
RIO, 4 (A. N.) ... O MINISTRO GASPAR DUTRA, OUVIDO SÔBRE O DESTINO DA FôR(:A EXPEDICIONÁRIA BRASIl/EIRA
DADA A RENDIÇÃO DOS NAZISTAS NA ITÁLIA, DISSE QUE AS NOSSAS TROPAS VOVfARÃO IMEDIATAMENTE AO BRA.
SIL E QUE PARA TAl ESTÃO SENDO TOMADAS AS NECESSÁRIAS PROVIllÊNCIAS. PR.IMEIRO VOLTARÃO OS MAIS ANu

TIGOS NA ORDEM DA PARTIDA.

o
•

mo IVO a !rr� a

níção de' Berlim, general Wes
ling. Acompanhado do seu Es
tado Maior, apresentou a ren

dição incondicional da capital
alemã. Poucos minutos depois,
apareceu um segundo carro

saindo dele um gTUpO de ho
mens e entre estes estava Fri
tz, o comentarista da rádio

Londres, 4 (U. P.) - Mais um Iider nazista. parece ter si- alemã e porta-voz de Goebbe-
do sacrificado à política de apaztmento do almirante DoenLtz. Is, e a propósito, a rádio de
Um despacho do Zurique para a Exchange Telegraph, diz que Berlim voltou ao ar, pela prí
o I11l0VO ministro do Exteríor alemão, conde Schwerín von meira vez depois da capitula
Krosíck, demitiu p fannigerado Karl Frank, do posto de gover- ção transmitindo em língua
nador da Boemia e Morávia quer dizer, da Checoeslovaquia. russa.

Rendição na Holanda, ftlemanhae-Õinamarca-
París 4 (U. P.) - Anuncia- ! parece, por ataques aéreos alia-I te Docn ilz, através de alguns ernis

se ofi�ialmente que o mal. dos. ef.etl.wdos f�n.tell1 :'! noite �()n- sár ios, havia-se aproximado de

� . '. I tra objetivos míütarcs na. Dina- Montgcnn-ev, pura estudar a base

Monvgomer-y: informou ,ao alto marca. Com os comunicados de Moutgomerv, para estudar a base
comando aliado que todas as' Eisenhower e Montgomerv pode-se alemãs. Enquanto cessou a lula

fôrças inimigas na Holanda, dizer que. práticamente, já _cessou na frente do Vigésimo Primeiro

Alemanha norte-ocídental Di- a Jyta em todo o território do nó- Grupo de Exércitos, continuam

'Ih d H Il '1 d roeste da Alemanha c na Holanda .. combates, embora em escala mo

nam�r.ca € 1 as e e :go a� Até as oito horas da manhã de sá- derada, na frente dos Iranccses na

e Frigias renderam-se as for- bado, evidentemente, não terão lu- Austria. Ainda na Áustria a resis

ças aliadas. gar encontros, devendo as horas íência nazista é multo maior na

que Ialtaru ser aprcvei ladas para frente oriental. onde as f'ôrças de

Londres. 4 (L. P.) _ Tôdas as
dar cumprimento aos termos da Tolhukhin e Mallnovsky conli

fôr('Hs alemãs na Holanda, na Di- rendição incondicional pedida pe- nuam atacando. Corno ficou claro

namnrca e no noroeste da Alerna- los alemães. Ainda a respeito da na declaração do ministro nazis

nha renrter-se-ão aos aliados às 8 r-end içâo dessas Iôrças alemães, ta Speer fcita ontem, os nazistns

horas de amanhã. Foi o que intor- pode-se afirmar que não foram sórnente continuarão resistindo no Londres, 4 (U. P.) - Cessou

muram oficialmente os generais .confirmadas no quart el general do oéste enquanto existirem fôrças a luta na Holanda. A notícia

Eisenhower e Montgomerv. ;\0 co- Vigésimo Pr:il�lejro Grupo de F;Xér- fugindo .do Iéste em direção às Ii- lfoi dada pela emissora alemã
ruunicado expedido pelo general eltos as nottCIaS de que () alTmran- nhas oCldenlalS. de Amsterdam. Ao contrário
Moritgomcrv, comandante do Vigé-

