações os ter- do inimigo na primeira frente

mos da rendição foram assina- de luta onde chegaram as ar

dos pelo cel, general I Henrich v. mas americanas, isto é, na Itá
pelo cel. general Henrich von lia. Acrescentou o. chefe do go
Vietergorff e general Karl de vêrno norte-americano, entre

parte dos alemães, _no palácio t
tanto,

.

que n.ão se trat�va de

real. As conversaçoes chega-] um tnunfo Isolado e SIm de

ram a bom termo depois de I uma vitória geral na Europa.
alguns dias de negociações se� Num derradeiro aviso Truman

eretas efetuadas pelo general! afirmou que a Alemanha e o

britânico Morgan, em nome do Japão devem interpretar o sig
marechal Alexander. Uma das i nífícatívo destes aco�tecimen�
primeiras consequências da I tos, a meno� que estejam c�gos
rendição será o avanço, se� pelo fanatl��o. ou detern:u-:a- Moscou, 2 (U. P.) - O ma- Imínenteluta, de parte dos aliados, ati� I dos ao. SUlCIdlO. A rendIçao, rechal Stalin em sua ordem- .

Londres, 2 (U. P.) - A 25a
Divisão alemã, constituída pe
los 10° e 14° Exércitos, acabam
de depôr as armas às fôrças
aliadas.

Moscou, 2 (U. P.) -- O gru
po alemão cercado a sudoéste
de Berlim foi destruido
anuncía o marechal Stalin em

ordem do dia. Mais 12 mil pri
sioneiros foram feitos pelas
Iôrcas dos marechais Koniev
e Zukhov.

do-dia anunciando a ocupa- fôrças armadas da União So
ção de Berlim revelou que a I víétíca. Berlim foi classificada
guarnição berlinense depôs I pelo marechal Stalin como

"armas" às 15 horas. A ordem centro da agressão alemã e do
de Stalin é dirigida a todas as materialismo.

Anuucia-o a própria rádio de Tóquio
• Nova Iorque, 2 (U P.) - A rádio de Tóquio anuncia que

5 mil soldados aliados desembarcaram na Ilha de Talkan, ao

largo da Gosta oriental do Bornéu. Essa nova invasão teria si
do realizada 'doze horas apenas depois que outras fôrcas alta-
das desceram 111:3: própria ilha de Borneu. .

•

Moscou,2 (U. P.) - Berlim
foi completamente ocupada -
anuncia uma ordem do dia
do marechal Stalin.

*

queda de RangooQa

Lavai. e De'at ·chegaram a Barcelona Na-o da-o' mUI·lo Calcuttá,2 (U. P.) - Está costa da Birmânia meridío-
iminente a queda de Rang- nal, uns 42 kms. ao sul de
gon, o grande porto da Birmã- Ranggon. Há mesmo indícios

. Madri, 2 (U. P.) - Pierre Laval e Marcel Deat chegaram cre'daltO
-

mas nia, que é objetivo dum triplí- de que os japoneses preten-
hoje .a êste país via aérea desembarcando :n? aeroporto de Llo-.

••• ce movimento de pinças alia- dam abandonar a capital bur-
bregat, perto de Barcelona, segundo notícia dum correspon- , do. Com efeito, tropas aliadas mesa sem luta, poís, prísíoneí-
dente da agência Manchetta naquela cidade. Parece ter desem- acham se situadas nos lados ros aliado .

<O

Londres, 2 (D. P.) _ As au-
-

. .,. s que conseguiram
barcado, também, a espôsa e fHha de Laval. do r1'0 Radíoon ao sul da cída escapar d R dí, ,

. toridades norueguesas em ., u -

e anggon, lzem

Londres não dão muito crédito de; e outras fôrças de invasão que os amarelos já estão pre
a notícia de que o comíssárío britânicas desembarcaram na parando a evacuação.
alemão na Dinamarca estaria

Q d
a

t S dtentando negociar a capitula- uau O mUI 0, uma ó epois de
ção dos alemães na Noruéga. granada apressouMas de qualquer maneira, o verem o cadávgovêrno norueguês pediu a re- Londres, 2 (U. P.) - Con- er
messa duma fôrça expedicío- vem acabar com essa propa

Londres, 2 (U. p.) -- Hímmler tellto_u e:n:frutuos'am�nte, náría alíada para aquele país, ganda alemã da morte heróica
conseguir que os IDsta:dos Unidos e a Gra�Bretanha acertas- mesmo no caso duma rendícão de Hitler, advertiu hoje um
sem a rendição da Alemanha. foi o que informou o se-cr�táI'io incondicional alemã, para con- porta-voz da chancelaria bri
de Estado íntertno, sr. JOSé! Grew. Segundo o n;e�mo mfor- trolar a situação nos primeiros tâníca à imprensa de Londres.
mante Truman avisou 'a Hímmler, por íntsrmédío do conde dias. Quanto à situação na Tôdas as informações fídedíg
Bernardotte, que só aceítaría a rendição incondicional da Ale- própria Dinamarca, c o n t i- nas, disse, indicam que o fueh
manha se a mesma tosse oferecida também a Rússia e tivesse nuam a chegar notícias de rer morreu duma comoção ce
valôr em todas a.� frentes de luta. que os elementos estariam rebral. As autoridades brítã

evacuando o país, já tendo en- nicas dão mais crédito a decla
tregue a manutenção da 01'- ração de Himmler transmiti
dem às próprias autoridades. da por intermédib do conde
dinamarquesas, em várias ci-I Bernadott, de que Hitler já
dades. dias atrás estava à morte, que

à versão propagandista de
Doenitz. Sem dúvida, acres

centou o porta-voz, é possível
que uma granada russa tenha)
apressado a morte do fuehrer
mas de qualquer maneira, este
já estava vivendo suas últi
mas horas.

Parill. 2 U. P. - Diz'lIs que Lavai, ao chegar de avião Q Bae

oelona. com sua espôsa e dois pilotos, alemães recebeu ordem da. cru

toridad.. locais .,ora abanclonGlr i.mediatamente o territ6rio elpanho1;
a, como .e rec'ls�". a faz& lo. foi preso e internado no forte de Mono
:luich. perto daquela cidade.

FRACASSOUHIMMLER

Um aviador brasileiro

Moscou, 2 (U. P.) ..,.:.... O 18-
vestia escreve que provável
mente neste momento os cí
rúrgíões plásticos nazistas es
tarão trabalhando com afinco
nos rostos de Hitler, Goering e
outros chefes nazistas dados
como mortos ou desaparecidos.
A finalidade tôda do anuncio
da morte de Hitler sería per
mitir - lhe continuar traba
lhando às escondidas, depois
de alterados seus traços f�io
nômicos paa permitir� sua fu
ga. Os russos, por sua vez, só
acreditarão. na morte do fue
hrêr quando virem seu cada
ver.. Existem, aliás, medidas
precisas do crâneo de Hitler,
tomadas pelos médicos, que
facilitarão a identificação.

)
(

( Roma, 2 U .P. -. Num hospital alemão foi encontrado o aviador
'brasileiro MarCai Coelho de Magalhães. que saltara de pOt'aquedas na

,·Itália quando seu aparelho {ôra atingido. Ao poisar em terra. o avia

dor frl1turara ambos os joelho.. Diz �le que fôra bem trotado pelos
olemãe•• porém, rio. doi. 'dia. que precederam a suo libertação, esti

vera proticámente sem tornar aUmentos. O aviador Magalhães Uli

d�a na Rio de 1aneiro.

Washington, 2 CU. P.) - O presidente Truman informou
base-ado em infol'maçõe$. autorizadas que Hitler está real/men
te l1l.9l'1tO.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Doenilz prepara a resistência final Suspenso o sistema
Londres, 2 (U. P.) - Informações vindas da Noruega e d Irecebidas em Londres, dizem que o almirante Doeill.itz prepara e a armes

a resist.ência final dos nazistas, tendo demitido o co:maln:dante Londres, 2 (U. 'P.) - O Mi
nazista naquele país, almirante Ciliakz, que adyogava; a capi- nistério da Segurança.interna
tulação. Para seu su<::essor foi escolhido o almirallte Kl'enk, anunciou hoje que o sistema
que estaria resolvido a Gonttinuar a ltua ao lado de Doenitz,)Uln� de alarmes anti-aéreo na Grã�
tamente com o "gauleiter" nazista Terbover apesar d,o desejo Bretanha cessou SUas ativida·

�eral 4�$ tôr�!$ Al(unã,s JH1, NQ11.l��a. de qe�ô;r � arma.s. eles � m��Q (ii� d� hoj�,

Hitler está mesmo morto
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Os prodigios da penicilina
(Por .JOHN LANGD()� lar as haclc:rL'Fh-s, mesmo eJlI so-

DAVI ES - Especial para 0 lu�'ftf) muito f'raca. Sir Howard Flo
"BCHEAl' LNTEHESTADliAL rev descreve como esses mudos
DE L\IPH.ENSA", aniigos da luunauidu.le - os rútos

Houve um período durante a 'irnnc.is - auxiharam-uo a provar
guen:t, em que, pela primciru vez (jlE' a 1'l'!1Ídlilw é eH1'2;Z, rcalnu-n
na história, sr concedeu a supre- te, dr salvar a vida l' curar as en

llJa prioridade fi fabricação de lIlll ícrmitades: "Os ráí os foram

jnj,e-IllH'diCa.lllenIO., Os próprios bomba r- ,adns CO'II bactor+as que Ihps CRU

