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

A DIREÇÃO.

LONDRES, 3 (U. P.) --- CONTINUAM A CIRCULAR RUMORES DE QUE A PAZ ESTA IMINENTE. CONSTA MESMO, EM
BORA A COISA NÃO PUDESSE SER CONFIRMADA, QUE CHURCHILL SE ENCONTRA NA ALEMANHA� TRATANDO COM
EISENHOWER A FORMA DE ULTIMAR A PAZ. O BOATO SOBRE A PAZ TORNOU-SE MAIS INTENSO PELO FATO DE
CHURCHILL NÃO TER COMPARECIDO À CÂMARA DOS COMUNS, EXPLICANDO UM MEMBRO DO GOVÊRNO QUE ÊLE
,�'.. ):�r�_'Ó'Ik�""",,,, ", ESTAVA MUITO OCUPADO.

o
Mostramos, na Itália,

de nossa raca
•

o valôr

R10, 3 (Via Aérea) - O general Cristóvão Barcelos, che
fe do Estado-M�ior do Exército, referindo-se ás últimas vitó
rias da FEB, disse: - "Não mostramos ao mundo, na Itália,

O MAIS AN'rIGO DIÁRIO DE SAN'rA CATARINA arenas o que é o nosso Exército, mas o que é a nossa, raça, o

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES que somos e o que valemos". Acrescentou: - "O aprisiona-
, ,__�.____....»e-r-:

mento de uma divisão alemã das melhores, e com seus chefes

\
-

I todos, 'evidenciou, mais uma vez a capacidade rnanobrelra da
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I

N. 9365 nossa tropa. Não foi uma revelação para nós, que conhecemos
bem a capacidade dos nossos soldados, o que vaâe dizer, da 110S-

Q'-UE-RE-M UMA DERROTA HONROSA ioi�i;d�ndo;em�;;���ÇãO de Holestia
Londres, 3 (D. P.) - o eOJ11a�- que os alemães. m�smo !amintos e tro despacho, ail!da da I;lBC, af'ir- , ' . , . . _

do alemão publicou um comum-c: mal armados, continuarâo lllta�ld,o ma que os alemães, na frenle, e!l1 París, 3 (U Pv) - PÜOtOE> para negociar a rendição tam-
cado destacando que os alemães, 'at� a rn�rte, enquanto os seus mi- opo�lç'ao ao general Dempsey, irao aliados informam que os ale-! bém das fôrças alemãs esta
pOI' sua abnegação, lealdade e ca- J1llg()� uao conced,erclll ao puvo d.ep<?r armas. ii qualquer momento. mães iniciaram na manhã de clonadas naquele paíspaci durle de sacrifício. serão olha- I ul eruâo a opcrtun idadc de uma h, finalmente, consta que o gene-.

.
� !

� , .

-
.

dos ('UIU admiração pelos historia-I der.r0�a ,honr(ls�. No e,ntania. ,a ral Mantef'cl e Oll�r() general de hoje, a evacuaça?, em grande
dores do futuro. Afirma o CO 111u- resí sténcia naz ista esta cessando nome desconhecido ofereceram escala, do Holestía, a provmcia ;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
nicado nazista que a devastac..ão em diversas, frentes_ de lUla" a dl.'S- ren,der:se

aos aliados oCldenta,IS, mais setentrlonal da Alemanl1'l1do sólo alen�ão, em consequênci a peito_ das de�laraç_oes d; que os r.na,s na�o �os� ],:I:;80S .. ,�a ve:'l�a(�e ,a que confina cem a Dinamarca, <'O ESTADO)da guerra nao pode ser compar-a- alemães coní iuuarao lutando. Na uruca I esistcucia efetiva gel maru- .

d� ao q�� aconteceu no passado .. Holanda a resistência gerJ�ta.l1lca ca cO�ltinlla a s� processar m� fl�en- O mar está hteral�ente 'coa-I
Tão gr,an(.!e tem sido a de.struição, .i.á cessou e, segupdo. a B�(', r:a te oriental, a{]Ja�te rIos. exércitos lhado de emb,ar.caçoes de todos

Ique bem podíamos dizer ser ela o Dinamarca e NorueM.U la estão de:. marechal Stalin, O povo ale-
os tíPOS. Os aviões afiados

resultaria de uma guerra ele 30 HliantaLlos os p.repar�tlvos I?_ara a mao, os soldados alemães e os
. el ' n A

anos. Explica adiante o locutor ,'essa�'ãll da resi slê nc
í

a alemã. Ou- membros das tropas de ass�lto, mal te aral� sem �:ss.ar "s�a
preparados 1)01' uma perniciosa concentração o:e objetives. Nao
propaganda naz isla, receiam to- se' sabe ainda se GS alemães
d.os os hon,'Ores. de parte da

EúS-1
tencionam alcancar a Norue-

SJU. Mas, alem dISSO e sobrepondo- ,I �

,

'

se a t!lI coisa" está. a necessidade g�, ��i1':l. alI.
oferecer sl�a .Iesu;

que lêm Doenitz, Himiuler e to- têncía flnal. Mas a rádio de
dos o� dirigentes nazistas ?e dei- Parfs afirma que um agente
x�r ,Viva. COl.llpletuUH'llte VIva, a I

do aovôrno pró-nazista-norue-mística de Hitler de que apenas o
,

l:>
•

combate ao 'boI che vismo foi seu gu.. .:....:.:es:.._c:..h:..t:::·g�'O:..l:..l_:a:.'_C::..::..o.:p:..e:n:J1.:a�g�u:.::e:_,:..:=�===========�lema. Ali as tentativas de rendi cão -

sómente aos auglo-urner-icanus" e Russos e all·ados estabelecem nova frentenão aos russos. constituem elo-

O d t d T· t
quente prova de tal fato. lIitler

cupa O O pU·r o e rles e morrendo em Berlim. ao que pa- Londres, 3 (U. P.) - Russos e aliados estabeleceram no-
rcce pelo suicídio, quis dar a Doe- f

.

d Ii h
.

d W
.

nitz e demais comparsas de crime va rente comum, unrn o-se na 111 a que vai e ísmar a Cít-

1 d a oportunidade, fie fazendo a paz tenberg, no norte da Alemanha. Em ordem do dia dirigida a
ROMA, 3 (U. P.) - Tropas neo-ze an esas ocuparam o

pelos caminhos mais tortuosos Rokossovsky O marechal Stalin revelou que os russos ocupa
Importante POl,'tO italiano de Trieste

.. �ev,e�se frizar .qu,e naque- passiveis. deixar bem claro que DS ram Bal"th, DabbogogOO4n, Neub:orrk e Rittenberg. ° i6strubeIe'Ci
la área a luta conti!nua, pois a rendIçao ontem aSSInada so se nazistas se sacrificaram ipara C0111-

-

b d 1 t "e "a,teI' o ,bolc]l'"Vi·SlllO. Assim, sendo men,to de contacto entre russos e britâIücOS ocorreu, a,pa.rente-referia às tropas alemãs a oeste nao a rangelli o aque, e ex I -u,

1 W O dd 'l't mesmo antl' a 1110rte, procuram os mentJe, ,ao su de is'mar. utros esp'achos acrescentam que
111'0 nordeste da Itália, que pertence a outro coman O nu 1 ar

nazistas faz,er que o mundo veja as fôr9as da, infanibaria norte-americana transpo,rtadas pelosnazi'sta. � 'neles uma harreira anfi-holche- ares e,Sltabe.leceram li�ação com os russos, no setor de Graborw.

Os americaOOS OCUpa ram RaOUOOO I �:!E3:.,�,ãOd,�,�i�:�o�,c�,�vo,únid� ��9p=� :� ���:.:'tel��a��i::: blindada ocupou T,..."mond,

.

Guam,3 (U. P.) - Tropas aliadas entraram em

RangOOn'j Declaraço-es do general Arnold(apitaI da Birmania. Não se esclarece se os jap?neses evacua-

ram a cidade sem resistência, conforme se ,previU. A queda de
I Rio., 3 (A. N.) - Acha-se o fim próximo da guerra, o

Jlangoon é. realmente, um explendidc êxito das fôrças ali�das, negta capital, o gal. Arnold. tribuiu particularmente para que lhes dá esperança de re

no Extremo ,Oriente, e �ue só nã,o d�s�:�a m�ior d'esta.que de-I coma�dante em �hefe da li'or- que �le se, resolvesse a visit,a:- o gressarem à sua pátria .

... ido ao carater sensaqonal do notlcIano emopeu neste 1YI0- ça i\erea do :mx(!}'eito norttõ-,Brasl�, a�lm d� trazer notICiaS Onde quer que se entre em

:.llento. 1mericRno que nos vis-ita. ofi-, de pnmeIra mao de nossos ho- conta:cto com soldados e avia-
.

cialmente a com'j.t� do nosso 'mens que estão no front. dores brasileiros - observou

Para que na-o esqueçam os J·aps govêrno,
'

Disse ser profundo o seu - sempre ouvimos infinida-

.