D·
•

I d EE UU do que se previa, entreatnto, o
sim o Primeiro Grupo de Exér-citos everlamos �egnlr O exemp O OSaliados, salienta-se que na rendi- , U • • Brenner não foi alcançado pe-

çâo alemã estão incluid as também Rio, 4 (A. N.) - O sr. Gas-I compreender,
.

tais processos, lo sul, e sim pelo norte. Tro-
as tropas germânicas localizadas tão Vidigal, que é político eX-j

como homem que sabe respeí- pas do Sétimo Exército norte
nas ilhas Hcil iogalarul e Frissias.

perimentado e cheio de tríun- tal' o adversário e exige do ad- americano, depois de passarem
Pela manhã a emissora Oslo, anun-
ciou a rendicão das referidas íôr- fos partidários, falava ha dias, versário o respeito mutuo, e ao largo de Instenbruck, na

ças germânicas. Como se trata. de' antes de seguir para S. Paulo, ventendía francamente que des- Austría, atravessaram o desfi
uma notí:�a ex:l'.�, pO,demos, dizer a um amigo sôbre a educação Ilustram os nossos foros de po- ladeiro e invadiram, assim, a

que a J11eSma U I O�l apenas 'p�10 politica vo civilizado as campanhasfalo de ter atendido a rcndicâo. .

_ . ..' Itália pelo norte, situando-se a
Outros despachos divulgados esta As retalhações pessoais, os aSSIm orientadas, quando o 29 kms. do Quinto Exército.
manhâ sôbre ::JS hritânicas em ler- ataques á vida íntima e as Cl'Í- que se deve reclamar é o deha- Espera-se que ainda no correr
r-itório (lina�narquês. ta�ll�élll não

I tícas malsão contra pessoas de te de idéias e afirmação de do dia, as dois exércitos façamforam ('�mftrmac]os oflclall�le.nle., homens de Estado e políticos princípios.Tanto Informantes gerrnãnrcos I .....,. junção ao norte do lago
o

de
quanto círculos oficiais aliadas eram francamente repudiadas O exemplo dos Estados Uni- Garda. Relembra-se, a propó
revelaram que até o momento ne-, pelo ex-diretor de carteira de dos e mesmo da Europa, prin- sito, que o Sétimo Exército
nbuma fôrça �liada atravessou li Exportação e Importação do cípalmente da Inglaterra de- partiu da Itália em agôsto úlfl:()nt�ll'a da Dinamarca ..A, <:()ncl�- Banco do Brasil e antigos par- veria estar permanentemente
suo sobre a luta em tcrr-ítorro (11- . _ timo, para invadir a França, e

Jlmnarquês foi 1l10tivadn, ao que lamentar, que aflrmou nao aos nossos olhos, voltou agora, depois de passar
APENAS c-s 3,00 pela Alemanha e Áustria. A

Com essa ínfima quantia Você
está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópolis.

. Roma, 4 (U.P.)-20 mil pessoas estiveram presentes à gran- _ ._�---

de manifestação realtzada na praça veneza r,efere;mte à ocupação Prorrogado o prazo de exerclch1
de Tl'i,e�,te pel?s soldados do 11lar:chal Ttto. A .malllife<sta�o, dos atuais vogais
como nao podIa d'eixa:r de ser, fOI tumultuosa, <hante d.as rac-I . .

ções nela .reipres1entadas.· O� estudantes exigiam a l'cilnltegra- RlO, 4 (A. N.) - FOI ,r.rorro-
ção de TI'.ieste à ltál.ia, contriJ,ri,ando a poSiç�,o dos comunis�as I gado.

o pr.a�o de exerc�clO dos

que também eram atacados pelos monanliUlstas, que apOla- atuaiS vogaIS e respectlvo� su

yam 'Os estudantes. o.s n1.anifesbantes foram disipersados pela I plentes do Conselho RegiOnal
llolícia angl'Ü-ame.ricama. do Trabalho e das Juntas de

C'OnCiliações e Julgamento,

Pedida a extr�dição, de ,Layal li�;!�l������Ecâ����t�liPa,rÍs, 4 (U. P.) � o govemo ele PariS decldIU enVIar uma do Trabalho
�

nota a Franllco pedindo a extradição. ,de LavaI e dos demais
.

