
o ESTADO, mesmo nos tempos das vitórias nazistas, nunca duvidou da
Vit6ria final da Democracia. Glória, pois, aos soldados do Brasil, Estados
Unidos, Inglaterra, Rússia, Polônia, Grécia, França, China e demais aliados

. ------�--------------�--�--------------------------------------------I
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LO!ldl'�s, 7 C!1: P.) -- A C?-, ríadc pela soberana vontade lIa vitória. Passeatas em: 1'1laS' ta contusão em fontes aliadas

mun rcaçao Ofl::Ial dos. três

I d.
A.' embandeirad8Js, comícíos e ínú-

zrandes anunciando o flm da .

o povo. De todos os paIses

I
.

quanto à rendição íncondíclo-
b , l' ri 1 'A meras outras· demonstrações 1
guerr a _110. Europa, S�T;!, feita a ianos c legam notícias sobre

ponulares ocorreram nas gran-
nal, com a qua concordaram

.

an:atll.la, por. .1lltermedI? do I o entusiasmo das manítesta-l des cidades aliadas. Nas prt- os membros do gOVêl1110 ale-
prrmeu-o ministro Winston CÕPs populares de regosijo pe-j meíras heras ouve, porém, cer- mão. A comunicação nazista
Churchill. :_--.-----------------

O dia 8 de maio passará a

história como o "Dia da Vitó
ria" dos exércitos das nações
unidas contra as forças l1,aZis-1rascístas de Hitler e Mussolini.
Na Ingleterra, na França e em

todos os demaãs países' será
também considerado dia de
festas o dia 9 de maio. Em tô
das as partes, entretanto, tal
o entusiasmo do povo, o dia de
hoje, véspera do Dia, da Vitó
ria, foi também declarado fe- ,
------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Em estudo uma QUE DEUS NOS AJUDE, AGORA!

formula geral
J'

Hio, 7 (A. N.) -- o vesperti
no "A Noite" publica o seguím
te: "Acentuando-se cada vez

mais a tendência para partidos
de ambíto nacional, por sua

conveníência sob os mais di
foren tes aspectos do interesse
político e ele unidade de ação,
estuda-se nos círculos respou
sáveís, uma fórmula para en

qnadramento dos partidos de
ârnhito regional. Esses. parti
dos, ou talvez mais propria
mente essas correntes formar
se-iam com 'elementos que
apoiam a situação e com os

que se filiam RS correntes opo
sícionístas, em grandes parti
dos uacíonaís.

Possivelmente em
Junho ou Julho
Rifl, 7 (A. N.) - A maioria

Idos situcionistas estaduais
aguarda a promulgação da lei
'eleitoral para então realizar
suas convenções partidárias.
Estão nesse caso o Rio Grande
do Sul e a Bahia. Outros Esta
dos já realizaram a sua con

venção polít.íca, eOi11O Pernam
buco e Pará.
As correntes políticas opo

sícronístas mostra-se hosítan
tos. Os míneiros, os paulistas
os pernambucanos, os bahía
nos, os paranaenses, os catari
nenses, os fluminenses, na

da disseram por enquanto.
Quanto às convenções na

danais, só virão mais tarde,
possivelmente em Junho ou

Julho vindouros.

Só depoisde terminar
os "ntendimentos
Washington, 7 cu, P.) -�. o

presidente Trumam revelou
que não será feita nenhuma
ÜGllluuieação sôbre a capitula�
çã.o das fôrças nazi.stas na

Em'opa enquanto n:1o termina·
rem os entetlldimentos réferen
teSl a declaração. conjunta, de
WaShington, Londres e Moscou
sôbre o fim da guerra na Eu
ropa. A comunieação de Tru-,
roam foi fel'necida à imprensa
p€>lo secretário da Imprensa
da Casa Branca qne s'e rl:'cusoru

a comentar as ÍllllforniaçõBs
pro'cedentes de Londres

.

sôbre
o discurso de Churcllill e o de�
ereto eSt.abelecendo que ama
nhã, dia 8, será o "Dia da Vi
�<?l'�a II • ::

I

Londres, 7 (U. P.) - É o se

guinte o que a rádio de F'lens

burg disse, transmitindo a notí

cia da capitulação total alemã:

"Esta é a rádio alemã. Estamos

rr-rnsmit indo uma mensagem do

ministro do Reich, COMe Sche-
.

i
weriu vou Krisik, ao povo ale- I

muo : "Homens e mulheres da

Alemanha. O alto comando das

fôrças armadas hoje, por ordem

do grande almirante Docnitz, de-

clarou a rcndícâ« incondicional
de tô das as tropas alemãs de

combate. Como se vê no govêr,
no que o almirante da frota

constituiu para arcar com a fa

se final. tenho o doloroso dever
de me ver, neste trágico momen

to da nossa história, falando à

Ilação alemã. Depois da luta épi
ca de quase 6 anos de "incompa
ráveis feitos e sofrimentos ine
narravds, a Alemanha sucumbe

ao poderío esmagador do i,nimi

go. ContinU!lr a guerra significa
ria tão apenas derramamento de

sangue sem sentido nenhum e

futil desagregação. O govêr'llo
que tem o senso de Bua respon

sabilidade pelo futuro de sua na-

ção, foi compelidQ a assim pro

ceder pelo colapso de todas fôr

ças físicas e materiais e foi obri

gado a pedir ao inimigo a cesl>a

ção das hostilidades. É a mais

nobre tarefa do ex�almirante da

esquadra e govêrno, depois dos

terrívds sacrifícios que ti goler

J!), tXigÍ\l, salYar na ii.ltima. f"SiC,

vidas, o maior número possível
de nossos cumpatr iotas. A guer

ra Hão terminou logo, simulta

neamente, no oeste e leste, por

essa única razão, somente. Ter

minamos, é esta a hora mais

grave da nação e seu Reich. Nes

ta hora mais grave para a mação
alemã e seu Reich, reverencia

mos agora os nossos mortos des

ta guerra. Seus sacrifícios exl

gem maiores obrigações para Io

dos nós. Nossa simpatia' se volta

sobretudo pura todos feridos e

para todos aqueles aos quais es

la guerra ínflingiu golpes. Não

devem ter qualquer ilusões sô

bre os termos a serem impostos
ao povo alemão por nossos Ini

migos. Devemos agora enfrentar

nosso destino firme e sem con

contestação. Ninguem pode du

vidar de que o futuro será difí

cil para cada um de nós e exigi
rá sacl'Ífícios de tôdas esperan

ças da vida. Devemos aceitar es

ses encargos e cumprir lealmen·

tt' os compromissos que toma-

mos. :\las não devemoH desespe
rar nem cair em muda resigna
ção. Mais uma vez devemos abrir

caminho através do negro fu

turo. J)o colap'!o passado deve

mós pceservar e "alval' nOSSa

unidade, os ideais da comunida
de nadonal que uos anos de

guerra tiveram sna mais alta ex

pressão no �spírito de camara

dagens, de frente auxiliaram to

dQS D\5s JWi'l I'llicl'ifici,JI3 infliuii·

dos à pátria. Em nossa nação a

justiça será suprema; a lei, o

guia principal. Devemos igual
mente reconhecer a lei como

base de tôdas relações entre as

nações. Devemos reconhecer a

lei e respeitá-la com toda severi
dade.

O respeito pelos tratados serã
tão sagrado como o desejo da

nação de pertencer à família das
nações européias como membro
das quais mobilisemos tôdas
fôrças humanas morais e mate.
riais afim de cicatrizar as ferí
das mortais que a guerra provo
cou. Então podemos esperar que
a atmosfera p!lsada' que hoje
cerca a Alemanha em todo mun

do dará lugar ao espírito de

reconcrliação entre as nações
sem o qual o mundo não poderá
recobrar-se, Então poderemos
esperar a liberdade, sem a qual
nenhuma nação poderá viver

dig·nall1ente. Devotemos a nossa

nação a meditação de caráter
mais íntimo e melhores forças
do espírito germânico que deu
ao mundo 1 ealizações de valor a

nosso orgulho na heróica luta
da nossa nação, juntemos a de

terminação de pertencermos ao

mundo da dvilização cristã oci

dental, afim-de fazer trabalho
honesto e contribuição à paz
que estará em acôrdo com as

tradições de nossa pátria.
Que Deus nos ajude em nossos

esfôrços. Possa Ele abençoar a

nossa itrd4a tar�fl.\",
I

acei tando os termos da rendi
ção foi efetuada às 8 horas da
manhã, mas em vista da COIJl

fusão somente foi divulgada.

pouco mais tarde. Ao que pare
ce, alguns observadores consí
deravam que se tratasse de
uma nova rendição parcial dos
alemães, somente aos britâni
cos i;' '1wilte-americano's. A:. M
tícía otícíal do fim da guerra
será efetuada iPor Churchill às
15 horas (110m da Grã-Breta
nha) ou seja 12 horas do Rio
de .Janeiro. Às 21 horas da In
glaterra ralará orei

.Jorge vr
anunciando ao Commonwealtn
britânico o fim da luta e a vi
tória elas nações unidas na

Europa.

Eisenhower garantiu
a vitóría total
Londres, 7 (U. P.) -- Algu

mas fôrças nazistas continuam
oferecendo resistência isolada
em diversas partes da Europa.
As Inrormaçõss mais recentes
revelam que em Poenmexcs na

ilha de Bornholm. o coman
dante mazlsta recusou-se a ces

sar a resistência. Diante disso,
fôrças aéreas sovíétícas ata
caeam intensamente a posição
inimiga. Na Checoeslovâquia
também continuam contingen
tes nazistas reslstindo aos rus
sos. De Londres informam flue
os patríótas checos lihertado
res de Praga pediram novo au
xílio aéreo contra fôrças na

zistas que se movimentam ao
norte e ao sul da capítal de
Checoes,lováquja.
'I'ambém o comunicado ale

mão de hoje ainda refere com
bates na frente oriental.