O('l!'!)S, os Ianques e as munições ti- "�Irialll ii morte, nu prazo múx imo
vvram dI' ceder o primelrn Iugar de dOÍ� dias. Para 1>1'01':11' que rnna t
ás exigl'J1('ias 'industriais de um snl-stânci» a que se nlri:tJlll'ín 111'0-'
ex!r;]llho môf'o -vcrrle ...azulado o pric,bdc dos quhnlcn.r-urní ívas él
mesmo que todo mundo Vt' cresccr, eficaz, torna-se necessár-io aSSI'�>ll- J
tOIl1 r-cpugnanr!n, no Jntcrior de rar H snln-ovlvênria de !llll conside-]
uuiu larauia est raguda, Os canhões ní vel l,l,úmero d(,� rátos que, sell1 es- II]l:.JSSD\':1I1l antes da mnntciga, sem ";{ substúucin leriam cert.unentc
duvidar o môf'o entretanto estava morrido, _;\;(j ('�i�() da pcnioil in a, in
culocado antes dos cunhõcs. l 'm ,i (,[(,i a substáucia sob o. pê!r dos I
cientista bril án ieo surpreendido 'por nnimuis i nf'ccludos. d(' trt's CIII Ires I'Ulll acidente que lhe fez Jler,fl'r lluJ'���, dllrflllte vúrios dins. S:il)(,u-
uma t'xj)l'j'j(\neia - fh' lahoratór-io. do 'lU,' "ra 11111:1 substáucin solu vel _<
descobriu a mm-nvi lha. E' muito de- que Se espalhava rapidamente Jlc-I
pois dI' ler desaparecido (I último i) f\r;':'llli'Pln, lll(' ni'I' rl"l lúxi('o� MAaIADO & CIA
Y�::Ii,gi() ,(�I;S J?o,mhal'rleiros na E�,I'l!-' p�r"o �;ci�o :�l1iJn�1 (:,,�rue, se 1I;�):-1 -, _

& VENDEM _5E]l<., a PC:1.ct]ll1,l---:-,prndl1to �IUllll)- 11<1\<1 t,IO ult va no Ill"dnIStlll) vrvo Ao3nClas. Repr••entaço.s.m Geral
('O e�.lJ'ald'o do lllot� l�e!o Prof'es- ('UIl}(l lI"S tuh()s, de ellSHIO, rra de Matriz: Florianópolis
SOl' SIl' Alexandcr Fleming, mante- f',lW!';,lI' que ('OIlI}}:lI('S,1: " 1.I<1('.lcl'la, Rua João Pinto n 5 Em ·PUCAR4NA.. Norte do Paranáró sua priorhtade incontestável. A :<10 efic;rlllern�n!c no (JJ'k,mi',mo Caixa Postal' 37 11 �

história começa cru UIl] la!!Jorató- ('\lIDO rÓr:l dele, ;\ px'pcrir:nciu CIIIl- Filial' CI'ellci6ma
'

rio de LOIl�lrcs, em um dia do

�ll.l-ll
firmo,! isso, I,) ;.ll:"'p:' de ratos II'a I Ruo Floriano' Peixoto, s/n (Edif,

Dois grandes armazena um com instalações de maquinar ios
10!1o de I!L8, <-! Professor ylenull!-( l:'ldos com ,1, P��I1I('Jlln:l so]Jr('\TVClI, Pr6prio). _ Telegrama.: "PRIMUS. e outro para capacidade de 30,00 sacos, maquina de arroa,

(, s I a .. li cult ivando est afilococus «ucnu.nto 0<; nuo trutndos por ('��e Age:cttel no. principal, municipiOll nova, produção diaria 100 sacos beneficiados, maquina de café
purulent os l'lll di\'rr�"s lanunas.• meio, morrcrum. V .... io ;) st'guir o do E.todo 400 arrobas} moinho de fubã, locomovei americano 10 H,P.'
qunn!lo WI1 Illicrose<'lpio germe es- pas'iO final (' ruais illljlortnnle. SI' l) .------------, ,

3 t' 'd
" ,

vl'f'd(';;do, trazido pC'[o \'el1ln, PCIl,C medie lIl!�llt() llwla'<l os germes nos \"<1 dado I) pri!1wiro pass'o, Fleming, nomInaIS: almas casas reSI anClaIS} uma com agua e esgôto,
irou ('!l1 UJl1a pro,'êta. Algulls �ias in])<ls l' i1(, ;;rg'll,isJl]fj dos rúlUs, Florev, o môfl), os rulos c um ho-jIuz eletnca na porta, poço com bomba Butom,atica e re!ler

d('pois, Fleming cX(lillillO!1 os lu'JOs ('l'a kgi",fl sll:)')r (j!11' darior (} I)IP,;-, ',Il'r', ll1il['iIJlIIHI) havialll '�Cl )lera::!.,) vatario para 3,000 litros de água. 3rea do terreno, 5.000 me.

(' nu. ,�ITJ ludos, .{'xcélo enl llm, as 1110 I'CSI� llarLo IHI {,lI'ganisll1o h:l-j pflra !: �'nel'cr (l,) llmnun u' arTll,a tros quadrados e a 100 metros da e�f'ação, Preço de ()'Caslao.
Illaglll1Jeas colu.nlns ri!' l-(('rJll('S que lIl:1n,n. Era p () [' e III ntceSS:II'1O

Illl;lIS
l'Ílnenle ('OJltl'<l <IS cnfeI'll1l- , '-

R
('S]ler:l\'<I. XI) tubo ('x('cpeioilal ha- e'Xw'ri'!llcnL'r, F"i durank n "BJi- d:1(lps, aI:; jw,k desl'obl'rIH. HaVIa sem lOterme�la:IO, ua Marcos Ar�ud8, �48. São Paulo.
viu UI�liI mancha ,l's\'crdelada, e () iz', no ínwI'l1o !l(' l()�O-!f)�1. CIlIaD- lllI!d:1. rio'� p"oh!,t:nws a l'csulver, Tratar com CunlOo, ou na mesma locahdade. Maquina Santa

(lU\' nao es('apou a sua aniil ist,. lle-l,lo Londres esla "fi. :;ubmelJ(lo aos

I
pnmel :'(" ii, ]1('nl('] I!lla <leveI w' ser Clara.

Ilhull.l vcstigio ,de gernll's, 1',lrc('i:'lJnj poder!'s :!a ,r1eslruic;:io, �IUf' s('is :n, pl;(!du7i1Ia ('III gl'éil1des �[w�n!id�!des, --------------------------------
ler SH!O rJestnlldlls, l' como l' neces- g)(os('s agü!]ls<lntr� S('I'\'IJ'am '(Jura A,(' ha ([ua,lro anos :ltras, 1130 ha- r-----------------------------..

silrii) todo () engenho bumano pa- [Jl'u\':'r que cfrli\'<lT\wnle se IWVial via qll:,nlidalÍe bastanle parn tr<ltarl'ra dt'stT'uir esses germes parlil'\l!a- l'lll'()\!fn:rlo nm;\ n,_D"a arma para seis doenle�, Hoje !'xisLI'!l1 ,
supri

T't's ltuandu s(: a]Jr.csentam l'1I1 lIlliêl cOlulJUtl'r os {'xelTltos da l1lorte,!ll1entos para ludos os exercI tos em

ferida, (j f'itlo era, :-;cm dúricla, l,hL O ,:aso ]]1111,('1'0 11m, !'p1'('I'pnt(', ao luta, Em s('guJldo I ligar, a pcnieili-I
mais alta import;'lnt:ia, "I� vprlla.de primei!") hOllll'lJ1 sol,'o p!'la peni- na u{'\'r O'l'!' Llhl'Íl'adn sintplieamell-,
- psel'('veu lII;lÍS [m'dt' () f'ienlislct l'ilina, roí :, seguin!,,: "Tr..atav,l-se te, �em qUI' Sr' espere slIa lenta se

»I'itâ_ni:o - IjllC Indo hac[('riol0f!is-I �Ip l�lH adul�u de -f;; anos tIl' idadc, gl'('ga�flO.do 1)1I>f" Ill:iginal. Isso ain
Ia \'e 1�'l'([lI('nt{'lTlel1te SlW� pro',etasj !rbrll, t' ,1JJlell'!IiUen.t(' exteJllwd:?, ,la nan b>l ,'ol1s,'gIlHlc, !lIas tra�a
(,()llt:ullll1ad<ls )lclo Ill!lfo, f; proyrt- ('onl forte IIlf!'C'ç':!o 1l11xta de l'stafl- lha-se .'lll\'fillll'lllv llesse scntldo

\'('1 {fue uutros tenham notado !IlU' hl'(lI'11� l' e<;lj'("plo(,o(,!1s. Foi tr<.1rta-, !l�-IO srnt!(J lici(n desvendnr lU(lo Ü

danças idl'nticas, lHilS como não do dlll':llltt· cinco dias, ao ('<11>(1 dos quc e�lú sendo feitu l1'{,1ll os pro-j
tiV"SSPlll suas aiençôes voltadas (;'5- qunis, f'xg<:tuu-S(' a 1'('�;,('r\'1J d(, pc- gressos j:'l o[>lid'ls nesse terreno. 1
peeialllll'ntl' para a prod,lIçào de

,'m-I
niciJin'a, Üu)'<;nlr l'SSf' tempo a fl)["- Cnegm'ú cm bJ'C\T o di:1 elll que

aibstâncias

na'I,ural,lIlentP. lllÍl'!'OI,)l'ci- 1ll1lr;,!O dI' PÚS,. dilllinniu

S,ellSivel� pel'._ici�iJl<l 1ll'n<!1I7idn qUi,,!i!C�llI1e,n,'!Cdas, llllut aram-se pOSSI ve!ml'I1I(' a !11PO �e. I' algu os luga I'es Cl!S"lHI de Sl'ra lao COI'I'CHI e cpmo o :lcldo fe

dd!ar fÚI'H as cllHul'as, Foi rl'al- lod<J, iniciando-sr a curn. O alwti- nico. e l't1bio lodos poderüo se beu,e-,
lIIente sorle minha, qUl' estivesse elll11e (' ;15 ('ondiçàl's' p;trnis Illelhltra- ficia!' dessa I1wgnifi('a rlcsl'nhertal
!JUSC,) de novos inl,ibido['(:'s d(,' bae_!