_

franceses que chegaram ao tel'l"itóri,o espanhol e se encontram No har e no lar
1'(�clOlbidos Çl- Fbrtaleza (l� Mont Ri'ch; nos al�redores de Ba,.l�ce� K N O T

�9U.fl" uáo 4eve faltar

O MAIS AN'l'IGO DURIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

P1UÍS, 4 (U. P.) -- Na opinião do marechaã von Runds
tedt a Alemanha foi derrotada porque os aliados possuíam
tremenda superioridade aérea. Von Rundstedt afirmou mes

mo que a ,eficiênJda da arma aérea anglo-americana foi talI
que chegou a paraltzar a máquina de guerra do Reich.

COMBATENDO OS JAPONESES 1 SUA MODAAno XXX I Floria:lópolis - Sábado 5 de Maio de 1945 I H. 9366

Como se �eu a ren�ição �e Berlim
Moscou,4 (U. P.) - A rádio meu-se dum posto de coman

de Moscou descreve hoje, pela I do russo, e dele saiu um solda

primeira, vez a rendição de I do alemão conduzindo uma

. Berlim. R'efere que um carro I' bandeira branca. Em seguida,
blindado de transporte aproxí- desceu o comandante da guar-

.·;·�;JjJa\:;�t·:····,
--- -_._- :".

Na fotografia vemos veículos Bren Lança-chamas, conhe
cidos por «wasps» queimando as posições inimigas
durante a travessia de um .rio. (British News Service).

Cessou a lula na Holanda
única resistência encontrada
pelos homens de Patch, 11'J

desfiladeiro de Brenner, foi
oferecida não pelos alemães
mas por um grupo desnortea
do de italianos, que talvez
acreditassem ser esta uma no

va invasão nazista ..

Sacrificado mais um líder nazista

Dispersados pela polícia

-n ESTADO»
Avisamos ao pú

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

plar.
A DIREÇÃO.

Patriotas austriacos ocuparam Insbruck
Zurique, 4 {U. P.) - Um jornal desta cidade informa que

patriotas austriacos ocuparam Insbruck, importante centro de
comunicações na linha do Brenner. Pouco depois, aeI'i8scenta,
a,s pontas de lança blindadas norte-ajmel'icanas çhegaram à
cidade.

Os 7· e 5· Exércitos estabeleceram contacto
París, 4 (U. P.) ._ As fôrças do general Pattoll Dcuparam

Altenberg, :a cinco k111S. ao 110Toéste de Linz. Outros despa
chos confirmam a OCUIJa.ção de Insbruck pelo Sétimo Exérci
to aliado, que ta:mbém aü'avessou o passo do Breml!er, ocupou
a ,cidade do mesmo nome e estabeleceu contacto C0111 as fôrças
do Quinto Exército na, Itália. Nessa grande ofensiva, as trolplas
norte-americanas avançaram seten,ta kms. desde que se lança
ram ao a.taque na, zOllla do Mitltenwald. Os soldados do Sétimo
e 5° ExércLto :nloo:te-americano estabel>eceu contacto RlIa, cidade
ltaH,�ua de VitiJ;l'ello .......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO--SáAado. 5 ele Maio de '945

s. Pio V, Papa e

�nfessor
E.te sucesà'bt- de S. Pedro na

Cátedra de Roma delperta oin<la
hoje; simpatia e admiração. lVfi
guel Ohislied .- Q8Iim lIe ehnmc
va o santo antes de ser Papa .

nasceu ao. 17 de janeiro de 1504.
em Bosco, perto de .Ale..andric..
Tendo apenas 14 anos de idc.de
entrou para a ordem de S Domin
gos, rnerecerrdc , em breve. a cori

fiança do cordial CoraHa.. Querido
êste, com o nome de Pio IV. su

biu ao trono pontifício, deu e Mi
guel a dignidade cllrdinalícia. De
pois da morte de Pio IV. foi Mi
guel, principalmente peloa eafor"ços
de S Carlos Borrorneu. eleito Suo

