
Eatado _

..

o ministro do exterior da ftlemanha, autorizado pelo almirante Doenitz,
anunciou que tôdas as tropas alemãs depunham as armas, capitu-

• lando ante todos os exércitos aliados.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ocupada a base naval de Snewuend,
MOSCOU, 6 (U. P.) - O marechal Stalin em ordem do

dia dirigida ao marechal Rokossovsky, informou que os russos

locuparam a base naval alemã de Snewuend no Báltico; Outros
i despachos relerem-se a luta na frente oriental,' salientando

I que os russos continuam avançando a despeito da resistência

loposta pelos nazistas.

I
A Sétima Divisão cruzou" a' frolteira

-------- LONDRES, 6 (U. P.) - Notícias de Copenhague dizem

Fio rianópolis- Segunda.feira 7 de Maio de 1945 I" 9367 que a Sétima Divisão blindada atravessou hoje a fronteira da
•• I Dinamarca, sendo recebida calorosamente.

o
Ano XXX \

1Il1�U IIUJ Flen.burg. anunciando a rendição Pel s aliad
. ,

•

total da. f6rças alemã.. declara:
o

.

os assJD�u. O gene-
«Estamos agora tranlmitindo uma Tal EIsenhower. aseiefido pelos
mensagem do mini.tro do Reich. representantes militares da Rús
conde Schwern Krostk. ao povo sia , Inglaterra, Estados Unidos
alemão: «Homens e mulheres da Fr nAlemanha. O alto comando das e a ça.

fôrças armadas. por ordem do a--.-....o..

A--P-A-O-F-.-S-s-A-ogrande almirante Karl Doenitz.
determinou a rendição de tôdas
as fôrça. de combate.

'"

Após 5 anos e 8 meses de
luta, a Alemanha nazista,
que um dia assombrou o

sxurndo com seu poderio mi
litar, preparado para impor
à Humanidade um regime
de escravidão, caíu ho ie, in,
teiramente despedaçada, sob
a fôrça incoercível das Potén
cias Aliadas. que defendem Ia liberdade dos povos

ções amigas da paz começam,
agora, a divisar no horizonte
as claridades benditas de
uma vida melhor, mais tran

qüila e mais digna. para á
qual o Brasil contribuiu, en
vianda sua mocidade aos

campos de luta e contribuirá,

Iman tendo os seus ideais de
iuetiça, trabalho.e cultura,

I

.

Londres. 7 -U.P- As fôrças ale
mãs na Noruéga capitularam a

nuncia a rádio dinamarquesa.
'"

Londres. 7 .U.P- Compacta mul-
tidão ae aglamera na extremida
des de Downing Street. à espera
da palavra de Churchill; anuncian
do o «dia V». que se prellume se'

ja hoje.

Quem conhece aparelhos de rádio
e sabe concertá-los, tem sempre o

que fazer, ganhando bem. Porque
Voc� não aprende rádio e trabalha
por conta própria? Peça hoje meamo
o folheto «NOVOS RUMOS». que
o qrienta como ganhar dinheiro na
rádio-telefenia. à melhor organiza
ção Nacional de ensino de rá
di,? p�r correspondêrieíe : ELECTRA
RADICS LTDA.

•

Londres. 7 -U.P- Informa se que

Himmler; chefe da Gestapo. foi
responsabilisado por todos 011 cri
mes praticados nos campos de
concentração.

Gratis e sem compromisso, envie
hoje mesmo êste ecupen

manidade sofreu e está so

frendo as mais profundas e

trágicas agonias. entre san

gue, lágrimas e luto. As na

Londres. 7 -U P- O Gal. Coman
dante das Fôrças Alemã em Pra
gá diz não reconhecer Q rendição
aSilinado. por Doerríta ,

*

Snr. Diretor de
ELECTRA RÁDIOS LTDA.

Rua Ouvid ..r, 164-3.o-Rio de Janeiro
Peço enviar-me GRATIS E SEM
COMPROMISSO o seu folheto

«NOVOS RUMOS» [87]
Nome..... • __

, f:'"
Não há duvida que esta 1 f??�ficará sendo a maior data da �t�I.

História Moderna. A Civili- r�I?
zação marcará. daqui por
diante. uma era de renova

ção construtiva e pacífica.
que se intensificará com a

destruição, talvez proxtrne,
do criminoso militarismo ni·

'Pela ambição de Hitler. I }�:�{{::::
... ,

Mussolini e Heroito, a Hu- 1::::;:::::-"

Supremo, Q. G. Aliado, 7 (U.
P.) - Anuncia-te oficialmente
que a Alemanha se rendeu in
condicionalmente. A rendição
teve lugar no Q G. de Eise
nhower, assinando pela Ale

Rua
• __

Loc alidade _

Nesta hora sobre tôdas
solene, nosso pensamento
invoca a figura magnífica de
Roosevelt, que foi um dos
maximos artífices da Vitória
Viva o Brasil! Vivam as

Nações Unidas!

Não deve durar
•

mUito
PARÍS, 6 (U. P.) - A resistência alemã na Tchecoeslová

quia e no setor oriental da Austria, não deve durar muitos
dias uma vez que grande parte dos nazistas em fuga do léste
chegou à zona imediata à localização atual dos norte-ameri
canos, aos quais querem render-se. Assim sendo, os nazistas
continuam pondo em prática a ordem de Doenitz de não se

entregar aos bolchevistas, tomando rumo às linhas anglo
americanas.

CASA MISCELANEA dístr i
.c-, ' buidcra dos Rádios R. C. A.

\}i I Victor, Válvu!as e Discos.
,J Rua Conselheiro Mafra, 9'
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Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
l'utovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebida�, café. águas, etc .

......�_....._------_...I Companhia Nacional:Preieitura MU.licipal de Florionó��
a cumplicidade do povo alemao de P�pel e Celulose polis-Cemitério de Coqueiros ...

París - Wladimlr D'Ormesson destaca no "Figaro" a ASSEMBLEIA DE SUBSCRITORES
.

cumpfícídade de todo o povo alemão nos crimes que se estão (2a. convocação)
EDITAL (Prazo de 30 dtas)

atualmente descobríndo, "Todos são cúmplices, escreve, por- Não se tendo realizado em 31 de
Devidamente autorizado pelo sr. CeI. Prefeito Municipal•.

que
_

é a) unaniiilli�ade dC? IPOVO, e não esta ou aquela fração da Março P. pasaado, a a..embléia do. convido a todos os proprietários e arrendatários de terrenos..

naçao que conferiu a HItler sua soberania epoder. Foi o povo Sr•. 'Sub.critor•• por falta de rua- que ainda não terminaram o tempo de arrendamento a com-

Inteiro que, por meio de ipJ.ehisci:oos várías vezes repetidos ele-
mero legal, são novamente convi- parecerem na Administração deste Cemitério dentro de trínta..

vou Hitler às nuvens, quando OiS seus crimes eram ainda tríun-
dad�. todo.: o. Su. Subs,critore., (30) dias, afim de fazerem o registro dos mesmos em livro

u 'U pará, em .egunda convocação, .e t ttos. Todos os alemães devem ser, pois, processados por essa reunirem em Auembléia Geral, no compe en e.

barbante em que está comprometida a sua total responsabílt- próximo dia 14 de Maio, às 15 ho- Ou�:ossim,. aviso a todos arrendatários de terrenos cujos
dade. Não seria possível, por exemplo, resolver que todos aque-

ras, à Rua Marconi. 124 ·3' andar, prazos ja terminaram, para, no prazo de trinta (30) dias, a.
les que têm, a qualquer título., a missão de ensínar e educar a

na cidade de São Paulo, para. de contar da presente data, requererem novos arrendamentos ou c

conformidade com o dispoeto pela -

b d
.

juventude, professores de Universidades, professores de esco- Lei de Sociedades Anonimas De. exumaçao, so pena e findo o referido prazo serem os mesmos

Iase professores, pastores, sacerdotes, vigários de paróquias, creto.·Leia 2,621, de 26/9/40. e
exumados e transferidos para o Ossario Comum.

oongregacíonlstas, etc-, sejam convidados a visitar os campos
5.956, d. i de Novembro de 1943, Administração do Cemitério Público de Coqueiros Floria-·

de concentração ,e ver por seus olhos os horrores que lá se in_

tratar da constituição defill!itiva nópolis, 26 de abril de 1945.
'

IV da Companhia e outro. as.unto.
tlígíean? Díapensaría qualquer outro comentãrão. Nem serãa superveniente.. (Ass.) Pedro Germano Müller

mesmo desejável. Não há paãavras -que se possam equiparar São Paulo, 10 de Abril a. 1945. Administrador

,aIOS horrores de centos quadros. Depois da outra guerra o pro- NINO CASALE
, blema da "responsabílídade" foi equacionado do píor modo SuperinteIldente
'possível. Faltou ao debate conhecímento psícológíoo. Depoís
desta. guerra êsse aspecto está bem defirr1ido. Nosso dever é
dar-lhe uma solução séria.