() illl::itre mUitar é persona- interêsse pelo Brasil e pela ad- veis histórias de bravura indi-

WASHINGTON, 3 (U. P,) - Informa-se qu'e qUil1ndo che- lidade da maior evidência no mirável cooperação que temos vidual.

galo o comunicado da capitulação total da Alemanha, o presi- atual cenário da atualidade dado a esta guerra. Nestas A seguir falou entusiástica

(!'ente 'rrmi1an pretende esfriar um ponco o entusiasmo exa'ge- mundiaJ, pois que lhe coube condições não podIa deixar de mente sôbre a contribuição do

1 ado elos festejos lembrando ao povo que ainda ,será preciso organizar, dirigir e orientar, as visitar a nossa u!lidade aérea'j Brasil à luta contra o nazis-

f!e,rrotar os japoneses também. mais poderosas frotas a6reas O Gal. AJ.1nold mformou que mo. '

empenhadas na luta contra o os nossos homens estão com a Recordou que das bases bra-

OId b
..

t I nazismo moral elevada, devido as suas sileiras, mais de 25 mil aviões
em. urgo capl � o� A �l1a' ;isita, neste ll1ome�- recentes e grandes vitórias e alçaram vôo para participar

LONDRES, 3 (U. P.) - OlcLemburgo, que capltulou, e a ,to, nao 80 nos deve ,ser p::rtl- principalmente por sentirem I da guerra.

<,apitaI da província alemã, do mesmo 110me e fica a noroeste cularmente grata. como amda

de Brellleil1. no setor do exército canadense. se reve�·te do malDI' r,elevo �or,

se realtzar na hora que com-

O general Dutra del·xara' o ministério cide eom a derrota das :nações
eixistas da Europa.

IUo, 3 (Via Aérea) - Anuncia-se qu'e o general G�pal' O Gal. Arnold vem da Itália,
Dutra deixará ,a; pasta da Guerra dentro do prazo dietermmaao onde teve ocasião de visita!!' os
pela lei eleitoral, devendo em seguida realizar uma viagem de soldados aviadores brasileiros,
pl'opagall1Jda eleitoral pelo paí,s, a começar pelo norte.

que se aeha;m naquele teatro
de operações, e foi recebido
entre nós com todas as honras
a que faz jús pelo seu valor e
alto po;,}to.

o Eduardo Gomes
advogados .

Rio, 3 (Via Aérea) - O "Jornal do Brasil" diz que o br�
gadeíro Eduardo Gomes pretende Iníclar a sua oampanha eleí

toral, ralando, em meados do corrente mês, perante uma gran
de assembléia de advogados, para tal especialmente convoca-

da.
.

brigadeiro
falará aos

Intensa a atividade do sr. Valadares
Rio, 8 (Via AêrM) - Um veE>pertin? 'Oficioso .d:c1ara que

o ,SI):. Benedito Valadares se encontra em linltensa atIvIdade neS

ta. (\M)ital, pvocurando "consolidar em favor da candidatura do

g�.<Jl'�ra,l G$1I$'par Outra 'I.

Rio, 3 (A. N.) - Em decla�
rações à imprensa, o Gal. Ar
nold, comandante em chefe
das Fôrcas Aéreas America
nas, ora nesta capital, acen
tuou que na Itália teve opor
tunidade de entrar em contac .

to com os nossos combatentes
de terra e ar, fato êS$e que con-

Os 'últimos choques
LondrBs, 3 (U. P.) - FÔl'ças britânicas, na frente da Di

!lwm.arca, atravessarwm o canal de Ki'el avançando rápidamen
te :para Ekerneuerferd. Perto de Avus travou-se vio,lento oho
qUle el1Jtre fôrças das SS e da Whermac.h<t,.

Prestes se. definirá breve Continua o avanço de Patton

Rio, 3 (Via Aérea) - Na segunda quinzena do corrente

mês realizar-se-á aqui, um comício monstro, no qual Prest:es
fala;'á, definindo-�e em face do moment.o político na.cional.

Plarís, 3 (U. P.) - As fôvçrus de Patton comHnuam avan

ç�ando s'em encontrair grande resIstênda. 'Os tanqu,es do Te,r
cetro Exército já se encontram em NQUellberg, a 11 kms. ao

IlÜJl'oéste de Lintz, a 34 kms. 110 interi?r da Austria.

Hamburgo foi ocupada
Londres, 3 (U. P.) - As fôrças aliada;s ocuV!aram a, cidade'

de Hamburgo. Segundo se acredita, o nlOVlo fU'elhrer, aamiram;te
Doenitz, juntamente com outras autorida«es, teria �e l'efugia-'
,q,Q na ba�e naval de Ki�l.

.
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o FIM DOS CPEFETES FJ\SCIS
TAS HOLANDl!"}8}<:}8

-- Informam de Eindhoven que
o semauarro n az ixta holandês,
"Volk en Vuderland ", anuncia que
um dos poucos nuz istas holande
ses ainda restantes pereceu sob
uma saraivada de bnlas aliadas,
enquanto que um outro foi expul
so do partido por "rlesobedtên
ela". Com orei to, urna r-ajada de
metralhadora de um avião aliado
matou o chefe da guarda Seleta
nazista. na Holanda, Johan Hen
dr ik Feldrneyer DO dia vinte-e
dois de fevereiro. Por outro lado,
Anton Mussert, chefe do agonizan
te partido nazt-hnlaudôs. expul
sou do seio (lo meSJl10 o seu sub
cheí« Cornelis van Geelkcrken,
por haver desohcderido suas or-

dens. OOIll a fuga anterior de Mei
noud Marinus Host van Tonnin-

Preíeítura MU ...aicípal de Florl·ono'_ gcn, que era considerado {}

POSSí-1...I vel substituto de Aní.ou Mussert,

1 C d C
termina tristemr-nto

a, rápida
c

pO I"S- emitério e nqueires- aventurosa car rcira pulifica de
, três trnlrlores holnndcses .

•
EDITAL (Prazo de 30 dias) MEDICAMENTOS PARA A

Devidamente autorizado pelo sr, CeI. Prefeito Municipal, HOLANDA
convido a todos os proprietários e arrendatários de terrenos - Segundo despacho de Lon-

que ainda não terminaram o tempo de arrendamento a com- dres, o MinistérIo do Ar da In-

Ad
. .

t
-

d t C itérí d t d trí t gluterrn anunciou () embarque de
parecerem na mInIS raçao es e erm ena en ro e rm a

artigos essenciais. inclusive rou-
(30) dias, afim de fazerem o registro dos mesmos em livro pas, para a Hulanda (' outros pai
competente. ses necessitados. A .lcclaruçúo diz

Outrossim, aviso a todos arrendatários de terrenos cujos ainda q�lC vinte-e-Ires
. l1lil.qui.l�s

Prazos já terminaram para no prazo de trinta (30) dias a II1,e merl icameutos {' d�)l� mil U�ll
.

' ..' " . .

.

: f'ormes clt- eampanha toram C'llVla
contar da presente data. requererem novos arrendamentos ou: dos por avião pura 11 Holanda, nu

exumação, sob pena de findo o referido prazo serem os mesmos Imesmo dia ern que se fecebi� �ll1
exumados e transferidos para o Ossario Comum. ! LO�l(�reS uma chaJ�Jada. tclefônicn

Administração do Cemitério Público de Coqueiros FIOl'la-j s,ollelll,mclo
a ref'er ida ajuda.

,.
. .' ,

.

ALRERT PLESA1AN LIBERTADO
nópolís, 26 de abnl de 1945.

__ Inf'orrnatn de Eindhovcn que
(Ass.) Pedro Germano Müller ü sr. Alher! Plesmun, 'o conhecido

Administrador dírr-tor-gcrente (las Reais Linhas
Aéreas holandesas, foi recente-

"""""_·"","_"'__-�_"""-oC"» ."," •••W"_"'F ... meute Iibertudo de um campo de
concenlracão germânico. tendo
chegado aquela cidade. em Irânsito
para a capital bril:1I1ica.

'"

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTO; 25 - fone: 1448
{em frente ao Tesouro do Estado

f'lorianõpolis
Dr. H. a, S. Medina f'arm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame pa,ra verificação do gravi
dez, Exame de escarro, Exame pera verificação de
doença. da pele. hoca e cahelos, Exome de fézEls,

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue.

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

COMPANIllA "AUANÇA DA BAIA"
fedada em 1870 - Séde: B A I A
lNCENDIOS E 'l'RANSPORTES

Clh'." do b.lu.,o tIe 1941:

CapItal e r_rvlJIJ ." , .. ,................. �
Rêspousauilldlld1!S , _ •......•. , , ' . • . • • • . . • 01'1
R.ecelta . .. , , ,.'............ Cr'
Ativo ........•........... , . ' , .•.. , .........•..• ' . Cr$
Slhistros pagos nos IUtlruOl lO &nCle Cr$
ReBPQusabllldadei '...................... Cri

74.617.035,30
6.978.401..755.97

84.616.2l6.1J1)
] 29.920.006,90
86.629.898.90

76.736.401.306.20

DIRlCTCtlUll8: - Dr, Plw..f1lo 4'U!tn rretn a. 0lna1h0, Dr. l"ra.llcl:Woo

� .. • .A.n.t.Io ltaMOJT&,

.A.gtocta. • .u�1.. em tOOeo o tcrttór10 uc1on&1. - ltuounal DO

O�A1. RAWuW1crt111 d. ""ViU nu �clpaJ.I e111ad_ da �. lIl\lrOJ*
• .urt�.

AGENTIIl mM FLORIANÓPOLIS
C Ao M r O 8 L o 8 o .. C I A. - Baa Felipe 8chmlt'ft, ....
Caixa Poeta} a. 1. - Teletolle 1.081 ..... End. Teleç. -ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU. BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

�--_ ..

CréditoMútuo Predial
Proprietários _- J. Moreira & Cia.