1'111 C ii lellllwl'a,tl1l'<l d('scc'u, Trt'"S da ('ii�i1CÜl brihlnica, ('111 1el1lj)o dei!,'rias, l' quando ypI'jfiql1ei qLll' as! Jias ')('" i, 'I feLre ("",sou", E�ü!- guerra,

�;��������'c��;() ('s�;:;j�h����)�,lnçl;�:,Vi<::�:I- CLUBE 15 DE OUTUBRO IllJôfo, illil'ressl'i·me JHlstantl' .na,

PI'c,se'lç:] das substâncias bac1{,J'i-, Ieid:Js produzidas, e prossegui el1l! Fundado em 1921
IIlÍnhas in vestig:!çiies". Programa Social para Maio IC1tl'I'jo)'es ,exlwrii"ncias de Fle
ming llel.lluJlstr:ll':Mn que a suhslúll
da qUÍmiea (kuoll1inada l!1J,k "pe
nicilina", deriY;i(la do llIÔ[o "Peni
dlil1a :Nolahull", rleslru,ia limas b:l('
terias c outras UH'O, Deslr\l.ia as

que !lrodllZ(�11I <1 prellJ1lol1ia, a hle
norragia e a maior !}HrÜ' das in
f('('(;(ies (Ias feridas; destrui a lúis
ha('terias, quando E'lltra\'H em ccn

lúto CI}1I1 das no i,nterior dos tuhos
Gl' ellsúio, J1las issn nào hastai\'3,
\Iuitas ,úbst:'lJI('iu;; TlOdt'1l1 nwLar
gerllles dl'lItro de um tllbo ele <Tis
lal. .A verdarJ.:inl prova �1)Jlsi-,:tia
('JIl an'riguar se a pCllicili'nH pode
ri'a destruir as haclerü:ls dentro do
orgaJ1i�JI:o hl!lnano, q'lll pl'l',Ínr!icar
os tecidos, Outro cientistn hriláui
('O. Sjr Howard FJorey, levou as

pesquizas, el11 1938, a uni ()Ollrto 1'11)

que 11 (jllcstàn podel'ia ser' resolvi
du, [)cs('ohl'iu que ,1 pnk,ilina ,

era I,re f[tfo, " antisL}J!ic{) mds llerf('i,
to, <lU, I.'nt:io conhreido, Em lJl'i
Ilwjl'O lugul', :lIÍl8 ('OIllO gel'lI1idrla
;1t!lllÍt'!I'I,llIlI,nLP, llã') sÓ nos tnbos
dI' l'n�;�io como !lO oJ'ga,nisJI1o hn
mano, snll 1j11,e o sangue e (J püs
('nl'r:tqU('(::1 suas j)l'oprieda(!'(." Isso
l' pql'tií'u](Il'[I[('Il11' irnJlcrtanl(', j1n!',
que () ('III]lJ'l'gr! dws (koga� sillfún i
('as pal':1 Ir,atamen.to de feridas. é
:!Il11Jadn pc,lo pús e fwlo sa,n.gUl,
Em S('gllllrlo lugar, Hpe�ar de seI:
1I10rtal para ;'IS bad('I'ülS mais cln
ninha", lJiiü o(',asio!l:l nenhum 11J<l1
aos tt'cidos üo urgallisJll!) hum,lIlo, Felipe Carneiro
l' fiúalmenlc pode destruir ou anu- PresIdente

TOSSE,
5RONQUlTE
E COQUELUCHE

o mELHOR DOS mELHORES
ttc O.N!;.. ti� '''�

•

Dia 6 - Domingo -- Domingueira com início às 18 horas,
Dia 27 - Sábado S )irée com início às 21 horas
TESOURARIA

RECEITA
Saldo de Março
Mensalidades e rendas eventuais

36,261,10
5,944,50

42.205,60
_ioiíii....-iíiii..........
Cr$

DESPESA

Orquestra 1 253,30
839,00
600,00
120,00
72,00
30,00
26,00
10,00

Ordenados e comissões
Aluguel da séde
Capitalização
Instituto Comerciários
Anuncios
João Cascaes
Caixa de Esmola
Meyer & Cia,
Guarda noturno

Livraria Centrlll
Casa Daura"
Savas & Cia.
Luz e telefone
Total da despêsa

-

3.2:>5,00

22,00
15,00
15,00
18,00

122,60
112,10

Saldo para Maio 38950,60
Cr$m;STo

Artur Getvásio Pires}< rancisco Althoff
1" Secretário ! o Tesoureiro

SANG1'JENC)L
Contém oito elementos tônicos

>

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc,

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotadoe. Anêmicos,'

Magros, Mães Que Criam,
CrltWÇltiS Raquíticas rece
berão li tonificação geral,

do orgamsmo com oI

,_,-----

MIL

Crédilo Mútuo Predial
,Proprietários - J. Moreira & Cia,

4 mais preferida, é inegáve.l.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAtaR CR $ 6.250.00

Muitas bonificações' e médico gra is

Tudo isto p_or apenas Cr$ 1,00
...---

Sedas, Caserniras e Lãs

CA;SA SA"". 8(OSA
O�R_I_.l\.ND'O

Rua Conselheiro Mafra, 36
Caixa Postal 51

SOA RP]jJLI�]
- loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

--- End. Teleg.: «S,carpellin -_. Florianópolis

I

I

• •.....64 C t", t g $$ J euas. iS. 4 S C. $ S !l2i ,u ..._aws: s. Z4i

"
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Visite, sem compromissos, a ILIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 IFlorianópolis

l,..ivl'oS novos .e usados,

1
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

·1 !!!;o. !!!!I�!4d� ,Identaduras, pontes em

'ouro
.

ou palacr il. Conserto
.

dentaduras em 2 horas
-

apenas.

I(0."srA"TlMO SERRATlHE
Rua Duarte Schutel 11

Móveis
Comprar, vender ou alug�r

.6 ne

a SERVIDORA
I a maior organização no

gênero nesta CGpitall

Rua João Pinto. 4.

Fone 775.

Máchado & Velo$()
Venr.iedores exclusivos das
afamadas máquinas de coe

tura marca «RENNER1D.
Venda, à vista e a prazo.

Rua Trajano, 7 - Sobrado
Florianópolis.

-

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Dr. ftuerreiro da
..Fonseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende o qualquer hora do
dia e da noitb

/ ;RESIJ;)ÊNCIA:
Hotel

.
do Snr. Cunha

SANTO AMARO I
......--------------------

o.r. Artur Pereira
e Oliveira

ClínielS Geral.de Adulto.
Doenças da. criança..

LaClborat6rio de Análi.e.
clínica•.

Consult6rio: rua Felipe Sch.
midt, 21 [altos da Caso. Pa.
ra:iao], dos 10 30 ás 12 • da.

15 cs 18 h•.
R••idincia: rua Vise. ds ·Ouro
': . Preto I 64.

Fone: 769 [manual]

·POIRI - ft -JOUft
Aceitem-se encomendes

BAZAR DE MODAS
(onfeçóes _.... Alta (ostura

Ncvidedes

RUI Felipe Schmidt, 34

o IITADO-Qulnt.·lelra. 3 de Maio ele 1945 3

alt

Concessionários para todo Brasil Messina & Cia Ltda. - São Paulo

Representantes pera Santa Catarina - Z. L. Steioer & Cia.
Rua Tiradentes n. 9 - Ftorianópolie

OBS.

Novo
Tralamento
Para Eczema

Pedro Laurindo dos
Matilde Fernandes

Santos e

dos Santos

participam aos parentes fi amigos Que sua filha DAIL
MATILDE DOS SaNTOS, professora do G. E. Osvaldo Cruz.
contratou casamento com o sr. Arnoldo Fiamocim. hmcio-

nàrio postal, restãente em Rodeio.
Estreito, 21 de abril de 9'-5.

NAO É No.ÇIVO AOS

CARTAZES DO DIA

Vida Social
FAZEM ANOS HOJE:

o menino Mário D'Alascio;
a ara. Carmen Barbosa Vieira,

digna espôsa do sr. Raimundo
Vieira. funcionário eatadual;
a menino Maria Tereza, filhinha

do distinto caaal Mário Viam'

Sampaio -. lamenia Gomes Via
na.

