
.,.epa,.em.�$e� . Japoa6$o$
Washington, 10 (U.P.) -- Círculos autorizados desta capital, em de
clarações à imprensa, 'rizaram que não tardará muito o assalto ao
Japão e suas possessões, os quais serão· precedidos de ataqües aéreos,

em escala sempre crescente e muito mais intensos que os
realizados contra a Alemanha

'Petain, o mais responsável
O PARIS, 10 (U. P.) - o mal. Petain foi o mais responsa-

.vel pela queda da França. Foi o que afirmou o último pre
mier francês antes da capitulação da França.

,--------------------
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LONDRES, 10 (U. P.) - As remanescentes fôrças nazis

tas, que continuam resistindo, ainda não cessaram de agir
barbaramente contra civis desarmados, inimigos políticos, ou

judeus. A emissora de Luxemburgo informou que pela segun
da vez, nestes dois últimos dia:s, aviões alemães voltaram a
atacar o campo de concentração nazista de Threisdetd, a 55
kms. ao norte de Praga. Na referida prisão encontram-se de
tidas milhares de pessoas, na maior parte israelitas.

Guarnição militar
Tendo em vista o que propôs

o general Arí Pires, coma,n'dan-lte da 5a Região Militar, o mi
nistro em aviso n. 1.240, decla-I
rou que fica constituída a

Guarnição Militar de Ponta I

Grossa, sob o comando do ge
neral comandante da infanta

ria Dlvlsionáríu daquela Re

gião.

------:------------�----._-------_._------�
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A cooperação brasileira-americana
, Hio, 10 (E.) -- o sr. Getúlio! CKNSUUA AOS DESPACHOS do país que essa medida, criada
Vargas, presidente da Hep�lblic�, I rAJU.. O .EXTERIOR atr-avés de UHI decreto-lei, visava
fe� aos co rrespondentes de jornais impedir a circulação no Brasil,
e revistas estrangeiros iruportarües Os correspondentes pedem a s. muito tempo mesmo antes da guer-
declarações. Os jornalistas o foram ex cia. que determine a suspensão ra, de orgãos alemães, italianos e

procurar, no Palácio do Catete, pa- da medida que os obriga a subm e- nipônicos, afim de que não í'izes
Ia colher impressões sôbre a ter- ter seu noticiário a um contrôle sem propaganda de suas idéias to

minaçâo da guerr-a, mantendo com de imprensa criado em virtude elas lalilárias.
s. excla. cordial palestra. disposições militares e o sr. Getú- E afirma:

De inicio o sr. Getúlio Vargas Jio Vargas diz que procur-assem o - "Isso f'oi , sobretudo, um alo

congratuIDl.l-se· com os represl'n- ministro da Justiça para conversar

'I
de defesa. cio Brasil, antes da guer

tantes dos [ornais aliados pela sôbre o assunto, a quem ia reco- ra",
terrnínacâo da campanha na Eu- mandá-los. Um jornalista deseja 'I'ambém autor-izou os [ornalis
repa, di qual o Brasil parLicipara, saber se é pensamento do Go vêrn o

I
tas a entrarem E'111 entendimentos

,a.i.i.vament�, d izendo qU,e tinha o permit.ir. a publicação, em idi(.mlas com o .ministro da �ustiça p,ara
maior prazer em recebe-los. Accn- estrangeir-os de .jornais e revistas, que haja uma solução .para esse

tuou que eles eram testemunhas do Esclarece o primeiro mandatàr!o assunto.
, .

jubilo com que festejavamos a rE'n- --- _.- - .

dicão das .forcas totaíítárius. de
clarando que'participava 'e se

associava a. todas essas demonstra
ções de regozijo, por todos os tí
tulos muito [ustos.

..

GUERRA. AO JAPÃO
A pr-imeira pergunta formulada

pelos [ornalístas foi' a seguinte:
� "O Brasil, em face da agres

são que os Estados Unidos foi vi
'tima, por paote do Japão, pr�!e,�:

· de declarar guerra a essa naçao ?
O presidente da República pron

tamente responde. Diz que por
ocasião do ataque a Pearl Harbour,
as nacões do continente, após os

debates da Conferência dos Chan
celeres, [ulgaram, por unanirnida-

· de, que a ni.aneira mais concreta
·

e positiva de manifestar sua soli
dariedade ao grande país ameri
cano era romper relacões com as

potências do Eixo. E ô Brasil fôra
o pr-ímeiro pais a tomar essa ati

tude. A nossa declaração de guer
ra à Alemanha e à Itália tinha sido
motívada pela lDsólita provocação

�ue nos fôra feita, quando naVIOS

l\lcrcantes fazendo navegação de

cabotagern', desarmados e' pacifi
cos, viram-se atacados, dentro das

águas territoriais, com a perda de
·

centenas de vidas brasileiras. De

'pois disso, a nação havia partici
pado da Conferência de Chapulte
�.!lc e se _associado .a to.das as de
arionstr-ações de solidar-iedade aos

Estados' Unidos. E acentuou, tex-

::�m;�:���ilto��d� �Snã�n�o���� Pedem providência � Os «diabos vermelhos» desceram em Oslo
rá �titudes isoladas. Estamos dis- Belo Horizonte, 10 (E.) - LONDRES, 11 (U P.) - Mais 3 mil paraquedístas bri
postos] entretanto, a dar aos Esta-· Os resíduos arseníacaís e ou- tânicos, afim de completar a ocupação do terrjtórío norue
dos Unidos a colaboração que nos

tras suhstancias química de guês, desceram na Noruega. Dentre os que desceram sôbre
for solícüada". O 1 f' t d A h' hecíd ' .

A QUESTÃO DAS BASES' qualidade tóxica, provenientes s o iguram ve eranos e rn eim, con eci os como 'dia-
de mina de Morro Velho, estão bos vermelhos". As restantes ínformacões sôbre a rendicãoBRASUjEIR.1S d tes nazi t 1 d

'

d
'

f'er i produzmdo terrível morticínio os remanescen es nazis rus, a u em que epuzeram armas noA sezunda pergunta re erra-se "l "

· à. cessação de �ases brasileiras p�- nos cardumes do rio das ve- canal, outras tropas nazistas.
1'11 a co'ntinuacâo da luta no PaCl- Jhas. Os pescadores desta (;a- ------------------------------

fico. Um eorl'êspondente indaga se ,.

'b
..

o Brasil, de acôrdo com o tratado pital e dos muniClplOs rI. elrI-

que assilllll'a com os Estados Uni- nhos deliberaram enviar nova

dos, seis meses depois de termina- representa,ção ao Departamen
da a guerra, j.�to é, a partir de O!l- to de Caça e Pesca Estadual,
tem, iria fechar as suas bases, uao solicitando enprgicars providên-1'.l'ermitindo m��s o tra.fego. rle na-

vios ou ,de aVlO'es estrangeIros. cias junto aos diretores da 1'e-

O sr. Getúlio Vargas r�dargue: ferida mina no selnitido de sa
- "Mas a guerra ainda não ter- nalldo tal irregularidade, pres-

minou". '

f' t' 1" d
Um jornalista americano insis- servar a auna IC 10 oglCa a-

tê: quele rio.
- Quer dizer que os nossos na- --··-APENAS-C·r;-·;,ÔO.........•............

vias e aviões continuarão a passar oi'

:por Belém, Nata], etc.? Com essa Ínfima quantia Voeê
_ SiU1 diz O che{e do Govêrno, está auxiliando o seu pró:.i:imo.

A l11ta n� ParMic� aind,a �onU· Contribua para a Caixa de Esmolas

�4a'\ 30� Indigentes de Florianópolis.

o Ministro das Relações Exteriores do México, sr. Ezequiel Psdilla, de p� em frente ao micro.
fone, no Castelo de Chapultepec, inaugura a Conferência Inter.Americana. (SIH);

• As mulheres
mundo.

• Os "Rangers" atacam à noite.
• Amor conjugal.
• Ana e o rei do Sião - conden
sação dum livro de grande êxito.

25 artigos e 113 páginas repLetas de interêsse.

Compre o seu exemplar 3 00hoje mesma. CUSTA API;\NAS Cr. $ J

<'o ESTADO»
Avisamos ao pú

blico em geral,
que o preco da
venda avulsa des
te jornal é de (ri
0,30 (trinta centa
vos), por exem·

pIar.
A DIREÇÃO.