MARCHA ((AUX FLAMBEAUX»
Promovida pela Academia de Co·

mércio, serti realizada hoje, às 19
horas, uma marcha "aux flam'
beaux" em comemoração à Vit6ria
das armas Aliados.
Os manifestantes farão uma de

monstração na Praça 15, defronte
ao Democrata Clube. onde falarão
08 snrs. Osmar Cunha, Euclides
Fernandes. Dr. Lindolfo S. G. Pe
reira. prof. Bareiros Filho e senho
rita Maria Conceição Melo. São con
vidados a tomar parte todos os
estudantes de Flarian6polill.

Resistência
suicída
Londres, 7 (U. P.) -- O rei

Jorge, tendo em vista as gígan
tescas vitórias das fôrças alia
das ma Europa, enviou caloro
sa saudação ao general Eise
nhower. Salieuta o rei que so

mente há 11 meses atravessa
ram o Canal da Mancha 'as

fôrças e}_pedicionárias anglo
amerieana's para dar combate
ao Í-llimIgo 110 próprio solo eu

ropeu. 08 milhões de so>ldados
sob o comando de Eisenhower
__ o assinala o rei .- runiquila
r3.m poderosos exércitos ini
migos e libertaram lllumeras

nações ('�ue os nazistas ,esera
vizaram. Os povos britânicos
expressam, por intermédio de
s:elu rei.Q seu agr,adelC:imentlO
aos supremos comandante das.

fôrças aliadas que, com seus.

vigoros,1s golpes e êxitos, ga
rantiu a vitória total d:>.s na,,·
p.ões allªçl� !lO oelSt�.\ '
� .t__<""�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA...,.A a(OSA.
OR_LANDO

Roa Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 �-- End. Teleg.:

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortização de Abril de 1945
No sorteio de amortização reolizado no dia 30 de Abril de 1945 foraro amor'

tizadas as seguintes combinações:
ZKE YNO YRJ ZEI RJP NUT

Todos os portadores dos títulos em viq8r, sorteados com. estas combinações.
poderão receber imediatamente o capital garantido a qu",têm direito.

Sede Social: .- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: -- CURITIBA

Rua 15 de Novembro nr. 509 -- Ed. Sulacap
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

Maurice �égre -��vít!mal DISSOLVEP""�"� (!�I�I�:��II'�". "��:���"b "A"GORDURA
de esc�{val' do campo de coucentru- oriell!n.ç:�ü tccuica .rla "Ora" de Muitos' Quilos por' Mêscâo de Bunchcnva ld, chegou ao

SU-I
\IllssOl1ll1l. os terrot-isl as que .'ie cs-

. ,·;rcll1o Q. G. Aliado () jor-nalista ]JallP.lvam pelos países curoucus pa-
v. é demasiadamente gorda? Não gos-

I-' tarta de ter o corpo das bellssímas Es-
Iruncês Maurire Né.�rc, que sof'rvu J':l l'l)ll1cter,ns mnis .!�OJ:rcn(lt:s utcn- tr�las de Cinema de Hollywood? Um

terr-ivelmente cm poder dos ale- ImIns. Os 'Oustuchi' f'ornm ospe- medIco. da Ca!IEorma que presta assís-
-

J� f'
.

I . t t·· I' - , .. tencía as estrelas e aos mais famosos
maes. ssse . ato veio provar _(�lle n<_Js era mon e ] em�H,(lS pai a opcrru na. ar-tistas, descobriu um método rapído
cotrespoudcntc de gucrrmnao estão Illgo·.la\'IH e na Fr�l'I1\;a: onl!P de!';en-! e s�guro de dissolve�' a gordura sem �e
apenas reservados os peu-u.(os e di- vo lvcr.un mtcnsn [l111'Jd:I(L(',

preeo-,
coner_a dietas drastícas ou a exercrcios

f· I L, 1 .-I 1 I
'

t
'. ,I .: 1 te' .' , .

excessivos. Esta descoberta, chamada
IC'U uar '-'� 'Las r opas nuran l' os I1IZRIH () O [uno no cn, OI que se F'o rm.ede, promove nova saúde e

«ombr tos, mais (JS mesmos snfl'i-IIHI\ i,l de I'st�bell'ecr mars I<li'd(, cm energia ao dissolver a gordura de _modo
mcntos dos pr-isioneiros nos c.alll1.JOS

í

od» o l'oJjllnentl." D�](lll('IC. campo I que v, se sentirá e parecera maIs. ro-

, ..';- 1 ' , , '

.

, ., .' . I " Al'
vem 10 ;;nos. Basta tomar 2 pastilhas

de ccnc r-nu .•çao. (e UIIl p:n or que surram os assassrnos (O ) ('1 c· 3 vezes ao dia. Formode é um pre-

!iI! �e pode comparur ao pr?pri(J cs- '(<lIlUI'C' da Iugusl:wi: l' (h� III ii: i�tro I pa:-ado garantido para ,"cmover o ex

pirito do htscislp.o gerruauaco. I nll1t.�l'.' d8� Ho laçórs 1".x1enoJ'('s cesso de gordura. Peça ,F��D1ode,
•

\ ' .' 'A l3 II 'I II hoje mesmo. em qualquer falmaC;la. A
,\IaurlC'(� �egre conseguiu se por ar 1')[1. r-iu ;:.ars('. la. nossa garantia é a sua maior proteção.

a salvo dos ,dc!lIiie� .ill�lalll(·I�lP Distr. S. I. p, Caixa Postal 3786 • Rio
urna scmann depois da morte de Er- (_) f;]IHJso j;'rlwlista :'\t�'-'rl'. mm:

nie Pvle, o c.n-rcsponrientc norte- dessl'; esforços ('XcclJeionais de
amcr ícano que tombou ao Iarln (los que �fío ('a]Jazl'� os homens da sua

soldados elos Estudos Unidos numa prnf issão. ('IJn!';egll iu penei rar no

invesl ida sobre certa ilha ocupada campo Ynnkn PII�ta puru desvendar

pelos japoneses. () sacrificio de Py- spgn'dos quv ll<lqllC�l'S dias pareci
le, é a�S·,;ll quase natural. dlvergill- :lfn frutos da illl�'giJla<:iio, A ('(']ebri
do do dI:' Négre, qlle foi atingi(io pe- darle grangpada por Nég:-l' com as

la ving�1T!ç.u alemã. Os alpmiies teu- SII:1S briJllallll'� ['<'!H,rl:lgl"ls V<l i rll-
li'l·ram degrada-lo, mas apena,,;; o to!'- i1w. j}()r nulro bdo, UIll "collvite" COMPRA e

nall'am mais lligao e elcvaram llUlis do gO\l'rl1O 11lll1garo para dcixóll' o VENDE
ain,da a ,'ua 1l0J1l'os,rr j)r()fis�ão. pais, ,Iii 'Dess:.! C'J}(Jca' os hnagart)s se e

Acol11pnnhado de se II colega �cl]!1.\'a).n, IfficÍ:llllll'n1l' I'll\'oll'idos Idi0ma. ar.
ChrisLbn OZan11(', l\Tégl'e foi ucsl'.1'i- na pr,]1I1(':.1 nazJ<;la. ('olnl,01';lplio A

p
- .' 1 t • I o ' • .tuque. e.pa·

to como "Ulll lllartir cris,t:.ío das an- C.Olll {JS alelllaes nos lJfl'p:]rall "OS h 1 'f A

ligas eras". Com o calbclo cortado ([,I g'urrra (jlH' COI1Jl'ç:Ol1 PllI srlcm- I' i I' I n .0 'IA r�ce••
n-ntc e os olllOs saltalndo das orbi. 1))'0 de 193H. �égJ'c r�\'rjoll Iodas ais

.- ---- -

-, mq ell, e c.

I:1S, ::-.J'égl'C' C'omeçou a falar $o!JJ'C o ligfl�,(irs
_

elo gll\'rl'1l0 llllngaro comi Romance, POGsia, Religião. Aviação,S�lI ('ai i\'('i 1'0, d'lzl'ndo: "Niío vodi- (,S a lenwt:'s. Matemática, tísica, Químico, Gao.
amos scntar. Quando () fa�jalllos cs- Tra'hfrl':ndn P1(:':( RI1�;:l'J'e�t, (les_ logia, Mineralogia. Engenharia ci
!:n'amos exall!os. e os guardas ale- cobrlll n meslIla ll�lll nazlsla que CO-I vil militar e naval Carpintaria,
�lI!ies lanç':,YHm çontra nós C'llO!'llH'S bria ,I Europa e mai, lllIJa "cr. apre_! ne'.enho, Saneament�, Metalurgia,
ciies. Dl'j)ois Ile tl'ahalhar Sl'lll ]J;:l- senLoll ao !lJlIndo r('[ale's L'(lIHT('(ns Eletricidade" Rádio· Máquina.; Mo
rRr duranle q'Jat'lrze hora" eSJl�' {. nbjrl.i,·()s da ali\'idade i-nlel'llpci- toretl Hidrá�lica 'Alvenaria, Agri
I':tvamos, às 'Vezes ;'} horas, a eha- "Jlal Ilo� alelllãl's, Na capil;1l ria "l.llt�ra, Veterin6ria. Contabilidade
macia J1l'Jllin'll". Hllmaniw foi ele preso (' condenar!;) Dicionárioe. etc. etc-