Casamentos:
Fiuza Lima - Soares

Na rellidáncia da exma. sra. vva.
Ana Soares. à rua Coneelheiro
Mafra. 53. realizar·ae-á hoje, à.
18 horas. o enlace matrimonial de
!lua gentiliaaima filha, srita. Jurê
ma Soare., com o sr. Luiz Fiuza
Lima, s6cio do conceituada firma
Fiu2.a Lima & Irmão. e gerente
do filial de Sãl1l Paulo.
Paraninfarão os ato. religiolo

e civil, respectivamente; por parte
do noivo. os srs. Manoel Fiuza
Lima e Geraldo Cardoso e exmas.

espôsa. e. por parte da noiva, o.

erll. Juvenal Fiuza Lima. represen
tado pelo .r. Ant6nio Fiuza Li·
ma. e João Carvalho e exmas. es

pasa•.

I
T]<jA'J'RO DE A:\IADORE8

1Os amadores ele Florianópolis,
! tendo á frente figuras de grande
I projeção social, como os srs. Os
I car Camisão, Heitor Santos, Co
í.mandante .Manoel Mannebach,
; Massimo Martinelll, Nestor Tei
I xeíra, estão organizando, um gre
mio de amadores teatrais que sé

ja de fato a expressão da classe e

possa apresentar espetáculos dig
nos da nossa culta sociedade.
A iniciativa cercou-se dos ne

cessários cuidados para que não
venha a fracassar como tantas
outras tentadas em nossa urbs,
pois foi estabelecido desde o ini-

I cio que o novo grémio contará
111----1---------- com o apóio daqueles que real
__-------------_ mente querem o teatro.

O corpo de amadores consta de
elementos destacados, tanto mas
cúlínos como femininos, e todos
díspostos a não poupar esforços
para que o movimento seja vi
torioso.
Dada a forma como será orga

nizada, a nova sociedade de ama
dores teatrais encontrará o mais
franco apóio elo govrno e tia so

ciedade, pontue apresenta cre
denciais para tanto, sendo seu Ie
ma: Ação e não palavras.

SI. V. 'sentir que a sua pele está se
tornando áspera, com tutnescêneías es

branquíçadas, si sentir ardór consta-nte,
coceiras, dôr de eczema, si V. não puder
dormir bem e se sentir nervoso e irrí
tado, V. deve procurar imediatamente
um alívlu seguro e eficaz: o novo
o moderno tratamento cientiflco com

BEL7.t;�[A., uma nova forma de pomada,
que penetra rnstantaueamente na pele
para combater as erupções.
BELZll7lJA já tem aliviado alguns ea

sos das mais obstinadas erupções da
eczema em pouco tempo, mesmo quando
U mal ji< era muito antigo. BELZElIlA loi
aplicnda e as coceíras cessaram imedia-
tamente, tícando em poucos dias li pele
out ra vez n01'1l e limpa.
BELZB�IA não é visível quando aplJ

�fr?SI;I��� mancha a roupa e não requer

Use BELZE,,[A boje e sentirá alívio.
Continue a usar BELZE!IlA até sua pele

I B'E'tiÊ.MAI�-��-·
I
Precisa-se" grande quantidade de

borboleta. azue., conhecidos como
MORPHO AEGA. muito comum no

Bralil. Paga'ie a dinheiro qualquer
quantidade. Paga'le Cr$ 2,50 por

cada borbolhefc MORPHO AEGA
ern bÔGB condições. Respostas paro:
- Butterfly Co., 297 East 98 th

Street. Broocklyn. New York.
E.creva via oerea.

_.............._w.......•.........,......• - ..._·..•..·_....

Cami.aIS, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelol me

Dores preços ,6 na CASA MIS
CILANEA - RuoO. Mafra, 9

HOJE 5a-feira HOJE

Visitas:
Deram-nos, ontem, o prazer de

sua s viaitas o. sra. Herbert J.
Landsberg. gerente da fili�l de
São Paulo da Linotypo do Bra.il
S. A. e Atos Coilti; repre.entante
daquela conceituado organisação.

I no referido Estado
_

Somol grato.

f

VENDA SOB RECEITA MEDICA

CINE (,ODEON,)

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

o

A

A's 7 1/2 horas:
e o sucesso continúa

expoente máximo da cinematografia:

de Bernadeíte
-

cançao
com Jenifer Jones premiada pela Academia Wi']iam Eythe,

Charles Bickford e Vincent Price
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO Nac. Coop.
FaX AIRPLAN NEWS (Jornal)

Preços Cr$ 5,50, 4,00 e 3,00 Imposto Incluso. Imp. 14 a008
• • •

CINE ('IMPERIAL)
A's 5 e 7 1/2 horas

SESSÕES CHI·CS
Um filme irresistivel como um vendaval

CHESTER MORRIS e NANCY KELLY em:

Ares de tempestade
Um violento incendio e um terrivel furacão, constituem o

ponto culminante dêsse tilme
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO 4x2 (Nac.)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preço único. Cr$ 2.00. Livre de Censura
J

...............................................

R. H. BOSCO LTDA.
.TAIAi - s· CATAAINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
RepresentGç6es

Consignações •• Conto Pr6pria
Rua Pedro Ferreira, 5

.2' Pavimsnto
CAmA POSTAL, 117

Endereço Telegráfico

SEGUROS DE:
Transportes Maritimos; FerrO.
vicír!.o.. Rodoviário., Aéreo.,
Caeco.. Fl)go. Acidente. do
Trabalho. Acidentes PetIScai.,
Re.pon�abilidade Civil e Vida.

&'11 2 cruzeIros em salas III D porllllOS!&1
UZINAS CHfl1lCAS BRASILEIRAS LTOA
CPO<TA'-14 '"ABOTlCA6AL nr"',,"ULQ

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indigentes de Ploríanõ.,
polis.

o santo do dia

«BOSCO)'

Inven<ão da Santa
Cruz

o imperador Conltantino Mag
no tinha experimentado a fôrça
da Cruz. quando em guerra con

tre seu rival. Pouco depois, rece.

beu sua mãe Helena a inspira
ção de mandar procurar, na Terra
Santa. os restoa do Lenho Sagra
do no qual Jesús morrera por n6s.
Dirigiu·se com gran!1e .équito pa
ro. Jerulalém e iniciaram'se a.

pelquisas. Muito. e penolos traba
lho. levavam 00 descobrimento do
lepulcro do Salvador e, néió longe
de lá. encontraram'se três cruze.

e O título que fôra fixado na cruz

de Je.ús. Mo•• qual das trá. cru
zes seria aquela na qual expirou
o Redentor. O bispo de Jeruao.lém,
Mcicário , mandou levar as três
cruze. para a cosa de uma ma

trono. gravemente adoecida, para
que ela tocalse a. reliquia.. A.
duas primeiros cruzes não influi
ram no estado de saúde da se·

nhora; mal, quando ela tocou na

terceira. reltabeleceu·se imediata
mente. O facto foi verificado por
rnuitaa te.temunhas oculare.. E
o. mais antigos manuscritos cen

tam·nos êstes acontecimento•. As
sim não é de admirar que. na

Igreja, deide muito cedo ae cele
bro o faulito.o rede.cobrimento do
inatrumento de nossa la!vação.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vâlvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra, 9_........, � � ..
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- �� 1IUm I
- Veooa de. terras

•

Vende�se uma área de ter-
.aueam N"fIU ras com 9·.000.,000 m 2., (nove

�� . MN ÃÚW_IH: milhões de metros quadrados,
� �C1"'- medidos e livremente desem-
� o ..m:J-IOQ VERMlfllGO baraçâdo de quatsquer onus e

�!,::��;�����:� .embaÍ;'gos, situado no rnuní-
CD' ....Ç.S { eípío 'de São. Joaquim, Di�ri.

to de Urubicl, Estado de San..

ta Catarina, sendo, dois mi
lhões de metros' quadrados
mais ou menos. de terras de
campo-s e o' restante" tarres de
matas; contendo uftia grande
quantídade de Pinheiros :p4ra
Industría de Serraria e di�r
sas qualidades de outras ma

deiras. As divisas dêste terreno
estão entre dois rios que -des
sem de uma cordilheira de lés-

M d
te a oéste, em que têm qual-

. e ilações quer dêles capacidade para
montar qualquer máquina de

(Araceli Melo) .

t uí C<

O ::\-lo11t(' rias Oliveiras Iôra tes- serrana e ou ras maq mas.

temunho tlR grande inquirtçâo dos Misto c..oro êste terreno existeDr. Newton d'Avila apóst.ilos a Cristo d.irigida: "Que diversos também com grande
sinais haverá (la tua vinda e do fim' quantidade de' pinhais parado mundo?" À esta solene j'lldrugà- serem provavelmente vendiçâo, abre-se ante os olhos do Se-
nl101' onlcientc I) curso da histór-ia ·dos. :mste terreno distante da
até ao grande acontecimento. Tu- séde de Urubící 18 quilômetros
do .0 que ,de mais ill:port�nLe OCO!'- sendo 12 já cortado pela es
rerra na época imediata a sua

se-I trada de rodagem de Urubícígnr:.da vinda, con .Icnçon o Senhor s-
.