(essaeêo de vantagens «mcedt
das a militares da F. E.B .

o presidente da República
assinou o seguinte decreto-lei:
"Art. 1 o - A data para a

cessação das vantagens previs
tas elo artteo lOdo decreto-lei
n. 6.607, de 13 de maio de 1944
é a da chegada do militar ou

assemelhado ao território na

cional.
� 10 - Para os militares e

assemelhados, já repatriados, e

que se acham no gozo das van
tagens do referido artigo, es

sas vantagens cessam a partir
da data da publicação do pre-

I S8\]:i'te decreto-lei.
I Art. 20 - A todos os milita
res ou asseruelnados. que tive
rem sido repatriados por mo

tivo de doenca contraída em

serviço no teatro de operações,
Iícam extensivas as vantagens
previstas no artigo lOdo cita
do decreto, até a data. da puhli
cacão deste decreto-lei.
Art. 30 _. Fica entendido

que os vencimentos a que se.
refere o artigo 60 do decreto
lei n. 7.270, de 25 de janeiro de
1C)45, sãc os vencimentos nor

mais de tempo de paz.
Art. 40 - O presente decre

to-lei entra em vigor na; data
de sua publícação, revogadas
as disposições em contrárlo ",

Pio XII lalou
ao mundo
Vaticano, 10 (Utnited) _. Pio

XII dirigiu sua palan'?', ao

mundo, dizendo: "A guerra
acumulou eRos material e ruí
na moral em volume ta.l como
a humanidade ja.ma1s eonheecg
na História. Em seguida afir
mou' "() mundo está em fase
difícil e a mais sagrada tarefa
(> reparar os inumeráveis e de-
8astrosos efeitgs da guerra

.')
•
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Cinco anos e meio de
rccioncmento

'.:
.t�-�•..

Lourhes, (B. �. s.) - Duranle I de queijo. Além disso, pode rcce
O.S prúx

í

mos Ir0s meses a Gr:i-Bre-! bcr semanalmente um l i lro de lei
lanhn en viurú das suas l i m i lu das I lc, quantia essa a que, d uranl c um
reservas ii Europ» libertadu mais curto período do verão, acrcscen
de um m i lh áo ele toneladas ele ge- ta-"e de mais meio l ií ro. Mcnsul
ncros u l imc n tlc ins. Coru isso 'os mente, o hub ilnn lc com nm da Crã-
stocks internus .lcscerão a Br-etanha lem a permissão ele ad-
4.7,)().OOO toneladas, o que conxl i- qui r ir mua libra de murrue luda.
t u irá o m a is baixo nivel desde As ra<:<)('S de OVOs vari am mas

Hl1S. O público já foi ad vcrt i-Io ('111 geral só se p ot!e obter UIll ovo
til' (fUP pruvuvehuenl c, será i ne- por 11ll\S. O racionanu-n!o abrange
vitúvel' proceder a novos cortes uma consideruvel varletl ad o de g0-
nas rncôl's n lua i s. Isso não será n eros como latas de conservas,
ugradúvel para UIIl país, que' por cereais para f) primcir o

•

ulmnço,
mn i s dt' c i nco anos jamais deixou ar roz , fru l ax secas, "on íf'lnk cs ",
<1(' est ar submcl ido a Hill rigoroso cl c. Para se ter lima idéia elas l i
sistemu de rucí onumeuto. 1\'H Grâ- llJilac:õe8 existentes hasta dizer que
Brl'i ali hu Iodos os alimentos se 1'11- com um coupon de 2·1 ponlos
r o u

í

rum rH('i�l1<HI.os: C.Olll cxee<:ãy mensais compra-se II .segllinle� lOque os motoristas devem I li pare
A

lhos eleW tr·,"osde batatas, puo. Jnr in ha. vegetaIs uma laia de caru e de uma libra, lo b êb I' f brí d li \J
(não ern conscrva l e ])ei::e fresco. puu

í

ux, um y<icote "." ceru is e um sa e.r so re O .. pneus aA rica os.
A Instaladora de Floriauó-Xumu Sl'llWl1a ,II) c1msllllllt!OI'. co- q uurt () de Jihra de I rulus s('(�as. A pardelmente com sucedêneo .'.... i ,1l1111l) ]Jlldl' comp rnr os scglllnles conrprn de uma lata ele sa1ll1�c� r�o d h

polis, a IU� �IaJaTIlO n. 1�, av ..

geueros : três quartos de libra de Canadú constitue um" aqursuuo e borrac a sa a sua dístinta treguesta que
carne, dUHS OIH:lIS de ma;ll.eiga e colel ivu p o is .cusla :�.2 pC.llllos pelo Como já é de domínio público, eli�õe de operários habítíta-Sl'IS onçus do outras mutérius g(,�.- 1l1('1105, nu sejam mais o i lo pontos no intuito ele ser assegurado maior

elos para executar ínstalacõesdurosn-, ; quatro 11l1eaS de tOUCI- dos que um honu-iu ou lima mu- suprimento c]p borracha natural., -

nho, duas oll<:as de' chá, \)ito UI1- lh�r t ecm it disposição para lodo o para a fabricacâo de artigos indis- ele Luz e Força em gelr�}.' for-('3S de acue-ar l' duas ou três O]](;<1S nu-s. pensáveis às fôrças armadas elo neccudo orçamento gra-rs e.. .

Brasil e elas demais Nações Uni- s:em compromisso para seuselas. nos quais nao seria possível
utilizar sucedâneos sem graves ris
CDS· para a segurança e eficiência
los nossos soldados, o govêrrio hra
sileiro determinou que nos pneus
fabricados no país se passe a utí-

"izar
uma cleterminaela porcenta·

sem de elastômero.
Este sacrifício, que as circuns

�âncias impõem â indústria hrasi·
eira ele borracha e aos motoristas
'111 geral, foi recebido pelo nosso
)úblico com comprcensão e espí·
:ito patril5tico. É necessário, po
'ém, que êstc espírito cívico vá
llém da louvável atitude ele com·
)reensão para fle tornar, também,
"O laboração. Porque, enquanto os
]0\'0" pneus sejam construidos de
110elo a proporcionar eficiente ser

,'iço, êles exigem. elo motorista,
2uidaclos especiais que, não obser
vados, precipitarão sua ruína, cau
,anelo prejuízo" não sómente ao
motorista como à própria coletivi-

I
<lade. que terá, assim, agravRdo o

prohlema de transportes.
É. pois em face ela importância

coletiva do. assunto, que damos
aquí as regras estabelecidas pelos
técnicos para a boa conservaeão

I elos pneus fabricarlos com sucedâ
neo ele borracha natural. Estas re

gras foram estabelecidas não só
mente após rigorosas experiênciasI ele lahoratório. como também pelo
c!ve se poude ohsen'ar nos Estados
l'1lldós. onde ditos pneus vêm seno
e10 usados há já vários meses, com
él diferença que. no referido país,
os pneus estão sendo fabricados ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - -""

integralmente ele elastômero, en· LI·o---el·-r-a- -m"e"u"-t-e" -m·-e--Ih·o· r·quanto, no Brasil, a carcassa elo
pneu continuará senelo feita ele

Iborracha natural, usando-se o su-
cedâneo apenas na ban.da ele l'oda- S. Paulo 9· (via aérea) - O
gem e nas paredes laterais. Tais ST. Armando de Sales Oliveira,
pneus são marcados com a letra que, depois de uma seria crise"S". Se o leito)' é proprietário de

na noHJe de sábado,

melhora-I
CRiTO ou caminhão. tome nota .das
instruções que ::;e seguem e ohser· Ta ontem à tarde, permaneceu
ve·as rigorosamente ao utilizar os com seu estado de saúde inal
novos pneus, afim ele que êles lhe terado durante a noite de on-proporcionem o máximo ele sua cfi- �ciência: 1) dê saírlas c paradas sua.

tem para hoje. Hoje, pela ma- .glt ,

\'emente; 2) seja () carro de passeio nhã, informou-nos o Sanató- PreCI·S8-.Se urgoRtA. .'ou caminhão. nunca exceda aJve- rio Esperança, onde se encon- t; 11locidade máxima (le 60 kms. por tra recolhido o ílusltre político, ArmFções e caJr;iras, rara \Itnhora; 3) faça cunas devagar; 4)
que o estado de sau'de melho- 1- d bevite a sohrecarga: fi) mantenha a S8 ao e arbeiro. InformaçÕI!'

pressão exata; G) não "sangre" os rara ligeirrumente. nest� Redação
]lneus - se apressão subir. pare =iiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiliÍi!!o veí�ulo e deixe () pneu csfriar; !!!
7) evIte pedras e ])uracos; 8) faca
o rodízio periódico dos pneus; 9)
mande examinar os pneus periódi·
camente; 10) mantenha os freios
bem regulados.

I.

o do diasanto
S· Franclsco de ...,6-
nimo, Confeslor'

Na vida dêste santo nao .neem·-.
tramo. muitas data. impodont...
Nasceu em Grottaglia, -Itália. 00.
17. de dezembro ds 1642: Ficou i;r
denatlo de sacerdo�e a�, J9' ds
março de 1666. entroU: para u

Companhia de Iesús em L' d. ju
lho de 1670 e morreu no dia 11
de maiq a'e 1715. Perto d. -t9 anal
pa.sou em Nápolea como pregador
e missionário. Maa, a. ti vida ex

terior dêste aanto oferece .J]9U(;:Q
variação, ta.nto maia rico ara Fra.n.
cisco em dona da olmo Ao lodQ
de .eu amor a J.sú••H6atio e à
Mãe de Deus ia umo inexgatáv.l
caridade .

pára' cam OI pcbr.. e OI .'

pecadores. Ainda menin" foi êl.
distinguido por um YClrdad.iro mi
lagre de Deu•. Tendo tiru) do
armário 11 pães para diltribuí· ia.
entre OI indíqentea, prov:ocou o

descontent(Unento da ma.. Acei"
tau humildemente· o repT.sn•.ã.Q
materno; mas, depoia di... : .V••
ja a senhora no armúrio, •• fcaltQ
um .6 péio», E.panto_v. .v.r:fieou
a mãe que Deu. mesmo tinha
lubstituido o. pães tirGdoa.· Eate.
dom dOI milagres acompanhou a
Francisco durante t�dQ a vida co'
mo recompenlla de lua. .:virtud••
heróicall e cotrlo precioso QudliQ
na. lIolvoçQO d�. alma•.

serviços.
Possui também oficina espe

cializada, com técnicos prorís
síonaís, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
ele motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de ráJdio.