:\'[mu'iee Négre foi UJn dos me'lho- :t dc'z allos de Inlll;llhos fllrça(I·()�.' ,-.--------.------,
!'cs ('orresij)onc!cn1cs da AgI'neia lia- como "('spiii(l', I MACHADO & ClAs
vas, COm('çoll a sua cHll'rcil'a no es- Ele llroprjo fui vi1imH. (!:léluilo
!!'i'l]g('iro bú lllais (Ie ·h·z anus, co- p!!rn l) qlle ehfl!ll<n'[l :1 al('nt.�a() dos AQ'{incias a Repre_antaçõe_ em Gera!
mo t'dITCS]J()t1dc"nle d:HIue]a agen- ,'WllS �'ollllpatri�ltas c' dI' l(Jd()�_<)s 1.)0-1 Matriz: Florian6poli.
('ia em V:H'slIvia. Depuis, serviu Plll \'O� OL.l1l()(Tat]('nS, A c:\llans;l() ger- Rua João Pinto. n. S

Rll.da'!iesl. e e11l Sf'g'lJi.da· en, Buca,- llw.n'icu, qlle era ,'IWJ][lS ,m:a m!1C'.- Caixa Poetai, 37
l'e!';t. aça, se tornou ti I'calidad(' bl'utall Filial: Cre.ciúma

.

Dl' Bllil.apest revelou fiO J1111nllo que levou esse C(lraJoso jorn:tlísta, Rua Floriano Peixoto. _/n (Edif.
(l� Sl'gre(tos dos campos de Ya:nka ;'0 c8mpu dI' Runclwllvnld. , PI'6prio).-Telagramoe: ·PRIMUS·

Agente. no. principal_ municipioa
do &atado

NOVOS e
USADOS

COMPANIDA 66ALIANÇA DA BAlA"
Fadada em 1870 .:;... Séde: B A I A
lNCENDIOS E TRANSPORTES

Clf1'1IIl do baluço 4e 1943:

Capital e re-serv8JI ,,, ,................. cr, 74,617.Q85,�(J

Responsa,billdades .. , ••••• " .....•• , •. , •. ,........ Cr$ IUY78.401.75õ,97
Receita ..... , .. , .... , .•..•....•..... , .•..... ,.... Cr$ 84.616,218,9G

A.Uvo .•• , ••.••..•.••..•.•.....••••••••• , •• ,...... CTt 129.920.006,90
Sinistros pagos nos últim<>e 10 anos .. ' ...........• ' Cr$ 86.629.898,90

Reeponsabllldadea •.. , ••...•.....••.•.•..•.••••. ,.. Cr$ 76,736.401.308,20

DIRETO:RE8: - Dr. Pan;tUo 4'Ultn rTeln 4. carnlbo, Dr,�

de IA • �o K..-orTa.

...-nCIlU e 1lUb-q'oo1u em todo o teIT11iór1o nac1ooal. - IluClJ;l'Q] no

0l"u&'uAl. RquJa40rw d. 1l'fV1&l rua prl.tl.Clpa.lj1 claa� da ÃDlé10&, IluroJ;lll
• AtrlCII.

AGENH EM II'LOBlANóPOLI8
CAM P08 LOBO oi; elA. - Rua FeHpe Bcbmt4'lt, lL It
Caixa Poetai Il. l' - Telefone 1.081 - End. Telegr. -ALIANÇA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO 00 SUL

(OU REGULADOR V1EIRA;
A MULHER EVITARA DORES

Alivia 85 Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa

ra combater 8S ir�egularidades
das funções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA, pela SUB

comprovada etíeácte, é muito re

ceitada, Deve ser usada com

contíauça.

I�
FLUXO-SEDATINA encontea-se

·')MAf em toda parte .

.-----_.

FORCA! FORCA! FORCAI
I Porque mc"'ivo usar um só elemento fortificante ql.londo a

quimica e 'o mundo vegetal no. oferecem diveraos tonico_ podercsos ?
o Laboratório Nusma resolveu o problema reunido: o. lacto

fosfatoll • o poderoso ARRENAL • o GUARANA' do. indios e a NOZ
DE ROLA, de reriorne universal, em um.6 fortificante ideal e. com.

pleto - o TONIFORÇA.
Fraqueza - neura.tenia • falta de apetite. desnrrimo • eon

valescenças

I FILHA I MÃE
,

I· AVO I
Todas devem usar a

UlM,534 Im ilâ(;t

,

TONIFORÇA
Tonico para 011 fracos. força para os debe.is

N.B. - Mande seu nome e endereço paro o reprel1ln·tante
nellte Estado, Machado & Cio" Rua João Pinto 13. Florianópolia, e

receberá pela volta do correio. gratuitamente, um exemplar completo
da novela «TRES VIDAS» de Amoral Gurgel.

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegáv·el.
2 sorteios mensais 4 e 18 -

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e

Tudo isto por apenas

médico gra is

Cr$ 1,00
..--_ �

VENDEM-SE
Em APUCARANA, Norte do Paraná
Dois grandes armazens 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 arrebas. moinho de fubâ. locomoveI americano 10 H.P.
nomind'is. 3 otimas casas residenciais, uma com água e esgôto,
luz eletrica na porta, poço com bomba automatica e reser

vatorio para 3,000 litros de água, area do terreno. 5.000 me

tros quadrados e a 100 metros da estação. Preço de O-CU180,
sem intermediaria. Rua Marcos Arruda. 348. São Paulo.
Tratar com Cimino, ou na mesma localidade. Maquina Santa
Clara •

F'ARMACIA ESPERANÇA
_
A SUA FAlIUClA

I•• efl...". M.fra, 4 • 5 - PONE l_'U
latrel.........

SOA RPB_JLLl

«Scarpelli)).

__- Florianópolis
1-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o EITADO-TerCa ..'elra.• de Maio cI. "'5

vende-se uma área de ter
ras com 9.000;000m 2. (nove
milhões de metros quadrados,
medidos e livremente desem
baracado de quaisquer onus e

embargos, situado no muni
cípio de São Joaquim, Distri
to de Urubici, Estado de San
ta Catarina, sendo dois mi
lhões de metros quadrados
mais ou menos de terras de
campos e o restante terras de
matas, contendo u}ta grande
quantidade de Pinheiros para
Industria de Serraria e diver
sas qualidades de outras ma

deiras. As divisas dêste terreno

I SRS. DENTISTAS
;-_1 -= estão entre dois rios que des-

sem de uma cordilheira de lés-

S F
li te a oéste, em que têm qual-Executo qualquer tipo de

. an ranClSCO e a orga- quer dêles capacidade paradentaduras, pontes em

1
montar qualquer máquina de

louro
ou palacril. Conserto ..

zaça-O 1-nlernccíana serraria e outras maquinas.dentaduras em 2 horas n1
. Misto com êste terreno existe

I
apenas. '.\Iova' York, n-ulo .- (Por Jean : Nações, foi um. Iracusso, mas mo�- diversos também com' grandeCONSTANTINO SERRATlHE Irartois pura Int crul iado ) -- A fil-I trou-nos o caminho ; tornou mais

tíd d d
.

h
.

turu oroanizaç::ío iuternacionul, que fácil a nossa tentativa do presente. quan 1 a e e pln aIS par.a
Rua Duarte Schutel 11 está s�ndo estabelrcida em San Em San Francisco, as delegações serem provavelmente vendi-

�
.I Fruncisco, lcnrio como alicerces o das :\'l�,�Õ(:S Unidas discutem cuml dos. li:ste terreno distante da

I Plnuo de Dumbarton Oaks, tomurá lima ha?e de exper-iência de real séde de Urubicí 18 quilômetros------I-------� possi velmente a forma dc_ uma so valor, dai a esperança de s.ur dai-
d 12" rtad .

cicrhlde r'0111}10sla de naçocs que quele !'ran(iiosn conclave a organí- sen O Ja co . O pela �s:
procuram alcançar fins C0l111lD<; zacão que c inundo hoje reclama. trada de rodagem de Urubíeí
pnr l�ll'i') da ('()()pl','aç'i}o: um dos O Plano de Ou ubarton Oaks, que a São Joaquim, e o restante

a. CLl:lf€'l'l�ncia de San .Francis?o. es- terreno facilmente de fazer
t:� discutindo e al1lphau.�io,. e l.ns- estrada Na barra dos ditospirado ]lnr uma concepçao Jll teu'a-. �

.