B 10
mo Pontífice. O novo chefe da

resses pessoais. r , ' ,r"cressa a Clhi'e 11111 ,leres: Igreja estava preparado pClra as

Queremos ideais. programa.s, planos de ação. Estaremos tarefas gigantelOcas que o espera'
com os idealistas, Idóneos (' rc'alllwntp detelntores de «reden- Na edoleseencta, na Reguladoi, tónico, vamo Suo inteligência e hobilida··

dais. idade adulta, na "idade
de noa neg6cioa eram ajudados

Na-O
- enn-doloroso, A SAUDE por uma grande santidade pes-podemos aplaudir regiru8s que já Dão existam, tais <ritica", as Irregulsrlda- DA MULHER representa 5001. Ainda no ano de sua elaiçfio

r orno O comunismo, o socialismo e <1, própria dcmocracía no des no funcionamento do 1566, foi publicodo o Cateeilmo
sentido que até agora lhe tem sido dado. Seremos pelo regime uma garantia de flor-

I
Romano, um rnâ.nual da doutrina

que reunir maior número de medidas ecouomícas e práticas organismo acarrêtem para melldade para a ssude católica destinado 0011 vigários Da
, a mulher uma infinidade mesma fora'lo. trabalhou enérgica.sociais que revertam em benefício do povo. Regime qIH:' <18c,1'e- feminina.. J mente pelo refor-ma do MisSQI e

te a ditadura da alfabetiz.ação, da saúde, da honestidade. de dores e contratem- do Breviário. Nas suas medidas
Projeta os trabalhadores, dando-lhes logar digno 110 seio pOSo Ha, porém, as Que A SAUOE DA MULHER pol it icos não foi sempre feliz. Con

ela sociedads , def'enda o Intelectual, ampare os velhos e doen- se libertam 'disso: são as é o remédio que traz no
tra o maior inimigc da cristan·
do.de, porém. oontrn os turco.

t es, prestigie a mulher e a inrância, prOmOY3 a imigração ra- que usem A SAUOE DA nome o resumo de suas mondou uma froto. formada pelos
c.i ona I, amplie a assistência social, garanta a liberdade, ímpo-. MULHER. virtudes. navios pontifícios. espanhOell e

nha bôa alimentação, incremente esportes, faça estra das. in-! 1 veneaíoncs . que ganhou a célebre
rentive a indústr!a, mr-can iso a 1a,-0I11'a, «o nr.r ibu indo assim! vitórie de Leanto e que quebrou,

para O enarandeclmento do país. I, .

A S�UDE D� �n. 'l'I.' i.IE· v.,lI!.. I para sempre, o poder marítimo
<J ,a �j 1ij tI � � ,do ;'1lomi:::!'"o. Grande devoto do

Somos todos os patriotas, pelos idealistas e não pulos po-] .J.' l· j- 1.:&1 \t �.J..m _'j I ki' Santíssimo Sacramento e de Nossa
lft.icos. Se isso é ser comunista, somos comumistas. Se isso é i Q�l!!§a:m;�IBIII&111!I!!I!III!lIII_!lIIr.lt.Sftnaa_ Senhor'a, era Pio V, na vide par·

demor.racia, SOU10S democrat as. Porque acima de tudo SOUlOS I ticular, de grande eeveridade poro

pelo Brasil. A mineralogia brestleue na éonsigo mesmo. Morreu em l:

--. ------...�..��

estrat;�::JO�a ,��::::s (gx� NUOSVIIOOS Se
de

mai;a:to1S::. -Domingo
clusividade do C'I};C para '·Oi 11 O ,S.JOão dianta da Por-
Esta:lo"). COMPRA e

I ta Latina
A exemplo rlo que acomteceu VENDE ! O Evangeliata �. João foi o úni-

'" t 1 1 n 14 •
co entre oa Apostolos que teveuuran e a, guerra (e . ., , o t t I M

I ' Idí
mor e na ura. os. nem por is.o

Brasi mesmo ante s dp pres- j l@n;a. poe- escapou às perseguiçõe•. quinhão
tar sua cooperação armada,

ál
'

tUhllules'{r .aPAQ- de todos que querem conforme Q
.