I Laboratório Clínioo
SOCIEDADE ANÔNIMA

A mais importa.nte Companhia de Capitalização da América do Sul
Amortiza.ção de Abril de 1945

No sorteio de amortização renllzado no dia 30 de Abril de 1945 foram amor

tizadas as seguintes combinações:
ZKE YNO YRJ zel RJP NUT

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm dit'eito.

,
Sede Social: 00 RIO DE JANEIRO

ESCRITORIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: 00 CURITIBA
Rua 15 de Novembro nr. 509 -o Ed. SuJacap
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

�
� '�lsauq.9��� �-

;::::
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nnRTOnO pnTOLDGICnS

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

Florianópolis
Dr. H. G. S. MediDF8 Farm. Narbal Alves de Souza

armo L. . da Costa Avila

A armada canadense
no Pacífico
Ottawa, (Interalíado) : o

cruzador canadense "Uganda", co
mandado pelo Capitão E. R. Main
guf, juntou-se à frota inglesa do
Pacifico. O Ministro da Marinha
sr. Macdonald, informou mais â
Câmara dos Comuns recentemente
que um segundo cruzador cana

dense, o "Ontario" ,: que está sendo
construido em Belfast, será desig
nado para- as aguas do Pacífico,
para auxiliar o "Uganda". "Com
esses dois cruzadores e aviões de
carga planejamos enviar uma fro
ta de destroyers e fragatas", disse
o sr. Macdonald: "Não posso re

Iatar publicamente o numero exa

to de navios que serão enviados,
nem o numero exato dos homens,
envolvidos, mas posso dizer que a

unidade naval canadense no Pací
fico, ainda que não possa ser com

parada em tamanho ou poderio
com a fôrca naval britânica ou

com a magnificente frota america
na do Pacífico, será contudo, mais
do que uma fôrça simbólica e irá,
representar condignamente o Ca
nadá na Guerra do Pacífico".

FARMACIA ESPERANÇA
b Farmaeê.tleo NILO LAUS
Hoje • amaaJaa aen • na ..-.rara..

....... ..-.... • efiraacetr...- Homeo..U. _ . .....,.._

.I.rtIsoe •• IIorraÜA.
____ • aaa. o"_"'.atd.a •• .....t1rart8 _Ml_

MO�ÉS'l'IAS DOS RINS E CORAÇÃO
.

O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a be
xiga, os rins, as nefrites, areias, cólicas renais; aumenta as urinas.
Tira as inchações dos pés e rosto, hidropsias, falta de ar, palpi
tações, dôres do coração, asma, bronquite asmática, artérío-es
clerose.

NOVO TRATAMENTO SEM OPERAÇio
Após longos estudos foi descoberto um

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

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

hemorróidas! Não encontrando nas farmá
cias e drogarias, peça diretamente ao depo
sitário: Caixa Postal, 1874 - São Paulo.

EVITE ISTO I

REMÉDIO DAS SENHORAS
lt o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas, re
gulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita as hemor
ragias, antes e depois do parto; contra todas as enfermidades das
senhoras de qualquer idade.

LESõES DO CORAÇÃO E ASMA
Use a CACTUSGENOL especifico contra hídropsías; pés ln

chados, falta de ar, palpitações, abatimento das veias e artérias,'
bronquite asmática, sifilis e reumatismo, lesões, cansaço, urinas
escassas e dôres no coração, pontadas nos rins e inchações.

AOS FRACOS E CONVALESCENTES
Devem usar o. STENOLINO que faz engordar, alimenta C'

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pessoas
anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes cor-i

pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas, lin
gua suja. Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a con

valescença é rápida.
SÍFILIS·PÉIJE·REUJlIATISj}[O

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sífilis,
eczemas, tumores, dartros, espinhas, fistulas, purgações, feridas,
cancros, escrófulas, reumatismo. - único depurativo que limpa
o corpo, tonifica e engorda. - Depositários: todas as drogarias
de São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

Em sua toilete íntima sõrnente I() l\IEIGYPAN, de grande po.
der higiênico, contra moléstias contagiosas suspeitas, irritações
vaginais corr-imentos, moléstias utero-vagínaís, metrítes e toda

sorte de doenças locais e grande preservativo.
Drogaria PACHECO, Rio

SEUS músculos
doem ? Pegou

um golpe de ar?
Fez esfôrço dema-

siado? Friccione.
Pronto Alívio

Radway e terá a

lívio imediato.

IttS·i!;I8)
LINIMENTO SEDATIVO

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA S••".6- a(OS-A.
·ORLAND'O SOA RPFJLL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 __- End. Teleg.: «Scarpellí» __ - Florianópolis

tI
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I
MISSAS

Saturnino A. de Melo

. .
Amanhã. dia 8, teJço feira, à•

. a arIta. Lla Al�a. A.breu: .

7 horaa, no Igreja de Santo An·
o ar. Artur BrIgado de C(1rval�.o: t ôrrio, aerá reaada mi.aa de 7' dia,
a exma. ara. vva. Auguata Mui· em auhágio à alma do .audo8o

ier �amn; r •

conterrâneo Saturnino Antanio de
o Jovem Helio Sohn; Melo

. o ar. Otílio Oerrdoeo ;
.

, o .r. dr. Norberto :Bachrnnnn;
o jovem Mário Gilberto Co.ta;
o .r. Vidal de Oliveira Cruz, ra

,.Jilidênte no Estreito;
o jovem Abelardo Coelho, filho

. do ar Leopoldo Coelho,

i Fa.em anos )lo).,.

naJantel'
Dr. Clovis Ayres Gama

Em gozo d. féria., ocho-•• ne.ta
capital o ar, dr. Clovi. Ayre. Go
ma. integro Juiz de Direito da
comarca de Timbó.

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

,CARTAZES DO DIA
HOJE 2a-'eira HOJE

CINE (cODEON"
A's 7 1/2 horas

A maior surpreza da temporada:
A sinfonia Negra:

Tempestade de ritmes
-corn Lena Horne (a estrêla de ébano) Bill Robinson e Cab

Ca!loway e sua orquestra
Os Irmãos Nicho las
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO 4)[4 (Nac.)
FaX AIRPLAN NEWS (Jornal)

OS FUNERAIS DO PRESIDENTE ROOSEVELT
Preços Cr$ 4,00. 2.00 e 1,00 Imposto Incluso. ltnp. 14 anos

• • •

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

ULTIMAS EXIBIÇÕES
2 filmes 2

Sheile Ryan e Joseph Allen em:

Onde está essa mulher
cem Ricardo Cortes

,;Os e 3 Mcsqueteires> Bob Livingston, Bob Steel e Ruffy Davis

Cavalo [ustíceíro
Lutas, Riso e Sensação

NO PROGRAMA
SEMANA DA PATRIA EM B. HORIZON1'E Nac. Coop.

Preço único. Cr$ 1,50. Imp. até 14 anos

•••

Amanha 1l(J Odeon
SESSÕES PARA·TODOS

,Sonia Henie, a rainha do patim, John Payne, o prencipe
romance, ,Jack Oakie

o rei do riso todas eSS&8 majestades em:

Bodas de gelo
A Sufocacão da Asma,
Bronquite e Tosse Alivia
da em Poucos Minu.tos

Sofre. V. �e ataques de asma ou de I mo. preparando-o para resistir a qual
bronquite tao Violentos que _o sufocam, quer futuro ataque. Muitas pessôas que
fazem-no perder.a respiraçao e o im- haviam perdido péso, que passaram as

f.!!dem de dormir? Tosse com tanta noites sem dormir e que se sentiam
orça qu,: s.e sente débil. incapaz de sufocadas com 08 sucessivos ataques
trabalhar ? 1 em que viver sob dieta e de asma ou bronquite. descobriram que

cUld_ar-�e exageradamente? Mendoto acabava com os acessos des-
Nao ImIJorta por quanto temjlo já de II primeira noite e muitos. já há ano'.

tenha so!rldo. deve sentir-se cheio de não voltaram mais a solrer de H'In a.

novas esperanças com a receita médio S'
. . .

ca chamada Mendoto. Tudo o que tem I lOta AliVIO Imediato
a fau'r e tomarz pastílhas MS l'eJpl(,'Üf"S, A primeira dose de Mandaco come-

e seus ataques desaparecerão corno pu!' ca a trabalhar DQ sangue e ajuda a

encanto. Em poucos minntos M.ndoco natureza a livrar-se dos eleitos da asma

começa a circular no sangue. ajudan- 011 bronquite. Em mui pouco tempo faz

�o a promover uma respiração fácil e coro que se sinta anos mais forte e

Ilvre, sono reparador e tranquilo. de mais jovem. Adquira Mandato, hoje
modo que desde 11 primeira n01l1' se mesmo. em sua farmácia; expernnen-:
sentirá mais jovem e mais !orte. te-o e veja como dormirá bem esta

Anos sem Ataques de Asma
noite e corno se sentirá melhor ama-

nhã. Nossa garantia é a sua maior pro-
Mandato não só traz alívio imediato teção.

ao paciente e uma respiração mais fá· MendaAo AaCBab.BnC.aO.'"eU, mas tambem atúa sobre o orgauís- ...