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

PR�MIO M�IOR CR S 6.250,00

Muitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fARMÁCIA

lu Ce...o.elro Mafra, 4 .5- FONE 1.142
bife,. a d•..tdh

I

NOTICIAS DA HOLINDA

No ba.r e 110 lar
KNOT

não deve faltar

'!AIS Dl�Z HOLANDESE� AS·
SASSI�ADOS

- Informam IIl' Eindhoven que
os canadensns, nvunçaudo na zona

de Deventer cuco n l.raruut os eu

davercs de de;: holandeses assassi
nados no dia duis de abril pelos
naz istas no campo de concentra
cão de Oxvhuf'. ('111 Di epenveen, ao

norte 11l' Deventer. Os restos mor

tais dos holnnrlcses mio haviam

I si:.lo eu !errados. lllas tfio M,'llllentealirados a uma "ala que foi e111

<,;('gui,da encohel·!.u T)lH' meio de ve

! i1f.s pn elllnóticos ti e aUl0111'()\'el .

Yl'l'ificOll-se que Iodos {'sses ho
hll1dese'i hadHHI sidn mortos H ti
ros e a golnes. l'slanr]() lo(los 'Os

corpos muli!a([O\
VOLV]\;'l. ...\RTOS PARA O PACíFICO
_. Segundo <lI',"pucho de Sidney,

Ausl rM i <I, tri ntn-e-(Iuatl'O holande
ses. mcmbl'os do lllllvilllellt-o de re

sistência hoJand(�s, ti li r a n t e a

()el�paçiío .(\el'múnicH. ehegaJ'am
aqm'la cidadl' australiana eomo

vohll1tário� (bs rôrl:as das ludias

Orientais Holandesas. devendo to
mar parte brevemente na luta con
tra os japoneses. Este é o primeiro
dos cnnti ngentes aqui esperados e

Ique deverão se submeter a um rá
pido pel'�do de treinameuto.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Aag&tiD� MWl1ciple

, de S. JOH
(Viagens diretas ou via

, S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

•

CRIA�ÇAS HüLAND&�AS NA
INGLATERRA

- Iníormam de Londres que
acaba de chegar á Inglaterra o

terceiro grupo de crianças holan
desas das regiões 'libertadas (' que
passarão uma temporada de re

cuperarão de saúde na Grã-Breta
nha. As crianças holandesas deste
último .gI'UpO foram en viadas para
um acampamento de veraneio em

Shcffield.

Não se aceitam bó.ped�:s
portado-res de molestiu

ccntsgtosas

TENHA JUIZO
TEM bfFI'L1S OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORiGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

I?I! tJl:&§JE!J
A ISIFJLl;,; ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço. o Coração, o Estômago. o�
Pulmões, fi Pele. Produz Dõres de Cabeça, D"Ôre'
DOS OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrto�.
Inofensivo ao orgeuíemo. Agradayel

como um lteôr
O ELIXIR 914 estê aprovauo pelo D.N.S.P, corno
auxílter no tratamento da Sífilis e lleumatillmo

de. mesma origem
F rtLAM CELEBH.1DA DF,S M�DICA.S

Sobre o preparado ElJXIR A (O npoa1Çlo e o sabor a·
.914. devo dlzer-lbe8: sempre gJ1Wável do EUXIR -.914. re
que o tenho empregado, em coD"eodam-QO como &t·lDa de
os (',8S0S de IndlcaçAo speo- mail manejo para o púbtt�
prlada (lIfill8 em varl,u; de no c'Ombate A a1fm". qaaUc:tlt
suas manifestações) 08 resut- \de� que freqoeute1D@Jl'te a
lados têm sido 8Rtl8fat0r108, 9rovelto no Ambulatorlo da
pol. silo rapldo8 6 duravels.! M,,'ern1�ade de Santa MaMa
Dr. WIlShinglOU Femira Pir... Dr. SÜ9astrt PW'Y.

Um fortificante poderoso
e lógico 1

Qualquer um pode entender as ro.�Õ811 q:ue fQz.am d'e TONlFORÇA
0. :mais perfeito doa fortificante. moderno••

TONIFORÇA. Qllocioção de 4 fortificante. em um .ó. age do
nguinte modo:

1 • E.timulando o apetite {Atrenal e Guo,ronQ}
2 - Equilibrando oa nervo. (Guoranó • Noz d. Kolo)
3 • FacilitQndo (lo digeatõo (Noz Vomico)
4 • Eltimulo.ndo <1 vida do orgonilmo lLQctofo'afoto de C.a�io[

TONIFORÇA tonico parCl OI {rClcoa" :forço. po,!'Q o. debe'i•.
N.B .•• Mande .eu nome e endereço para o rapres."tante nQt.

E.tado. Maohado & CiCl., �ua João Pinto 13 Florioll6pol�. e rece

berá. pelo volto do correio. ql'Qtuitamente. Um eumplcsr crom.pt.to dl1
novelo «TRES VIDAS» de Amoral Gurgel.

Esta é a veI"dade I
Sapatos de todo. os modelos fi do. tipos meis
moderno., inclusiv$ Sandalio8 poro praia 0-0 olcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por ve·rdo.deiro.

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus colçados .em vi.itot a

<'Tamancaria Barreiros))
RUA CONsELHEIRO MAFRA,41

Sedas, CaselDiras e Lãs

IOA$A $A•.,A .(O.A
()RI__.j\N.I)O SOA l-{PBJLI-J]

Rua VODselbeiro Mafra, 36 - loja e sObreloja - Telefone 1514 (-rede iBterua)
Caixa Postal 51 ._. End. Teleg.: «Scarpellin ... Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Deodoro, 33

Flor ianópnlia

Visite, sem (ompromissos, a

LIVRARIA ROSA

Livros novos e usados,

I
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou De estrangeiro.

I Novidades todas as

semanas

I �!!;o �����!4d� I
dentaduras, pontes em

louro
ou palacriJ. Conserto

dentaduras em 2 horas
apenas.

I
(OHSTAtHIHO SERRATlHE
Rua Duarte Schutel 11

Móveis
(omprar, vender ou alugar

.ó na.

A SERVIDORA
[�mClÍor orgdnízação no

g3noro ne.ta capital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Machado & Veloso
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de cos

turá marca «RENNER».
Vendas à. vista e a prazo.
Rua Trajanc, 7 - Sobrado

Florianópolis:

No bar e no lar
KNOT

não (leve Ialtar

Dr.' Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Todos OS dias em Santo
Amaro

.Atende a qualquer horo do
dio e da noitê

RESIDÍ!NCIA:
'

Hotel do Snr. Cunho
SANTO AMARO

1 Dr. -Artor Pereira
e OUveira

Clínica Geral de Adulto. IOoençaa da. criança.
Laborntório de Andlille.

Iclínica•.
Conllultório: rua Felipe Sch
midt, ·21 [alto. da Casa Po
rai.o]. da. 1030 6.. 12 e da.

I15 ã. 18 h•.
Re.id@ncia: rua Visco ds Ouro

PAto, 64.

IFone: 769' [manual]
---

POINI·ft-JOUR �

BAZAR DE ,MODAS
(onfeçóes -- A,ta (c�t:J:a

NevidCldes

Rua Felipe Schmidt, 34

I VENDEM-SE
Em APUCARANA, Norte do Paraná

I
Dois grandes armazéns um com instalações de maquinarios

e outro para capacidade de 30.00 sacos, maquina de arroz,

nova, produção dia ria 100 sacos beneficiados, maquina de café
400 arrobas, moinho de Iubâ, Iocomovel americano 10 H.P.

nominais, 3 otimas casas residenciais, uma com água e esgôto,
luz eletrica na porta. poço .com bomba automatica e reser

vator ío para 3,000 litros de água. area do te freno, 5.000 me

tros quadrados e a iOO metros da estação. Preço de ocasião,
sem intermediaria. Rua Marcos Arruda, 348. São Paulo.
Tratar com Cimíno ou na mesma localidade. Maquina Santa
Clara.

'

alt

-

, Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. I. DE SOUSA CABRAL

I

I
I Compra se um, de segunda mão
Camisas, Gravatas. Pijames Informações nesta redação-! Meiasdas melhores, pelos me

nores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - RUClC, Mafra, 9 .

Gt>nliL,Vic{rIÍ BOJ'g(',�; Taheliâo
de �Q�all>('."'o:ri�ial, do!�egi ..lro dt'
Imoveis da, (,.,om(if'ca âé Bom Re
tiro, Estado. {���. Santa 'f;�tal'i)HI.Fw: saber qUI" peja Sociedade
Oolondzudora . Catariuense, CWll
séde na cidade d'e 11ó:rto <A"feg�
capital do Estado d:o Rio Grande
do Sul, Com .escrítórícs neste mu

nicípio, nos. lúgares J·araraca e
VHa de ltlliJOj'anga;, pelo' seu }'}rQ
curador especial M', Paulo Alfredo.
Schhcbting, foi r-equerida a ins
ccição do ,.M>enloriaL referente as
glebas de terras ab'ati{{) descritas:
�lnQ"el. "J3.''''.. parl<f' do 2° Bllr�oAgrkota, -planta D. 66, seccâo RIO
Ftgueir-edo (Chapadão), com a
área de

'

'2'.U28.392 ms2. Imóvel
"B", parte tk, '2° Busgo Agrtcola,
planta 67. Secção Hi o Lageado
(Pacte- Alta}, com a área de
5.796.4R5ms2,' Imo'\'ri� ",B" e "C",
parte do 2° e 3° Btir,go Agr ieola,

'Plariita. l�. 68, seecã.o. A,!íOio .��.a,Çá,com a area dE? f.7..0fí./4am�.,." No
total de 10.190,n17 metros-quadra
rios. Pela l'c>quér{>n�e:�, p:.Ql�.lntel'mé
dlo do seu praclnradór 'especial
foram apresentados em mel! Car-

.tÓriO, os tlO(':Ul.nel1tos exigidos pe
lo decreto-lei ,li. 58; dé 10 de de
zembro de 1937 e pelo decreto-lei
n, 3.07!r de 15 de setembro de

No bar e no la
c

r·
. 1938;'e1(CêIO:-lfi'elagM C:t·�oIBitioa

dos tHll'1QS .0.1". dorn.iR�O. e certidão
K N O T. dos ·mesmi}$, !!lis'peTi�:tifQ$:;" pel.

não deve faltar M.. �, Jur� dre 'Direito,
.. por ifl teto

Prefira uma parte de seu sido 11.to.dnzidôs .qo r�gIs,t'Q ltücial�
t

A

"8 I P' D t que se a:c1w.nr frall<lueaodo;l), ao éXIj)..roco em e os ro oen:e .-.=-..,.....'-...."'-;;:;;'7r__....,=s....:;....""";;;;;;;;;;_�_-;;;O&;._...-"" mê dos ·interei:isados,Q'ué ip'Ó'ilerãpPobre do Hospital de Carlda· ,oferecei'
.. illlijJulm.açãO' a ·jnscrirã(,)

de'�. e estará contribuindo para ·GR.AT IS 1.· até tdntoá di,as' :f1llós a·Ú:Hlma ptj.�
que êle tome mais um pouco bUcação pest.e l:XlilaJ.' .:E. :pára qut.
de leite, tenha melhores med.,.' Quor reçeb.er 6tima .uip"."o.