-

no, ance. d t' d C' t ro_ S 1
-

ztaamtesca luta que a Inala- .

IA
ou TIna e rIS o. J:Mtava . oao

,... to> b lng es, etc. em Efeso pre"o d t dterra com seilS aliados enlpre- .

" n o.e conve.r en o.
pudeu centra os totalÚános "i

I
Romance, Poesia, Religião, Aviação a muttos. qucmdo o Imperador ro

J. MatemáticC' Física Químico Geo- mano DOrtUClano mandou-c pren
auxi liava os aliados com a:5 logia Miner�lollia

.

Engenha;ia cio der e levar p(ua Roma. Aí tentou
suas ene rmes fon tes de mine-· vil, �ilitar e na�al, CorpintariCl. por, todos os meio. a fi ..mez'u do

'.'ais estratégicos. Desenho, Saneamento, Metalurgia. Apostolo. Quando. v�u frul-tl'odall
Eletricidcde; Rádio, ]I.'táquinas; Mo, tôdalil 011 suas tontativas, mandou,

HOllvó' OU1.sião atr que se u d' 1. tores, Hidrdulioa. Alvenaria, Agrl n m acesso e raIva, ançar a

ifil'maY3 ser o Brasil o ún ko <:ultura. V3terinária. Con�abilidade. João numa caldeira de a:z;eite o

,:] íS .que est:lViL j)l'esen te en1 Dicionários. etc. etc. lerver. Moa, Deus que vela sélbr.e

ouo, OS "("0"'" de luta. por iTO
...... - ......

·5�SE ���:t'q::- :·:n�:�:·.i� �:f� ..:'�
isso rple a no:'�'a bO'l'l'a'cJ1R. 0.

'

mínimo. cousa. Saiu. pelo cont•.á
nosso' tungstenic,. o 110SS') cr.is- li do S. João da provo mais forte

EDITAL (Pra:lf.o de 30 dias) tal de rocha e t.odos os prOCíU-i .... �

e ileso. Então, o imperador exilou

f
..

M
..

1 tos E�s1T<>t('0'í('os hrasi1eiJ'os fi-! Para allivlar a Imtaçao. desprender ., confe�l!or da fé para a ilha de
Devidamente autorizado pelo sr. Cel. Pl'e;elto umclpa , ' . u. -h . > , ,

. I o catarrhQ e pôr tenno á tosse, der· P:ltmc.liI, onde êle escrneu o Apc.
convido a todos os proprietários e arrendatários de terrenos gural.'am 11M tanqlH"s, nos Bpa- reta um pouco de VapoRub em eali.pse,

que ainda não terminaram o tempo de arrendamento a COrD.- 1'1'11108 08 rárH'), nos eanhôes! aguaferventeerespireseusvapores' , __o

parecerem na Administração dest� Cemitério dentro de tr�nta p nos aYiõ('s ou na\'jcs em I medicinaes. Ao deitar-se, f�cdOM Horário das Santas Missas
(30) dias, afim de fazerem o reglstro dos mesmos em llvro 'lção llGc: Ull.J1pOS de ha.talha, i

o pescoço e o pelo com
para Domingo

competente. C0CS E' mares elo mundo, Ago-! Catedral: 6.7. 8e lOhora•.

Outrossim, aviso a t0l1os arrendatários ele terrenos cujo� ,'a ree('hemos de GO}t,3 inf'JI'-' ,�ovenQ: às 19 horas,

prazos já terminaram, para, no prazo de trinta (30) dias, a moçôe.s. de qUf' De municípío I
� .' I E7'3g�sl'a:a semana: Missa: ns

eontar da presente data, requererem novos arrendamentos ou I de Lmzl<.UJa foram dec:;coheJ't,as!
--------" Igr'e]'a da S· F .