Agora lambem a Cr S 10�OO

do

..
Seu chefe �cJerá
não dizer nada ...

(.J

v

�
\

•••mas sua roupa
não mente'

NAO PONHA EM RISCO o seu emprêgo
e o seu futuro, por um pormenor
fácil de corrigir. Ao fim do dia, faça
êste teste: sinta, em sua roupa, o que
os outros sentem em você... Se a

reação não fôr boa - use Salus. De

ação ultra-ativa, Salus limpa rigoro
samente a epiderme, remove pó e

impurezas que se depositam sôbre

a pele, facultando aos poros respira
ção livre, repousante, Use Salus -

e sinta-se leve,
limpo, repousado.

Preei.a.-ae grande quantida.de de
borboletas azue.. conhecida. como
MORPHO AEGA. muito comum no

Braail. Paga .•e a dinheiro qualquer
quantidade. Paga-.e Cr$ 2,50 por
cada borbolheta MORPHO AEGA
em bô0.8 condiçõe•• Re.pOlltaa para:
- Butterf1y Co., 297 Ea.t 98 th

Street, Broockly n, New York.
Eacreve via oerea.

A FABRICA DE IIIOVEIS BRASIL
agora rnelhor aparelhada para servir

aos seus
í

n
ú

moros el ion tes, apresenta,
em suas lojas, rrovos modelos para 1945.

�"Despachamos e engradamos gratuita

., mente para o interior. Peçam catálogo.
,

,
'

j,";it;;
..

-·'M;;;·F:'--;�'"-;;�--;de
seus pais Theodoro Duecker

e Dilza do Livramento

I
Duecker

partecipa aos parentes e amigos o

nascimento de sua irmãzinha

I
ZILDA MARIA.

Cala da Saúde S. Sebastião. 2 de
Maio de 1945.

",O •. ,,: S�.' BECAK·-: .'. ',,- :_
"

..:,Av: Célsb'G�·r.é:ia:174'� Te': 2;8635 - s, Paulo
,. , ��.

.

U, J. 8.

3

I
I

I
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Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é

que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer distúrbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada.
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, e n v e r g o n h an d ovo muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias tóxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais, E por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar,
Liberte o seu sangue dessas substancias taxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rápido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pílulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo O mundo.

PARA Os -

BEXIGA R1NsEAl

Pilulàs D(-WITT
.�
......

o vidro grande de Pilules De Witt, contendo duas vezes e meia .. quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito meno.s.

,� ':.1 .,-, " ' '""
. . �

ExpOSição artistica de cristais
em Estocolmo Aparêlhos elétricos I

A Instaladora de Florlanó-

ESTOCOLMO. (Via Aérea) polis, à rua Trajano n. 11, avi-
J)OllC() se tem ouvido ultimamente. sa a sua distinta freguesia que
af

ó

mesmo na Suécia, sôbrc a cris- dispõe de operários habilita
la'lé'ira artlstica snér-a, que no po- dos para executar Instalações11erio entre as duas gue-rras adqui-
riu Faura mundial em exposição e

de Luz e Fôrça enl geral, for-
lei"as, por sua hl'lt'za e qualidade neceudo orçamento grá-ís e

escolhirla. Hecentcruen.te, coutudo, sem compromisso para seus

�\\l��a�h:fe l::.!��Li�O�;�t��t�!;��. f:b��,�,�: serviços,
fllI'S, orgun izou uma exposicâo em

Possui também oficina espe
.Esí oculmo, na qual se puder .un cíalíaada, com técnicos pT'Of!s
�preciar as nUlllcrosas e rntereSSHll- sionais, para c.onsertos de apa
les nO\'idades artísticas cn'adas cL1- rêlhos elétricos, enrolamento
rante a guerra. :'\el<l' se apresenLI-
"alll ohras dos principais desenhis- ele motores e dínamüs, estabi-

tas da empreZll, Edv, Hald, Ni!s lizadores, ferros de éngÜ'mar,
Lanclbcrg, SYen Palmqvist e Ed\'in foga,reiros, apaTelhos médicos
OhrstrOlll. POlicie-se ver nesta E'X- e outros, com exceção de apa
]Josiçã? uma Icn(,len,cia geral entre relhos de rádio
os artJstas d:u fabnca Orrefors de

.

voltar <'l empregar cl'istal mais J'i.nl) I
....,.,.,_.. - -- - - ,

i.iiiiii.fio que nos anos anteriores, ]JriIH<-!palmente como consequellcia da ('�.

('asses de minio (' harrilha. Havia I
!.lluitas pc�ars de cristal desta espé
cie, de gôsto ol'iginal, tanlo grava
das C0!l10 sem gnl\'ar, de fo·rmas 11')

"as e sumalllente yariadas, l'1'Cr!O
mina'\'a o crista! incolor, pon�ilJ
também ha/via mui.tas peças bonit:1S
üe cristal colorido. l'l'os objetos de
cristal grosso, os artislas hayialll
feito experibl'('ias com ])oyas ('('rcs

e lapidações. Constituia talllbé'l!l
uma llovidadt> deste ano o lll,:'f;)!ll)
chamado "Kra/ka", une procl!tz a

impl'essào dc que a superfície ,lo
cristal está recoberta de uma d'�ns.l
rede dE' fi,nissimos fios, enquant.)
([ue outro al'lisla havia conseg"i,lo
int�ressanlrs efeitos com gra:.HiCS
bolhas. dC' ai' na massw grossa (lo
cristal. rm objt:to de especial in
teresse nesla .exposição era Ul,l vi
(lr'Ü de ]icor. no qual eslava gravadn
o retraIo do SI'. Churc:hill, COIi, �eLi

(.'ha,pén duro (i seu tradicional cha
ruto. O retrato c.ra l'ol'm,a,d0 ('111

grande parte ])01' VV da Vitóritl,
que também eobl'iam tôda a super
fície do vidro. Este havia sido e�l

comendado pelo :\Hnistro da Grd
Bretanha rlll Estocolmo e estava
destinado a spr presenteado ao H.
Churchill.

Camisas, Gravatas, Piiamea
Meiasdas melhores, pelos me,

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

NOVOS e
USADOS

•

IdiElma. por
tuquê., e.pa
nhol, franc&l.
inglê., etc.

ALVARO RAMOS

10 preço 811 vidas
I d!)l1l!Dta(s.��!�� Uma dUs
I mais pesadas porcentagens (ie pér
tia" .rlc pessoal solrulas por quais-

1 quer unidades das fôrças. armadas
, dos Es.tados Un irlos fui rcccnterr.en-
te anum.iuda nesta capital quando
() gener-al Ira C. Eaker , coman

da'!.·:!e das fôrças aéreas do Medi-
i terrâneo revelou que a 15a Fôrça

ll.:'!.érea havia peruido mais de 20,5iO
homens em 1 !144, o quo representa

11lll1:1 perda de 100 .pur cento de seu

1 :.")oUCiio em um ano, l+evelon mais
() general Eakcr que .sr iinham
Derdd'(' 2,fl:)() bombardci ros pO�H
(los durante o Jl!('S1ll0 período. "Te
mos con.o consolo II fnto de que
estas perdas salvaram a vida a mui-

I tos mllhares de soldados das fôrças
de terr-i" declarou o general, acres
eontaudo que ns operações levadas

I a efeito pela arma aérea aliada

I r-onrra (JS d'.ieli"'l� petrolíferos

r alemães haviam inibido virtual
• mente a "Luftwaffe" de alçar vôo
1 "Xossos pi lol os vêm diarlan.cnte a

I
morlornn força ulemã de aviões ele
cava estacion.rdu nus aerodro.J1]flSpor Ialtr de- c ..nnbustivel ", disse

!
ele. "O inimigo n';diz:' cm media,

j 2(l missões por dln, ao pnsso que a

l nossa média de missões diárias so

l]Jc a mais de 2,(}O(l", (937).