, tem poucas palavr-as, ('UlHO t'\"id'ên-.a a? Joaq�un, e e restan e
elas ir-n,rf'ngá veis de sua aparição, terreno Iacílmente de fazer
"O sol e a lua escurecerão". de- estrada. Na barra dos ditos

Dr. LAURO BAURA
e1al:O�' (l :.'\lesl�e Interpelado, E.a es- rios têm uma quéda ja medicuridâo ')(,U!TH!a ai 19 de maio de d 70' l' d lt ra171;0, cumpr-Iu na íntegra psiu pre- ,a c0n;. metros e a u ..

diçâo. Vete .nâo ')(,Ol'I'era e11l resul- Queln Interessar fazer qual ..
fado natural de um eclipse, deno-] quer negócio deve ter entendi
Ia-se cvidcnlemento

_ peh� POS}ÇãO! mento com o proprietário sr.dos asf,r')� IfH ocas�a(). Alem d1S80, João Trindade Vieira de Sou ..
um ('clIps('. solar nao tOl'n<l s.ol -1'1 ". '

lu::! ('�,Cl1"O,-; ao l1Jesmo tempo, cu1110 za, residente na séde de Uru-
pvidcl1-ei oll-se ('lIl 1780. Xerihuma biei
d0uei;; l(-lll si(lo eapaz do(> explicar'
o ll'uns _ f'p·lentf I'enúmeno. FIIiea
HH'lltl' a prediç�ã() de Cristo n-os da
conta das ('[aras razôes de sua ocor
I'e-ncía,
A 13 de l1o\'tmwro de 183R. co

mo indieadu na rt'sposla aos apos
oIos, caelll do céu as ,estrelas <:a

dentes, 'na ord.em surprecn-d?utll co
mo :lpresentado na' profecia do
:\poe tlilF,e de S. João.
As duas notáveis

0COlTêJ1('iasl
-

evi?entC's da voH!l d.e Cf'isto, OhS.(,f- VAlo'da-s'D P'Or U1.àtiv-o de
vatlas n�, tel1lp" Indlcadu, ('ausamm U tI··tI \l'iage.m., lun
apre�n�'ao (' lf�'sespero afJ mundO'j quarto cómple'to (mo-v·éis ele:\fulhdo'Cs cornam os templos a, ou-· b" ) ·s - -

.

.

c"irem Vll ["'ras (I e' ('OllSO1açii:o e 1m UIa, ,com 'tíIeses:de 1,1.,,0.
conforto; clwft:'s d-e fam.ilias reuni-I Ver e tràtar à Trtl'�etlla
dos C)!l) sellS (Jllerj,dos. suplicavam Ratkliff n. 2- terr-eo, V.31
o fa,vor cle Deus. Todos acredita-
Wll1J ter chegado o dia do juizo fi- •

na!. Torhl\'ia os fellômenos !pr<)[)8_'- VE·�N.D·E-SElaTam a volta do Salvador ]Jara um

i 'iR'. AN'I'O-NIO' MO'NIZ futuro próximo.
li EstafelllOS pr(épanados para en-

DE ARAGAO
frental' aquele di::t e hora com fil'-
me esperança?

tr� • 0M0.....1.. OUaIN •� 1-------------------------to torlllL Parto. • «_.. Ce �. -- -ar. "907'" ..._�..... JV.", sv4hii"W

:;ONSULTÓRIO: R. lono Pinto 7 Dici
'lamente d...1' .. 17 oo.r-... .IUlIlU.IU·

.. iml',",U'"'' 41'9"'1m .. �."'1

Indicador Médico
DR. A-. SANTAELLA lilfiST�nrro C&i.&IAGNOSnCO

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
-

DR DJALMAUniversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na- •

cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi- MOELLMANNsericórdia, e Hospital. Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Ne to

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

ClInica médico-eirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta..
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.

r oR. REM IG10CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horSB. Fone 1259,
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77. CLtNICA. ••DICA

--- -

II l...-.:1a1 intel'IlU de 8tmhoru , Orl·

DR. GEBHARD BROMADA U).� em Geral. CoNSULTORIO: Ru.
".l1pe 8chmJdt - 1MJ11clo .à.m6I1a Neto.

"0IIt! 1m, • li 12.14 .. 17 h�. RJ).

IIDIlNCIA: J Largo Benfamin
Con.tante. 3

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do IUo de Ja.eiro

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

Cirurgia moderna da GUELA Dl;; LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu
da boca ferid idos de nascença)

Ii)"Magoscopia, traquêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc.
COXSUL'l'AS: das 10 às 12 6 das 15 às 18 horas

Rua Vitor Mail·eles. 24 - Fone: 1.447

DRM S.ETTE GUSMAO
CHEl''E DOS S��RVIÇOS DE TISlOLOGlA DO CENTRO DE SAÚDE E UO

HOSPITAL "1-,,rERtW RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital Sâo Luiz G-onzaga, de São Paulo - E-1(-esta
jl'lúrio do Insrítuto "Clernente Fer-reir-a", de São Paulo - Ex-médlco interno do

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
C},t.�WA G1!lR..-\L - OlAGl'ióSTICO l'lmCOCE -'" l'HA'l'AMENTO ESPECIAJ,IZADO

DAS DOENÇAS DO AP<>\Rll:LHO Rt'SPIRATóRIO.
OPERACÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Dlàrlamente, das 3 as 6 horas, CONSULTóRIO: Rua Vito!' Meireles. 18
RESIDJ1:NCIA: Rua EstEves Júnior. 135 - 'l'el, 742:

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

L'urWO ." Á'Dt'.rfelcOllDM!nto e Locga PrAtlca no Rio de Jan.Inl
,�".I!tUL1·A8 - Pela manb.: 41ar1ameate da.e lO,30n$12 hs , (t tarde excep:oaol
116b.4M, da. 11.lfI .. t8 b01''' - CONSULT6RIO: Ru SOA0 rt.to .. 1. IIObra.CI -

II'(JA..' t .•'1 - I!.eAlê�D.ct.: R•• PrM14_hI Co.dllbo, ,a..

DR. ROLDÃO CONSONI
(JIRU-ROlA GJj)RAL - AI,TA CIRURGV\ - MOLÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de M�lcin� _da.Universidade de São Pa�o, onde foI
"ssIstente por vários anos do Sel'Y1ÇO CU'UJ!'glCO do Prof. AUp!o COOTt'la. Neto.
Cirurgia do estômago e vIas biliares, intest�os r'e]gado e grosso, tl:T"Ólde, rins.

prósUlta bexi4;ra. útero. ovários e trompas. Varlcocele, hldrocele. varizes e hérnia.•

CONSULTAS:
Itu 2... li horas à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Paralso). T�l. 1.1198.

RESrDÉNCIA: RUJII Esteves Júnior. 179; TeJ . .111764
------------------------------

MARIODR. WENOHAUSEN
IDl11lomad.o pela Faculdade Nac. M Kfl<1IC1na da Unlte.raldad.a do BraIl1l)

t.I1I·UlteMlO do �'t'jço <1. Cllinll�q Mé<Mca do Pro:teslIOr Ona.ldo OUyelira, � 4CJ

Departame:D.to d. Sadde
U.LIlUt;A .rU)[{.;A - '_olMtlaa tater... ele aOlllto& to urtaD.OH- CONSULTOR,fl

• kIGIUV&NÜLA: R.a Ji'el1-pe &hDltelt a. 38 - TeJ. 8111. OON8ULTA8 -- Ou 1. li> III

--------�--------------

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
6erylçoll .e Clínica lnhmtil da Assistência Munic:ipal • 8011,1"'·

de Caridade

mNsUl���l�1u��!�AM�!a'���A�i�iOE8.���!2�. to•• 1....
COnllultaa do,a 2 às 6 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

O'R. BIASE FARACO
MédiCO - chefe do Ser-vl.ço de SltulB do Centro de Saiíde

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
!\.MBOS OS SEXOS -oRAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA�

CONSULTAS; da! 3 fls 6 h. - R. Felipe Schmidt, 4:6
1lES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA

Especialista em alta cirurgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

JBlRAMA (HAMóNJA) - Santa Catarina

h>rmado pela Un1nr.Ic1ad. d. G.n.tJra
Com pratica !I.(Xl hOllPlt8.1a europeu..

Jl1n1ca mcid1ca em 1lel'aJ. pediatria, doen·
.,.. dO' I'Iiatema JlerTOllO, apar.lho .exúto

Ul'ttl4rl0 do nomem e da mulher
lMIate. T6t.....too: DR. PAULO TAVAB_
ÜU!I'IlO d. Radiol<>arla <.,"l1ntca com o Ik

llanoel de Abreu Campa:na.r1o (810 Pau,.
1aV. E.t);le<)1alizado em ID&1en. e iaM'
?úbl1ca. pele UntTeratda<it! do Rlú lU Ja·
\elro. - Gabtnete de Rato X - .lillectro
!&l'4i0lrI'Afla clln1ca - Ketabol.JJlm.o tia
sal - Sondagem Duodenal - GtbInet.
te t!.toterapia - Laboratório <te miOrOl

copia I a!Il6lliJe C1In1ea. - Rua J'enlAI1d.o
úChado. II. "on. 1.1�1I. - J'lortanópoJa

Operaçõel -- Viall Urinarias'- Doen
;a. dOIl íntelltinoa, réto e anuI
-- Hemorroidas. Tratamento do

colite arnehiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

Consult: Vitor Meirele., 28.
!\tende dio.darnente àl 11.30 h•. e,

à tarde, da. 16 la. em diant••
R... id: Vidal Ramol, 66.