,. , .

mente diferente, sobretudo prática, rIOS tem uma queda ja medi
concreta c de importância iruedia- da com 70 metros de altura .

ta. Hcf]('�e a. dc�e,pç�(), e () �et!e�s- Quem interessar fazer qual-1111) c.rus: dos pero fi ac asso. c <lP.dl' quer negócio deve ter entendi-rente vucuidadc da ideologia wil- -

.. r

so.niaua. Xo fim da segunda guer- mento com o propríetárío sr.
ru mundial, c depois dos mesmos João Trindade Vieira de Sou
crimes cometidos pelo mesmo za residente na séde de Uru
agressor, todas as nações exigem bi�ínão urna organização elaborada,

•

'Pi'i�1ci]Jais ob.i.ctivos é manter a or-

I dcin intern81clOBal, (ir' 1110rlu que
(':i!la Estado possa cumprir os seus

: devor-es parei C011l os seus nado-
I

n-iis: outro objct ivn é um ruais

• '11l1J1L progt-csso lL.t c i vi l izuçâo,
atravós da permuta tanto na esfe
r�,1 mater-ial como na cspuitual.
Essa COI1C'PpÇ;IO prçssnpi;l' a igu:ll

.lndc [urrdica d(JS Estados nvern

hrus e a par-ticipaçâo gera I. Den
tro rios limites rla organização in
'ei"llaciOJ�al, os Estados terão a

oportunidade de f'ormulur as leis
que r('ge1":1o as suas I'r_]açôrs. Retc-

.. .. li. tâo a SU'[l soberuu iu porque �n-

;!ll<111to niio hOIl\'('1' ll'lna fe,[eraçi.'ío
de Est<l(ios, a soherania natural se

l'á a haBE' e flulorilhlde para t(\das
�IS decisões H serem atlotadas, .Mas
l�ssa soher<Jnja rlC'vel':') (:()lllhinar os

i '1t er�sses nacio;laÍs com a (Jlll!slão
I:Jais ampla do belll estar jnterlla,
ciona].
A tcnta!iva frita ])('In Liga

Rua Deodoro, 33

Florianópolis

Visite, sem compromissos, a

LIVRARIA ROSA

Livros novos e usados,

I
em diversos idiomas.

.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

I Novidades todas as

semanas

Móveis
Comprar, vender ou alugar

•6 na

A SERVIDORA
[a maior organizo.ção no

gênero ne.ta capitall

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora do
dia e' da noite

RESIDÊNCIA;
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinico Gero.l doe Adultos
Doença. da. crianças

Laborat6rio de Análises
clínicas.

Consult6rio: rua Felipe Sch.
midt. 21 [alto. da Casa Pa
rai.oJ. da. 1030 á. 12 • da.

15 ã. 18 h•.
R••id€incia: rua Vise. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

POIRT-a -JOUft I
Aceitam-se encomendas

BAZAR DE MODAS
Confe�ões -- Alta costura

Ncvidades

Rua Felipe Schmidt, 34

olt

Talvez nenhum sistema de co

munieacôes do mundo tenha au

xiliado "tanto a conseguir a vitória
quanto as ferrovias br-Itânicas.
Bombardeadas 'Pela LuítwafIc em

1940 e 1941, as ,ferrovias da Ingla-'
terra empreenderam ainda assim
a tremenda tarefa de transportar
os exércitos aliados de libertacâo,
[untarnente com todas as S lias"ar
mas e suprimeutos, até os portos
de embarque. Durante os dois me

ses anteriores ao dia "D", nada
menos de 24.45H trens especiais
correram COIll essa finalidade.
Além disso porém foram salisfei
tos muitos pedidos adicionais. Ou
tros trens especiais precisaram
ser fornecidos para o transporte
de feridos afiados r prisioneiros
-inimigos feitos pelos exércitos ali
ados, assim como 'para o transpor
te da correspondência milHar.
Todos esses s('rviç'os especiais ti
.nhalll de ser fornecidos ao mrsmo

tempo <lue as l1ecessicladrs civis de
tempo de guerra na Grã-Bretanha
havj.am aument;Jdo os pedidos de
emergência. Trabalhadores de

V d guerra em muitos caso:; precisaramen e-se ser transportados para as fábricas
. de materiais de {iueITa llo go\'í'rno.Uma Cas� ct5merciál, de óti- O :bombaordeio de certas :'Ireas pelo

mo ramo, situada Iro centro� inim,jgo rxigiu o fornecimento. de
Um motol' ele'trico de' muitos trens de evacU3(:âo para

4 l/a H.:P em ó'"ímas condi. lev3r as .mães as cripll�'as para o

._
. ". - _.�

campo.
çoes de funCionamento Apesar <lesse volullJe de tl'Úfego

..... Um sitio" em Barreiros, sem precedentes e das di.ficl1lrlade.�
medindo 70 000 m2 com 2 ,excepciollais da guerra,;JS ferro-

'.
. ,.

vias britânicas fUllcionaram semcàs.a!l,
um colapso e mantendô ('111 ('scala

Um estabelizador de bôa negligrllciaye] o I1UlUerO de aci-
qualidade. dentes sérios. :Esses fúlos consti-
Tratar na «A Ser-vidora., R. tuem urna prova n:io apenas de

P
.

J como foram yari:.ldas e ('x3ustivasJoão into 4, nesta caplta. as exigpncias feitas ii G"ij BI'eta-

PI-ano nha por esta guerra, Illas também
.

uma prova de drlermin:lç'ào r efi-
Comt->ra se U.'tn, de segunda mão' ciência como essas l'xigl'neias
Ioform'ações nesta redação' estão sendo enfl'entac1fls, (1' . .T. B.)

I I
II
I

�
ANTI-PAlÚDICO
de comprovado eficócia
HR mais de 50 anos, CHOLAGO
GUE lNDIO DE· OSGOOD tem
merecido a preferência. em todo
f) Brasil. no tratamento do ímpa-

.

ludismo e suas manifestações.
Sua fórmula, contendo aloés, raiz
de genciana, l�.," de calurnba e

casca de quina, além de constituir
uma medicação preventiva de

larga aplicação nas zonas palude
sas, é excelente no descongestio
namento do fígado e no resta
belecimento da secreção biliar.

jCholagogue fndi'o',
: DE ê5SGOOO '

, ,

______,--------------------------------

As ferrovias
da ·vilória

Venda de terras

PROCURA-SE
para Curitiba, uma empre'
gado bôa, para família pe
quena. Trotar na rua Este·
ves Júnior n. 119.' 5 v.-I

ClíniCl�
��tSUllq�

Ç.) Laboratório
� ��.f=§ � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
� .'& � (em frente ao Tesouro do (stado
nnÁTOtlO PRTOLOGlCR5 Florianópolis

Dr. R. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avlla

Exame de sangue, �xame paro verificação de ccncer J

Exame de urina, Exame paro verificação da g.l'avi
dez, Exame de escarro, Exame para v8rificaça� de
doenças do pele. boca e cabelos, Exame de fézes J

Exame de $ecreções.
Jiutovaccinas e transfusão de sangue.

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

mas urna org,H�iz"ç<Ío proterora,
preparada para conte.r a aprisionar 1Jende--s.e Po.r motivo de
o crnumoso e gar-antir a segllrança , V'lsge.O), um
coletiva.

. ,. . quarto corn'pleto (mqveis de
.A: organjjwç�1() lI1t�l'J1ae:r)llal eon- ,.

b") co..... 5 m'ês"s de U'. o.sohrlarl;l em Sa'll frannsco tem lm UI.a·o'u ....

entre os seus objetivos priucipais a Ver e tratar à Tr'avessa
cooperaçâo e a éJmizarle {'urre as Ratkliff n. 2- terl'eo. V. 33
na-ções mas H natureza nH�s;rla da
organização lllostra que a priori
dade é dada à presen'aç,jo da pal';

das' mundiaL

CONTRIBUA
'ara a Caixa de Esmolas aos Indi.
,entes de Florianópolis.

A importancia do comérdo
brasileiro na América

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

- Paulo Alhl'rto - (Exclusivi.
da'oe do CEC para "O Estado").
.As expn,'1açõrs canadenses p3ra

i) Brasil assumiram UIll (>Ilorme
\1.l!tn I!lOS últimos anos, () mesmo
podendo-se dizer <1'0 Íntercambio
havid0 ("I1t]'(:' {) Brasil e os demais
povos americanus. f: vClrda:dc' que
<l balança cOIl1l'rcial esta favoravel
mentr inclinada para ° nosso ludo.
uma vez ((Ue' o Brasil tem exporta
do quaolltidwdes Hllhulosas dt, todos
os artigos de que dispõe para a,s
:\'ações l' u·idas. Pa.ra a va liarmos da
sua importância nesse setor cm re·

lação ao Ca'naodú, hastará ['evelar.o
montante rIas nossas importações
durante o último mês de flezembro
de 194"1: papel para imprcnsa ., ..

3.60 t30G qllilos no valor de ....

$ 227.092 d{,Jan's; polpa de llladei
ra 919.7HJ quilos no valor de ....

!S 84.991; múqui'nws (]t> costuTa !lO
valor d,e S 81.963; ahtmÜlio em ba,r·
ra cerca de 199.992 quilos '110 va
lor ele 8 79.1l2ü; compostos de cal
cio 431.(iOO (luijos llO valor de ., ..

:J; 41.9(j(j; ferro e aço em hUIrt'a -

.25 tO:1e1adl1s $ 30.240; máqu "nas
agricülas � 27.211; latão em barm
90.76(j qllilus por B 24.607 e uma
infinidade de antros artigos atual
men te importados do Canadá, Bas
ta que a,tentemos palra css·alS impor
taçô('s apenas do Canadá pllT:l.
constatarlllOS () elevado índice irn
portador do nosso país e as cres
cente.> necessielaleles do nosso par
qur comercial. O int('rcamhio da
quele mês e'11,tr.e o Bralsil e () Cana
chi foi ele $ 1.245.825, ,dos quais .,

$ 77�.8"1 para o Canadá e .. , ...

$ 472,994 para o Brasil.

Alugam�se
quartos' com entrada inde·

pendente e ótima instalação sa

nitária. Tratar na Rua Victor
Meireles 42. Sv-3

TOMe S�IllPRI!

M.otóres para ináqlulna de
cóstura

UsaJios. mesmo defeituosQs,
ofereçam à Cai'xa Postal 84.