NOVO HOTEL

I
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S, Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

PIIIVllf6/0!t

Não se aceitam .hóspedes
portadores de raorest ias

contagiosas

CIRURG IÃO-DKNTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

o «5tars end strlpes» comenta
feitos das tropas brllsHeiras
na Itália

Homa - (S. 1. H,) - o "Star
anrí Str ip.es ", lido por lodo solda-

.. do nurte-americanu -na Itália, pu
hlicou recenlen.ente uma pásriua
completa sõbre a Fôrça Expcdicio
núr ia Br:·lsilt'Ír:l contando a iun,

I n.eirn como os brasileiros CDlllbatc.'rain atr-avés do inver-no. contra pre·
vísõe, (]'ps'eneDrajaduras, obtermo
cxuei iê nciu, seguJ1.(lo a quul abri-
rum caminho para as recentes vi
tórias cc,l],jun1:is brusilch-o .nortc
amer-icanas, na região de Belvcdere
e Castelo ii sudoeste de Bolonha.

":\Olais de seis meses de combate,
na I L:'J I i a t J'()J1X('I':Hll grandes morli
!'ie<lJ(,'cll'S para a FEB" - disse o

arí ig« de mencionado [urnal -Ios
soldados nortp'Hmcl'icanns. O arti
go fl'? aind;l ullla IJl'evl' rdcreneia
à ;l:lrti{'ipa(.'i'ío brasileira c1es{�e a

def·l!;ti'aç'�l() de fH'lelTa. (.\1n 22 .1e
agosto de 1!J4:!. Intitulado a "Co
hra est:í hllnando", a narraç-ào foi
c,>crita ]Jl'!o sargento Slan Swin
t.o;" qU(' pHSSOil rpCl'lolell1ente di
\'el;SOS din·s ('Olll a Fôrça Expedi
eioú:\ria Prasi!eira colhendo dados.
(922) ,

o Leite Hi.nds que amada,
protege e 1"('[1'e8C1I. a sua.

cútis, oferece-lhe, agora.uma nova
beleza através da fragvâncía do
seu perfume estimulante, que tem
o Irescôr dos dias primaveris.
Use-o hoje para conhecer êsse
n lVO privilégio de sedução, e. diá
ríamente, na limpeza de sua pele,
no eliminar dos cravos, manchas
e espinhas, e ainda corno base

para pó de arroz. O Leite Hinds
no seu toucador significa beleza
e mocidade,

LEITE/I!
HINDS
Protege e embeleza á cútis

I-L;Ctife�o. TÔnÚ;�stimülan-:'
te do leite. O benefício que o

.

Lactífero tem prestado ás sras.

mães, quer no período de alei
tamento quer no de gravidez

\ é incalculável. O Lactífero é
um poderoso galactagogo e re

generador orgânico de maior

eficácia até hoje conhecido.
Em sua farmácia, ou C. Pos

tal 1861. São Paulo.

/

)

seu>

intestino>
reguladOS . - i

O um reloglO
,om

us'e parti isso

P\LUtA.S

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

E O POVO 'alemão se
dizia civilizado

VENDEM-SE
Em APUCARANA, Norte do Paraná

T.f):ldre�, lIlai(, -- (!nll'l';·tli:;dn)
-

- Os membros do PadaJllento que
l'i�ita:',1I11 C':lllljll'S de concl'ntração
J!,I All'Ill3nha troll'\erUJl1, entre ou

uos flagrantes, ]Jcdaços de llele
hllJlwna COIll t-atuagells naz·istas, ar
rancadas aos COI'pOS Illorlos ou vi
V().�, c!('S 1;1;1I'tir('.\. Tl'o1lxl'ra;n t!Hll

COMPRA e bem ullla pequena placa de metal
VENDE que só a seu portador dava direito

" ração di;\l'ia, e selll a (f.ual o pri
sioneiro esla\'a condena:do a mor-

I'('r dI' fOIl1P.
Dois grandes armazens um com instalações de maquinarios

A Comissão hrilflllica visitou cü- e outro para capacidade de 30,00 sacos, maquina de arroz,

llJaI':!S de inci'neI'Hção, fornos cre- nova, produção dia ria 100 �acos beneficiados, maquina de café
malol'ios, greilws para fogueiras, 400 arrobas, moinho de fubá, locomovei americano 10 H.P.

Romance, Poesia. Religião. Aviação, gaiolas. e "il'am os JllOntC)CS de cin- nominais, 3 otimas casas residenciais, uma com água e esgôto,
Matemática, Física; Química, Geo- zas l' destroços hllmanos. l'lll parJa-
logia, Mineralogia, Engenharia ci- lllent:i'l' t!ce]aroll' "Se' L'll n�i() Yi�se luz eletrica na porta, poço com bomba automatica e reser-

vil, militar e naval, Carpintaria. �l(llIiío com Illeus olhos, nunca JlO- vatorio para 3,000 litros de água, 3rea do terreno, 5.000 me·

De.e��o, Sa,ne�.ento"

M�talUrgia'l
deri� .acr�d.it_ar que um ]lo.\'o. que tros quadrados e a 100 metros da estação. Preço de ocasião,

Eletr�cl�ade; �adlo, Maqul�a.i M�. se dIZIa cl\'lll�ado e pc,rtel1Clfl a .1'::1- sem intermediaria, Rua Marcos Arruda, 348. São Paulo.
tore., Hldráuhca, AlvenarIa, Agrl' ÇH humana, tl\'eS5(, (',lido cm Tllvel , ,

r.ultura, Veterinária. Contabilidade tiio baixo de degradação c fcroci- Tratar com Clmmo, ou na mesma localidade, Maquina Santa

Dicionário., etc, etc, !ladc". I Clara.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Visão de parte de uma dos nossas otVOIS Inste/ações no Brosil.

AGORA SÃO PRECISOS RIOS DE- GASOLINA!
No começo deste século, o burro ainda era o melhor veículo, o mais usado

pelos estradas do pais, O produto petrolífero que então mais se vendia -

e era quase o único - era o querosene. Durante longos anos, paro cada
vinte caixas de querosene consumidas, vendia-se apenas' uma de gasolina.

Mas este é o país que cresce e se agiganta. A principio, lentamente, e

depois em ritmo cada vez mais acelerado, o Progresso foi estendendo

pelo Brasil afora seus pés de aço e borracha, E então rios de gasolina e

outros produtos petrolíferos começaram o ser sugados pelos máquinas
mais velozes e eficientes. Para citar apenas um exemplo, um negociante
do Nordeste do país - o Piauí - que, há 30 anos, começou importcndo
132 caixas de gasolina por ano, hoje vende mais de 65,000!

Essa sêde e essa fome novas exigiram a montagem de uma aparelhagem
de suprimento perfeita, para atender em todo a sua extensão as necessi
dades sempre crescentes do desenvolvimento deste país.

Naquele distante começo do século, nós tombem começamos nossos tra

balhos no Brasil. E hoje, trinta e cinco anos depois, é com satisfação que
dizemos: como progrediu esta nação I E quanto trabalhemos para acom

panhar e auxiliar seu ritmo de progresso!
•

Ouça o Reporter Ess», diariamente, pelas estações: Nacional
do R;o (ondas longas e curtas); Record de São Paulo; Inconfiden
cio de M. Gera;s, 8e/o Horizonte i Farroupilha, de P. Alegre e

<§) STÂN;DAR'�'·'Õ;LO' êÕMPÃ'N'y"ôF BRAZIL

Condecorado 2 vezes
na mesma semana

WaslJill[.(ton (S, 1. H.) - o
major ge!1rral I.ucius D. CI:ly, d�'-'
signarlo i-cccntcnucní c para a co-I
missão de asxis l c n l e [unto ao gl'ne
ral Dwiuh], Eisenhower foi conde
corado rluas vezes IW ;llecoITcl' da
lllC'SIlW 'f'IlHIIHI. Antcrrorment l' Di
retor tio :\laterial das Fôrças !lo
Serviço d" T,XI'I-ei[o, 'no pcriudo
de março de H14:! a outubro de
H144, o gell,eral Clay foi condecora
do com a medalha do "Disti.ngu is
hed Service "

por "excepcional mé
rito no cumprirueu.í o dos dever-es
super-visão l' dircçfin nos prngrn
mas de jlrodlll"<IO (' intervcnçúo,
ati-avós dos quais os supr+mcntos l'

('((lIip'lnll'l�tl'� mil itnrr-, chcgar.un
11!t !10,S') l'''l;ITi!')''. Pelos l"xeel"l)
Il'S serviços prestudos como ]);;'p
tor do f','(l1ralll�1 do Aeroporto Ci
vil, entre ourubro (k H),[O e dezem
hro de 19+1, f) !.;l'neral Clav rr-cc

heu a Legiiio do :\Iérilo e foi gran�
demente c!ngi:ld" prl:Js suas rrali
zaçoões na l'l)llstl'llÇ:lO do sis!pllla
naelonal de àen)j)ortos. Em sua de·
signaç[io, o gcnnal Cla� terá a SCl!

cargo os negúcios cil"Ís na O(111)<)-
1:i\O da All'manha, sob as ordens :10
gener.11 Eis",nho\\'er. (\)')3).