TÊMDE PESSOAS

USADO'COM BOM RE·

SULTAOO O POPU·

Confecções
de

Gravátas

LAR DEPURA TlVO

DO SANGUEMARCA HEGlST RAD

Aceitam-se encomendas em

grande quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLISI o Fíglido. O Baçú, o coração o Estômago, os
Purmões ti Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
DOS Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca·
belo, Anemia, e d.bortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está 6provado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da. Sífilis e Reu·
matismo da IDPSIDa origem. _

VALIOSAS OPINIOES

,MACHADO & C1A.
Agência. s Repr••entaçõe. em G.ra)

Matriz: Florian6poli.
Rua Joao Pinto, n. 6
Caixa Postal, 37
Filial: Crelciúmo

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edi!.
Pr6prio).-Telegrama.: ·PRIMUS·
Agente. no. principai. municipiOl

do Eatado

Visite, s.em (olllprorni$$o.$" ,II ..

LlfRARIA ROSA
Rua DeDdoro, 3'3.

Florian6poJis
Livros novos e us:ad08,

em diver'sos idiom.:a.
Atende encomenda.' d�
obras editafÍQs no Bta..iI

ou 00 estrllngeiro.

Novidad.es tO'das aa

semanas

o ELIXIR «91�».dada a sua
base, é ótimo auxiliar do tra
lamento da Sífilis principalmen
te nos casos em I;ue a via bo
cal é a única passivei.

(a) Dr. Benedito Tii.losa.

Atesto !iue apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
sempre os melhores resultados
lIO trc::tamento da Sífilis.

Cal Dr. Rafael Bartoletll

'1+' """!*I.--vnma:r"

R. H. BOSCO LTDA.•

I

ITAlAi - S· CATARINA

"__�__� � BB ' --

L�.I)VOGADOS COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Representações

Consignações •• Conta Pr6pt'io.
Rua Pedro Ferreira. 5

2' Pavimento
CArxA POSTAL, 117

Ender e ço T�legráfico

SEGUROS DE:
·Transportel MaJ'itirnQ.; F.rro.
viáriol, Rodoviárias, �r.ol.,'
C0.8CO., Fago. Acidentu· dQ

Trabalh�. Acidente.. P,,�o!ai., r
Reapon.abilidade Civil e.· Vi4o. '

PROCURA-SEDr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: para Curitiba, uma empre

I gado bôa, para família pe
quena. Tratar na rua Este
ves Júnior n. 119 5 v.-2

Rua Alvaro de Carvalho, 8 (Esquina
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

I

I (C B O se,e.)

I

Sedas, Casemiras e Lãs

$••". a(O$A
OR.I-AANDO SOA R_PELLl

loja e sobrelOja - Telefone 1514 (rede io,telou)
--- End. Teleg.: «8carpelli» -_. Florianópolis

Rua Conselheiro Mafra, 36
Postal 51Caixa
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LI.RA .TEMIS CLUBE -
da Vitória», em homenagem à

26 grande «8aile
Nacões Unidas.

•

Dia 1 9 grande seírée, - Dia
FEB, FAB, Marinha Brasileira e

o ESTADO Vida Social Não foi atirado da
.

sacadaFazem anoPl hoje J
o sr, dr. Armando Ferreira Lima;
a exrno . sra. Adalgi8a Bonnassis;
o jovem Zenon Ortiga;
a menina Maria Helena José;
o sr. José Licínio Lopes;
a exmo. ua. Maria SchmiQ.t;
o menino Nelson Guimarães;

namcntal, O dr. Aneron Corrêa nho do árhiu-o Fioravante Dange-, G lI�taV.�olit� Luz, �rots�ora do

de Oltv-íra, presidente da "ma- lo, que dirigiu o seu jogo de sába- I .

_tO 10a I t amFos, .

e I1Jel;

. "

tdl']t· t B
a IIrl a. r e e errelra.

ter es a ual, num gesto que
(O li imo, con ra o o�,�ucesso, n.o

muito o recomenda ao o .eí- qual saiu vencedor, abas, mereci- Nascimentos.·c nc 1 damente, por 1 x O.
to do munido desportivo gaú-]' -- Romeu
cho. resolveu con';ocar na se- Disputou-se com invulgar :brilho Acha'lIe em festaI o lar do sr,

1e da, entidade máxima uma a prova ciclisla Rio-Juiz de Fora- Romeu JOlé Vieira, chefe das

reunião do Conselho Arbitr 1 Rio, venci�la pelo cor�edor Rolan- I oficinas de nosaa confreira, «A

n ..,'

-

'.
.

a, do Montez i, do Palme iras, de São Gazeta», com o advento de mais
....onstítuído pelos presidentes Paulo e classificando-se em se- um robusto garotinho que recebeu
dos clubes filiados à divisão gundo lugar o paulista Karl Eze- o nome de Romeu José Vieira Fi

principal, para, em conjunto n ik , do Corinthian�. Em terceiro lho.

deliberar como deverá - l'� lugar chegou Jose :\1arqll�s �e --C--O-N--C-U--R-S--O--e ,ser ap 1 Azevedo, de Portuguesa, apos of'e-
cada aquela soma. recer tenaz resistência aos ciclis-

• tas bandeirantes. O veterano Joa
quim Peixoto, do, Vasco, conse

guiu atingir a ruela em quarto lu
gar.

Rio, (via aérea) - As au-

toridades do 5° distrito policial
;remeteram a Juizo o ínquerito
instaurado para apurar o in
cidente ocorrido no Instituto
Nacional de Música, na sole.ii
dade de instalação da "Sema
na pró-Anistia", no momento
em que discursava o presíden
te da Liga de Defesa Nacional.
Segundo o relatório da autc

ridade processante, "as acusa

ções formuladas pelo indivíduo
Nelson Pinto, que caiu da sa

cada daquele Instituto ao solo,
não foram comprovadas pelas
investigações policiais, nem

constatadas pelo inquérito cri

minal, não se podendo apontar
quaisquer pessoas como res

ponsaveís naquelas ocorren

elas" .

·REMO
o 8.•rroso venceu
Conforme uotícias de Porto

. Alegre, realizou-se ante-ontem
à tarde, na raia dos Navegam
tes, a prova eliminatóri,a de

"pair-.oar", (oUlt.-rigg,er" com

patrão), afim de ser apurada
a guanmção que representará
o Rico Grande do Sul nessa ca

tegoria no
.

próximo certame

nacional de remo, a realizar-se
a 27 do corrente, na capital da
República;
Concorrérarn as representa

ções do T'amandaa'é, de Cacho
eira, BMTOSO, G. P. A. e Vasco.
Sem grande esforço os zebra
dos tomaram a dianteira, pas
sando a; balisa Iínal em 8m50,
com uma: diferença de 4 barcos
sôbre o G. P. A:
Irmãos Valdomiro e Lauro

Bberle, e Valdemar Cum ha no

timão.
Ainda na raia dos Navegan

tes serão efetuadas as elimina
tórias das categorias de four
sem patrão e dos "lacraias",
reinando para esses cotejos
.g.r-and'f 'interesse, em virtude
(los estado d-e preparo dos con

enfrentes.

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

admilsão de funcionários, devendo
011 candidatos apresentarem-se à
lua administração para OI esclc
recimentos indispensaveis.
Florian6polis, 24 de abril de 1945

A Gerência.

Convidado o S. Paulo
São Paulo, 11 (E.) - Este

ve nesta capital um emissário
do Clube Atlético Ferroviário
que aqui veio afim de convida;
o São Paulo F. C. paira jogar
naquela' capital no mês de se

tembro ou outubro do corrente
amo quando será inaugurado ,O

estádio rerrovíárío.

JanIãr:reú-ôiaÕ---�"--
O Rotary Clube de Florianópolis

fará realizar, sábado próximo, nos
salões do Clube 12 ele Aaosto, às 19
horas, um jantar-reunião, afim ele
comemorar a Vitória elas fôrcas
aliadas.

-

Para êsse jantar-r-eunião, estão
sendo convidadas tôdas às autori
dades estaduais e federais,

RÁDIO-TEATRO
Dados os aplausos com que

foi recebido em nossa cidade,
o rádío-teaoro de Tupan e sua

companhia, vamos ter nova e

grandiosa írradíação dia 13, Deltl!lru"o""es do Me.Precisa-se grande quantidade de comemorativa da data da li li! V
-

borboletas azues, cox:hecidai como l.abolição da escravatura no n.estro da Justle fia
'.