Ft"". 1067

il_lll.eclallata em DoeDçu de 8eaIlo.
ru - VllU1 UrllllárJac.

(.,'urso aIO esp.::clall2.açQo ctt: Glll'I!CO
IOg:8 (doenças de Senhoras) com o

Professoc Moraes de Barroa, da F.·
c.uldade de Medicina de 840 Paulo.
Trat.am�nto especialiZado, m�l1co e

clrurglCú, das afecçOes do a�lho
genital remlnino (Ut.ero, oTAr1oa.
trompaa, .tc.).
Gurs ra<1lcal daa 1n1'lam&çóel deli

nnexos (OYário8, trompas), 8em o_pe
t'ar__Ao). Tra t.aD:lento de todoe OI! di.·
türOJOi aa m_.trwaçAo e <la ...�.
"ade.

ela a&'llda fi crODlca. em ambol O.

sexos. por processo. modern<>e eob
contrOle endosc6ploo - Ur�pt•
-- e de laboratórJo.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- mFRA-VERMELHO

G'ONSULTA8: - lJ8.I 10,30 .. 12

,,,r811 e au � .. 6.
Consultór10 - Rua nradenlea 1..

l'·one. 1.663.

Re81d�çl*
(aobr.do�.

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

Dr. H. G S.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Laboratório Clínico� \\tSO[/l?�J>

(_�>i
nnnrono pnTOLDGICnSI

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

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. dO Costa Avila

Exame de sangue. Exame para verificação de cancer,
Exame de urina. Exame. para verifica.ção da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificaçã? de
doenças da. pele, boca e cabelos, Exame de fezes,

Exame de secreções.
}\utovaccinas e transfusão de sangue.APENAS Cr$ 3,00

('om essa ínfima quantia Vl)('�
está auxiliando o seu próúmo.
(;ontribua para a Caixa de Esmolas'

__.. .. ..
aos Indigentes de Florianopolu,. ..--

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

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

Umali:mo-sineChevr.o.le.ttipc
19<!-0-..
Uma lim_osioe Chevrolet ��po,

1939 _'de lú.xo� cC!m ga·sogenio·
pronpta jl'e.fa viagel'l',
Uma Jimo_s:ine Che·vroJet 1937

liOVO'S e cOlÍ) gas.Qg·�!1i:o.
1'.

'

Uma bafara Ford 1�'2'9 com

IJS 1I00.S g6.sO,geo,.i�o ém -perfeito e�ta.d.(),.
li. Urna barata 'PU.fIl,�t com p.

e sqge,nip. T.u:do Po.r p-reçb de
ocasião.. V'e-r e t�t8r eo'm La
la).1, à. rl.l� Secun,dio'o Peixo,to 1]. •
64. Estreito. S y •. 5

COMPRA
• VeNDE

•

Idi�mal por
tug:u&., ••pa.
�hol i franca••
ingla.. etc.

Romo;nce, Poeaia. Relill'ião. Aviação,
Matemática, Fi.ica, Química" Geo.
logia, Mineralogia, En�enh,.QÍ'la cl.
vil, militar e naval, 'Carpintaria,

I D.enho, Saneart\ento, Meta}\lrgio.
Eletricidade; Rádio, Máquina., Mo·
tor.. , Hidráulica, Alvenaria, Agr.i·
r.ultura, Veterinória, ContabilJ,dad.

Dicionário.. etc!,� etc.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Prefira ama parte de se.
trõco em "Selos Pró 110fJllte
Pobre do Hospital d� Cárlda
de". e estará contrIbuindo para
que êle tome mais nm poueo
de leite, tenha melhores medi•
camentos, mais confôrto, nu

I�fto de sofrimento, etc. ete •••
(Campaha de Humanldaa.

do HoepltaJ de CarIdade).

CONTRIBUA
parll a Caixa d'e &mo-Ia$ aos Indi
gentes de }<'lorianÚl)o'lis.

No bar � no lar
KNOT

'não deve faltar

....

Um.9 Cssa comercial, de óti·
mo rllJtlo. sit.uada no ceutro�
- l)m motór eletrico de

4 l.jâ a. P., em ótimas cnfl(Íi.
ções : d.e fun�iooameo1'o
- ':'Uin �itio. em Bsrre·iro-s.

medipd'o 70,0.00, m2 ctlffi 2
C�SllS.
Um estabelizador d.e bÔa.

qll,lidade.
-

Tratá'r �l8 «A S.ervido'ra., R.
João p.i'nto 4'J nesta <:8p'ital.

'Piano
.

Comp,rB. se utn-, dOe �.e·gunda mão'
In'form:açõe_s nesta r'edscão'

Motore-s pua máquina d'e
c.i1stu.ra

US.:adO_8. me'S'mo d'efeita.o.so!J,
otere'çam à Caixa P'o.stsl �4.

10 v.· 8

I "A CA.'�At.tt
I FESTAS DE MAIO - A PARTIR DE: 7 DO CORRENTE - A

•---------------..--..--..--�--..------------������������.........*-....--..-

Iniciar&: a po.rtir da pr6:ximo' 2n; feira. (dia 7),
a. .ua grande liquida.ção, irttitulô4·a «FESTAS OE
MAIO», - Vendendo todo seu stock com gk'ande

redQção no. p'reços.
AGUARDEM I APRO'VEITEM I

«CAPITAL»
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO Qulnla"felra. 5 d. Maio d. '945
t •

1.iotal dos prêmios nesta série

Série C
c.s 100.000.00
c-s 25.000,00
Cr$ 2S.000,c.o
c-s 25.000,00
Cr$ 25.000,00
Cr$ 60.000,00
Cr$ 50.000,00
Cr$ 100.000.00
Cr$ 500.000.00
Cr$ 500.000,00
-

lU. Prêmio' Titulo n 851362 Uma construção de
" "742s8:! Idem, idem
" "315295 Idem, idem
" ?' .. 162854 Idem, idem
'.'e ,,', .941840 Idem, idem

Os ti tulo s com o final ] 362 (milhares) a Cr $
"

" ", ..
' , ' "" 362 (centenas) a Cr$

lO "" l' 62 (dezenas) a c.s

Aos titules cujo algarismo
í inal fôr 2 Cr$

Aós ritutos cuia algarilirDo final
í

ôr 8 Cr$

600,00
50,00
10.00
5,00
5,00

2"
3D•

,.

4'�:
5";
100

1000
lOOOO .

100000
100000

"

prêmios
'"

.(

Titulo '11." .. 69145 Uma construção de

"í�;145 Um terreno de
"

. 89145 Um terreno de

. 99145 _- Um terreno de

S."
09145 _;_ Um terreno de

10 Prêmios -:- Os títulos com {J final n." 9145 (Milhares)

)00""
" 145 (Centenas)

�20
"

" " 69145 (Invertido

240
.... 9 i 45 (Invertido

1000
," " 45 (Dezena)

, \ 10000
"

" 5 (Final)

· Total

}." Prêmio
.2."
3.°,.

"

4.U . "

dos prêmios dii:itribuidos em cado série

a) ROGERIO AGUIRRE (a) ANTÔNIO MUNHOZ Dr. F. da Gama Cerqueira

Gerente 15era1 Dir-superintendénte Inspetor Federal de Sorteios

O próximO sorteio será realizado a de 30 Maio de 1945

ATENÇÃO: _ Solicitamos aos nossos digníssimos associados ti fineza de porém os seus títu

, los em dia, evitando se, assim, de algum incômodo futuro.

Escritório da líder' e Gabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).

Preie!tura ···��:'1.iCipãr dê� FI�rtõnÓ�r-=' _s-f_Sif,T,-
. polts-Cemtter1(�_de Coquelros- I NA tlORA .

. EDITAL (prazo de 30 dias) \

Devidamente autorizado pelo sr. CeI .: Prefeito Municipal, I

\
'::� cnnvido a ·todos os proprietários e arrendatários de terrenos

. que ainda 'não terminaram o tempo de arrendamento a com-l
parecerem na Administração deste Cemitério dentro de trinta

(�O) dias, afim de fazerem o registro dos mesmos em livro

competente
Outróssim, aviso a todos' arrendatários de terrenos cujos

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

Icontar da presente data, requererem novos arrendamentos ou

exumação, sob pena de findo e referido prazo serem os mesmos

exumados e transferidos' para o Ossario Comum.
.

Administração do Cemitério Público' de coqueiros, Floria-

nópolis, 26 de abril de 1945.
(Ass.) Pedro Germano Müller

Administrador

o mELHOR DOS mELHORES
• _l,;:,":'N<�"�. 'i.

_ ----'f' --==---

GRATISl",. FARMACIA ESPERANÇ,A
•• rarmat'.ê..tlco NILO LA lJS
1I0Je • lIID&Jl)a.I ... • .-�

-.... ............ .araaceb'u,
_ 11__...... - 1I'1II'ha� �.

arua-"�

Quer receber ótimo surpreso?
que o forá feliz! e lhe será

de valioso utilidade! Esc:revo

o Soares, à Coixa Postal, 84 •

I Niter6i.·· Estado do Rio...__....... 0......,..... •• ....................

....•. rJh.._�"".""""'_. _ '"lO"' '"lOu w __
•

·_'I.