CONCURSO «Uma vida de cão.•••
é valiosa»
Os ingleses SPIllJll'C consideraram

seu dto como seu melhor amigo. Is
so é mais do que nunca verdadeiro
agora, quando tôrlas as especies de
cães encontram gr<lrn,de procuca,
apesar das dificuldades de se COI1-

�cglJ'il' uliuu-ntns para tais -uninnis.
Desde o inicio da. guerra, o preço

dos filhotes de cão subiu até três ou

ma is vezcx acima dos valores de
.mtes rla guerra. Hoje, cm Londres,
um flllH'le de dles lllestic()� cusl a
urna l ihrn, ao l)�ISS(' que .antes ela
gucrru seu custo era de qu:atro shi l
lings,
Os fillllJtt's dt' raça "Suum icll "

cstúo cotados n 10 Iibrns, l' raça al
'iHeil1l1:1 ali' :·Hl libras, enqu-mt o os

filhote" de "bul-dog " alcuncum a!'�
,")0 Iihrus.
I) moti vo des';;! gl·aIlH).e procura

'Ie C<ies na l nglu terr» é que muitos

proprictu-ios pcrdornm sei s cães
no início da guerra Oll durante a
.. blitz", le'ndo decidido agora subs
títui-hs, AIC:'lll disso, o número dt'
cicies l'riar!os el11 tempo de guerra
estú diminuindo rapictalllrnte.

Acha·se aberta na Filial do
Banco Nacional do Comercio S.A.,
desta cidade, concureo para a

admissão de funcionários, devendo
os candida.tos apre8entarem.se à
sua administração para os esclo
recimentos indispensav""is.
F'Icrtcnôpc lís. 24 de abril de 1945

A Gerência,

No bar e no lar
J{NO T

não deve faltar

Estanis.áu-. Bispo
t\ Mártir

Estanislau era o fruto de mui
ta. orações e sacrifícios de seu.

pai. cujo matrimênio faro. estéril
durante 30 anos. O inteligente e

píedoso jovem e.tudou teologia na
universidade de Pari.. De' volta.
para a Pol8nio, suo pátria, foi
ordene do lIacerdote e feito cônego.
Com 42 anos de idade sucedeu a

Lamberte II na sé episcopal de
Cracóvia. Pouco depois di.to, teve
011 primeira. dificuldades com Bo
lesláu II, então ainda duque da
Pol8nia. Agravou-.e a antipatia
de Bo les lcíu -. agera já rei .- con
tta o bispo, quando �.te defendeu
o. guerreiros que veltaram da con

qui.ta de Kiew sem licença o rei.
Alegava o anti.tite que o. ocula

do. gozavam do direito de voltar
em virtude das estipulações assi
nadas, pelo rei an tee de sua vida
licenciol'a que constituia Um ea

eêmderlo público· Tudo i.te enrOIl.
ve.cia o rei a tal pento que i!Jle
pesaoalmente aSllalllinou o bispo
ao pé do altar, na igr�ja d. S. Mi·
guel diante daa portas de CtClCÓ
via. Foi no ano de 1079.

COnTRA F€RIDrlS RECEnTES OU AntiGAS

, Prefira uma parte de seu

trôco em ·'Selos, Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mals um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto nu

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospital de Caridade).

nu, P()lJYno IW s, '1'HLUW
('líni(,1I lUédi('a em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e dema;is órgãos interIlJos, de adultos e criajnças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

Comprar Da CASA MISCE
LANEA é saber economizar ,.

Fm!Jlflm
IIfl'VIII'I2"

Faça com que a sua casa e os

seu, filhinhos não sofram as con

sequências do seu nervosrsmo, do
seu CEREBRO CANSADO. As
dí ttcutdades da vida de hoje são
as principais causas dos assomos
de máu humor, esgotamento ner

"aso e fíSlco. esquecimento fre
quente, perda de fosfatos, Insônia,
e1 c. Ao sentir êsses SIntomas, co
mece a tornar imediatamente
FOSFATOS DE HORSFORD, que
contêm em sua fórmula: sáís de
3.Iagnesia. Cálcio, Sódio, Ferro e

todos os fosfatos índíspensávets
ao perfeito functonamento do cé
rebro e dos nervos. Com um vidro
apenas de FOSFATOS DE HORS
FORD a senhora obterá ótimos
resultados e terá novo prazer em
viver e dí rígir o seu lar, sentindo
UlTI grande renovamento de ener

g ias. FOSFATOS DE HORSFORD
constituem o rnaror específico pa
ra a saúde do cérebro e dos nervos.

r:OSFATOS
.

. ORS:FORD
STANDARD

Solicitará ao Congresso a

e'eva�ão de impostos
Washieigton. (S. 1. If,) - Wil·

liam H. Davis, I)()VO dir-etor da Mo
hil izaçâo E,�'ontllnica, solicitnrá ao

COllgress:) a ('I,�\"açicin cios impostos
que gr:lvmll () capital afim-de 'Ie
",elll('Ora j.n as especulações {'JlJ dtu
lo', terr-as rurais e bens ele raiz ur

hanns. Enn-cuicntes, o "New York
Stock Exch:lIlge" annnciou que fa
rú puhlicar mensalmente as Cifras
sôhre as transaçõt>s realizadas por
firmes lllclllbros afim ele proporcio
nar uma ('(\]))Jlleta visüo da qnal1-
tida[lc' de crédito qlle cstú seB(lo
lIsado nos !1rg<Ícios dc titlllos e 11c
utili[lades, (Dl:!)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E5fJElHO'[(ERETlRIJ'

VE'RfJ/}1JE .

i

II .

SOllRE J<Oly/y()fJ•••
seU filho

{'Iha oU de

dentes de sua 1

i-o,"
Ensine-lhe

(' m KolynoS, os
'do seu sorr -,

.

oduê uma.o

d a sitnpatla petlot pr1 arão to a dental st.! d OS re-ree ç
te creme to os

d que es. benéfica em •

desde ce o
daçãobundante. e

espuma a

Basta ur'Y1

tos da boca,
carl ,

de Ko.1ynoS 1'1a

centímetro , ber'Y1
a lira lImpar

escova sec P
h r o

rn arca11 a

OS dentes, se
boca

deixando na

esmalte, sação on
a "radavel senut.na l!5

d um
emprestatl o

frescor e
'-o

b 'lho ao ",orCI:> '

"0"0 rt

'd�t:1 tis tas
e

pO' i ,-;(>,
maIs -

,
'

s usarn e reco

mais ta" llla dental
este creme

menda.m os por-ito men
que�

'to rTl81S,

que�

Le! ti PimpatiaKEil
de leu úlJl'ri$O

upandu () CNl/l1{
�..

-

_/ 1iENTlIl
�NTlfJGÉTIÇU!

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

Represententes para Santa Catarina - Z. L. Steiner & Cia,
Rua Tiradentes n. 9 - Fforianôpolis

o indice da produção ind'ustrial
nos. Estados Unidos

Washingt on, (S, I. H,) - Segun
(lo informou a "Federal Reserve
Board ", as atividades industriais
mantiveram tendência de elevacâo
em fevereiro e pr-incípios de mar
ço. O índlce da produção indus
trial, de 234<;" em janeiro e 2is2%
no último trimestre de 1944, subiu
em fevereiro para 235"(; sôbre a

média de 1935-3H. As vendas dos
estsbelecimentos varejistas em fe
vereiro e 0.3 primeira metade de
março foram UI'_ quinto maiores
que as do mesmo período dlr ano

passado. (fl12)
,

COMPANHIA
lNTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amortização de Abril

No �ortpio realizado em 30 de
Abril de 19ft5 toram sortea
das 'iS segníntes combínacõe«:

S
N
T
B
K
U
B
I

N
W
T
K
D
Z
p
X

Os portadores de títulos em

tigôr contemplados Bão con
vidados a receber o reemo
bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Ger8fs:
Sociedade Comercial
LIVONIUS LTDA.

BLUMENAU
Nilo Interrompam o paga

mento regular das mensalida
des dos seus títulos,

Em caso de InterrupçAo, re
habilitem Imediatamente o�
seus título!!, E' suficiente pa- "

gar UMA MENSALIDADE para

Irevigorar o meRmo e evitar a

perda do direito sôbre o flor- '

�elo e 8alvar as Buas

•
economias.