MORPHO AEGA. rnu rto comum no I B '1 I \I
Brasil. Puqn-se a dinheiro qualquer I

raSI.
. . R'

..

quantidade. Paga-se Cr$ 2,50 por Nesse dia Tupan e sua com- 10,. (A. N.) - O .MmIstro
cada horbolheta MORPHO AEGA I panhia de rádio-teatro esta- ,da Justiça fez as seguintes de
em bôos condições, Respostas para: I' rã.o no ar através da emissora 1 clarações a propósito da ces
- Butterfly ce.. 297 East 98 ;. do DEIP em homenagem às sacão da luta na Europa:
Street, Broocklyn, New York.! ..' . , . . "A

'
. t -d d.

Escrevavia aerea. tra:dICIOITIIaIS famílias catarí- pa� e_a opor um a e

nenses dos grandes abolicío- para a cnaç_ao de um mundo

nístas conterrâneos, com o se- melhor. Estao abertos os ca-

guinte programa: minhos para o entendimento
PÁTRIA BRASILEIRA de todos os povos e seguran-

peça em três atos; A ESCRA- ça social das nações".
VA - esboç-o dramático alusí- O PRECEITO' DO DIA
vo à data; QUATRO GARO
TAS ENDIABRADAS - comé
dia em um ato - todas da au

toria do sr. João Fraíner, ini
ciador do rádio-teatro entre
nós.
Tomarão paJrlte as, gentis

srtas. Vanda Regina, Vera

I Regina, COlla Nunes e Terezi-

I
nha Lamego, além dos 81'S. Ta-
deu Silva, ClaLldionor Lis1boa,

IV. Reis, Janny Castro, Agosti
.

nho Silva, NeLson Carinuto e

I Tupan.Nos entre-atos teremos nú
meros de música e ca:nto, por
simpaIticas senhoritas e distin-

DIA
to.s jovens da nossa sociedade.
Reina grande espectaltiva

I em torno dês'se programa ra-

-�H"!'O�J�E�----6�a-""!-f�e"'!"i-ra-----H-O-J-E-- ��c.?�.,......... __...... M.__ ........,...

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para

pelos mais I que êle tome mal8 um pouco
de leite, t.enha melhores medi.
camentos, mais confôrto no

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

do H08VltaJ de Caridade).

•

Em Junho ou Julho
S. Paulo, - O São Paulo F.

C .. pretende inaugurar em ju
nho 01I julho próximos, sua
pista. de atletismo, no Canín
M. O tricolor bandeíramte pre
tende o-rganizar uma competi
ção internacíonal, sendo para
tanto convidados "cracks " do
atletismo do Chile, Argentina
e Uruguai.,fUTEBOL

Várias
A crônica esportiva paulista re

gistra com destaque a vitória do
Bangu sôbre o Flamengo, a sur

presa da rodaela ele ontem no Rio Ide Janeiro. Por 'outro lado, os

meios esportivos _ bandeirantes co-·

mentam a derrota rubro-negra, Iexa�tando o feito dos suburbanos

Icariocas.

A Federação Argentina de Na
tação designou c inco li os melho
res ,especialistas de nado em esti
lo livre do país, afim de partici
parem da equipe que, atendendo
ao convite .formulado pela Federa
ção Paulista de Nataçào, interve
rá em várias competições a serem

realizadas em São Paulo, Belo Ho
rizonte e Rio de Janeiro.

Os paulistas
�.b...don.r.m

São Paulo 10 (E) - Foram
encerrados, de maneira ínespe
rada, os sétimos jogos ol ímpí
cos uníversítárlos, já que a re

presentação paulista se desli

gou da COll1Í'ederação Brasilei
ra Uníversítárta. A série de ír

regularidades havidias em di
ve'rsas provas e a falta. de com

petêneia de muitos 'jüizê,s que
fttndonaram nos jogo.s foram
008 motivos que levaram a FU
PE a tomar tal deliberação. A
�nt idade hand,eirallte lançará,
hoje. um maüifesto aos despor·
tistas de todo o Brasil expli-

.-, candLl os motivos da atitude, o

que. (5}:l:tretalltc, não importa
em menosprezo às demais en'-

'.�tidades lll1iversitárias clue in

tervieram naquele certame. Os
sétimos jogos foram encerra

<los pelo presid.ente da Confe

dera.\,ião Brasileir� de Despor
t(Js Universitários, que discur-

__
sou e la:mentou o desligamen
to (Ia FUPE.

NUTRIÇÃO E DENTES DE LEITE
O aparecimento dos dentes de

leite faz-se com certa regularidade.
desde o sexto mês de vida, com

pletando·se em télrno dos dois
anos. As perturhações da nutrição
podem rotardar o aparecimen ':0
dos dentes.

OE eFEITO SEGUQO
{ INOH"'SIVO AS

CR,A�ÇAS li

Se, aos seis meses, não começam
a lIurgir os dentes de seu filho,
consulte o dentista e o médico de
crianças. SNES.

o acesso aos navios
luercantes

o Botafogo pretende enviar uma

representação contra o deselllpe-
Rio, (via aérea) - O co-

mandante Naval do Centro de
cl;arou que não se faz mais ne

cessário, sob o ponto de vista
militar, ° impedimento de en�

trada a bordo dos navios mer�

cantes das pessoas que o de
sejam, ficando restabelecido o

critério anterior, dependendo
apenas da licença regula;r do

InspetOT Geral da Alfândega
do Rio de Janeiro.

CARTAZES DO

CIHE
A's 7 1/2 horas

O mai� sublíme romance de amor, emoldurado
lindos "tangos":

Ajuda-me a viver

*-
--."....,-. •.�_!.• - ... - ..... _-_.- ....

CASA MISCELANEÂ" distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Cúnselheiro Mafra, 9·

-.

•....tório linancelrO
.,,�'.

Ac:apa çle sef divulgado o 1'e.,.

"i laltÓl"io fin:an:ceiro do T(}rneio
'. Relall1pago. dõ Rio. A al'reea-

- (la!i»O a;tingiu a Cr$ 4:36.818,50.
A ren.da liquida so-mou .

Cr� 4�(l.n8,f.o, GaPelndo a cada

(ü),;J?uiante (elu p.úme'l'o de dez)
düas eota:s distintas: para o"

g:rundes: América, Botafogo
Flamengo, Vasco, Fluminense

:: e·.::Si\o CI'istovão: Cr$ 61.425.&0
,e aos püquenos: Calltó, Maclu

, f('ina, Bal1gú e Bom Sucesso:
Cr$ 15.356,40.

•

com Libertad Lamarque
NO PROGRAMA

O REPORTER NA TELA N. 73 Nac. Coop.
A ARANHA E A MOSCA Desenho
A VOZ. DO MUNDO (Atualidades)

Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Imp. 14 anos
• • •

FA'RMACfA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

III. Cr<ueDtelro Mafra, 4 e 5 - FONE
Eatrela • .t.JDIcfI.

1.142

CIME (CIMPERIAL»)
--'-'-----g-el-a-d-o---IMATE: �::narrãO

Bebida saudável

A's 7 1/2 horas
ULTIMA EXIBIÇÃO

Uma festa para os olhos ..

Uma delicia para os ouvidos:

Tempestade de ritmos
com Lena Horne, Bill Robinson, Cab Collaway e

Os Irmãos Nicholas
NO PROGRAMA

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

OS FUNERAIS DO PRESIDENTE ROOSEVELT
Preço único. Cr$ 2,00. ,lmp. até 14 anos

•

Co,"ó' pro_ceder
::. ;' 'I?: Alegre, 10 (E.) .::."... Como
_-

,

� -r.fú' eOllÍhecimeI110 público, o

. il1'Íencntor Ernesto DOl"n,el<e8
:toaba de do-ar à Federaçã� Rio

(H;f.:ndense de .B'1�teból.l00 mil
. (�l'u:�)r()g, afim de Ser?ID apli
cados na ,a,dapta9ãô d·e. um es

t.ádio de enlergêllcia.
Pe posse des�a dàd:i.va. govcr·· ........' -------- .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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indicador Médico

Perdigueira
°d II E-ta '

a verdade!
Pede-se ad!���n�!��� o� I: sapo::: de tOd� os modelos e dos tipos mais

encontrar uma cachorra de puro modernos, inclusive Sandolias para praia ao alcance

sangue, ligeiramente branca, a I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
inda nova; entregar ou avisar PRECOS SEM RIVAIS!
ao sr. Alcides Claudio, na Rua

Não comp;em seus calçados sem visitar a

João Pinto 5, que será gratili

:Jcado. SvS «Tamancaria Barreiros,)·
CONTRIBUA RUA CONSELHEIRO MAFRA, 4J

j>ara a Caixa de Esmolas aos Indi

gentes de Florianópolis.

nn, ]>OLYnOJJO S. 'j'HIAGO
Clínica }[édiea em Geral

Doenças do coração, pulmões, figado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e críamças

CONSULTÓRTO: Rna Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIA�IENTE: das 15 ás 18 horas

Rl3JSIDENCIA: Av. T'rornpowski, 62 - Fone Manual 766

DR-. A. Sf\NTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

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

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

CLÍNICA MÉDlCA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

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

DR. ARAUJO
Assistente <lo Prof, Sanson, <lo Rio de Ja:aelro

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGA:-.fTA

Clrurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu

da bôca Iendrdos de nascença)
Esôfagoscopia, traquêoscop la, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, eu'

CONSULTAS: das 10 à. 12 e das 15 às 18 horas
Rua '\7ito1' Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR« SETTE GUSMÃO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER1W RAMOS".
Cur-so de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-ellta

glúrio do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno d.,
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

CJ.fNICA GERAL - DJAGC'i'úSTICO PRECOCE .Ali TRATAMENTO ESPltiCIALlZADO
DM> DOENÇAS DO APAR1l:LHO RESPIRATóRiO.