10 v. -lO

o mElHOR DOS mELHORES
.. 1iU LIC 0.11$, H� l\lj,

NOVO HOTEL P'erdigoeira
desaparecida

Pede, se a quem encontrou ou

encontrar Ullla cachorra de puro
sangue, ligeiramente branca. a

inda nova; entregar ou avisar
ao sr. Alcides Claudio, na Rua
João Pinto 5. que será gratití
cado. 5v·3

de Miguel Rodrigues
Sousa

Angelina, Município
de S, José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

de

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

No bar e no lar
KNO'f

não deve faltar

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ci A. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILIAE (Mona

••0 4... f.lta,. •• •••• .'B-.- f
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Terca.fel,•• 8 de Maio de '945 3

cl (I ato8�á'!oa
O Escritório de Coordenacão de Assuntos Inter-Americanos, realizará hoje no

Institutó Brasil-Estados U�idos, às 16,30 e t 9,30, demonstrações cinematográficas,
apresentando o filme «Divide e Vencerás» terceira parte da serie de sete filmes

intitulados «Porque estamos lutando», Devido a 'falta de espaço é proibido
entrada de ..

crianças.a

Rússia-Malinovsky
1942, as forcas sob o seu comando
Irustaram a tentativa de Maustcin
de estabelecer junção com von

Paulus, Mais tarde, foi designado
para o comando dos exércitos da
frente sudoeste e depois ela Ter
ceira Frente Ucraniana, conse

guindo uma serie de br-ilhantes vi
Iór i as. Em setembro de 1944. Ma
n ilovskv foi proinovido a mare

chal da L'n iâo Soviética. Desde en

tão, não se d eleve na ofensiva que
expulsou os alemães (la Ucran ia e

libertou inte irumen lc o solo russo

dos lnvusorcs. Subsequentemente,
rompeu as defesas nazistas e ut ra
vcssuu a Hungria, libertou Bratls
lava, capital oslovaca, e agora che
ga a Yiena.

O Iiber-tador de Odessa figura
entre os mais capazes chefes mili
tares das Nações Unidas.

Vultos militares da

VIDA SOCIAL Londres, maio - (Do United
Naticns [nformalion OrganisaUon
para lnteraliado) - Rodion Yako
Iovilovich Mnlí novsky nasceu em

Odessa, em 189S. Aos doze UHOS
COllJeC01I a trabalhar no cam

e mais tarde serviu como mensa

geiro numa loja daquela cidade.
Ao Irr-omper a Grande Guerra,
Mal inovskv, contando. Hi anos, es

coudeu-se num vagão que deixava
Otlessa com tropas para a frente.
Na Ir-ente, os oficiais, consideran
do a sua pouca idade, quiseram
utilizú-lu como mensageiro ligado
ao quartel (-(<'IHc'rul do Estado
Ma inr, mas :\1alinoysky se recusou
a isto c obteve permissão para re

por mun içõcs para as metralhado
ras.

Depois de quinze meses nas zo
nas de guerra, foi\.ferido e 111'01110-
"ido a rabo, rvcebcntlo uma CO']

dccoração. Depois de se rcstabclc

d
CC'I', .cutrnu para uma divisâo quo

ía estava para ser enviada com (IPs
i tino à Frunr-u, para substituir um a

unidade Iranccsa na linha' uvun-

A
- -

d r
- cada em Hhcims.

parl(ao e .ao ..

QW1I1do teve início a Hevolucâo

Miguel, Arcanjo de Outubro, ?lIalinoysky foi olei to

S. Miguel, o chefe da miltcia presidente de um comité ele regi
celeste, sempre era venerado como meuto na França l' pouco depois
padroeiro da cristandads. Zelando foi detido e mandado 113ra a pr i

êste príncipe dos Anjos pelos direi- são. Xo momento eni ()UC os ale

tos inalienáveis de Deus, vela mãos invutli rum a Ucrnnia, :\Iali
também pelo povo de Deus. E novskv pediu que fosse enviado

mais 'de urna vez apareceu aqui para a lrcnlc. Em fevereiro de

na terra. Uma das aparições mais 19�5, entrou para a Legião Esl ru n

importantes é a que a Igreja co- g�lra e. tornou p�lI'l(' na batalha d�
memora no dia de hoje. No fim' pjcardl.a ,e. eon,tlpuoll lutando ale

do 5' século, um pastor quis fazer o AI:J11ISIH'l(). 1'.111 agosto d� 191H:
sair um novilho de uma caverna p��rtI.lJ (kt Fr�U1ça (,�JJl: �lesjl!1() li

no monte Gargano. Para tal fim H�ISSIa, Dtrav;s da �1.berIE. e quase

disparou uma flecha contra o a- Ila(: e�cDpa a mobil.ização parn o

nimaJ, Esta flecha voltou para o Exe_rclto Br.anc�) levada a ef'cito

atirador ferindo-o. Não sabendo cnl��o, na S_J1)erlll. pelas tropas elo

como explicar tal fenômeno. os almirante h.olchak.
habitantes de Siponto -Itália- di- Em n(�veillhr? .(l� 1919, ('!ltr?U
rlguam.se ao bispo da cidade, AO l)a�a a _7 .. pl�,]sao. do ExercI;o
qual ordenou um jejum de tres Ver molho c chegou a_? posto (.e

dias afim de alçançar de Deus a comandante ele batalhão. Em H)��,
explicação do facto. No último dia

I
�v:retFll um C1�!·S.o na ACrlcl�lJndêste tríduo apareceu-lhe S. Mi � 1 ar, 'rlll1Ze e. OI nom�a( o (' le

gueI declarando eer a vontade de fc> elo bs�aclo Mal�!', elepoIs COl;��,l.l
Deus que se avivasse a devoção ao daJ�!e de. 11111 Re,.,ull.ento �le La,;j

protetor dos crlstãoli. O bispo com lana c flllalmente .ficou ]Jg�do �()
f· te' a gruta onde en Depm·tamel1. to ele Operaçoes [,I)

seu povo 01 a
E 1 'I' l}"

.

t S
. ,

I'
controu um recinto quetinha tô �stac (J .1 a!o]' l O "xerCI o, OYle ICO.

das as aparências de uma igreja Em, pl1l ;�).r�p('tro:;k: as força.s
faltando sómente o altar. E�te foi de :l\_LtlI110\ s1-) c.on.tl \ Cl am >as .[01-

D � P"f: edificado e consagrado pelo antís m�ç()es de V()�l h.lelst �1U1'ante 1�11l
� Ii!� t'� E t

., dedicada l1les e por essc bnlhanle fedo
he. !ii a nova igreja, cl'armas foi 'l"Taeiarlo com a Or-
em honra de S. Miguel fie<:lU o .

.
,.,

HOJE 3 f
-

HOJE centro de uma renovação da vida dC'n� ele Lenm.
.

________________a_-_e...I_'_â ...... .. religiosa. Piedosos rom<>jros de tô- �l)�.tal.l:.1l..�,:�I!!:n..gr�do, ..... c,;�
das as partes da Europa foram
rezar aí. E muitas graças mila··

grosas forarn a recompensa de
tão grande devoção e confiança

li MELHOR VERMíFUGO
OE EFEITO SEGUIW

€ INQH NSIVQ AS

COIANÇAS f
ANIVERSÁRIOS !<'izeram anos ontem:

A srita. Rosa Alma Trilha, filha
do sr' José Marques Tl'ilha, fun
cionário público, fez anos orrfern.

•

}uvenal Porto
Deflue, hoje, o aniversário na

talício do nosso distinto conterrâ
neo, Juvenal Porto, Inspetor de '1laJanteu
Armall.� Munições, _com exercício Rodolfo Gerlach
no reglao de Tubarao.

r
E .

I IM 't t' d .. steve nesta caplta o nosso
UI o

,

el Imo o, o aniversar.l prezado ccrrterrô.neo sr. Rodolfo
�mte �erQ, por certai alvo_ das rno is Gerlach, Prefeito Municipal de
lnequlvocas demonstraçoes .de 0- Brusque.
preço por parte de seus orruços.

.

� .

Dr. José Fontes
Acha·se entre nós o e'ltimado

conterrâneo e acatado causidico,
ar , dr. José Fontes; que exerce a

tualmente suas atividades profis
sionais em Ibiramn.

*

*

Tom T. Wildi
Transcorre, hoje, o aniversário

natalício do sr. Tom T. Wildi.
deatoccdo engenheiro-construtol'.
re.idênte nellta capital, onde des
'fruto de vasto conceito,

*

Oswaldo Clímaco Acha se nesta capital o IIr. dr
A dato de hoje assinala o na- Arminio Tavares, acatado clínico

talício do sr, Oswaldo Climaco, em Blumenau.
funcionário da D O.P.S.

•

o dosanto
DOENÇAS DAS AVES E REMEDIOSDr. Arminio Tavares

*

Em companhia do sr. Miguel
Doux , diretor- gerente da Empresa
Cio ema tográfica Brasileira Ltda.,
dedicou nos, ontem, o prazer de
sua visita um grupo de operários.
Irmanados pelos mesmos aerrti

mentos, os operários visitantes con

Erc terruanrom com os de nossa

tenda de trabalho; erguendo err
tusiasticos vivas à F. E. B.. às
NaçãÇl Unidas e muito particular
mente ao Brasil.