A TOSSE �-:_�
É PERIGOSA E��'1'7:INCÔMODA! r.�,\,,1Para bronquite, ��,Um novo volume compreende tosse e coqueluch!', "v'.use o xarope balsa- '�_ .

áf' t h'sto'
.

a mico que acalma e r �til.. -

\11gr Icamen e a I ria e facíltta a expecto- ..
� \ I)descriçlto dos países PEI'TO R A L O E
'

latino-americanos
===

Wasbi,ngton - (S, I. H) - A ANACAHUITA -;,hlstór ia, r-ealizações, flspee1'os l!CO-

nõmi,'o� ,e contrrbuiçõcs culturais ,_ -L
das vinte repúhlicas latino-aruerj- ••1+'1',". V',,'P(J$/tI
canas estão apresentados grafica- !

me-nte mI nova edição de um volu- #O#OWol'......4_...........-...•..•........._..• ...........-..........."...,........."'....."'..........._-"'........,,-...........r""........

me eh pnhlicaçâo "Our Amcrican
.:-.IiCighho, s". Publicada prhuciro ('0-

mo LUl1a série de bolet ims prepara
do;; pelo Fscritór io de Negocies
Inter-Americanos. O� vinte litulos
obüvernm tamanha popular-idade
que a procura excedeu a circular-âo
sem precedentes de diversos mi
ihóes de exemplares, A publicação
da nova e-dição de 1I1ll volume saiu
no "Dia Pan-Anrerlcano": isto é, 14
de ahril. O texto da nOVH edição é
essc>I1cialmente () mesmo rh sel'Íe
de boletins, ,exee1'o onde o materi31
foi trazido para a atmt!id'ade, Ca
da pais l' 'brevemente clescl'ito em

pala"ras que dão ao leitor um qua
dro in1imo (la "ida, costumes, po
vo, I-N;U';,SOS, e outros importantes
ratns a ele ligado$. Catedrais res

plandesc('ll,tes, "jungles", li ncl'as ci
dades, aldeias antigas, fábricas mo

I!{'rnla�, c,olollizaç·_)es pl'illli IínlS, e1c
v::t (';I '> montanhas e v:iles isolados
fOl'!lI'dr, o eont,eúdo de um espetá
culo histórico cheio d'c ação e be
leza, (955),

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

R
'p
B
L
W
A
Y
Q

o limite da divida
nacional
Washington. - (S, J. H,) o

Senado norte-umei-icuun aprovou e

enviou ao presk.ente lima lei ele
vando o limite da divida nacional
para 300 bilhões de dólares. A apro
vação da medida foi acompanhada
por uma solicitaçâo do senador
Taf't no sentido de que se proceda
a �111l Imediato exume das n ecessi
rJ.n(f('� Iiscuis fio govêr n« 11(' após
guelTH, Diss,e u senador que 'a in
!'laç'i1o apenas po-te ser obstada j){'
lo retorno a UI)' orç.;nn....nto equili
brud.. '.' mais rupidumente possi-]
vel. (H12)

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Vo('�

está auxiliando o seu pró::<Ímo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópolis.

* Ouça todas as 20s. feiras,
às 21.35, na Radio Nacional, o
"Radio Almanaque Kolynos".

Limpa mais ... agrada mais ... rende mais ...Examinador
de frascos Assocía(ao Comercial

de laguna
Da Associacâo Comercial de

guna, firmado pelo sr, Mário Gui
marães Matlns, 1° secretário, rece

bemos o seguinte ofício, que agra
decemos: "Cumpre-me cornun i
car-vos que foi eleita a 15 do cor

rente, a nova Diretoria des�a Assu
ciaç'ão para gerir os seus des·tinns
no período social dc 1 de ;\laio de
1945 a 1 <[e Maio de 1946, a qual
ficou constituída dos elementos
seguintes: PI-esidente - Pompilio
Pereil'a Bento; Vice-Presidente -

Carlos Rollin Cabral; Pl'il1leiro Se-
cretário - Mario Guimarães :\'Ial- 3-.f;OO.OOO pes'SOAastos; Segundo Secretário - João liLopes; Terceiro Secretário - Luiz
RemoI'; Pril1Jeiro Tesourt'iro _- aSS8SSI·nadas.João :\fussi; Segundo Tesoureiro -

Mario Helnol', (�onselho Fiscal (8): Londres, maio (lnteil'ulia(!o): A
João Nunes Netto, Franciseo Pi- Comissão Pal['Jamenlar liritanic:t_
nho, Carlos Hemor, João TOl1laz compost<t dt' oito l.lJ0mbrus dos Co
de S(}l1Z� Dante Tasso, Leandro JllIUIlS l' dois dos Lords, incumbida:
Crippa, H�del1lburg )loreira. Tan- dc investigélr as atrocidades al�mãs
credo :\lattos_ -

l'll1 Call1p(lS (!e cU-l1centração do Rei-
Aproveito a OPo)'ttlllidade para eh, regl'essou à IngJ<1lerra visivel

apresentar-vos os meus protestos mente assnJ1llbrada com o que com

de estima e consideração, e espe- provou no campu d{' BlNlchenvald.
l'ar que V, S, ampare devidamente A, cOl1lissão revelou que de.outu-
() ideal desta sociedadc_ bro de l(J42 fi j,meil'o de 1945 fÜl'am

Sallda�'ões C(}rdiais", assassinad.as IlO C<lIllj)O de ('onc;en

traç'üo de Auschwitz mais de tres:
':lílh{\l'� l' fglillill'nlns mil jJessoas�
tortllr,ldas, qLJ('inwdas vi vas 0'11 sim
]Jlesmen I e exterminada's,
:\lis:, �"Ia"ia T<tte, a uII1,ieu lnulbl'l.'"

briüll1iea �lessa comissão, desse, ao

sallal' do ,I'yi:io qlll' Il1t' trouxe de
volt" cl:1 :\1('m:II1I1<:': "�ão l!ollYC
exagero no que se csC"rcveu sobre as

;'Irllci<l,jt!es aklll;lps, Os relatos ('s

�:i(l afrUl'lll d" yerdacll' esnunlosa".
Oulro pa'l'lameut<iT hrílaili�o de

d,lm!!: "0 qUl' vi pra aboll,illaveI;
SOlllOS porladares lI:l mens'agem de
alguns prisiofll'eiros Jibertac1l s, (['te
nos disseram: "Buchellvald era bem
Illel hol' (jU (' Ausclrwitz".

La-IWashington - (S, I. H,)-:__ Dos
labor.rí órros da ··GeJ1('l'uI Elcctric"
<urge UIl' «xuiuínad.ir roto-elétrico
de garrafas (' vasos de vidro que
í'uncionu enquanto êstcs são trnns
portados nurnu esteira movediça, O
examinador descobre e rejeita as

g'urrafas tiu(' 4_'l'esen t�llll di n;inu
tas racha� ou il'J'egulal-idacles de
�uperfície, T.ais defeilos, se passas
sem despl'rcebidos, ]Jüderiam im
pecl i r (\ arrolhalllell t () h eriné!ico,
ca'lIsandcc fi estr:,go do c,rnteút!o,
Vuificoll-se Iluma fúbl'ica de I1ta

nipulação de alim.entos que, em

média, dois dc'ntre cem vasil'llallles
defeituosos escapavam ii Yel'iGca
ção pelo olho humano, O novo exa

'lIinador foto-elétril'o rejeita os

fl-a�cl)s illlperfdtos sem inteuom
pm- o contí.nuo processo de SUtl fa
hricação, (920)

PROCURA-SE
paro Curitiba, uma empre
gado bôo, paro família pe
quena. Trotar na rua Elta
ves Júnior n, 119, 5 v -

CONTRIBUA
jJara a Caixa de Esmolas aos Indi

I
gentes de Florianópolis.

MACHADO & CIA.
Agência. e Repre.entaçõe. em Geral

Ma triz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Po.tal. 37
Filial: Cl'e.ciúrna

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Pr6prio). - Telegrama.: ·PRIMUS·
Agen ta. no. principai. municipiol

do E.todo

r
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o ESTADO Segunda.,elra. 7 d. Maio ele 1945 7

..

'

'I' riquesa dos com ..