OPERACÃO . DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Diàriamente, das :I às G horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, IH

RESIDl1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el, 742.

I\IJADE�RA NEVESDR.
Médico especialist.a em DOENÇAS DOS OLHOS

ICurao � Aperfel(.'Oamento e Longa Prâttea no RIo doe JIUlf'.1J'o
�J!Hn' LTAS - Pe'- manhl: dtanlUIlonte d.. 10,30à.12 hs , à tarde excepto

0011MbadOOl, oS_ 18.36 U 1!l bor... _. CONSULTóRIO: RI!.a JoAo Pblto .. 7, !!Obrado --

..�� .... , -

--�;. ·��;;�-�;ONI I
OIRURGlA GERAI, - ALTA CIRURGIA - MOLlllSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de 1.1«1 icin:,,- .da Universidade de .SlIo Paulo, ond€ foi
Assistente por vários anos do Serviço Clrurgico do Prof. Alípio Correia Neto.

Cirurgia do estômago e vias biliares, intestiJ.los 0elga?0 e grosso, t.iróide, rins,
erõstata bex�a, útero. ováríos e trompas. Vancocele, htdrocele, varizes e hérnIa

,

CONSULTAS;
tI,u 2 11 5 horas, à Rua Felipe Schrndt, 21 (altos da Casa Par-aíso). Tel. 1.598

RESID:s!NCIA: Rua Esteves Júnior. 179. Tel. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdadf; Nac. tlE Me«..1clna da UniTers!dade do Bralrtl)

tlx-Lnterno <lo SerTlço d. C1MJca Méd!CA do Profes�or OliTaldo OUor,,1.ra. mMico (\0

DepartallHmto c1,e Sallde

ULlNIUA MilIDICA - )loltilltla. lntenllss de al1ultoa e crlllllça•. CONSULTORIO

• KIIlI'IUlftl'JCIA: Bn. Jo'ellpe 8chmJdt ... 218 - Tel. BUI. OONSUIlrAB -- Dali 111 b 1I!-

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

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Serviço. de Clínica lnfuntil da Assistência Municipal II Hospital

de Caridade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OONsm,TóRlO: Rua NUDe>l Machado, 7 (EdUfcio S. Francl8co), toa. 1.....

Con�ultai dos 2 às 6 horail
flR'iIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRAVERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt. 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica: de Olhos - Ouvidos. Na.riz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horll8. FODê 1259
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta drúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAM(')NIAl - Santa Catarina

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

I
1

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
I,

-

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

'-ormado pel!t UnJ·..erB1dad. dfl G.nobra

Com prAtica no!' hospitata europeus

Clln1ca m6dlca em lI�ral. pediatria. doen
,u do I!� nervoso, apar�lho lIenito.

url:lJlrl0 <lo homem. e da mulher

a...d.tte. Técraloo: DR. PAULO TAVAR.II

Curtia dI! Radl.ologlia ClÚ\..1C111 com o dr.

Manoel ct" Ãbreu CamPlWariO (Po Pau·

lo�. ElIJ>êClal1zado em Higiene fi Saild.

P1lbl1ca. pela UniTereidad4t do Rio d. J8·

cetro, - Gabln"tIl d. Ralo X - Electra

��lograf13 cl!A1C11 - U:"tabolUmo ba·

lal - Sondagem Duodenal - Gabineu

tfl ill11otf1npla - LaboratóriO d. m1crO.

eopía E an4l1ae cl1n1ca. - Rua rernando

Itachatio. 8. Fone 1. t 9lI. - J'lorJ.anópolJe.

Dr. Newton' d'Avlla

Operoçôes -- Vias Urinaria. -- Doen

ça. dos intestinos. réto e anuI

-- Hemorroidas. Tratamento da
colite amebiana.

Fisioterapia -- Infra-vermelho,
Ccnaul't : Vitor Meirelea. 2B.

Atende diariamente à.a 11.30 h.. .,
à tartie. da. 16 h•. em diante,

Resid: Vidal Ramo., 66.
Fon. 1067

Dr. LAURO DAURA
liJapec1aUata em Doe:açato de Senho

r... - Vias Urlmàr1aa.

Curso de espec1alizaçllo Oe Gmeco

Iog ía (doenças de Senhoras) com o

Protesscr Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado. médico "

círurgico, das afecções do aparflho
genrtar feminino CUtero. oTAriol,
trompas. etc.).
Cura radical da.� �

anexos (Ovárfos, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todoa o. dU

tflrbio8 da m_.U,uçAo e da e.terth-
dade.

Tratamento moderno da blenorl'll

rela alCllda e crÔnica, em ambos OI

sexos. por processo. mod1!l'DJOI IIOb

contrôle endoscóplco - Uretroscopla
- e de Iaboratõr-ío.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA·VERMELHO
CONSULTAS; - Ou IG.1I0 la 1)

coras e das 2 ta O.
Consultór10 - Rua T!raaentea a.

!l'one: 1.663.
ReSidênCia -

(aob....do).

\

Rua TIrad.,nt.. ,

OR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

� • ono..,mL OIIJiJC!Il •�
ao tor&L Partoe ••_.........0.....

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá I>1amente du 11 la 17 boru. RIllSlDJlN·
"!I.A.: AlmlrSalt. "'Y!m. .. ...... .,.�

ALVARO RAMOS
CIRUl�G IÃO-DKNTISTA

Rua Vitor Meireles. 18

______.a _

GRATIS!
Quer receber ótima surpresa?
que o fará feliz! e lhe será
de valiosa utilidade! Escreva
a Soares, à Caixa Postal. B4,

I Niterói, _. Estado do Rio. I

FESTAS DE' MAIO - A PARTIR DE 7 DO CORRENTE

Aprisiolada a traidora Leurdes.: Lale
Bahia, (A, N.) - Segundo deste Estado, no govêrno do

irradiações da B. B. C., ouvi- sr. Jurací Magalhães. chegsn
das nesta Capital, foi aprísío- do à Alemanha, Lourdes tOT
nada pelos russos, em Berlim, nau-se fervorosa adepta dp
a pianista brasileira Lourdes nazismo, tendo o' seu nome fi-'
Lages, que atuava como íocu- gurado nos jornais como' es

tora na emissora nazista du- tando ligado ao caso dos e.s

rante os programas para o piões nazistas desembarcados
Brasil, atirando as mais tôrpes há algum tempo no .litoral .eo
injurias à sua Pátria. Lourdes Estado do Rio de Janeíro. Em
Lages é bahíana, tendo sido companhia de Lourdes vive
aluna do Instituto de Música sua mãe" italiana de origem.
desta Capital. Viajou para Mãe e filha estão há vários
Alemanha afim de realizar na anos brigadas com seu esposo
capital do F\)eich um curso de e pai, que é antigo comereían
especialização com o auxílio te nesta nraça, sr. João Lages

Filho.
'

.

Crédito Mútuo.Predial,
Proprietários - J. More1r� & tJa

A mais preferida, é ·\�egâ,el.
2 sorteios m'ensais '4 e 18..,. .

PRtMIO M,6fOR CR $ 6:.250,00

Muitas bonificações e médico qraris
Tudo isto por ap'ena� Cr$ 1,00

........., .

Prazo para sugestões
Rio, ( (A. N.) - Responden

do ao telegrama em que o sr.

Luiz Carlos Prestes solicitou
,

prorrogação de prazo para o

recebimento de sugestões à
reforma do ante-projeto de
Lei Eleitoral, o sr. Arnobío Te
norio Wanderley, Chefe do Ga
binete do Ministro da Justiça,
informou que o prazo de 90

Idias nara ser decretada a Lei
Eleitoral, foi fixado no art. 'tu

lda Lei Constitucional n. 9 e

termina a 27 do corrente. Até
o dia 25 o Ministro receberá
emendas ou sugestões envia
das pelas correntes políticas.

TOSSE,
�RONQUITe
E COQUElUCHE

TO,Me !of.MPltC

4

rARMACIA ESp·ERANÇA
'0 FUJIlad.tleo NILO UtJ8
lloJe ..........

-- .._..... e """•..-r - ,...._._..Ii!III. -.
.a.ruc- .....

--- ....... .....".. ,.......... .._.

CASA DE SAúDE E MATEllNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

DR.DJALMAMOELLMANN
Construçl!o moderna ,e confortável, situada em aprazlvel chAcar8 oom.

esplêndida vLsta para o Irnlr.
.

Excelent.e local para cum de repouso. A$ila fria e queute

APARELHAMENTO COMPLE'l'O E IIJODERNfSSlHO PARA 'i'RATAMlrNTQ
IIfJl:DJCO, CIRúUGICO E GtNlilCOL6GlCO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho _. Oada. cilrtã.
- Eletricidade médica - Exame. eadoscépicos.
Laboratórios para os exames de ehic1daç!o de 41a&"Uô.tI('�.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário ..