� C.'h.,eg.Ué
ao

C'b.rih.e. (,J)lle1.�tÕ ,d
..

� fod?i', '" � lavrou.s.e o· prese]jk Nhtiil, ii'la
camentos, mais confôrto no que ó fará felizl I e lhe .-.ró de ólltros de, .jgua! teôr q� ser:"
I�tt() de sofrimento, etc. etc •• " de VOlio.SCl uti\idClde! ElICreva pnbli��d'Os lIa f�rnia d� Lei. i

.

(Campaha de Humanldad.
a ��::::i,�.CÊ::d:od:�i�' BOtil'Jil'tirC028 d� a�ril �e 1!}4a..

do Hoapltlll de Caridade).. .,':.0....._..fM..I ......� ...I ...._'�., ......, ....' _1I..,IJ""psOllilI...SI'::: .•.. ,��l1iih:r:I;�ab��fI·tl4 ,�lí:1

LIC. D.N.S.P. rr 199, de 1921

··0 E:$T'AO:O
Diário Ve$pe1'tfno:i'

Redação é Orleinas à
rua João_P(ntQ Il,o 13 .

Te!. 1022 - éx. postal .139
'.' "

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

A8SINAWItAll ;�
.N. 'Ç.pftaJ:

Cr. '1tl,ijf,
<i. '�':46�OO
CTt· .2tl;OO'
Crt '1,.06:

,V)Jllo' CrI 0,50
N.''lat.rfer:
•

"Cr1 ',Ift,úQ
çr....�,�.
Ct' :ii,OO

:.Ano T

Se�tre:"
Trilhe.sti't

'

Mês·
NÚDtero

,Ano .,

Séro��é
4rimestr.,

.,

Idi(õ)1:t1a& por
tuguê.. 8I1pa.·
nhol, francês,
inglês. etc.

.Rornance, Poesia. Religião, Aviação.
Matemática, Fí.ica. QuJ:mica, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio

lIil, mílitar IS naval, Carpintaria,
De,enho, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade, Rádio, Máquina.; Mo
tore., Hidráulica, Alvenaria, Aqri'
�ulturo. Veterinório. Conto.bilidad ..

Dioionários, eto. eto

APENAS Cr$ 3 .. 00
Com es!-!u ínfima quantia Voei."

está auxiliandó o . seu pró"dmo •

Contribua para a CaiXa de Esmolas
aolS lmlig'clltes dI;) :Fl()riallópo!ilil,

'AniuJcfo. rn.,díantei eont rj10;'

OA ori8inala. mesmo. n'�' Pid,il.
C8tl&S.;mio ;!JeJ'� '(j6<'\1IOJ.pidnt.· ,.

�. _" "0

A direçio 010 S&. responsaJii1i'8 .

peioá ccneéítos emitidoí' B�"; -

utlgoli.aain..dtls -. rt, ..

Motores para máquina' de
costur.a

Usados. mesmo defeituosos,
ofereçam à Caixa P09ta1 84.

10 11 •• 9
•

Perdiguelrà
desaparecida

Pede se a quem encontrou ou

encontr ar ull\a cachorra de puro
sangue, Jigeiramente branca, a

inda nova; entregar 'ou ··avísat
ao ar. Alcides Claudio; na Rua
João Pinto 5, que será gratiti
cada. r. 59.2

Alugam,�e
quarto' 8 com entrada iode

pendente e ótima esteíaçãc .8-

nítária. Tratar na Rua Victor
Meireles 42. 5v-2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VIDA SOCIAL
ANJVJ:KSABJ08 Dr. Eul.r Junqueira Franco. Para
Dr. Abe]: Alva-re$ Cebrel Rio de Janeiro: Alfredo SHva, An-

. na Remper <ia Si!vc, Mario Lima,-Lunior Frederico Augusto da Cunhe, 10-
, f?eflúe, hoje. o onivers<irio nata- lIé Gonçalves COBol, Geni! VOlcon

lrQ�. do ,�. d.�, .Abel Atvo::e,

CU-I
celos , ChaJ:!les Edgard Moritz., Ma�a1 }u�, wqno AudItor de noélo Goeldner Moritz. e Alice dé

G\MI'.ro d"à Fôrço Policinl do Ea· Olive�a Goeldner
todo' Desembarcados 'na mesma data:

-
, procedente de Curitiba: Dr. Affon·

'a.&m uo.S "J.' so Guilhermino Wunderley Ir. de
o "", 1eri Lino Beuto., impre180r Sãm Pnulc ; Anna. Hcapcke e MariO

-10 cl)\lÚ'jo do Tarde-, que •.e .di- Stuart, do Rio de Janeh-o: Aniba t
ta neíta capital; Alves Basto., Francisco Paulo Ro
o .,. AUIJullto Barbosn do Fon· phoel Focrocia, Henrique de Almer

.eco; do Gomes, João Abraham, Amelio
4 uma, era. Ma.ria doa Pauol Uma Ab;ahom. Genê&io Miranda

SoInoi Linar Maria Conluelo dos .Santos
a ..rito, Onilda, filho do ,r. O. Lina, Ivo de Araujo Familiar, Age.

CQ",eordQiQ; nor GaIvão e Aramil Taborda
Q. m_ino Maria Tal'Ua Buatim; Athayd•.
Q Um.o. ua. Mônica Ferreira da PalJsngeiroll el'ttborcadolil dia 1.

Guahd; Para Porto Alegre: Togo Machado
o Irita. Mario das Darei Fra· de Miranda, Carlos Alves Martin.

(JOIO; Souto, Auguata Kiesel Souto e

a erita. Eugeninha .Simon� ; Hanl Freiherr.
• mÍtnina .Irac8mn. filhinha do Desembarcados na meama data:

Ir. Ar"rlio COl't'êa de Neçll'eiroB. procedente de Curitiba: Manoál
iJilpet9T .co Poeto de .Clo.iA.iHcaçéio F.erreira Pouzeiro e Miguel Daux.
ti F�H:IIo.çao do 1. N. do Pinho; de São Poulo: Salln Gábriél Ma-

o. ntenina Mal'iza PerairCl; filha cari; do .,Rio Ja.neiro: Adelina Eli.
do ar.' Amancio Pereira; zabeth Perret. Anna Porret, Ol-
a menina 'Marlene CQn9patO,� mar Rodrigu.es. Mr.looir Pedro La
Q. e�a. ara. Helena.. Sou;I;a, es- bre Sampaio, Hilda DutrCl Avadis,

'P'QIIO 40 iI�. Linclolfo Souza. do Nelson Aquino de Andrade e Ma

I-mp.Mhtt�Oficial do E,todo; ria de Lourdes Mende'lll de Andra-
à n. Arlindo Pedro de Andrade. de,

o#� de' harheiro, fez anos 01' Passogeiroll embarcado. dia 2.
t.rn. ParCl o Rio de Janeira: IIla Mal'ia

de Mé110 e Maria babel Cabral
VIA.rANTES: Ribeiro.

·2aki.çao daa pq.aageiro, .mbor Desembcrccdos na mesmo data:
ecuiee I ri..to. Capital dia 30 pelo Prccederrte de Porto Alegre: Vitor
oeronG\'e de Oruzeiro do Sul: Wahrlich, Erancillco Berlowitz, E·
Panl saCi Paulo: Jacy Pereira de waldo KOlter Muller e Helena

Ca':llPa.; John Peter Kolendo e Schenini Moreti.
.

DO ·DIA
"0... 6ê1�felra MO.lE

.!

(lHE

com
I
I

A's 4 1/2 horas:
". MATINE'E' ESCOLAR

"A"'�;;çã�XPd;' B;;��d;tt;togcar;a, I
J�nifer Jones. premiada pela Academi -; William Eythe,

Charles Bickford' e Vincent Príce
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO Nac. Coop.
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

PT(�O: (único) 4,00. Geral 3,00 Livre de Censura
Críança'S maiores de 5 anos poderão entrar

Com a

A's 7 1/2 horas
ULTIMA EXIBIÇÃO

O filme Q.1.Ie jamais sairá de sua memoria e de seu coração:

A- eanção de Bernadette
COMPLEMENTO NACIONAL Cine Jornal Brasileiro

FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)
Pr�ço. Cr$ 5J SQ, 4.00· e 3,00 Imposto Incluso. Imp. 14 aoos

•••

·Cl··ME�·(IMPERIAL»)
A's 7 1/2 horas

Um filme acnsacional e repleto de torcidas:

O . campeão e a dama
com AHan Baxter e Jean Parker
B'eijo!, â esmo t' socos â granel

NO PROGRAMA
IGUAPE Nacional Cooperativa

.