VIsite, sem compromiSSOS, a

b t·
-

d B -I,
os lvelS o· rast

LI.VRARIA ROSA '" Arma�do, Pereira

I
t Exclnsi.vidade 00 L. b. C. para

Rua Deodoro, 33 "I) ESlu(!II'). _.,

. , .
O BrHsil (� uma naçao muito rica

Ftor ianópolis Cll,l.,Combu,sJi\'eis. As suas jazjídas
de C:lI'V.�O em preliminar rxp lnra
ção têm produzido milhares de to
nclad.is de ótimo produto destina
do aos suprimentos de nossas ferro
vi as l' inrlúsl rias. As posquisas oe

petróleo corr-espondem atuadmente
às cxpcct.rí ivas brasileiras demons
trando que num futuro próximo
poderemos estar produzindo a pre
ciosa gl�soiinn" t.io nr-ccssúi-ia aos

nossos meios de locomoção. A guor
ra vci« nos privar do ,grandioso vo

lume de gasolbna e carvão que nos

era enviado pela Ingl atcr-ra e GJelos
Estados l'llidüs, (11IC na co ntingên
da de suprir os seus valorosos
exércitos tiveram de cortar os S'CllS

forlH'cin.l('1I1,)s destituidos de impor
tâm.cia militar. A exploração do al
cool.rnotor veio abrir grandes pos
si hiltrladcs na exploração desse

cDl1Jbu?t:l"et. A,� imensas florestas
do P�l\S representam vastas reser

vas

ut�i<;úveis
no tráfego de vár-ias

p,traor!' s ,1(' f'crro e 11(\ suprimt-nto
das tal' -Ins industriais c domésticas.
Dessa ianeirn a guerra trouxe in

calculdveis benefícios ao Brasil,
interl drindo na cxplorução dos seu'>lproprics meios de subsistência, ta
zeudo evoluir os nossos centros

produtores de combustível e evi
dencianrlo outras fontes uteis ao de-

I Sc?vo]villlentQ das nossas indús
trius.
� ....

• .........A-..-..-.-......,,_
.. ..-_-.r..-..-_-�

fARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

I.. CoueOtelro Mafra, .. e 5 - FONE 1.142

40s sofredores &_tr_._'a_a_do_mlc_fl..- _

Ora. L.

GALHARDO-Ex-Imédica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue- Inos Aires, 220 - 10 andar
Rio de Janeiro, onde passa �
oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e en·

velope se I ado para a res-
•

_ posta.

Livros novos e usados,

I
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

I Novidades todas as

semanas

I �����,a�!�r���!�� IIlouro
ou palacril. Conserto

dentaduras em 2 horas
apenas.

I
CONSTANTIHO SERRATINE IRua Duarte Schutel 11

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 na

a SERVIDORA I

[Q maiol' organização no

g&nero n..ta oapitall
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Machado & Veloso
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de cos

tura marca «RENNER",.
Vendas à vista e a prazo.
Rua Trajano, 7 - Sobrado

Florianópolis.

Dr. Guerreiro da
Fonseca'
MÉDICO

Todos OS dias em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora do
dia e da noitê

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

I Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doenças da. crianças

Laboratório de Análiae.
clínicaa.

Con.ultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Casa Pa·
rai.o]. doa 10 30 á. 12 e da.

15 à. 18 h•.
Re.id�ncia: rua Viac. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

I
I·-----------------------------

I POINI. ft·JOOnI Aceitam-se encomendas

BAZAR DE MODAS
Confeções -- Alta costura

No'vidades

Rua Felipe Schmidt, 34

Honroso convite
Rio, 3 (A. N.) - o Conselho

Britânico de Londres convidou
o médico brastleíro dr. David
Haclcr a fazer um estágio de
seis meses nas clínicas de ci
rúrgia plástica, sob a. direção
de Gllilks. fj zura famosa. no

I' � ... lU kl Am' UI
���cie�fffoomrmili� e���������������-����������������---���----�-�'-c��-��que 1941 esteve no Brasil, rea- � I d· d B ·1'iizando conferências e opera-I II ma eIra o raSl'
;�e�i�,n�O��� ���l�:����tel��! CréditoMútuo Predial DOS campos de
desde 1935 se dedica, à cirúr- batalbagia plástica, sendo membro de Proprietários - J. Moreira & Cia.
várlas entidades espectalísra
daquela materia, destacando-

I
se a "Soeity of Plasc and Re-

I constrieive Sugery" de Nova
York. cujo corpo de correspon-

I
dente 1110 estrangeiro, é constí
tuírlo,

,

apena�, de 3 n:embros.
O (ir. DaVId devera seguir

para Londres em princípios de
.Junho.

alt

GRATISl
Quer receber ótima surpresa?
que o fará feliz! e lhe será
de valiosa utilidade! Escreva
a Soares. à Caixa Postal, 84,

I Niterói. -- Estado do Rio.' I

- Que vexame,. meu Deus I Atirar-me um niquei! Será
que me confundiu com um pedinte r É de omargar I . , .

Falo para a seu bem: Evite
sair à rua com .ssa cora ...

Nunca vacile em seguir um bom con

selho. A falta de êxito de muitos
homens, tanto nos negócios, como na

vida social é, muitas vezes, uma con

sequência de sua apresentação descui
dada. Lembre-se de que o desleixo no

barbear impressiona desfavoràvelmen
te, podendo neutralizar tôdas as ambí

ções de sucesso. Barbeie-se todos os

dias, em casa, sem se expor ao perigo
de infecções na pele, usando o novo e

aperfeiçoado aparelho Gillette Tech,
e as insuperáveis lâminas Gillette
Azul, legítimas. Comece hoje mesmo!

- Agora eu sou é o "taJ'" É só olhar e ... zós' Por
que? Uso a Gilleffe e deixo correr suavemente a marfim ..•

BARBELINO
ACONSELHA SE AMDARES MA RUA•.

CO'A BARBA CRESCIDA.
SERÁS TÔDA A YIDA.

UM POBRE RAPA'% •••

ADOTA A GILLETTE.
SE QUERES QUE A fAMA

PREPARE-TE A CAMA.

TE AUMEMTE O CARTA'% !

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar 50-

tisfeit", devolva as oito e será reembolsada.

Gillette·
Caixa Postal - 1797 Rio de Janeiro

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

Armando Pereira

(Exclusividade do C. E. C. p�llra:
"O Estado."}.
() Brasil desempenha sem dúvida

saliente papel no for-necimento de
madeiras estrntegicas para a Ingla
telTn e demais nações adiadas que
combatem o totalitarismo, Seguindo
os passos do Canadá que é o maior
fornecedor de madeiras utilisadas
na indústria aeronúutica, o Brasil
é o maior produtor de pinho, não
obstante a sua variedade de madei
ras seja extraordmàría. Logo após
a dt-scoberta do Brasil, o comércio
do "pau.brusil" tornou-se um dos,
maim-es esteios .la novel indústria
br asi lc ir«. não obstante rcpresen
lasse um monopolio da corôa de
Portugal. �as florestas bras ilcir-as
existem madeir-as ele lôdas as espe
cics; desde as mais leves às mais
]Je,,'ld,,<;, rcprr-scntan.lo uni incal
cu lávcl potencial economico. O Bra
s i l !'.)sslli uma enorme quantidade
de tipos de madeira para drrrnen
lcs, entre ,!1S quais euconrram-so
�"'ssifica(.las 51 como especiais para
esse, dcstí no. Anlcs da guerra, o

Br�ls11 estava em 1(jO lugar entre os
Sapatos de todos os modelos e dos tipos maís )JtUSl'S exportadores de madeiras.
modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance Atuwlmellle é o pinho a madeira de
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

nuuor vulto na exportação hrasilei.,

PRECOS SEM', RIVAIS!
ra, cahendo-lhe S-{C;' sôhre o voIu

I me e;:portado em 1940. O Brasil
N-" ] d

. . I pOSSlll por exemplo as madeirasao comprem seus co ça os sem vIsItar a "cedro" c "freijó" que são utilisa-

«(Tamancarl-a Barrel-ros40.... I
das nas .c,nstl'uçoPS aerollúnticélS,

,.. s('ndr quc muitos d.1S "::\Iosquito�"
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 que desfruiram as grandes cidades;

_________________________1
nazista,. foram confeccioll.aclos C011\

- llla.leiras hrasileiras.

PRÊMIO MAIOR CR S 6.250,00

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

----_ 1 .:

Esta a verdade!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ministra do exterior japonês:
protestou contra a ren<iição incon
dicional do exÉÍrcito alemão. pois
as nações signatárias do poete> 'tt.cltripartite se haviam comprorneti- tI/.
do a níio fazer pa;: em reparado�

*

Portugal rornp eu ontem selações
com a Alemanha.