Apartamentos de 18 classe ; oi$ M,oo ".

Quartos de 2a classe Cr$ 20,-00 ..

Quárt,-,s com duas camas Cr$ 15;00 p/peS8oa
SECÇÃO DE MATERNIDADE

Partos com permanência de 10 dias � Apartamento de
la classe, inclusive sala de opeirações, :com :pa.rtei� da

Casa de Saúde. Cr$ 400,.00.
o DOENTE PóDE TER MBDICO PAnTIC'(JLAH

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Teletone: 1.15.�

., <

............................................_ .

Iniciará a partir d(1 pr6xima 2a. feiro. (dia '7).
a sua grande liquidaçao, intitulada' «PBSTAS DE
MAIO». - Vendendo todo seu stock com gra.nci.

reduçao no� pt.eço.. .

.

AGUARDEM I APROVEITEM I
A «C"p'ITAL»

. .

.·1,· ,._ ...

.-';'

.,'
,.
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o ESTADO - Sexla.lelra, 11 d. Maio ã. 1945 5

.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

·

. Clb\le.:. ,Geral de Adulto.
· ·lhIença. da. criança..
Labo.ratório de �ncíli.e.

·

.

.clínica..

IConlWt6rio.: r'!la F�lipe Sch •

. rnfUt,"Zl [alto. ·da Ccsa Po·

I
------------------------------

railo], do. 1030 á. 12 • da.
._ __._ .".. _ v ""._wo""'..- _ ""."" _•..-:

....

_ 15 à. 18 h•.
R••lc1ência:l'u.a Vi.c. de Ouro COMPANIDA "AUANÇA DA BAIA"

. Preto, 64. IFone: 769 [manual] Fudada em 1870 - Séde: B A I A
!.-;....-.--------- INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifro do balanço de 1'43:

18V8 HOTEL
de t.Uguél Rodrigues de

.Spusa ."

I AngaUoa. MUDIClplO
de S. José

.

(Via.gens 'diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

. Não se aceitam' hôapedes
pqr-tadores d� lllolestlaS

cO.ntaglOsas

SIS.· DENTI�TAS
Exe"Cuto qualquer tipo de

dent.aduras I pontes em

ouro QU palacriJ. Conserto
.,;kntaduras em 2 horas

apeoss.

I(ONSJANflNO SERRATINE
'Rua Duarte Schut el 11

No bar e no lar
KNQT

não deve faltar

........---I....--�

Móveis
(�mprar, vender ou ah.gar

,.6 no

A SERVIDORA
[-o .mCJio. oi'lJoni:tação no

· Itan.ro·n••to, çapitalj

Rua Joãá Pinto. 4.

Fone' 775.

,

.Br�.,88erre'iro ·da �,
': . :Jeuseca . I

.

MÉPICO'
'toJos OS dias em Santo

Amaro
At.xi�· .q. q",(;llAiár hora do

dici' e do n�h
..•

'. �1;�lDÊNCIA:
H'otel do 51,'11'. C.unha

·

,
,:' SANTO AMA,R()

.-,,- .' .

:N�' bar c. no. lar
KNO'l'

· hão' deve -faltar

M.thado" 'velOSO
"Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de coso

tm&- marca «RENNER».
V�ndat à vista e a prazo.
Rua"Tt:a'jáno: 7'_' Sobrado

Florianópolis.

,

:P8111-8-JOUR·
Aceitam.se encomendas

-'IBAlrDE MODAS
,

(onfe�õe�.- Alta costura

Itfovidades
...� ...

�.
'.

.. �; '''I" Fe."pe Schmidt, 34
'.1'

u Li

I �\�tsa{/q.9.f Laboratório� ��. -

;:.::: � RUA JOAO PINTO, 25 - Fone: 1448

I
� . � (em frente ao Tesouro do Estado

Dr.A�T��nTOL:� fIO!!�?!�M?��SS..z:
Farm. L. lia Costa Avila

Clínicu

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de •

doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

O'último a I e n to
Londres, 9 (D. P.) - Ante,Blque deve ser "o último desta

de o general Eisenhower anun- guerra:
ciar de Reínns, a noticia da I1en-1

- "O s norts-amerícaams
dtção incondicional de todas prosseguiram em seus movi
as forças, alemâes aos aliados mentes na Baviera, mas 11'e

ainda o Supremo Comando ale- nhum acontecímento de monta

mão, como que ignorando as ali ocorreu

negociações que se uítímavaan, Na Croacía, as nossas diví
emitia o seu habitual "comuní- sões conttnuaram em sua reti
cado de guerra", que já agoraj rada para o N.orte.eleve ser o último. No setor de sudoeste do
Embora todo o teor do

.comu-, "front" oriental, 0:8 russos li
nicado seja vago e n�o _po,ssa mitaram suas atividades a ata
a 1 e g a T nenhuma vítor ía ou ques de reconhecimento.
vantagem, não parece ainda Na area de Olomouc e ao
tratar-se ele um documento ofi- norte dessa area, os russos ,e,s

cial de um pais derrotado. tão levando a efeito ataques
Diz o comunicad.o alemão, contínuos e ferozes, Em com

bates renhidos que ali se trava'
ram, os russos conseguiram o

bter profundas penetrações, a
tingindo a estrada de Olomouc
e Freuden thal.
Grandes forças americanas

avançam, de oeste, alem de ?il
sen, em direção a Praga.
Na Si,Ies·ia. e 'na S.axon'ia,

mantem-se a calma.
Em F'risches Nehrumg (area

do golfo de Dantzig), os russos
repeliram as nossas posiçoes
de barreira, obrígamdo-as a re

cuar até Vogelsang. Aí está
travada uma renhida batalha,
com grandes perdas de parte
a parte.
Não há noticias sobre ações

111 i 1 i t a, T e s ma .península de
Courlandia" .

o SEU OQGANlSMO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

Prefeitura MU!licipal de Florionó
polis-Cemitério de Coqueiros-

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

convido a todos os proprietários e arrendatários de terrenos

que ainda não terminaram o tempo de arrendamento a com

parecerem na Administração dest� Cemitério dentro de tri?ta
(30) dias, afim de fazerem o registro dos mesmos em lívro

competente.
.

Outrossim aviso a todos arrendatários de terrenos cujos
prazos já ter�inaram} para, no prazo de trinta (30) dias, a

contar da presente data, requererem novos arrendamentos ou

exumação, sob pena de findo o referido. prazo serem os mesmos

exumados e transferidos para o Ossarío Comum.

Administração do Cemitério Público de Coqueiros, Floria
nópolis, 26 de abril de 1945.

(Ass.) 'Pedro Germano Müller
Administrador

Capital e rl!$l!'!'VBB .•• ,............................ CrI 74.617.0311.30
� Responaabilide.dea .................•...........•.• CrI 11.978.401.755,97

Receita • _ •....• , .••.••...•••••• _ . . • . . • • • • • • . . • • • • � 84.616.216,90
A.tivo ••.••••..•.•..•.•.••••..•••••••••••••••••••• CrI 129.920.006,90
Sinistros pagos n.oe 1l1tlmoe 10 IWOI •••••••••••••••• CrI 86.629.898,90

ResponsabllldadA!e ••.••..•••.•.•.•••••••••••••••••• crt 76.736.401.306,20
I
I DIRE'roBE8: _ 01'. Pa&tUo cS'Ultra l'reIN U CU'ftllIo, Dr.�

': U II • AnImo xa-Drre.
I. AcfiIlCiu • .u�00IU em todo o tc'l'1tOr1o 1WlIOa&l. - ItUCIIIlWl DO

� UruguAi. ReIrUladOl"el U !lYU1u IWI� 01d&� da Amtr1ca, IIurope

t • Ü'1CL

t
II
�

AGENTlII EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O a c I A. - Rua F'eHpe 8chiDtt!t, .. n
Caixa Poetalll, l' - Telefone 1.881 - End. Tel�. -ALIANCA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAt, BLUME-

NA.U, BRUSQUEt LAGES E RIO DO SUL

AS MULHERES
MAIS INFELIZES
DO MUNDO

Têm que ajudar o marido

até a tomar banho, e segui
lo por onde êle vá. Uma oci

dental, que morou no Japão,
assim descreve a vida incri

vel que levam as esposas

japonesas, que são obriga
das a adotar os filhos das

amantes do marido. (Pág.26)

·_-------,1
. ___

Leia, ainda, no novo número de Seleções:
• AMOR CONJUGAL

A felicidade conjugal depende do amor guiado pela
inteligência. O que marido e mulher devem esperar
um do outro e como devem agir, tudo isso explicada
por famoso cientista. (Pág. 58)

• OS "RANGERS" ATACAM À NOITE (Pág.73)

• ANA E O REI DO SIÃO
Condensação dum livro de grande êxito. (Pág. 91)

i

MARÇO de 194> \

'Seleçõ.es'
do Readers Dlgest ',

- ERMANENTE
ARTIGOS DE INTERE�'il:i'Lo,.!:P=;;':;"__-4�___'u.u..L

bar com o pal\1di
podemoS �cadrama cotidiano. Número de'MARÇORetalhos o

.

tas para agueOs plan�:��:�a que"....Talvez na
_ h' -de tragá-Ias'

<::0 mar nao a
r da

WUliam Penn, precurso
po

d om óculos invi
Enxergan o c

a'< infelizes
As tnulher�s I!! .�

e' rinte ;
'rome os pmcels"da1 nertz! I

Detectives das on
bterrân I

TeremoS garages su

Lutando con��s�;��o�to's
Carrega���o esque�amos. A revista l.,.fl1uftdia�men'e
i���� atores do remo an! conhecida _, lida todos os

..... no das fúrias .