FAZm[ ANOS HOJE:
o sr. Patrocinio Euriques i

do Café «Bom Dia».
Q .rita. Ivéte Camisão;
o ar , Oto Dornbuch Junior;
a exrno . na. Alcina Teixeira

sócio

Don-
ner;
a exma. sra. Adelina Paladino de
Bcuao :

a srita. Heleno Ramos da Silve;
o jovem Silvino Lang Ja.ques, li
lha do sr. J. Jacques, sócio da
firma Pedro Xavier & Cio.;
a exma. ara. Iolanda Wendhanllen
Campelo;
o ar. João Maria. Zomer;
a srita. Maria de Lourdes Vieira
Rodrigue,;
o sr , Aharo Silvo;
o ar. Arí Capela, funcionàrio do
Dep. dos Correios e Telégrafos;
a .rita, Jamilta Borba, aluna do
Colégio Coração de Jesúa;
o exrna, sra. Maria Helena Grijó
Lacornbe. esposa do ar. dr. An
gelo Lacombe.

Envie 2 cruzeirus em seios pi o porte postal
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L rOA
C.POSTI.l.14 IolABOTICAB.o.L EH S.PAUlO

GI'�ITHEODUlJUillJ.l!.l!lhW WOlFF!
.

•

..r""-'_.. �,.,..,.,.,.,.�

Prefira orna parte de seu
trôeo em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais nm poneo
de leite, t.enha melhores medi
camentos, mais confôrlo DQ
letto de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de HnmanMadtl

do lIospHal de Caridade).
VENDA SOB RECEITA MEDICA

'_-"."""_�""'<,J"--_._- --- .. -- ....

RITZ �70j::;���fe\::�:B
Sessão das moças

Anton Walbrouck e Akirn TamiroH
em: MIGUEL STROGOFF

(O correio de Tzar)
Um filme emocionante da Rusaia
antiga. Uma pagina heroica e

vibrante do tempo do Tzar,
Impl'6prio até 14 anos

Preços Cr$ 1.20, 1,80 e 2,40

CARTAZES [)O

CIHE CONCURSO
•

Acha-ve aberta na Filial do
Banco Nacional do Comercio S.A.,
desta cidade, concurso para a

admissiio de funcionários. devendo
os candidatos apresentarem-se à
sua administraçãC:; para os escla
recimentos indispensaveis.
Florian6polis, 24 de abril de 1945

A Gerência:

A's 5 e 7 1/2 horas
SESSÕES PARA-TODOS

Sonia Henie, John Psyne e Jack Oakie

Bodas de gelo
Vejam a garota dos «patins de prata».- d::msar ao som do fa

moso tango "Ciumes"
NO PROGRAMA

SAO NOSSOS AMIGOS Nac. Coop.
VISÕES HISTORICAS DA GUERRA NA RUSSIA

A marcha do Tempo
Preço: (único) 1,50, Geral 1,00 Livre de Censura

CIHE «IMPERIAL')

noxy Hoje, 3a.-feira, às
K 19,30 horas.

O Filme ternura e amor!
A FORÇA DO CORAÇÃO

No programa:
Noticias da semana - nacional

Notícias do Dia - Jornal
Impr6prio até 14 anoll

Preços Cr$ 3.00 e 2,40

em:

Comprar na CASA MISCK.
LANEA é saber economizar ,. I

Rã H. BOSCO LTDA.
ITAJAi - $. CATARINA

A's 7 1/2 horas
ULTIMA EXIBIÇÃO

A maior surpreza da temporada:
A sinfonia Negra;

Tempestade de
com Lena Horne (a estrêla de ébano) Bill Robinson e

Calloway e sua orquestra
Os Irmãos Nicholas

CINE JORNAL BRASILEIRO 4x4 (Nac.)
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

OS FUNERAIS DO PRESIDENTE ROOSEVELT
Preços: 3,00 e 2,00. Imp. 14 anos

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Representações

Consignações -- Conta Própria
R'la Pedro Ferreira, 5

2' �avimento
CAIXA POSTAL, 117

Telegráfico

SEGUROS DE:
Transportes Maritimos; Foerro•
Vlanos, Rodoviários, Aéreos.
Cascos, Fôgo, Acidentes do
Trabalho. Acidentes Pessoais,
Responllabilidade Civil e Vida,Iritmos

Cab «BOSCO»Endereço
�__..� __ �...a -- _ ..

ADVOGADOSPreei.a-se grande quantidade de
borboletas azues, conhecidall como
MORPHO AEGA. muito comum no

Brasil. Paga·se a dinheiro qualquer
quantidade. Paga-se Cr$ 2,50 por
cada borbolheta MORf'HO AEGA
em bôas condições, Respostas para: I

I- B\lttElrfly Co., 297, East 9,8 th

IStreet, Broocklyn, Naw Yorlç,
Eacreva via aer�a, w. � ..

ESPERANÇA'
•• .rarmaeêw.tleo NILO LAUS '

no...,.·� _.. • --�
............at•• ..traacetr.. - B_eo..&IM - �

AnfIotI Ce lIcm'aella.
........... IIA_ .JIÍen'belll .. .......... �

FARMACIA
o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico

I Prefeitura MU!1ÍcipaI de Florionó
polis.-Cemiférío de Coqueiros-

EDITAL (Prazo de 30 dias)
Devidamente autorizado pelo sr. CeI. Prefeito Municipal,

conv'l'do' a todos os pro_prietários e arrendatá.rios de terrenos I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••bque ainda não terminaram ° tempo de arrendamento a com-
!IJ!III---

parecerem na AdministraçM deste Cemitério dentro de trinta

I
1-------------------

(30) dias, afim de fazerem o registro dos mesmos em livro Esta é a verdade I.competente. _

�erviçm:. Outrossim, aviso a todos arrendatários de terrenos cujos Sapatos de todos os modelos e dos tipos maisPo"ssllÍ também oficifiilx··espe. prazos já terminaram, para, no prazo de trinta (3Q) dias, a modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcancecialízada, com técnicos pr,piis-' contar da presente data, requererem novos arrendamentos ou I dos SENHORAS e SENHo.RITAS, por verdadeirossionais, pa.ra c-nThSeTtos de apa- exumação, sob pena de findo o referido prazo serem os mesmos

PREÇOS SEM' RIVAIS '.'. rêlhos elétricos, enrolamento exumados e transferidos para o Ossaria Comum.
de motores e díl1M,ll!OiS, -estabi- Administração do Cemitério Público de Coqueiros, Floria- Não comprem seus calçados sem visitar a

liz'adores. feITos ,de.engomar, nópolis, 26 de abril de 1945,"'" «Tamancaria Barrel-ros":J.fog,arei.l'1Ü1S, ,aparelhos médicos
e outros, com rexceçâJo de apa- (Ass,) Pedro Germano Müller RUA CONSELHEIRO MAFRA, 4).
felllQ� de rádio, Administrador ... _

DR. POJ.snORO S. 'J;HIAGO
Clíuíea llIétlicll em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestínos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e crianças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. A. SANTAELlA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

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

CLÍNICA MÉDICA - DtJENÇAS NERVOSAS
_:_ Consultório: Edifício Amélia Neto

_ Rua Fellpe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de J8.Iciro

ESPECIALISTA
Doenças e -operações eiras OLHOS, úUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Ctrurgta moderna da GUELA Dg LOBO, do LÁBIO LEPORINO (Iãbto e céu

da bõca fendidos de nascença)

EsOfagoscopla. traqueoscopla, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc.

CONSUJ..TA8: das 10 üs 12 e das lã à8 18 horas
Rua Vitor Meu'eJes, 24 - Fone: 1.447

DRs SETTE GUSMAO
CHE,,'E DOS SERVIÇOS DE TlSIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E LlO

HOSPITAL "l'\li:R1!:U RAMiOS".
.

CUJ'so de aperfeiçoamento no Hospital ��w Luiz_ Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta

glário do Instituto "Clemente F'er're.lra , de Sao Paulo - �x.méd.lco interno do
Sanatório de santos, em Campos do Jordão.

CJ fNICA GERAL - DIAGNóS'I;ICO Plm( OCE .I:!i TRATAMENTO ESPECIALIZADOI

DAS DOENÇAS DO APilKíl:IJHO RESPIRATóRIO.
OPERACÃO llE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das a as Ij horas, CONSULTóRIO; Rua Vitor Meireles, 18,
RlllSlD1!:NCIA: Rua Esteves Junior, 135 - 'I'el, 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico elpecialista em DOENÇAS DOS OLHOS

I- (''ureo. " Aperfe1-coll.mento e Loo.ga PrAtica no RIo d-e Janeiro
.

'OO.l'l8ULTM - FeJa JIl.IUlhA: dtartamente du lO.30à.12 h., à tarde ellceptoao'l
I&ba4ó1t. du .1.,10 b .18 boru - (,'ON8ULTORIO: Ru .Ido PlJato .. 7, ..,b.....o -

I
-t·..

'.-�;..��;�·O�;;;ONI I
()mURGlA ·GER.<\l",,·;,ALTA CIRURGIA -' MOLt!:�TIA!_J DE SENHOUA8 -

PAR,,r08]b'orrnado pela Faculdade de l)(!e<iiclna ,da. Ulllversid.<'íde de .São Paulo, ond4' foi

A.1l"illtente por vários an.cis do Servlço CIl'1.IJrglco do Prof. AUplO Correia Neto.

CIrUrgiá do estômago e via.s biliares, intestinos celg.ado e grosso, t.lróIde, rins,
......Bta·ta bex�a útero ovárltrs e troml,as, Varicocele, hidiroce!e, varizes e hérnia.
...." .. , �, '. CONSULTAS:
làI :. u II boras, à ,RQ.a· Felipe Scbmidt, 21 (altos da 'Caoo Paralso). Tel. 1.598

RESID1!lNCIA: R.ua Esteves Jll.nior. 179; Te!. M764

DR. MARIO WEN'DHAUSEN
(Diplomado peIa Faculdadtt Nac. de Me<Uctna ga Unintllidade do BraaU)

_-Interno do. 8erYlço d. Clllnlca Méd1ca do Profes90r Onaldo Ollnln. llléd1co d.