Estavam com o filho do ex -Kaiser'
o Primeiro Exército francês, no sul da Alemanha, aprisiono-u D

Kromprinz (filho do ex-Kaiser), o barão von Neurath e o general von

Mackensen,
.

que· fôra embaixador em Roma.

o lE� 11<i1l (([( «1) � ;����:�1� t��!��������r���s� Ir-·• _ _ que consta, em poder das fôrças patriótas. As mais recentes
Florianópolis 7 Mala de 1945 informações indicam �ue importantes fôrças de tanques na

zistas furam lançadas à luta contra os patriótas nas ruas de

A.inda são prematuros PD,raga. d ' 'il1ESTOCOLMO, 6 (U. P.) - Ainda se consideram prema- e uzenlos a quatrocentos m .. i

turos os boatos segundo os quais os alemães, na Noruéga, te- PARíS, 6 (U. P.) -- Com a rendição das fôrças alemães I
riam ultimado seus preparativos para a rendição íneondícío- do Grupo "G" na Austría central e ocidental, entre duzentos e

na!. O correspondente do Bureau Telegráfico Escandinavo in- quatrocentas mil soldados nazistas depuzeram armas aos

forma que o comissário alemão, Terbouven, decidirá hoje. alíados. A rendição entrará em' vigor ao meio ida de hoje.
Ao que se acredita, Terbouven estaria em Oslo. Quanto à rendição da Noruéga informações fídedígnas salíen- OLI IMA HORAtam que a mesma está iminente.

<'o ESTADO»
Avisamos ao pú

blico em geral,
que o prec;o da
venda avulsa des
te jornal é de Cri
0,30 (trinta cenla
vos), por exem

piar.
A DIREÇÃO.

�============�--�---------... ---

Continua a desintegração Montgomery chegou à Copenhague ��::::�o�·A:i:;';a!�·,h:��'::
PARíS,6 (U. P.) - 'O gen. Eisenhower declarou o seguín- ESTOCOLMO, 6 (U. P.) -_ Segundo informações envia- t.. *

te: "Os acontecímentos de hoje atestam que continuam ínten- das ao "Afton Tidningen", o marechal de campo Montgome- O gaul�iter na Polônia. Hans·

sas a desmoralização e desintegração alemãs na frente ocí- ry teria chegado a Copenhague acompanhado de uma comís- Frank, fOi capturado e_:n Bertlch_-
dental".

_,
·l·t Iid' gClden. Consta que ele e.tá ele'

soo mI l! ar a la a. pane de tesouros artísticos e ou-

traI precio.idade�. no valor de 50 '

milhõe. d.. dólares.
•Uapítolaram as fôrças do gral. Scboltz

PARiS, 6 (U. P.) - O Qua'rtel General aliado informou

que as fôrças sob o comando do general alemão Schultz pôs fim
à resistência, na frente dos Primeiro Exército francês e Ter
ceiro Exército norte-americano. As tropas de Schultz opera
vam desde Cremitz, ao 'Sul e sudoeste, até a fronteira suíça.

Rendeu-se a 11a. Divisão O. japonese. já perderam, ncz

ilha de Okinava. 32.742 homens.
•

Um corr.,.pondente da lJ. P.• que
esteve recolhido o um campo de.
concentração na Alemanha diz ser '

crença geral, ali, que Hitler mor
reu em 20/7/1944. em con.equincia,
do atentado aofrido.
Circulam contraditório. boatos

.

sôbre a reunião extraordinária do,'
gabinete britânico, realizada on-'

tem,

PARiS, 6 (U. P.) - A 11° divisão nazista rendeu-se, em

massa, aos soldados de Patton, no interior da Austria bem
como nos arredores da fronteira da, Checoeslováquia. Foram

ex-cbefe do Partido Nazista ��:,iOnadOS vinte mil homens, mil veículos e mais de 20 tau-

Prêso o

'"
Therboven. gouleitar da NOJ'ue---

ga, demitiu-se.

Diplomatas BiDÕes
cbebam a Malmoe

o ESTADO Esportivo
FUTEBOL
Resultados de ontem:
Colegial 3 x Atlético 3.

ESTOCOLMO, 6 (U. P.) - Anuncia-se, oficialmente, que
Fritz Clausen, ex-chefe do Partido Nazista dinamarquês e

Moeller, foram presos, na Dinamarca.

EMPREGADA

L-b I d II JSd d Estocolmo,6 (U. P.) _::. A rã-
1 er a as a as persona � a es dilo desta capital informou que

PARíS, 6 (U. P.) - Informa a rádio emissora local ter si- um navio anxílíar alemão c:qe-
do oficialmente anunciado que as tropas francesas, em seu gou a Ma1moe, tendo alí de

avanço, libertaram, entre outras altas personagens, Albert sembareado 15 diplomatas [a
Serraut, antígo premíer francês, e Francesco Niti, um dos úl- poneses.
timos primeiros ministros da Itália antes do advento do fas-
cismo.

RITZ Hoje,2 ... ·feira, às

Apenas na Tchecoslova'qUI·a Johnny MacDo��it� D����9criIlPII e Elsa Lancheater Losaíe (a mara-

vilha canina)
PARíS, 6 (U. P.) - Os exércitos alemães na Austria ocí-

..

A FO.RÇA DO CO�AÇÃO .

dental renderam-se aos aliados e os nazistas na Noruéga po- LegItImo filme de arte. ,Um fIlme

d dí iá canit I I t· t A
de rara beleza.

e-se - rzer que ja capi u aram, pe o menos pra icamen e. pe- No programa:
nas na Tchecoeslovaquía e no setor oriental da Austria con- Noticias da semana - nacional

tinuam os alemães oferecendo resistência e isso mesmo úní- Noticiaria Universal - Jornal

camente nas linhas de frente soviéticas.
'

Impr6prio até 14 anos

Preços Cr$ 5.00 e 4.00

Bocaiuvá 3 x Ritz 2.
'"

Foi encontrado em Berlim o cá-
daver do g'!'al. Von Bach, que em.:.'·

1942 Qvançou até perto Moscou_
Apresentava diversos ferimentos.

•
. Os americanos estão a 80 kme>
de Pilsen. sede das famosas usi
nas Skoda.

., I
Os russos ocuparam a grande:,,·

ilha de Rügen, no Báltico.
•

Num campo de concentração do
sul da Alemanha foram encontra.
dos os srs. Daladier e· Paul Rey
naud e os generais Gamelin e

Weygand:

Caxias 2 x

Pindorama O
No gramado da Pedra Gran

de, realiaou- se ontem, o espera
do encontro entre os lo qua
dros do Caxias x PmJorama.
saindo vencedor o primeiro pe
la contagem de 2 a O.
Marcaram os tentos Dica e

Larnarque.
Serviu de juiz o sr. Otávio

Machado,
O Caxias formou assim: Chan

dinho, Cazuza e Chavinha. Fi.
Ihote, Morais e Paulo, Dica
Nicoláu, Bazinho , Nardir e

Lamarque.
Os melhores em campo fo

ram Chandinho, Cazuza , Cha
vinha, Morais, Dica, Bazinho
e Lamarque.
Do Pindorama destacaram-se

bem Vilaim e Calico.

•

Agradecimento e Missa ROXY HO��:;;'-���:9: às
,...

Ultima exibição

Saturn.-no Antônío de uelo lo. Flagrantes do nordeste - naco

I 1". 20. Charles Boyer e Irene Dunne
em: DUAS VIDAS

3°. Walter Huston, Eric von Stra'
hein e Ann Harding em:

ESTRELLA DO NORTE

A família de SATURNINO ANTÔNIO DE MELO
agradece ao sr, dr. [Paulo Fontes a dedicação dis
pensada a seu pranteado chefe por ocasião de sua

subita enfermidade e, bem assim, a todos quanto
-

a confortaram nesse doloroso transe, pessoalmente
ou por meio de telegramas, cartões. cartas. etc ...

Aproveita o ensejo para convidar aos demais parentes e amigas
para assistirem à missa de 70. dia que mandará celebrar amanhã.
dia 8, terça-feira, às 7 horas, na Igreja de Santo Antônio. pelo que
antecipa o seu agrodecimento aos que compareceram esse ato de fé
cristã.

A hist6ria sublime cheia de sacri
fícios e amor de um grande povo!

Impr6prio até 14 anos

Preços Cr$ 2,40 e 2,00

Casal sem filhos precisa.
Comprar na CASA MISCE- de uma. Av. Hercílio Luz 69

LANEA é sabe.r economizar.. 3 v. a 1t-l �

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS

AFECCÓES DO

COURO CaBELUDO:

Pedida
do

a extradição
traidor

PARíS, 6 (U. P.) - o govêrno francês pediu, hoje, ao go
vêrno espanhol, a extradição do ex-Primeiro Ministro Pierre
LavaI. Os govêrnos aliados foram convidados a não dar asilo a

Laval, que é considerado não como criminoso de guerra mas

como traidor da França.

os PROPRIOS FILHOSMAND u
o presidente Osmena, das Filipinas, ordenou
do�s fi�hos seus acusados de cclab'orarem C©b'

. -

prlsaoa
II

os Jart:<[)n�ses

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