_ ",
'

. InU'!. ma.trimonlo. IO an1?r !la .

a social caIIlin
A as:asteun

ue deseji a Rúss!a ·A

�-� se deixe tomar de p

J1'1!!�.DIHI!��II!I!!E.'·a
1 os veteranosRegressan .. F01tune

l'quidação de merca.donas.- �r1es Merz 81

Gigant,:_sca 1

Ford apareceu co por
. _. '

90
Foi ent:l.O que

m . ..... r- • ,
- �

E assim se casara.. arJMal�3Tct4.l..atldan 91

Seção de ]Ana e oRel do $0 p

Livros
. CINdJ IDIOMAS

_ .m"'DIAL DEiIO.918.0CIJ EM,
EDICAO ,nv" ___

'tL_--·-----
..--

Fala f'ril't Hp.nle

à venda .agora
•

CUSTA SÓ
c-, $ 3..00

Compre hoje o

seu exemplar!
o

meias por mais de um

milhão de entusiustas na

América L.afina.

Agentes em Florian6polis: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe S'chmi(it, 8

Repr. Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA _ R. R'osário., 55-A 2.0 .1Ild. - Hio
--------------------------------.--------------

VENDEM-SE
Em APUVABANA, Norte do Paraná
Dois grandes armazens um com instalações de maquinarios

e outro para capacidade de 30,00 sacos, maquina de arroz,
nova, produção diaria 100 sacos beneficiados, maquina de café
400 arrobas, moinho de fubá, locomoveI americano 10 H.P.
nominais, 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, :irea do terreno, 5.000 me

tros quadrados e a 100 metros da estação. Preço de ocasião,
sem intermediaria. Rua Marcos Arruda, 348. São Paulo
Tratar com Cimino, ou na mesma localidade.

.

Maquina Sant�
01",,,,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Detido o general Weigand 'F��� r��O�i�r�!dente!Como meio de

�:";;��,���,C� p:�����'��:tr��� I C���,�!��s. L Ri � A" •.
tava presioneíro. Ao que consta .. t. 1 Morais agente fiscal I vacao

dos preços da caro.e dcstima-
tis a (e ., da aos co nsumidor.es foi proposta

a medida adotada baseia-se nas do imposto de consumo, classe
por f"l"nI'Cedores independentes ao

I, da carpital ele Go iaz, para o I comitê de investigações alimentaratividades polftlcas do general
interior do Ceará, Antenor Ne- do Senado, corno meio de combater

sob O zovêrno ele Vichí. O' te tiscal do
í

mpcsto os mCl'cad�)s �leg.ro_s propc-rcronar
" ves, ::1 _ell] e .,

. melhor distr-ihuicâo. O senador
de consumo, classe J, do ínte- Aik en disse que a" escassez de car

rior de Santa Catarina para o nc podia ser aliviada sem alimento

interior de São Paulo e José nos pr�y?s. a retalho, pela eleyação
G..

- 1 A. drs de aaenre dos snbsidlos aos pequenos foree-
usmao (�e k 11 .1" b cederes. (912)

fiscal do imposto de consumo, ...._ .......... wi".... __w.t".__

classe J, da capital do Ceará No bar e no lar

para o interior de Santa Cata-I K NO T
rina. não deve faltar

Pa.rís, 10 (U, P.) - O Servi
('O de Imprensa Francês tllfol'
{na que o general Weígand foi

detido, ontem a noite, ao re

gressar da Alemanha, onde es-

'_orianõpolis '; 1 Maio de 1945

D. Pedro desmente
Rio, li; (EJ) - Pelo "Ca.ho

Boa Esperança" chegou, a

es-!ta capital, D. Pedro de Orleans
e Bragança, juntamente com a

esposa, .princesa espanhula.
Falando à }le"ielional, D. 1'8-

<11'0, reteriudo-se ao anuucíarlo
movimento de restauração da

monarquia, afir111011 que [ámais
alimentou tal esperança ou

imaginou movímemto S21118-

Ihantc, tendo regressado h sua.

nátría porque desejava viver
e111 s.ta terra, juntamente com

os BC'llS cidadãos. Disse ser de
mocrata, descendente de demo

nada, querendo e desejando
aj.onas a felicidade coucedírla
a todos. Não sou político e não
farei política.".

:í lJlU. 00100)
JRJn'Q JlDIGfJt
� .l J'üILU
• pJ..ILÃ .l UÇi.
.urDLJZ .l OO!I-

. üTJI:I...Á 00Jl e

'08 aIos 10 Brasil

nOllU'.

Por isso, l[LUI'lldo os si1!oS re

picam ,'itól"in (' os (';,ruç'ões 1',111·
tam, jlrll';enl(ls LI:'II)(:�lll 11(' ruiu
,'0, akm de qllC'. lla llar,tilhu dilS

Da'vid Bruce, Evelyn Ankeras, Turo louros, não "e11I1<1111 a ser traídos
han Bey e Robert Armstrong em: c:tjue!t-s ([IIC t lll1l><lI':t111 por 11111

O ABUTRE HUMANO UllUl·do livr':" UlII mundo .iusto,
Um monstro que atuava de noite UIll nllllldo bom! - L. (B. N.)o
revolvéndo sepulturas e violando

. _

cadaveres sepultados naquele dia .. ,

Um filme sensacional, cheio de
horror.

CENSURA: Rigoro6amente proibido
até 18 anos. Estocolmo, 10 (U. P.) -- Fm
No progra:na: rleslla.et1O dt'> Oslo i.nforw8, queComplemento naclOnal. OFB .

.. .... .
" " o'. . •

.'

Ainda qUE! pnreça incrivel· Short ab ln 11ll81l as lOl çus hl'ltámcas
Preços Cr$ 3.00 e 2,00 chegaram à (·.apital n01''lP)!ue-

sa, ontem.
às

Soldado norte americano contempla atrocidades dos nazistas Muiheres e crianças das regroes
recentemente lrbertadas, na Bélgica, foram covardemente assassinadas peJos alemães. (SIH).

UI[flillll:mffiU lilil
Em Buenos Aires a bandeira
russa não é permitida
Buenos Aires, 10 (United)

O comunlcado expedido pela
chefatura. de po lícia anuncia

que um tópico publicado pelo
jornal "Critica' , de om tem, fez
('0111 que a polícia so licitassc ao

d i1'8W1" (êsse jornal que ('0111-

parecesse à. chefatura, Mim de
dar cxphcações sóbre a talsí
darIe da Íllfol'macão a aual,
pvidcntemente {l1exata. cria I
ambiente de confusão.

O eOll1unicado diz qUA o re

ferido tópic:,o acusa a políl'ia de
ter retirado a ba.ndeira de Ulll:1

nacão aliada do edifício da
"C�'itica" e aflrma: "_-\. polícia
fez uuicamente saber à rlireção
do jornal que a lei do país llU

toriza o hasteamento elas b[]il!
deiras das nações aliada é; :nni

gas e que mantêm relaçi'\cs di

plomáticas com o nosso pais ",

Himmler tenta fugir
LJ!lllres, 10 tUnitedl . - ;\

rádio c1inallld.l'quesa inforC10U

li.lP circlll3.m boatos ii 1Jrop6si
rn da provável presença de
l.íimmler na Suiºf:L

Escolhida Caracas
Il"der f�slll·st·a --

Paris, (S. F, L) --- O }{,inistro

I ii tJ Washinglon - (S. L H.) - Ca- de Prisioneiros e neportad<ls, Sr.
Londres, 10 (Unite<:l) .- O raras,. capital da Yenezue.la, foi c Frenay, em um dis.curw, ÍJronun"

-,'c1 f
.

t J
• " • local lJ1lllcado pura a rcaln:ação r!(! "l'ado pele l'a' ()1'0 denlaroll h't� o

11
er asClS a ::Jl'ltal1lCo, Oswalcl TC'rceira Conferência Aar.ícc,.J·u 111-

� , " "i k

1\1 I f' I
� re:gTesso dos franceses deportadosl'_OS ey, .01 POiitO em liberdade, ;cl'-�lllyrief,!1a rr;:�' �.�r:í ��l�C�O rI? na. Al,emanba apresen.ta n,a sua

.

.