COMPANlBA "illANÇA DA BAlA"
Fedida em 1870 - Sédé:- B A I A
INCENDIOS E TRÂ�SPORTES
,

CUra.. do balanço de 1943:

· Cepital e r�1'T'R8 .. " '"
; Cr' 74.617.01l5,!!ú �

· Regponsabllidades ., .: , .•..•....... , •.... , , • , ,Cr$ 6,978,401,755,971Receita , ... , .. , ... ' ... '.' , . , , . " ., ..•...... ',.. Cr$ 84.616.216,90

Ativo t •••• :.,., •. , •••••. ", ••••••••••
, ••••••• Crt 129.920.006,90

_ stnístroe pagos nos l111.lmOll· 10 anos Cr$ 86.629.898.90

R.el{pOIlsabilldades ,., ,
, .• ',........

Crt 76.736.401.306,20

t

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de F'lorfaaó-

polis, à rua Trajano n. 11, avt

sa a sua distinta freguesia que

dispõe de operários habilita

dos pa,ra exeeuta.r instalaç0es
de Luz e Fôrça em geral, fO>T

necendo orçamento grátís e

sem compromisso para seus

servicos.
Possui também oficina espe

eializada, com técnicos nrorís
sionaís, para consertos de apa

rôlhos elétricos, enrolamento
de motores e díinamos, estabi

lizadores, ferros de engou1Jar,

foga,reiro,s, ,a,pa'relhos médicos

e outros, com exceção de apa
relhos de rádio .

•

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
.: ;\. \V�jTZEL INDUSTRIAL-J()INVILLE (MllfClI

_.0 4... f.1ta.. •• •••• als-"- t

5

RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

ALVARO

ANDEIRAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ROMA, 2 (lI. P.) .-. A FÔRÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA CONTINúA A PARTICIPAR ATIVAMENTE DAS OPERAÇõES
DE LIMPEZA NA ITÁLIA. AVANCANDO DE PIACENZA PARA OESTE. AS TROPAS BRASILEIRAS LEVARAM DE ROLDÃO AS

�., ..

LOCALIDADES DE VOGHERA E TORTONA, PARA FAZER JUNÇlO NO SUL COM ELEMENTOS DO QUINTO EXÉRCITO.

O lE- 1t d·
.

10 ESTADO Esportivo OLTIMJ\fTÔRA
� � ,.,.. I Eram 2 exércitos �� I � \!L1J'

.

Pobre -vela •••

Roma. 3 ·u.p· O polóeio reoç".·
onde foi lIuinodo Q rendiçã.o do.

.

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

Pejo que se contem no item mente de dois bom; tímuneiros, exerci tos alemãe. do norte do Itá·

Florianópolis 3 Maio de 1945 10 elas delibcracões do Conse- um dos clubes, para cumprir as
lia e da AwtAia ocidental. é o

lho de Representantes da F'e- exigências do "amargurado item palácio de Cozerta. perto de Há.

de racâu de Vela e Motor de 10 (cuja finalidade é o desen- poJe•. A. 25 divi.õe. que 18 renr1.·

Santa Catarina, dado a públi- vclvi-neuto da vela, não esque-
I:'am no Itcílio. compunham o 1.0'

co, l�iio porlcrâo os nossos duo çamos), vê-se obrigado a "Im- e o 14' exéroitos
.•

hes de vela - Iate e Veleiros ping-ir" ao público dois outros
- realizar competicô es entre quaisquer timoneiros, resultan-
si sem que delas parricipe nú- de dai um péssimo e resivel es-

m ero menor de ·1 guarnições. petáculo, quem será ti p rejud i .
Estriba ra.m-se os ilustres mem- eado ?
bl'Of' do Conselho, que votaram Não, po r certo, os senho res
a rcsolucâo em apreço, no fato que dentro dum órgão criadn
de que uma competição com para sugerir, fiscalizar (' ampa-
menor número de concorreu- rar o elegante esporte da vela,
tes não ol'ervce chance a lUIS procuram tirar partido das cir-
tantos velejadores, desanlmau- cunstãncias fortuitas; não serão
do-os e, consequentemente, af'e- os senhores que, deixando de Ia-
tando a expansão do esporte e1(', do a alta finalidade de sua mis-
gante. sâo dentro do Cunselho, prnru-
Não se tratasse de caso deli- rarn fazer (! "guizado" do alheio

cado, merecedor de acurado e a sabor do própr-io paladar, não
-sin cero d ebate ; não tívessemos lembrando que ao "vizinho" as.

Jatos ainda hem recentes, por siste o direito de negar o "pra-
questões da mesma natureza, to" que irá ('onter o "alimento"
nã" comentados para que ama· do esport.e tão negath'amente
durN:essem e fossem devidamen- por êles defendido, Não!
te discutidos e sanados por Senhores do \'oto enado ! Não
quem de direito, causa insofis· queiram julgar sem serem jui-
rnávcl da medida que agora ire· zes, Deixem ao público o direHo
mos criticar; nãu troux('sse esta de 31)Ontar O criminoso. Os nos-

no seu bojo a peçonha que po. sos ve.rdadeirns \,plejadnres têm
derá pr<nocar a mort.e du já tão "ens() "3stante para faz('r um
,,-plau,lido esporte; não cl.nlte- jl!Igal1'enl0 honesto e apontar.
cessemos os que, na realid'lde. no futuro, quais os sinceros e

CI'" estão empregal1r1o os seus me· desprendido", bat.alhadore�,
ln!cas lhnl"l'S es{or<:os e os que apenas .'\ fi nal que preferem os se-

batem 110 peito e tornam bonitas nhort's? Quantidade S('!IJ. quali.
resflluções na"s mesas de café dade? Uma boa reg-ata com 2,
em qHe. nada façam em benefí- 4, 6 ou mais guarnições. ou ne-

(Chefe do Serviço· de Loboratório da Assistência) cio da vela e, st' algo fazem. so nhuma como tem aconteeido?
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer }l('arrl'lam entraves ao desenvol· D('Í'lI:em aos clubes () direito
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico, vimentn do ('ue juram defender til' tratar seus próprios interês.

H'
, 8 3 h 1

e incentivar - .... assunto não ses! Quando um dêles não esti-oraria: ate . O rá, e depois das 4 horas. I merecl:rin m'ssa atenção. ver atendendo às próprias fina.
Rua Nunes Machad0 7 (SOBRADO) Edifício S. FrOl1ciscc i A l'('soJuc:ão apro,·ada pelo lídades, o público julgará; quan.
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-.=-r·-a--......,.
....--...

·:E
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··t··r
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e
..

't
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-o"""..,..
....

d.,-o
.............

N-
....

·o·"r·t·�\J·: II �1�;IS1�(��od�� J:iur�sl\1deS .••_�·� ve; ��o a�o����;I��s a�: ���tt:ul��:
motor de nOH!<a 1('1 ra o direH.... interesses do outro, o prejudica.

d ·d «E tIdo N t rle. l'ntre si. competirem COI11 do C{el' as r<'Cllse: a posterid,,-de

esalJarecl a granSd;e �ilme :�b�:' �: '""{')lOS de 4 guarnições, como já apOnhll'á I) mandatário do '·en.
diss,orr.()s. terro".

Pede se a quem encontrou ou grande País P. um grande Se amanhã .. ()ur quaÍslluer cir- A 'b'l'd d .J A'

d. S pOSSl 1 1 a es "e C:lIlt.O I'S-

encontrar uma cachorra de puro povo, é uma super produ- cunstândas (t.odos sanemos o �a resnlu<:ãn aprovada pejos se-

sangue, ligeiramente branca, a- I ção de Samuel Goldwynn. que é t'H'lItllalidade), este ou nhlll'cs são tão ridículas Quanto
.

1 d N aquele clube não puder di�l)ôr 1»)< aplausos que poderia receherinda nova; entregar ou aVIsar «Estre a o orte», um dl·· 4 l)al'C(ls' pal'U UIna dl"'j)uta I " 1 FI'" o
,. dltr. C y. (a nossa orianópo,

ao sr. Alcides Claudio. na Rua espetaculo mais· do qu.e progmmllda e apro\'ad�. ela dei li!' (Iue ,,(' aventurasse a, sómen.
João Pinto 5, que será gratili· oporturno, é um documen xaní ue 'Wl' r('alizada, meSl11o fI': de cal«:ão, apt'esentar-se lia

c5Ido.

5V'11
to de real valor, e que nos que (I clube em � dificuldade Felipe Schmidt, em dia de

possa trazeI' para a raia suas "f;loting", gritando: "ou,ou-ou.

F d N S d
apresenta em todo a sua 3 melhorei' gua.::nições. Q11�:r11. ou, eu sou o Tarzan" !esta e . . OS grandiosidade,. a bravura de neste ('aso, ser:í o pl'ejudicarlo?
um povo herolco, Outra hi)Jóte�e. Se dispondo so- YE"._EJADOR

Navegant�s, em Milhões de c:iaturo� uni�
I RenunCI-OU a' 'dA' daBi'

das 1 paro o mOlS alto ldeol: I' presl enCI8
gDOÇU Salvar a Rússia.

Hoje 5a.·fE.ira no Ritz ás! F.. "" M S CRealizar se ão, dias 5 e 6, 14 16 30 9 3 R ... ..