A CIENCrA POPULAR n. 2 Short Colorido
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

p.r�çp{ 1,00, ·(único). Imposto incluso, Imp, até l��_tlo_Js_
FA�RMACIA ESPERAN.ÇA

.
A SUA FARIUCIA

....,(nM f 4 • 5 - fONE tlU
Iatr -*fI.

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

Rue Tiradentes D, 9 - Ftorianópolis

-

Pedro Laurindo dos
Matilde Fernandes

Togaste, no Africa, tem a gló
ria de .er o berço daquela lânta
esposa e mãe que hoje ainda es",palha confiança e consolação no.

corações de espasas e mãell angus
tiados. Nasceu Manica pelo ano de I
331 cerne filha de pais oristãoll.
Uma educação bem sólida, admi
nistrada por uma velha emprega
da, preparou a 'menino para uma

vida repleta de sacricifios; mas,
fundamentada sabre o doutrina
salutar de Crillto, Os paa deram
lhe, mais tarde, como espôso um

pagão de nome Patricio homem
muito iraací:vel e de pouca mora

lidade. A santa, porém, soube ga
nhá 10 pa�a Deus por meil!) de sua'

orações e sacriHcio•. Uma conquis
ta muito mais gloriova fez ela
com a conversão de seu primogê. NO bar e no lar
nito Agostinho. Seb a influência K N O T
nefo.ta do pai e dos companhei. não de-vc faltar
rOIl de estudos entregou·se o fu �..,._ • --_ •__w..... ...

turo santo à !ad.a o forte de víci'l Fusão de duas grandes
os, Quantas lagrlmas. quantas o-

rações derramou Mônica perante empresas produtoras'
o Todopoderoso pelo filho transvia· de cabos
do ! Ma•• também, quantos tra·
balhol tomou ela sabre si para
slllvar o ente querido. E afinal.
via coroado os seus esfôrços. Agos
tinho converte1b. se. A santa teve a

consolação de ser testemunha da
vida virtuosa do filho renascido
em Cristo. Agora, estava acabada
lua missão sabre a terra. Deu ao

mundo um dos maiores gênios.

'1' Por isto não se entriateoeu, quan·
de. em Ostia. esperando por uma

,ocasião de embarcar para a Afri·
.

co. recQnheceu que Deus acha·
mova para si. Pedindo que se ce

lebrasse a ata. Mislla em sufrágio
de sua alma, entregou seu espíri'
to nas mão. do Criador pelo ano

de 386.

d·o dia

Santos e
dos Santos

DOENCAS 00 GADO
E REMÉDIOS

o PRECEITO DO DIA

1COMO ASSOAR o NARIZ
O muco do nariz e da garganta,

�rincipal:n!nte durante QS_afecções participam aos parentes e amigos que sua filha DAILdesses orgao& e doa pulmop.s, con -

U1A.TILDE DOS S NTOS f d G E O Ctém numerosos germe3 causado- ''I • A., pro essora o . . svatdo ruz,
rea de doenças. Quando se assoa o centrateu casamento com o sr· Arnoldo Fiamocim, funcio-
nariz violentamente, ou quando, nário postal, resíâents em Rodeio.
00 espirrar e tossir, se cornpeírnern

.

Estreito 21 de abril de 9lt5.
com o lenço a boca e as narinas, .

'

_

a .muco pode refluir. através dos

Ovárioa espoç09 e condutos da face.
e levar a infecçao a ou tros pontos
do cabeça,
Ao aSlloar o nariz. faco"o conser

vando o lenço um pouc-o afastado
do resto. SNES.

santo
Sla. Mônica, Viuva

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

(avie 2 cruzeiros em selos PI o DOUl1los1&1
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
C.POSTAl.i4 JABOT'CAIlAI. UT,s.'.WLO

r

ODIN

�
LHE IlECO'MEtlDA

COnTRA FERIDAS RECEnTeS ou rlnTI6AS
Ui 'I' iifi!it1l

,,_,-,,�
No bar e no lar

Precisa-se grande quantidade de K N O T
borholetas azues, conhecida, como N f 1MORPHO AEGA, muito comum no !�a!...��..ew ��r _
Brolil. Paga'ie a dinheiro qualquer
quantidade. Paga-Ie Cr$ 2,50 por I

cada borbolheta MORPHO AEGA:
� h8all! condiçõe., Respostas par�� I Acha'le aberta na ,Filial do
Butterfly Co., 297 East 98

, Banco Nacional do Comercio S.A ..

Street, Broockly.n, New York. ! desta cidade, concurso para a
Eecreva vIa aerea. I admi,são de funcionários, devendo

CXSA·-....MisêEi.A� I
oa cQndi.d�tol _?preEentarem-.e à

. , . lua adminlstraçao poro o, escla-
bUldcra dos RadlOS R. C, A" recimentos inf,Hspenso.;eis.
Victor. Válvulas e Discos. I Florianópolis, 24 de abril de 1945
Rua Conselheiro Mafra, 9 A Gerência.

CONCURSO

Londres, (B�S) - O "Finan-
ciaI Times" acaba de anunciar a
fusão de empresas com um capital
de onze milhões de libras destina
das a intensi,ficacão e acelerar o

progresso ,obtido "durante a guerra
no que diz respeito a sua a:plica
ção 'na indústria nurmal da !paz.
As referidas ·companhias são tal
vez as m3'i8 ünporiantes firmas
ma'lluf.atuJ'eiras de cabos na Grã:
Bretanha. Há muitos anos vêm am
bas separadamente, colaborando
no a,perfeiçoamento cielltífdco de
seus produtos e métodos de mann
falara. A e:qjeriência 'Passada
trouxe a convicção de que, por
meio de ,fusão permanente, ambas
ver-se-fio aptas para intensificar,
ainda mais consideravelmente, o
desenvoh1imento científ.j.c.Q, e efi
ciente da fabricação em proveilo
dos mercados interno e externo.
Os sel'viç'os de guerra levados a

cfeito pelas dua s firmas cita rl as,
abrangeram a rprodução de cahos e

coildutores is0.1afl08 em escala gi
gantesca a,fim de .serem utildza
dos nas comunicações tdegráficas
de IUunJções, aviões, tanks, e on

tros ·veículos meca,nizados bem co

mo 'o equipamento de fábricas de
munições, a,eródrol11os, manuten
ção e ampliação de serviços essen

dais de rforneeimc'nto de eneTgia
elétrica, ,ete.

:_.. ', ..

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
,

t�1 A, \VETZEL INDUSTI1IAL-J()INVILLE (MlitcO

a.o ,4••• '.lt..... o••• ale-.- t

,.

... 1

lo 4 (�� I· , ... ... . Q 1IfII' • EJ.!u M a«._....... I'1tt ••• ti!, ,Jb "4:AiS!'tLl!l!ltt!'. 14 _41••1._. _.1 •. 5 dk .1 .. __ 1. ;to $.U&

S�'3Ã���RqtAt
ESPECIALIDADE

.... t I IS f
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Indicador Médico

E8peda)ista em alta eirúrgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

________�__-UB_I-RAMA-----(-�---Ó-N-lA--)-----Sa�n:ta�C:a:ta:r�in:a�--- i�����_--------.-'--.---

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de' Medicina da

Universidade do Brasil). �édico. por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex ínterno da Santa Casa de Mi
'serieórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA -- DOENÇAS NERVOSAS

I
- Consultório: Edifício Amélia Neto

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

DR. ARAUJO
A�siltcnte do Prof. Sanson, do Rio de Joeiro

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

ClXurg$ moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iãbío e céu
da bôca fendldos de nascença)

.ileOfagoscopla. traquéoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc.
CONSULTAS: das 10 "8 12 e das IS Aa 18 hOl'as

Rua Vitor l\telreles. 24 - Fone: 1.447
--------.---------

DR. SETTE GUSMAO
CREr'E DOS SERVJÇOS DE 'l'ISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00

HOSPITA.L "NERltU RAMOS".
Cu.l'SoO de aperf·e1çoamento no Hospital Silo Luiz Gorizaga, de Silo Paulo - �:x-csta
,Iario do IÍlstltut.O "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médleo Interno do

Sanatório de Santos, ern Campos do Jordão.
CLfNICA Oí:RAr.. - DIAGNóSTICO l'RECOCE Jj; TRA1.'AMENTO ESPECIAI..J!1.ADO

DAs DOENÇAS 1)0_ APARtliLHO RESPIRATóRIO.
. OPERAI;AO DE JACOBOEUS

. CON8ULTA,S: Dlãr-tatneute, das ::I às ti horus, CONSULTóRLO: Rua Vitor Meireles. 18.
RESIDJIlNCIA.: Rua E�têve8 Júnior, 135 - Tel. 742.

DR. MADEIRA NEVES
,

- Médico etpec:ialista em DOENÇAS DOS OLHOS
(';U1'IIO .. Averfe!QOamento • Longa Pratica no RIo de Ja.u.iro

ax'''.Ul,TA' - !'eJa IDJIJlIaI.: Clartameal. 4.. 1O.3Oà.12 h•• à. teu'de .xc.ptQaoa
•d_ ... 1.... la li bor.. - OONS\) LTOBIO: B.. .1010 Plato .. " .oIIr••• -

.._ t.Ul - KeIII�.eta: ".. P1'eIdClIJlt. Vo1Itlaho, 'L

DR. ROLDÃO (�ONSONJ
ÇlltUBGlA GeRAL· ALTA CIRURGIA. MOLtliSTIA8 De 8DHORAS • PAfeTOtl

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de 840 Paulo, ondf' to:
�te 'QOr vários anos do Serviço Clrllrgico do Prof. AUplo Correia Neto.
CirtI;rgJa do eliltômago e vias billart'8, intestinos <l.elgado e gr06SO, t.trólde, rins

IIl"Owata. }Jex\8'lI, lítero, ova.r1\Jd e trumpas. Varlcoceie, bjd;rocele. varizes e héro Ia
CONSULTAS:

.