. .

- Depart.a.m�to de Sal1de

ULINlUA .1liDICA .:_ .01�tIa.e �ter"8 de adulto. e er1ançaa. CONSULTORIO

• lUII8J.D:&NCIA: .Rua Fell]H!·SCbJJiJdt .... :II8 - TeL.·8UI. OONSULT� -- Da. lI! b 18

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
o.. Serviço. .te Clínica Infantil da Assistência Mnnieip&.l e Bo.pita

.' de Caridade
.. CUNICA MWICA DE CRIANCAS .E ADULTOS

OON8ULTóRIO: Rua Nunes· Macltado, 7 (E�ficio S. Francisco), ro.e 1.644

Consulta. das 2 às 6 horas

R�IDENClA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78�

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe' do Serviço de Sffl1lS do Centro de Sad<le

DOENÇA.S DA pELE - StFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

j\MBOS OS SEXDS'- RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
'.. � CONSULTAS: das,3 às 6 h. - R. Felipe Sclunidt, 46

. . �.: R. Joinvile, 47 - �ONE 1648
----�--------.-------

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirú:rgica de Olhos - Ouvidos. Na,riz ..,- Garg�nta.
Diploma oe habilitação do Conselho Nacional de OftalmologIa.
CONSULTóRIO - FeEpe Schmidt, 8. Das 14 àB 18 horas. Fone 125Q,
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

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

DR. GEBHARD. HROMADA
EBpeciali�i8 em alta cirúrgia e ginecologia

. f�'
.

'Hospital "l\lig.uel Couto"
.

IB1RAMA (HAMóNIA)· -- S'anta Catarina

No bar e no lar
.KN'OT

não deve fa1tár
��... ',,' .... '.".,�-""...- .. _ ;,.......... ;...,_�-w;

Aparêlko�J\létric9s ;
A Instaladora de 'Flona[lQ·

-.

polis, à rua Traj�n.o n. 11, avl.
sa a sua d.istinla freguesia que

.

dispõe de operários habiHta
dos para .eXequtaT instalaç0es
de 1.Ju?,: .e FÕ"Fça el'n geral, 'fOlr
llecendo orçamenH) grá":Js e

sem compromisso 'pará seús

DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. 'DJALMA
MOELLMANN

Reparações de guer.ra
Geraldo N. SERRA a Alemanha! no terreno econômico,

(Da diretoria da A. P. L) como ele fato deve ser tratada.
Quando terminou a última guer- As reparações não serão recebi-

ra, houve, nas ruas, nos [orrials c rlns em produtos munuf'aturados,
DO· cinema, gritos de "enforquem o ucabados 111:1, sim em carvão, mi
kaiser", mas o responsável pela nério de ferro c madeira. Reprcsen
heca-tombe passada fugiu para atarão umu riqueza real, a qual 'pou
Holanda, país neutro, c acabou não co valor será acrescentado pela
sendo enlorcado ; pelo contrár-io; ruunututura. A Alemanha perderá
passou a: viver ern Dorn, como U111 ccrtnmcuto Iparte de seu ter-ritório
verdadeiro e som to grüo-scnhor, sem ]J�wa us países visinhos, Inclusivo
maior-es PH'OCllJ);:(ÇÕps e corno se úrcas coru importantes recursos na
nada tivesse cometido na terra. Em ln ru is. A indústria aeronáutica ale
resultado, decidiu-se fazer na Ale- mã s('rú tornada: o mesmo uconte
manha a reparar monetar-iamente I ccrú pt-ovavchnente com as inrlús
os danos causados às nações 0'11.\'01- lr ius siderúrgicas, de borracha sin
'vidas na conf'Ingrução. Ora, tor-nou- tética c de g�llzolina sintética. A Ale-
se logo evidente que uma Alemanha I manha dependia até corto ponto
re_d'.lzj'la i� bancurr-otn �ina�('eira i das impurtaçôcs ele ma�6ri�s pl:illlLlS
nao poder-ia pagar em dinheiro o do cxterlor. Os policiais aliados
eustr (h" sua responsabilidade,

por-! a.crrdi1l1J.ll
que desta vez poder-io

.ífll:: (. dinheiro em si mesmo não manter" Alemanha sob con
í rô le

sianif'icavn cnisa alguma. Aliás o observa-ido quais os 'materiais ex
quo os nliados desejavam eram rncr- Iralé'gic0s que cntrum no país, ou,
cadovins. melhor, não permitindo LI entrada
Santa higenuidada em questões dr- mutcriais estratégicos. !

Iln.mccír.,s íuteruacíonats daqueles Lxis!o, além diss�, o problema
q�le Ioruru responsúvcis pelas na- do I raba1lho forçado. A Rússia e,
çoes vencedoras, O que ocorreu foi ciu menos escala, a França dose
a maior 1apeação dl'stC mllUJ,do, en- .iam auxílio, pa'ra recolnmruirem
gendn](.la po]' este bruxo da eCOilO- slIns cidades. por meio dc importa
mi'1 alemã que é o dr. Scharts, qlle ÇU() dc' opeJ"Úrios alemães. A Alema
lalJlv6m foi ministro daiS Finanças nIla lltili7()1l o trabalho escr�'Vi:wdo
no. wwêrnD nnista, A AltOmanha de tôda a Europa e parecc justo que
emltIu carradas e carradas ele tamh{>lll experimente um lY>UCO o
"marros" que nada valiam e com que isso significa. (U. J. R).eles pagava o que comprava. No
en1 retan to (j uelll cOlll]Jrassc da A le
I'Janlw teria ([ue png':u' em .divisas
oum, gew Itado' a Alemanha om
]Junco espaço de tem�)o acvmulo11
largaiS reservas de ouro que pormi
,lill conseguir di\',isas e naturalmen
te cri·dItos ]lO estrangeiro e com
bom diln.l!eiro, COIN basp no ouro

ac_un�lilado, estruturou sua econo
nlla mterna e processou o ressurgi
'1]�'nlo da Alenwnbn. Os go\'êl'nos
estrangeiros nuo perceberam 3

tempo a malno'bl'a P o resultado foi
que ('ssas mesma 'i unções amarga
ralll e amargam as suas .negligênci
as.

Entr'etanto, não é por :ter aconte
cido urna vez (lue isso tornará a
acontecer. O cenh'o do meCalJ1iSlllO
de repalrações após esta guerra se
rá, com certa significação sombria,
,em Moscou. E desta vez, um pro
grama cuidadosamente elaborado
saberá obter as reparações e tratar

INSTITUTO
I�

rormado pela Un1.,.erBld.&I1. de Genebra
Com prAtica nOIJ hospltat. europeua

cumca mtd.1ca em cera!, pediatrIa, doen

... do &fiema UeM'OIIO, aPl1'elho cen1to
ur1ln6rlo do homem e da mulher

UGlAte. T�CJlioo: DR. I"AULa TAVJlB_
0ul'1IO de RadiologIa Cl1n1ca com o dr.

�!anoel de Abreu Campana,rio (Uo Pau·
IO�. Eapec1al1sac1o em Hl«iene e laMe
P11bllca, 1)ela Un1.,.er.ld.ade do Rio de la·
1eiro. - Gabinete d. RaJo X - Electra

l&l'<tlogralla cl1n1ca - Ketabol1mlo ba·
.u - Sondagem Duodenal - Gabinete
I. tlII10terapla - Laboratório de m1ero.
-opía • anltllse clln1ca. - Rua remando
.(achado. 8. Fone 1.1M. - J'lOl1.li.nópo�

Dr. Newton d'Avila

Operações -- Vias Urinari",. -- Doen
ça. dos intestinos. réto e anui
-- Hemcrroídes, Tratamento de

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho I

COXUlult: Vitor Meiral.. , 28.
I\tende diariamente à. 11.30 h•. e,

Q tarde, deu. 16 h•. em diQnt.�_
R..id: Vida1 Ramo., 66.

.

Fone' 1067.

Dr. LAURO DAURA
Iill!lpecial1.ta em DoenÇIUI de 8enho

I'Q - Viaij Ur1lllArlas.
Curso de especíakízação de Gllleco-

10gIa (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes oe BllIToS, da Fa
culdade de Me<ilclna de SAo Paulo.
Tratamento especializado, m&llco e

cirúrgico, das afecçôes do aparêlho
genital feminino (Utero, oTArlo..
tromp8.ll, etc.).

•

Cura radical du 1n!llllrul<;<'5el doe
!Ulexc-s (OvArios, trompas), sem ope
raç!iO). Tratamento de todos 08 dia
t11rblos 4a menatraalllo e da e.terW
dIlde.

Tratamento moderno d2I blelllorra
(CIa _pda e crOnica, em ambos OI

sexos. por processo. mode!'II<lll IIOb
contrOle endoscóplco - VretrollCOpla
- e de laborstórlo.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - DIIlI 10.30 .. 11

lloras e das 2 li II.
Consultório - Rua Tlrt.c1entel 16.

Fone: 1.663.
ReBld�n.c1a '- Rua T1radentlN 7

(lIlobl'ado) .