; , e 1 , O e no Clty • • •

em Biguaçú. - as festividades às 17 e 20 horas i O di t b C h d 1 bde N. S, dos Navegantes. nosso re ar rece eu o onsal o. agrfl eço a co a o

A trasladação se processa- segtlir.le telegrama: ração d�sse brilhante Diário
rá dia 5, às 19 horas, saindo

---- ....--.

AD deixe.r a presidência da e as atençõ�s que me foram
a imagem da residência do O PRECEITO DO DI!\ Jiederaçio d.9 Vela, por dls- dispensallas no exercido da�
sr. Vital Amorim, para a 011 olhos das crianças. par não

corda r da orIentação de seu, qu€!e cargo Saudações.
Igreja Matriz. terem atingido o desenvolÍlimento (Ass.) ARNOLDO CUNEO
Domingo, dia 6, às 16 ho. completo. slio particularmente ssn- - .. _�---,-�__'. � _

síveis à. .::laridade. Falta de prote·
ras, a padroeira dos nave ção dos olhol! contru o excesao de SEM ADRICA •••

gantes será conduzida, em luz. nessa idade, pode .Causar de

procissão, percorrendo várias feitos
.

que 116 mais ·'tardlil ierâ.a

ruas daquela cidade. percebldos.
•

. _ ' Proteja 0$ olhol! oe seu filho
A' no! te serao queImados

I contra o excesso de lu.z. especial-
artísticos fogos. .

mente de luz lIolar, SNES.
A banda de Música Amôr -�-----_._-----�--------------

à Arte, abrilhantará as fes,
tividades.

;���!��:�,,���,��N��:J 4p�ata da P�loni� I
abril p. Iin do I

r-.

e � pr-rrnerro vez apcas e

-\ 'I"� .: "I '. --1 ,1' . I
1<139 e dado aos poloneees come-

. Tl� .,IÇ"" (J \ f n. .",) I • "I CO· d d t
murcu fie Fforlanopofis. C'11 que n:'"0raí a sda gran el a? n:.
S:10 apelantes SOCicrf'adf'. V<llg.U! clonat_t: .0_ Qd pro3mdu gaço.o da
) ,..I J j I [) I ('

'. ccns I urcno e e mala e
, "a. e HpC ar I) I) (r. <�1I o _;;�rnel- 1791.
1'0. Relator o sr. des. Alf'redo J rom- A 'b' t

,.

POWS);\, e rcvix:rr o sr. eles. :';il"\"c'Íra'·
110 la c?r a, qu� e mors

S· .

"

I
uma expressoo do eeforço he·

de ousa. A Carnàrn conheceu da ,. d I t
_

I
-

IS' I I \' I I I I rOlCQ a va en e naçao poro
apl' açao (:1 ,(ln�( '[lI l' a g�) . ( [lo

conservar bem alta suo inda
e negou-lhe provimcntn c nao

('O-I dA. t
.

nhcceu <lo :lgra.YD. (h! primeira <lTl.('-
pen ,enela. em II e.r v 1 d o de

bntC; (. IIPUl' acolheu a prc!Jll,jj;ar rnotivc de en�lteclment<? por

'lIsl'itada pejo �I·. dr. Procurndor parte das rmçoes que: Igual.
(;('Il'al do Estado. ! mente, pregam � sua Iíberdode

. -\pela<;:lo civel n. 2.&9!í, da co-
e sabemb o que e lut<.ll' contra

rnurc. <i.c Lajes, Plll que são »pe-] os �ue u�ca�. por todos os

1:l1It!'> Cir iaco Í{iheil'o Aíunnsi> e mHelo� .. omquld"ci-la
.'11'1 111\1111(')' l' [l.j)l'latlos ,fU\'CIlHl d ;oJe·dmalsj � que n�n�n. _a
SelllTllilt c SIW IlltL!lWl·. IIelaÍlll' li sr.

(l a. a g anosa Palama sno

lIes. ;\)I'n'cu Tr()lllj)()wsk�- l' revi- dntns comuns a todas QS de

'·1)1' f_' sr. des. Sill'(,ir:l '.k S.ll!�n.
mocracias e, tôda vez que uma

delas transcorre. mais se aviJ)('('idiu a Cúmnr;.t Cil'il da)'. Pi'O"
'·imentll Ú apeh�:üo [Hil'a rdnrJll:11' vam o admiração � ° respeito I

I j
.

I de todos os povos civilizados pelaH sPllll'nça ape :IUI c .Il1 gar H !lção
procede'I1le de neônio ('0111 o IIc-

pátria de Pilaud.ky.
dido.
•.._..wf"_- __••- - _�- _ -.-". _-.,. .._._

Laboratório de Análises
Farmacêutico CiERCIHO SilVA

- Então aprovaste. Agora nelO
teremos nl]. raia m9no. de 4 guar
çõea?
_.- Exa to. Dentro do meu clube.

de qualquer torma, sempre lerei o
quarto!

Alugam-se
quartos, com entrada in de

pel'ldente e ótima estala�âo sa·

nitária. Tratar na Rua' Victor
Meireles 42. 5v-l

Atingiram
Lowin'H. 2 cu, P.) - Infol'macõOH ofida.jH aliadas indi�

cam que as fôrças bl'itâni('as atingiI:am o Báltico, em dois P0lt1-
tos. ou seja. na zona do pOJ'to de Lubee que foi oeupado, e em
Wismur. 0[; brit'ân1cos ocuparam, ainda, IJ.amel1ow e Schwei.
:ln, As j'ôrç.as norte-americanas, que lutam no meSl1l0 setor,
chegaram, J)Of Aml. \,('Z, a. Doenitz e Ludwigsalen.

o Báltico

Portugal .está de luto
A E.E.C., na sua irr�diaçi1o das 19.45 horas para o

Bra.sil. anunciou haver O govêrno de PortuBal decretado
luto oficial, por dois dias, em sinal de pesar pela morte
de Hitler.

Devem resistir só aos russos
Londres, 2 (U. P.) - Os ,soldados a.lem.ães rece,beralll 01'�

dens para. não resistir mais às fÔl'ÇaS angl0·�mel'icanas, F<li o
que ilh!fOrlliOU um prisioneiro de guefl'a ale.n1ào. Se.gundo ()
l1le,smo inforllÍante essa or<lem foi dada poelo al:rnirallte Doe
uitz, que inst.ruht a l'�sts;têJ.tCia aipe.Il.a.$ na fre'llte oMe'ntal ande
estã.c> ª,van�nQ.o os �\lS�Q�,

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

Mme. Pét.ln
Parí.. 3 U P- A e.�.a do ma.'

recho1 Pétain. ncu.ocla de colobG·
ração com o. alemã••• foi recolhi,
do (1 umo. prieéio de Pari.,

•

Renderam ..se I
Roma. 3 .U.p. Um comboio al.

mã.o, compolto de 30 naviOll mer
cante. e 1 navio·hospital navegan.
do no Ad.riáti�o, rendeu-Ie Q 2
aviõe. aliadoe que o lobrevoaram.

•

Muitos prisioneiros , .

Moscou. 3 - U.P- D. 24 de obrll9i
atê hoje. 0.1 rUMOI capturaram no.

subúrbio•• centro d. Berlim 125
mil prwioneiro•.

e

o fim deles
Londres 3 -U p. A rc:ídio Pa.rí.

diz que Hitler foi auoainado no

noite de 21 poro 2.Z de abrU, em

Berlim, du:-ante umo dillCunao
.ôb"e a teuntnaçQ(, ou o continuo
ação da querra. v comunicado
I'UOO. porém. dia: boje que Hitler.
Goebbel e a Ilenerol Kr.bb••e .ui·
ciciaram. .egundo decla.rou o na.
ai.to. Frit.ache. al.i.tente d·o Fue·
hl'er,

ISatufniuo Melo
.5'aleceu. oDte� à noite, subi- \"'_"':.

tamente. o estImado conterrâ.
.

neo sr. Saturnino Melo. marí.
timo aposentado,
O sepultamento se datá ho·

je, às 16 hora!!, saindo o iere.
tro da caa.8 mottu8rifl, à rua

Cooselpeito Mafra, 87, para o

cemitér:o (te ltélcorobí_,

COtllf,rat D8 CASA MISCE.
LANEA é saber tconomiaaf"

RITZ .. HOje.. ROIY
SIMULTANEAMENTE

Àa 2. 4,30.7.30 hrlo À. 5 e 8 hra.
SeNã.O Chie.

WGl�r Hu.ton, Afm Hardinq e

�l'io Von Stroh.. in em:

ESTRELLA DO NORTE
E.te filme , o r.lato fiél dQ epo
péia da GRANDE RUSSIA • d.
leu povo heroico ç-ndo o proprio
sangue para redençao dQ humo.

nidade!
Duzentos milhae. de bocal num

imenlo c:lamÔT:
VIVA A RUSSIA

À Ru..ia mo.tra todo o seu mar

tido!
Epico! Sen,acional! Grandiolo I

'Impr6prio 4té 10 ana.
No progr4ma:

Complemento na.cional· DFB
-

Noticiario UniveMlal - Jornal
PREÇOS, Ritz Cr$ 6,00. 4.00

Roxy Cr$ 4.00 e 3.00

Domingo. o Ritz apresenta ;;, filme
ternura, todo em tecnicol�r
A FORÇA DO CORAÇAo'

.. '"

. I

(
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