.. � u li horas, i'l Rua Felipe Schmldt, 2-1 (altos da Casa Para1&o). Tel. 1.61H1.
RESID1lNClÁ: Rua Estevt$ J11n1or. 179: Tel. K76i

DR. MARIO WENDHAUSEN
<D1PlOG!Mo pela J'IcuIdade

\

Nac. de )(tld.klna da Uni"ere.!� do 91'.,111
M-lJ1taruo do lIIiIIrTlOO Oe CUiD.1ca Mt&1ica do Profe8llOl' o.Ta.ldo OUn1r.. auidl_çn 11>.

.

Departamento 4...ad.
.

1.:14lfICA IblDICA - .oIMUaa _klnu ele ad-.Jtoe e erl&Dçu. OON8ULT()KJ�
-

__ .lIlttlD_cu.: a.. PeI1pe 8dunl4t lL 18 - TeL 811. OON8ULTA.8 - Dila 1 ... li

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
,

o.. "rncCMI d. Clíale. IJafantll da Assistência Municipal • 80a,ltal
de Caridade

ooN8UL��Jqu���H2ld������oE8.��12�. t_ L...
Con.uIta. da. 2 à.. 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
AlM100 - chefe do Serviço' de SlfIl1e do Centro de SaMe

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇõES URO-GENlTAIS DE
.AlfBOS OS SEXOS - RAlOS iNFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 8 is 6 h. - R. Felipe Schmidt, (6
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD.A
CUnica médico-cirúrgica de Olbos - Ouvidos. Na.riz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSUI�TóRIO - Felipe Scbmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fona 1259.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra. 77.

DR. GEBHARD HROMADA

Aparêlhos elétricos

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
curaco

DR. DJALMA
MOEL'LMANN

f'ormac1o pe1e UIllTerll1c1ad. d. Gcwbn
com prtUoa llClC hosplta1a eIll'OpWII

Clflllca lMd1ca CI pra). ped1atn._ 4oen·
.... 40 ldatema nerTOIO, aparelho �en1�

urln6r1o do boInCl • da mUlher
u...... T6eIoIco: DR. !'AULO T.&'f�
CurtlO d. Rad1oJOI'la C1fAIoa com o cllr.

danuel d. Abreu camJ)lLJl.lilio (110 Pau·
Iot. llIpee1a.liado CI m.tel14l • ..114_
t>dbllca, pela Ul11......ldac1e 40 RIo de la·
",elro. - Gabinete d. Raio X - �
-.r<llotnfla cl.Jn.lc. - JletaboUlmo M·
.-l - Sond-.em Duodenal - Gabinete
'a tl4Ilot4fl'llpla - lAborat6r1o .,. rme:ro.
copia , anau.. cUn1<lL - &\111 rermw40
UcbaOO, .. ron. l.lN. - rlGrtanópoJ»

Dr. Newton d'Avlla

Opel'açõe. -- Vio.. Urin�rio..·· Deen
ça. do. inte.tino•• rito , o.nu.
-- Hemorroida.. Tratamento dei

colite amebiana.
Filioterapia _. Inira-vermelho.
Consult: Vitol' MeiNl... 28.

lltende diariamente àl 11.30 N, e,
o, tarde, doa 16 N. em diant••

R..id: Vidal Ramow. 66.
Fone 1067

Dr. LAVRO DAURA
1il8ptl(l1allata em DoeIlÇU 4.� .

NUI - VIa. Ur11llúlaa.
CUra0 de ea�lallUçAo fie Glneco

logla (doenças de Senhoru-> com o

Professor llor8$ de BarrOll, da �'&.
culdade de Med:1c1n.1 de BAo PaulQ.
Tratamen.to eapec1a.I.laado. �Ioo •

cirúrg!cé, <lu a.tecçOea do aparflbo
genital femin.!no (Utaro, Ol'Arloa,
trompu, etc.).
Cura radJ.C4l dU Illtlam.aç6ee doa

uexo. (OTArI08, tro.m.pu). HIll ope·
raçAo). TratameIl'to de 1000. os dUo
ttirDIOII da meutrllaçlo • da IReriD ..

..4..
Tratamento moderno CIa ItIn.olTtl

CIa qu_ e IlI'Oai� .m ambos os

8eXOII, por Pl'OCf)NO' modemOl 1Gb
contrOle endOllCÓplco - Urelrolloop"
- , d. laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERM.lA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Du llJ.110 .. 1J

lloru e dU 2 .. I.
Con.ultór1o - Rua Ttr84era_ 1..

I'ooe: 1.663,
� - Rua TJte4_MI 'l

(aobrllÓOl.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

Unrata • Orlo..... (lIIaM • «JIIIWPt
.. tIIIl'U. l'u1ea • ._.. te ......_
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió
t'famate da 1 1'1 bana. &mlDaN I

"l": A.Il:Dfn,» Al1l'tllL ....... m

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

RUI Vitor Meireles, 18

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

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Reprelentaçõe.

Consignações •• Conto. Próprio.
Ruo Pedro Ferreira, S

..Z· Pavimento
CAl'XA POSTAL, 117

Ender e ço Telegráfico

A Instaladora de Florianó
p,oJis, â rl.la Tl"ajlltn,o .n. 11, avi·
ea a sua d:istillta fl'eglIesia que
dispõe d'tl operrárloo habilita
dtlís pa.ra exe�utar instalaç0es
de Luz e Fôrça. em gera.l, fÜ't�
n�cendo oI"Çnh1ento grrá�is e

Bem compromisso para seus

$,el'viços. I
Possui também oficina espe

ciLaliz�da, com técnicos PTofis.
siooo.i's, para ('·OThSe'!tos de Illpa
l'êllws elétricos, Bnrolame!llto
de motol'€S e dfnamos, e-8tabi�
lizadores. ferros de engomar,
ft>g,areil'!O:s, aparnlhos médioos
e outros, com exceção de apa
relhos de rMio.

SEGUROS DE:
Transporte. Moritimo.: FerrO.
vidrio.. Ro.doviório8. AfiNO, •
Ca8CO., r6go, Acidente. do
Trabalho, Acident.. Penaoi••
Re.ponlabilidade Ci911 e Vida.

«BOSCO»

rARMACIA ESPERANÇA
•• FaflBaeê.tleo NILO LAlJ8
......... _. .... ,. ...

............. , .............. - .- - .......... -
� ..�

---- ,.......... .......

«Drave Men» - Ernie Pyle
jornalista-soldado

Nova York, (Interaliado) - A aliados na França e as subsequen
pertgosa missão dos corr-espon- tes investídas para a fronteira ale
dentes de guerra tem arrebatado mão Porém, em primeiro plano
aos Ieitores de jornais verdadeiros não está o fragor da batalha mas

,representantes da imprensa, numa o soldado, o homem, sOlfrendo e

luta ingente para bem in.formar o combatendo, vencendo e morren
mundo. Esta semana tivemos a tris- do, despido das vestes da glória e
te notícia de que Ernie Pyle, o [or- apresentado em seus anseios sim
nalista soldado, !foi colhido pelas ples e humanos.
halas japonesas numa pequena ilha Ernie Pyle como que refletia o

do Pacífico, quando acompanhava temor sub-conciente da morte ao
as tropas norte-americanas na se referir' às suas l]Jalestras com os
imensa e difícil tareia de abrir ca- soldados, sondando os planos e de
minha para Tóquio. seios de cada um, as vontades
Ernie Pyle tinha um público de mais naturais do combatente que

milhões de leitores. Ao ser difun- vive corno um animal, ignora on

{lida a noticia 'la sua morte, o pre- de dormirá e se dormirá nas lu
sidente Harry'-:rruman, expressan- tas crueís e ferozes em todas as
do o ,pesar de toda a nação, de- frentes.

.

clarou: "Mais do que qualquer ou- Esse reflexo se fazia sentir
tro, tornou-se Ernie Pyle o porta- quando Pyle perguntava a um sol
voz do homem comum americano dado o que pretendia fazer depois.
em armas, ·realizando tantas proe- A resposta vinha sempre seguida
zas, Todos os americanos compre- de um "se" imponderável, condi
endem agora córn que sabedoria, clonando a vida simples, a cria
com 'que calor, com que honestida- cão ele patos, o exercício do [or
de serviu à sua pátria e à sua ipro- nalismo, o casameuto . e outras
f'issâo." coisas ao destino; e esse destino

O correspondente morto em deverá perfurar círculos de fogo e

ação, cm seu livro "Brave Men", aço pantanos, lama e selvas, lu
descreve com lnvejavel objetívida- tas'cruéis e sanguinolentas para
de as operações de invasão da Si- levar o soldado vivo ii granja on
cilia {" Itália, os desembarques de ele criará os patos, à cidade on

de exercerá o jornalismo, ao lugar
onde deixou a noiva.
"Eu me sinto um soldado" -

dizia Ernie Pyle. E como ele mui
tos outros são soldados num cum

primento dessa missão que honra
qualquer homem. Os quatro can

tos do mundo viram aventuras es-
"t��

CONTRII. FUIIOAS .petaculares de correspondentes de
guerra. E. Vaughan perdido nas

selvas da Nova Guiné, panl Ghali
entre os .guerrilheiros da Itália do
Nort.e, Daniel de Luce descendo
de paraquédas nas montanhas Iu
goslayas, Edward Kenneuy sob o

fogo da artiU1aria e dos aviões
nazistas em Moscou. E entre eles
o número de mortos é grande. Er
nie Pyle talvez planejasse escre

ver outros livr-os sôbre o homem
em armas combatendo a tirania
mas o mundo se sente satisfeito
com o que ,fez e com a maneira
honesta em que apresentou tan
tos soldados que desejam criar

____ " patos se voltarem da guerra de
'-. libertacão muncial.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a di1'eçâo clmica do

DR. DJALMA MOELLMANN
Cuna1lru�.ão moderna e confortável, situada em aprazivel cMcara com

esplêndida vista para o mar.