I
�4 de .Jlllho, e dc\(!! a duuu :JproXl- prunClra fase um é.nrater mter.naComprar na CASA MISCE· 1.1l:J�I:lll�('nll' .dUdS sem�lJ]as, A Cf)!1· donal, porquanto. que d.ois mi-

LANEA é saber economizar.. 1��r(mcla s(']"a aberia com uma aná· lhôes dI' france�i.,s estão em terri-.... - - ,

.
ll:,e .das I'rc,o�1l�Ildaç,5(,s da COllfC-1 tório inimig.o jun,taiuente CGm ou-

A
-

d G ;;enua :\f.()r etarJa d:;s :'Iaç'iks Pni- tros cidadãos' procedentes de to-Ca0 e raças (,;'l�, n';.lli'i:ada. l'l1l Bretton WO()c's. das as Nacões Cnidas e que a res-'" Lnl1'(' OlI1!',)S ll.llport.antrs tópicos
I

ponsabilidadê de ,resolver essa
'1 .�(·:·l'm. dl;;cut!clos llnelllen:-se: .0 questão incumbe exclusivamente
crerhlo a[:!neola, a l�l'odHçaO agn-I ao Estado Maior IllL�raliad\) na ve'f
cola e. sua aclap!açao ao pe)'Jodo são que se fez circular, segundo a

.J� apIJs-.gu.er7d, g�nerüs nliTlJentí- (ll1a1. os ausentes franceses esta
('IO.� (' matel'tas }l)'Jm1S, mel'cac]os e riam na Alemanha durante s.eis a 'j
[l'�nfj)()rtes, m,igrações agl'Ícolas oito me:;es, l"('sponde o l\lin.istrv.
nos. :lI111S <1(' apfls �uerl'a, e aperfci- que já tem pedido e pedirá ainda
çoamentus dos me!odos empl't'ga- que tod'os os meios de transportesr]o� 1I:{ compi �aç�o e pl!blicaçiio. do sejam postos à sua disposição par,aPregou, ncr ocasião. o Pa3tor Rev. mnterwl ei'tatlstJco agl'lcola,. (9""0, trazer seus eompaLriotas ':,i fronte1-J-l.lcantara Santos.

ra, lugar onde cOlll('ça a reslI).(}II.-. ---- '---'- .-------.---.----.

sabilidude fia França, Quanto à
duração da repatria.çã{J, dt'pt'llde
rá dos meios de transportes.. "O
povo francês, conclue o Ministro,'
acolherá os seus ausentes com a

solicitação e o amol' que êJes me

recem jrelos sofrimêntos que têm
pade�ido" .

Sem qualquer resistência
Londres. 10 (U. P.) - Amun- Mancha, sem que fosse ofere-
.;. f

.

J'� - l' f't
I cída quo lqner resístêncía. OsL .a�se que .01 . e' ar o a e e1 .0 i d " 1 )1. f f t, e"p 1 naraues oram e e UH 10s

I
rn desembarque dE' tropas J)n�1 .

'1 - .

nas ilhas de Jersey, Guernesey
.ànícas em lhas do Canal da I e outras do mesmo grupo.

J
i
1

nlTl Hoje, 6�. feira.
K 19.30 horas

às

o dever

mais

• Os "Rangers" atacam à noite.
• Amor c:onjugal.
• Ana e o rei do Sião - conden-
sação dum livro de grande êxito.

25 aTtigos e 113 páginas repletas de interesse

Compre o seu exemplar 3 OOhoje m.smol CUSTA APENAS CR$ ,

Na data de 5 do corrente era In
truduzida no Brasil há 6{1 anos

atrás, a Emulsão de Scott, produ
to que todos conhecem e pela por
turra 85 do :Ministério da Agt'ieul
tura,
Com 72 anos no mundo fute-i'l'o,

com 60 no Brasil e 40 d:e fabr-ica
ção direta aqui, a Emulsão de
Scott tem atravessado geraçoes e

gerações.
Nasceu a Emulsão de Scott em

Nova Iorque; Scott e Bowne eram

dois primos farmacêuticos e- sil,
cios estabelecidos em frente

.

a

ponte de Brocklyn de onde se di
visava na parede do primeiro ar

ranha céu noviorquino (lO anda
res) 'enorme marca do homem
com o bacalhau às costas. Healiza-

�do o lançamento da Emulsão, de.
Scott, em pouco tempo l1H�apas�ou
os limites dos Estados Unidos, J.H

do para o Mundo todo.
Pioneira da propaganda 00 Bra-'

sil, hoje constitue legítimo orgulho
da indústria nacional, embora. 111:J

nuí'aturada com matéria prtrna e8-

trangeira, aproveitando. toda-yia o

mais possível tudo que e nacíonal,
empregando gente brasileira...
Para comemora-r tal eteméride,

a Emulsão de Scott havia ,tr,aça
do um programa de festejos eu-'

tretanto a morte de Roosevel -- o

Cirande Iider da democracia
�eio mudar os planos tendo-se re

duzido o progr-ama a comemora

cões internas.
,

Assim é que foi Iancada a pedra
fundamental do Ilovo'",edifício às
830' às 10 horas, houve uma mís
s� e�l1 acão de graças, na �fatriz
de São C'ristoyão; às 10,45 um jogo
de futebol en.tre Fábrica e Escri-
tório, encerrando-se com umj�Buffet, (

Data das mais auspiciosas para
a indústria nacional, fnlgarnos em

l'egistrá-la com a mais viva sim
patia.

ROXY Hoje, 6·1.·feiro,
. 19.30 horos.

Errai .Flynn e Olivia de Havilland
em: CAPITÃO BLOOO

Galeões, naves de guerr.a, brigues
corsarios ..

Impróprio até 14 ano.

No programa'
Roteiro. maritimos - OrB
Noticiaria Universal· JornCll

Preços Cr$ 3,00 e 2,00

Domingo. no Rib, às 18.30 e 20.30
horas. - Esthe, Fernqndlts em:

SA.NTA
,p ç{,,,tinQ qe �m(l p�CQdo"'Q).

Incide-se num err() dI' srmân
í ica (mando se f�da ('111 paz na

EllrllJ):1. Porque u p�IZ, na Euro-
13<1, só existe para (IS que tica
ram sepu.l ln.Iox nos ('s('()mhros
ela tragédia. Para os (JII(' snhre
viveram a cst«. re.,tarú por lou,
g" tempo aindu () all1bi('llll' de
dcwlação, de anguslia, de sofri
menio, de lulu.
Seja, porém, como fOl", finque

se' e paneje só'bre aqllelas rllinas
a hal1e;eII'::I da eS]lI'rança!

()UL' nào h"j:IIlI lIlorrido f'lll

viio ou nüo se knh!i'JlI e.�lr()l)iad()
('111 \":10 O� hur',is dessa peida,
Qlle se n�iu \'ilipendie sua f'1ó

.
ria, conqllisiada a pr('�'o tá" al
lo. Discu.rsos, hinos. fogup!<'s,
hanc]cir;ls COl'le.lfls. delírios, sim;
llH1S niio l'S[,1 rú I"lllllprido so clIm

lSSfl o rlen'r dos quc fiearam
puni tum os que partiraJll. Hú o

r(llllprOll!issrl de ji!Jerl::Jr o 1'10'
tl!CIll cio hOlllem - iguais iodos
]lO direito de yiver com dignida
dI:' l,' no dever dI' lrahalhar para
,'el' dIgno. Fxplondores, lll'C,lla
I úrios, nf'goeislas I ibertidd<lS,
Clnbllst,'iros, par�lsitas - I?is a

fau:1�1 c[[,in sO!JJ'L'\'iveJlcia t(,111 de
torn�)r-se il1:pussi\"d lle�le ]ih
nei a ,'nchareado do sauguc dos
hUIll i I(ic'.'i, !lus flb'ic'llI'OS d"s ,:elll··

Em liberdade' o

Alugam-se .

quartos' com entrada índe
nendente e ótima im.tale,ção N

nitária, Tratar na Rua Victor
Meireles 42. Sv.S

SOFRE DE CA.
TARRO E'NAO
OU,VE BEM?

Chegaram a Oslo Realizou· se ontem. no templo da
Igreja Presbiteriana. o culto em

Ação de Graças pelo término da
guerra. Ess'l solenidade que teve a

presença de grande número de
fiéis. decorreu num ambiente de
profunda espiritualidade e grati
dão.

''\
O aturdimento, provocado pelo

catarro, é muito incômodo e abor
recido, As pessoas que não ouvem

bem, que sofrem de zumbidos nos
ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivIo
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento 4�
afecçãn catarraL· .. Pela sua ação)
tonificanle, Parmint reduz a infla
maç80

.

do ouvido médio, causadora
rio catarro. E urna vez e1i11Únada B
I nflamação, cessam os zumbü�oli
rIOS ouvidos e a dor

.

de cabeça, e

riesuparecem graduabnente ° aturdi
mento e a dificuldade de ouvir•
Parmint é obtido em qualquer far�
'Dácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro,

olÍurdimento catarral e zl. '1.bidolj
nos ouvidos, farão bem expàimen-
tando

.

Parmint.
.'

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
tÕNIÇ'O;CAPllAR
PÔR"�XéE�tNi:IA
_._----�

o regress.f)
franceses

EMPREGADA
Cala! sem· filhos pr.ciíGl.

d, �mQ. 4v. U.rcUio Lua 19.
a ,. Q�t.·la

-----------'------------ L·Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