DESPERTE • BlllS
DO SEU flGIDO
f Salim .. ca.. DlspDStt .... 1IIiII
Seu fígado deTC produzis: diana_,.

um litro de bilis. Se a bilis não corre i
nemente, os alimentos não são digeridGa
e apodrecem. Os gases incham o est&na

go. Sobrevém a prisão de .,.entre. Vd
sente-se abatido e como queerrnnenado.
Tudo é amargo e a ...ida é vm martírie.
Urna simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílubs Garter ..
extraordinariamenteefIcazes.Fazem�
rer esse litro de bílis e .,.ocê sente-se diI

posto para tudo. São suaves e, c:ontud�
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as PílulasCartcr.
Não aceite outl'O produto. Preço: Cr. S 3,0Q,

!

•

•

IlR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

� e Ono»e41L OIIJlIea • VInrcta
lo torllL Partca e c__ .e ....ra.

:::ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
1armente da. 1. la 17 hOl'U • .RJIlIlIDaN.
'!lA: AlrniraD.... A.Jytm.. ... rOll. TIr.I

ALVARO RAMOS
CIRURG lÃ0-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

.
__--:oel
GRATIS!

.

Quer receber 6tima surpresa?
que o fará feliz I e lhe será
de valiosa utilidade! Escreva
a Soares, à Caixa Postal, 84.
Niter6i, - - Eatado do Rio. I

.................................................;;.

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção clínica do

DR. DJALMA MOELLMANN
Construção moderna e confortável, sitooda em apraz1V'el chãcara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para CU'l'8 de repouso. Água friJa e quente
APARELHMIENTO CO�IPLETO E �IODERNtSSl1\1O PARA TRATAMENTO

l\IÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

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

Laboratórios para 08 exames de elucIdação de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diárIo
Aparta.me'ntos de la classe Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe C,r$ 20,00 "

Quart0s com duas call1il.s Cr$ 15,00 p/pessoa
SECÇÃO DE MATERrNIDADE

'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 lII:éDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.':1.53

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Washington, 8 (U. P.) -Urgente- O presidente Trumao acaba
de anunciar, oficialmente. a rendição incondicional

\

da
Alemanha. pondo fim à guerra na Europa

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

• IW .- ,. •

� mini'�� a O!� � �D �m � i· Ilnl IDa
Uma vez mais o povo ca'ltarinense deu mostras, pu razn-se passeatas e hosanas valdc Bulcão Viana, Wander

blica e solenemente, da exu'l aos bravos soldadus aliados lei Junior e Aldo Avila da

berancia de seu civtsmo I eram cantadas. Luz. iornalistas Osvaldo Melo
Tão logo a população de A' noite, promovido pela e Nelson Maia Machado,

Florianópolis teve conheci- União da Juventude Demo- 'alem de outros oradores, err

menta do término da guerra, cré tice foi organizado um ire eles estudantes, operários
afluiu às ruas, expargindo a comício monstro. e funcionários, que arran·

mancheias o entueiecrno de Compacta e entusiasta tn ul- caram dos presentes os mais

que se achava poseuida. tidão aguardava, fren te ao vibreiiitee �plausos.
Homens, mulheres' e crian Democráta Clube, a palavra I Os represen tanres da In

ças de todas as classes so dos oradores.
I glaterra

e E.E. Unidos esti

dais confraternizaram para

.

Estuantes de sentimentos

I
veram presentes ao comício,

comemorar a vitória das ria- pátrios, fizêram uso da pe- tende, ao apareces na sacada,
ções unidas lavra os Dre, Osvaldo R. Ca I do Democráta, recebido de-

Expontaneamente organiza· bre l, João José Cabral, Os- morada salva de palmas.

tos das tropas eliade», E
essa decenciafoi tanto mais
acentuada quando oradores
de facções políticas adversé
rias, irmanados "elos mes

mos sentim.entos, assozna

ram à mesma tribuna tra·
zendo aos catarinenses os

augúrios de melhores dias,
de um mundo melhor, de
Utl1a paz duradoura.
Perabens, pois, aos promo

tores do meeting, aos parti·
cipen tes, 80 povo. florianÓ·
politeno que tão bem sou

beram cumprir o seu dever.

H/nos de louvores às Na
ções Unidas e, muito espe
cieltnerüe, à F. K B. foram
tecidos pelos que assomaram

à tribuna, sempre entusias
ticamente aplaudidos.
Incorreriamos em grave in

[uetiça se deixassemos de
fazer sentir o nosso aplauso
aos promotores da meniiee
tação e oradores! Os que
fizeram uso da palavra pri
maram pela decencia, esque
cidos de si mesmos para tão
sómente enaltecerem os fei

AINDA BEM!
Com o 2°. Exército em Ber

lim, 8 <U. p.) - Foi revelado
que os russos encontraram
Das ruínas: da capital ger
mântDa um cadáver. presu·
mivelmente o de Hitler.

APENAS c�� 3,00
Com essa Ínfima quantia VOfê

está auxiliando o seu préximo,
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópolis.

Florianópolis 8 "ale de 1945
------------_._.-

-_--_.. - ---

a PARADA DA VITORIA
o povo floriClnópolítano continua Cl vibrar de sadio entusiasmo i

pelo término da guerra. I
Mal amanhecia o dia, e já c rufar das rcmbores se fazia ou- Ivir. Crianças. quai. bando. alegres de passaros. rumavam às escolas

para participatem da «Parada da Vitória, Assim a mu lher certori-

nense. IEram decorridos pouco. minutos depois das 9 horas quando te-

ve infcio o desfi! e .

IUma. multi<lão incalculave! ovacionClva delirantemente à po.san

gem dos formações escolares. precedidas das bandeiras do Brcs íl e
Jdemais Naçõell Unidas.

Quando. porém. surgiu a homenagem da mulher flol'iancpolita na I

«ã mulher aliada». uma onda de júbilo invadiu a rnul t id áo , que
aclamou delirantemente as participante•.

Terminado o desfile, os manifestantes ·se concentraram frente

ao palanque armado no centro do «Jardim Oliveira Belo», onde se

achavam postadas todas as autoridades federais. estaduais e mu

nicipais, civís, militares e eclesiosvícca.
Fizeram, nesse ocasião, uso da palavra representantes delli escolas,

prof. dr. João Batista Boricasís , e, finalmenta, o sr. dr Nerêu Ramos.
Interventor Federal no Estado.

O. discursos pronunciados eram. o cadn instante, entrecortados de
ca!oreaaa ovações.

«O ESTADO»
Avisamos 80 pú

blico em geral,
que o preco d.
venda avuls. des
te jornal é de CrI
0,30 (trlftta cent.
vos), por exem

plar.
A DIR.açÃO.

o bravo Eisenhowergeneral
--------------------------

ft Espanha rompeu relações! 6����'ilr���
Londres, 7 (U. P.) - A Espanha rompeu relações com a

E A DIF'ICU LAlemanha. Foi essa a Informação q_ue chegou de Madri após as -

primeiras notícias sóbre a rendição incondicional da Alema-L. DADE OEnha. O rompimento de relações da Espanha foi, pode-se dizer,

EIn liberdade �Eleito
depois

queda
Alemanha aceitou a

rendiçãoGinconbdibciOnlal. O�'yIR
Londres, 8 .u P.) -- O rei Leopoldo da Bélgica e tôda ncontra O O COrnO de De e S Se V. S. sofre de aturdimento

ii catarral e zumbidos nos ouvidos,
família rea], foram libertados pelo Quinto Exército. Londres, 'I (U. P.) - Os corpos do dr. Goebbels e toda compre na farmácia um frasco de

sua família foram encontrados num subterrâneo da parte PARMINT e tome-o de acôrdo com

Ataque a' poll'tl·ca espanhola
norte de Reítíslage.

-

as instruções da sua bula. Parmint

ORDEM DO DIA DE STaLIN
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas

Moscou, 7 (U. P.) - A emissora local irradiou um cornen- obstruidas despejam o catarro, a

tárío do "Pravda" atacando intensamente a política de colabo- _ . .

respiração se torna mais facil e

racão da Espanha com a Alemanha. Afirma o jornal que a Es- Mosco�. 7. (U: P.) ---: O marechal Stalm divulgou �ma cessa o desprendimento do muco
�

_ . ,_. ',. _ lordem-dO-dIa dirigida às forças do marechal Komev, anuncian- nasal na garganta. Parmínt é agra-
panha a�lOu O'� nazistas a!l:.e. a última .hora. Alem dl�SO a Es- do a capitulação da guarnição nazista em Breslau, capital da davel ao paladar. As pessoas que
panha esta servindo de refugIO. para mühares de nazistas que: alta Silésia. Até as 7 horas da noite de hoje os russos já Unham sofrem de aturdimento catarral,
alí pretendem escapar ao castlgo. aprisionado cêrca de 50 mil soldados nazistas. farão bem, provando êste remédio.

De Gaulle ao povo francês
o general De Gaulle ao anunciar ao povo francês a ren

dição inccndicional da Alemanha declarou: a guerra está ganha
e a vitória nos foi assegurada.

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

Importantes declaracões do general, -

«No momento da cessação das hostilidades oa Europa, é imperativo iniciarmos movimento pelos canais
de Suez e Panamá, de Unidades mais necessárias para aceleracão da campanha DO Pacifico. Qualquer

demora ou perda de tempo, tl'ará conseqüências de perda desnecessária ou mutUação de
mais jovens americanos" .

.

.

-------- �._�-�._ ..._- --_.. . ---------

8 de maio, feriado nacional
Afs 10 horas de hoje, hora do Rio de Janeiro, terminou a guerra da
Europa, com a cessação das hostilidades. O Govêrno brasileiro 'decre

tou feriado nacional o,dia 8 de maio

Marshall

....
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