Exce.1ent,e local para cure de repouso. Água fria e qu�nte

APARELHAMENTO COMPLETO E MODERNlSSIMO PARA TRATAMENTO
MÉDICO, CIRúRGICO E GtNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Onda. ewtas
- Eletricidade médica - Exames endolcópicos.
Laboratórios para oe exames de elucidação de diapóstlcoe.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

Quarus com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PóDE TER MlilDICO PARTICu;LAB

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião ----,.-.Q--- Telefone: 1.153

...................................................�

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

Iniciarei a partir da pr6xima 2a• feira (dia 7),
a sua grande liquidação. intitulada «FESTAS DE
MAIO». - Vendendo todo seu stock com grande

redução nos preços.
AGUARDEM I APROVEITEM I

FESTAS DE MAIO - A PARTIR DE 7 DO CORRENTE - • -CAPITAL»

l� � ·_ -- � _· � - '..� ..

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �ovêl·no alemão refugiou-se na Ilinamare
LONDRES, 3 (U. P.) a.. O GOVÊRNO AtEMÃO REFUGIOU-SE NA DINAMARCA. SEGUNDO FOI NOTICIADO, DAQUI P0It

DIANTE AS COMUNICAÇÕES FEITAS PELO GOVÊRNO ALEMÃO O SERÃO PELA EMISSORA DE COPENHAGUE.

Rendeu-se a Alemanha aos princípios da Conferêncii
Londres, :3 (U. P.) - Uma . elímínar, com o correr do tem

notícia de sensação é a rendi- la. radio do norte alemão. Dis- po, os pdssiveis centros dI
ção da Alemanha aos princi- se ° sucessor de von Ribben- conflagração nos quais pos
pios da Conferência de São trop que a Alemanha estava sam surgir motivos de guerra
Pramcísco. A surpreendente solidária com os objetivos da É de esperar que o almrranf

d
.

d T'*' informação foi dada pelo novo C o n f e r ê 111 C i a de Seguran- Doerritz não pretenda qual

pU er e I O ministro elo Exterior, o conde I ça Mundial em São Francisco. 'lU81' dias destes mandar um,
Sch averf n von Krosiok na

sua,·
No sentido de não só prevenir delegação da Alemanha à Con�

Londres, 3 <u P) -- As terças do marechal Tito eentu I segunda alocução ao povo j)e- as guerras futuras como de terêncía das Nações Unidas. fJI
ruam Fiume e libertaram Pola, dizem as últimas nutictas __

-.._-"-- - ..---------�-.--

aqui l'ecebidas. 500 mil prisioneiros em
.

24 boras
Doe -, re c -t I

- D. Dalgiza Luz Com o Segundo Exército britânico, 3 (D. P.) - As fôrças
DIZ p para a apl u açao Faleceu ante·ontem. no R. aliadas nest.e setor apríslonaram 500 mil soldaôos alemães

Nova York, 3 (Uníted) �. Sabe-se aqui, 1"1)1 tentes ofi- de Janeiro, onde residia, a: _Il_.a_s_Ú_lt_i_IT_1_a_s_2_4_1_1,_O_ra_s_, _

dosas, que o almirante Doenitz está preparando a rcudlcão fi- exzna. sza. d. Dalgiee Luz,

JEFfREY BRISSA'" ULTIMA HORAral, acreditaudo-se, mesmo. que já tenha iniciado as clemárches espôsa do prezado con terr
é

. U
..

uesse sentido. neo dr. Abelardo Luz, Dele- Em visita à nossa cidade
gado de Policia naquela ca chegou ontem o sr. Jeffrey

Procro, sem. lula pi tal Brissac elemento de dEsta-

�
A notícia ecoou dolorosa

que no meio segurador Bz-a-
Londres, :3 (U. P.) - Anun-. Lurgo acrescentava que Unham mente nesta capital. visto a sileho. S 5, que por díver-

.

d 1 1 I .

I
...

1
- - extinta gozar de grande e "

t
"

dela-se a, que a, sem 11Ül., (e I SI[ () uuciar as nego,'!ac;oes pa- merecido respeito pela 110.
sos vezes Ja em VISIto o

Praga, a capital da Checoeslo- f ra organ tzacão elas condições Florianópolis, onde conto

I·
, . breze de cera ter e coração d' dvaquia. Ainda antes dF� ocupa- nol ít tcas (la Chococslovaqnía. com gran e numero e ami-

boníssimo.cão (le H amburgo, a emissora! Essa fr""e ("srá HPi.do interj)re- , I goa facilmente conquista
desta cidade íntormava na

i fada como sign.ificando que
A família enlutada nossos

I dos pelo seu .fina trato
manhã de hoje que o almiran-. fora m entaboladas negociações

sentidos pe zernos, e verdadeiro cova!heirismo
(e Donnitz declarara ..

cidade, para a capitulação, também, ������! certamente sercf muito viaí-

hospital ". E isto sign,ifica que naquele setor.

M.
'todo no hotel La Porta

será tratada como cidade aber-!-.--------------_-·-,-
1

ISSa onde acha se hospedado.
ta, portanto nâr defeudida.]Missa em sufrágiO ai .

,

Lembra-se, a prnp rsi to. que' almas dos que Alm. Henrique Boiteux
ainda há. poucos rllas, anun- tombaram A Irmandade do senhor Je-
dando a permanência de H i- O Centro Municipal da L sÚs. dos Passos � Hospital de i
tler em Berlnn, dizia que Pl'a-, B. A. de São Jose msndaré Cand�de �a?da,rao celebrar

a-Iga e Hamburgo eram as duas I celebrar domingo pl'ÓXlmO, man�a, dia :.1, as 8 'horas, na

ún icas cidades cuja perda não I dIa 6. às a horas. na igreja Ig.rcJa do Se!�hor dos Passos, I
se admitiria, Os nazista aín- matriz daquela cidade. missa missa de 7° dia pelo ,je�can�o j
da 'lÚin se eonvenceram que em sufrágio às almas de to- etern� da aJm� de seu Irmao I
perd'.�ram mesmo a Euyopa - dos os bróvos soldadt:.s bra- Be�feltor. Almlfante Hennque I
e até a própria Alemal1.ha. .

O I sileiros falecidos nos campos
BOIteux. I-_:::=========:::=::::::::::::::=('omuni:cac1o da rádio de lIam- de batalha p

_

---

rnM1Gr.-ÃJ;Eí�Xííon.f}3Sús-I;(��·í-;:\ssôs..-..;-[j((�Pí. romoções I Dr. Boldao Consoai
TA.L l)E C.\HIlU IH� UE F1JOUB.\ÓPOLIS Por decreto de 2 do corren Traollcorreu ontem a data nota-

r.'
II I 'd 176

� li:cia do ilustre cirurgião "".' dr.,I' n (h O em .) te mês, do sr. Interventor Fe Roldão Con.oni. que, lem embor
JilDITAL dr:-ral. foram promovido'. :na \la de le achar ne.ta capital há

De orcLBm do Irmão PrO\·edor. c.ollvido os presados Irmâos, Fôrça Po ícial do Estado, os poucos anos. conquistou já muitol
e Exmas. Famílias, pa.ra assistirem à mis�a de 70 (lia que a! :;t'guintes oficiais: amigos e admiradores. Else lalgo
M'esa Admillistrati\'a mam,da ('elebrar no dia 5 do corrente, às I. A MaJ'or, por merecimento,

círculo de afetuosa estima facil
mente lIe explica; é que I,S., ten

S horas, em llDssa Igreja, pelo clescanso eterno do Irmão Bell1- o Capitão Antônio de L!lra RI· do feito brilhante curso na Facul.
feito!' Almimnte Henrique Boitenx. bas_ Por antiguidade, a Cepi dade de Medicina de S. Paulo e

Consistório em 4 de Maio de 194fi. tão e l' Tenente. respectiva realizado severa prática no. me·

.TOl'é 'rolenHno de Sonsa '_ Adjul1to-s8cl'otáI'lO mente os l' Ten. Duarte Pe
Ihoree hOlpitai. daquela cidade,
paude vir mostrar em Santa C00

_· __.......,.&....w_-&w•...,._.....w_........._..--.... - -�____.w_ d,ra Pires e 2 Ten. Olivério taril'a oa frutos dêase esfôrço e

Se.a mo�a ,pega ! 1 RESENHA. FORENSE José de Carvalho. �:s��te��:��õ::of::i:���. ��:������
RlO, 3 (Vla Ael'ea) - O sar- Jlllr;all:�n!"s I'C(.lll :U(�US pela cúma-I"b!J pe'us tro"ados na Cala de Saúda S. Seba.tião.

o'ento da marínl1a Antenol' ]"([ Cllnl, cm .�I'ssao de ontem \I U U que indo rnQ.il o notabilizarllm.

Barbosa Lima foi ontem assaI- ,Agr.a.,"o n" l.,')4f), da ('()!1l,'.lr('u .de Além dino. no trato locial,
Cl·psCillJ1la. agT,lynnl(' Josellll:l Sa- e s .. há revelado lua fina educa

tado por um grupo de

mUlhe-j \-.i

..
l:3ul'igo l'

ll!i.!'llV;ldll. LI (.'S).)(·lliO dl' A' pessoa que há poucos di
ção e o teu nunca desmentido co.

I'es quando passava, calma- hWCOlllO BllrJgll. H('I<111)1" Il sr. des. as leveu, por engano, Ja sa va!heirismo, que fazem dele um

lnente, pela rua Senador R'l- .��frcdo Tr:O!llpnwsl;� .. D('cidill li cri�tia da catedral. tim chapfu, ami.go leal e um perfeito «qentle
beiro. A int-in1ação partida do I CH1ll<lra reJeitar a prellllllllil!' l' que deix&ndo outro em lugar dêsse. man».

,. . "
os uutos yol!CIll ao ,�I". dr. Pr'I)ClIl"l- Embora tarde, o «Estado» en.

gTUpO f.emm.mo fO! es!a: Pas. - '1 dor. (;(,�rêlJ do E.SUI(l,f). 1)'11"',1 (1l1C .0. so'jcita·se a fineza de vir des
�

, , via lhe cordiais parabenll.
se o dmhell'o caso nao deseje eXC13. St: prollllneic no lll('rilo. trocá·lo à rua Fernando Ma· ---_.-- - ----__

morrer". Uma delas, a qual Ag_ravo nO Lí13, (]" c()�nart'a de chado 65. Falueu O jornalista Pedro
não tinha mais de 18 anos Tnda!al, ugr:.l\":1IltE' �I:a Schroerler

T. Alme,'da CoutoI ' (' agnl\'ar]u (J ('spollo de Carlos F
..

t dempunhav� uma navalha. � S('h�'()erler. Re!alor o sr. dl·S. Alfre- I oram reio egra os .Rio, 3 (Via Aérea) - Fale-
sargento nao teve outro reme-I do TromjJowsk�, Foi (!cvlu provi-I' ., h

.

'd�
.

dio senão tirar todo o dinhei-ll11en1() ao �lgraYo. pal'�l l'dol'mar a RIO, � (VIa Ae.��a) - Em ceu, 0Je, em sua reSl encla,
Comprar na CASA MISCE

1'0 que tinha nos bolsos 570 spnh·]1l·.'l. ngraY<IfI,H E' mnnJar rci·l�nemora.vel reumao, foram re- o sr, Pedro Timoteo Almeida
LANEA é s8ber ecooominr ..

.
. d

:
h I fcgrar a lJ1Vl'l1lananlc na pnSse do

Imtegrados
nos cargos de ca- Couto, ex-presidente do Sindi-

cruzeIros, entregan o-o a C �e- seu eargo.
.

t d ··'t'r> d F ld d d D'- cato dos Jornalistas Profissio-
ESrR Vfe do bando de mulheres. Nao A..pela\·i'!o e!n·1 )lO 2.:í7i. da ('0- .e·tIa LOS. t a?U � � e L�- nais do Rio. Ex-deputado pelo '" I ANINHA

satisfeitas com o resultado do Illarca de S, JfWqUllll. <llwl�]1Jte IIel O os pIO essores elmes. l" ..

l .

ssalto submeteram a vítima T,I'inrel.){'l) \\.':1I�r�d
\ iejra c <lpela-Ima, C.astro. Rabel<?, Leollld�s Estado do A�azonas, era ca- PreCl&a.�e, UI gente. de uma

. a. '
.' .

t da ri. Ivol,;,,;' VIf'Il"a r:llllflrgo. Hl'la- Rezende e BI1ac Pmto hOJe sado com a Sla. d. Stela Tavo� escrivanlnha uaedo. Infor-
a uma mmUCIOsa reVlS a.

_ 10I',� sr. eles. Alfr('r!o Trollll)owJ5Y' I ela manhã,
"

1'a Almeida. ma ões n�sta RedQ ao.

RIT�I:J�Et:�'T�OXY �N:�;?�;;:i�f��;:;��}::�0?�r��: (Oe--rl;-r·a'n�temen'te aclama·dos os o«praclanhÇas))Às 19.30 hora., À9 20 horClIl �)l'ec:tt(lrl<l, aSSllll 111811dan(10 pro- "
Seuão Chic5I c(,llt\-la e anllJ8nt!o COl!lU C(]l1se-

WC1lter Huston, Aml Harding e <luPllcia ao processo de fl.;;. 4G em Com a FEB na Itália (A. N.) sim, que foi divisado pela mul� liano, o que popularizou ime-

Eric Von Strohein em: diante. -- Todas as nações unidas se tidão, ocásionou vivos aplau- diataInente as tropas do Bra-
ESTRELLA DO NORTE ---APE�AS ('rS 3.00

---,_

fizeram representar no desfile sos e grande entusiasmo. sil em Milão.
Elt& filme é o relato {jál da spo' Com es;;:u ínfíma quantia V{)C� realizado em Milão, comemo- Os pracinhas foram deliall- Após a parada os nossos
péia da GRANDE RUSSIA e de

p,,;tâ auxilíalldll () ..cu }HÓ dOlO. rativo da entrada das tropas temente aclamados e beijados pracinhas espalharam-se pela
seu povo heroico àando o proprio Contrihua para a Caixa de Esmolas l' d l'd d h ·t 'd d

.

't t
.angue para a redençdo da huma. a la as naque a Cl a e, por sen Ol'l as. CI a e, para VISl ar os pon os

nídade! �n" Indigelltes�J:'_l�ria.nópo�s:,_, Entre elas está uma unida�

II
Todas, quando se dirigiam !Pitu1'escos de Milão. Os nos-

Duzentoil milhõe!l de bocCls num

segundo dados de da FEB, aos expedicionários brasileiros sos soldados se acham aloja-
JwÃnll'ACkU";;�I� estatisticOs O Pavilhão Brasileiro, as- obtinham respostas em ita- .dos no Qua:vtel da cidade.

Nunca o cinema toi tão eloquente! F ". N) S
----.

Ol'ta.l eza., o) (c\., 1. -, e·
A Rusllia mostra todo o seu

martirio! gundn dados e::;tatístkos, no

Epico! Sensacional! Grandioso! ano passado, fu}ec(>ram ne8;'",
Impróprio até 14 ano. capit.aL 9!12:1 TW>1�Oas (, na!'lc:e-

No programa: ram lH.7l2. RealizarHnl-RP U32
Brasil Atualidade.· nacional
Notic:ial'io Universal - Jornal

PREçoS. Ritz Cr$ 4,00 e 3,00
Roxy Cr$ 3,00 e 2.00

Florianõpolb 4 Maio de 1945

Fiume e Pola em

li<

f[JXIR�Df NUSUflM

-

Caíu
Ao entro.r em Hamburgo. a. brio

tanicos cQpturol'om ontem 115 mil.
alemães.

•

o ar. Batilta Lultordo. emba,ixa
dor do Brasil no Uruguai, foi tratll'
ferido para igual poato ne Argen·
tina,

O. canadeneel ocuporern Q cído-,
de alemã de Oldemburq, .em dis'
parar um tiro.

•

Uma diviséio britânico encontra';
lia a 18 kme do ban navol aiemêi
de Cuxhaven.

'"

De.de o comêço do gu.·rro no.

Pecífícc, o� eubmarinos america
no. ofundaram 1.100 embarcQ(1õea·
japoneaall, inclueh,. 4 porto.aviõ...

•

O ar. Albert Lebrun. ex-presí
dente dll República Fronceea.
acueou o marechal Pétain, no proo
CeUa que contra ê.te é m09ido
como cola.boracionilta.

•

Otltem. pelll primeira vez, ciro
culou em Berlim uma edição. em
edioma rueeo, do jornal eProvdolt.

ii<

o. americano. lIofreram 109 mil
baixas, dent.re as quoÍl 21 .mil �'.
mortos. em toda (1 cQmponho lto.. f.."
liona

Rebentou uma epidemia de .p.._
te negra» no campo de concan'
tração de Dachou. ao no,.t. d.
Munique, e onde havia 32 mil pri
sioneiro.. 16. se regittraram 2 mil
00101 E.tão·.e tomaodo medidoe
para circunscrever o terrível mal.

e

Dalde sua entrada na guerra, otI
Eltado& U!lidol já lofre.rom 949.&98
baixa•• am tôdal o. frente. d. luti...

*

Informa-e. que o Govêrno fran.
cês nõo fe� nenhuma recloma.ção
à. E.ponha. concernente a Pierre
LavaI, que.. acha recolhido à.
fort!llezo de Monjuich [Barcelona I.
Porém. t. Laval não for env.iado
à fronteira Eranco.elPonhola, o

Govêrno froncêl requilitará a lua

extradição. A. volta de LavaI à
França implicará no leu fuz.ila·
mento. po1$ ile já foi condenado
à fevelia, como coJabaracioni.tCl �
traidor.

casamentos.

"No nwsmo ano 1'oram feitas

F R I E I R

ESPINHAS
Amanhã, no RITZ, diJ 19,30 hrll.

O poema colorido da Metro

A FORÇA DO CORA.Ç.AO

2,466 transmissões (h� imóVE'is�
vendas '- BOR cRl'tó,riIOls locais,
no YH 101' df' 47 0\'50.1 06 c:r\i7.ei�
rOrl e 4 Ç(,llt.II.'VO!i,

PA R A F E R IDA 5,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