. 7 9 h
_ ',. . . . . I e . ranClSCO. e oras.

exumaçao, sob pena de fmdo o refendo prazo serem os mesmos 2,.Tan des JazldaR dp ('hnm11o, I MACllADO & CIA I Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho-
exumados e transferidos para o Ossaria Comum. gale'J9 e salitl'p. Como nin-

•
ros.

Administração do Cemitério Público de Coqueiros, Floria-l gue.l1l ignora P�,Sf'·S lTI. Íl.lerais são Aq@ncias e �epresen�ações e� Gem.l Pur�ssimo Coração de Maria (Pàr-

nópolis, 26 de abril. de 1945. de grando importância pa,1'a a
MatrIZ: Fl�rlaIl6pohs tO/: 8 hora•.

(A ) P d G M "ll
.

l' t' b '1' 1
Rua João Pmto. n. 8 Igreja. de St. Antônio: 7 e 8 horas,

.
S8. e TO ennano u' er lnf us na e lea, �en( o eneo- Caixa Postal, 37 Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.

Administrador rajador o teor de 86,55 de Filial: Crcssciúma Igreja de Sta. Ter.sinha' '8 hora.
"-""":""'"I'IW chul'nbo e 13,45 CIp enxofre, Rua

..

Floriano Peixoto. !/n (Edi�, Capela do l\tonaerrot: 8 hora•.
!!II--.'-II!Iri_----------_..---ISlI------III!;a.lpm de Ye8tio'í()� {le antimo- Pr6pno).-Tel.g:c�al.: PRI��� Asilo Irméio Joaquim: 6 horas.

d d 1 '. . b. , .Agontes nOI pl'lnClpOlt muruclpla. Saoo dos Limões: B hora.

ver a e. IlHO e ZIUC;O. O "'��11 1'1" tambem do Estado Ginásio: 5, 6, 7.30 (só alunosl, 8,30
I apresenta nm teor de 84,051;;' horas.
'de nitrato cl�� ])ctassio, E2SPS Prefira nma parte de seu Capela de S. Luiz: 7 a 8 horas'

'

! C! l' t b trôco em "Selos Pró Doente Cnpela do Abrigo de Menores: 7
. e�CO.)nmen os ?. rem para o

Pobre do Hospital de Carlda- horas. (todos 08 dia.).
I
Bra,sil arnpl<'s horizontes e Trindade: Matriz: 8 horal.

I evidenciam a extraordinária de". e estará contrlbnlndo para Trindade: Chácara dos Padres: B

! l'iquesa do nosso sub-solo. qne êle tOID6 mal� nm ponco horas.
, de leite, t.enha melhores medi- Ioéio Pesséla (Estreitol: 7,30 igreja
I C;misas� Gravatas, Pijam<r! camentos, mais confôrto nu 9,30 horas capela.

"
M eiss das melhores, pelos me. leito de sofrimento; etc. etc... São José: 8.30 e 9.30 horas.

roores preços s6 na CASA MIS' (Campaha de Hnmanldade Comprar na CASA MISCE-
, CILANEA ... Ruo C Mafra, 9. do H08pltal de CarIdade), LANEA é saber economizar ..

o idealismo patriótico da ilnprensa
{'II ulo de Campos 3f011['11

Presidente do Centro do Expalllsão Cultural.
Na hora conturbada em que vivemos sob a apreensão dos

acontecímentos políticos, apenas podemos vislumbrar a traje
j óría nítida do nosso ún ico pensamento e decisão que consís
rem no idealismo de nosso patriotismo.

Não obstamte tôdas as tentativas e manobras dos homens
da política, o povo mantem-se à parte e independente e ainda
hão corporttícou sua atitude na pessoa de quaisquer candida-

Seja 10 santo do dia

_--_.--

\

�

tos.

Io idealismo da imprensa, aüicerçado na solidez da abne-
gação, do sacrifício e do despreendímento que tanto caracterí
sa os jornalistas do ill1Jtel'ior, não será vulnerável a corrupções
e ludibrioso

'rodos que lutamos pelo restabelecimento do direito e da
liberdade, temos grave responsabilidade e, essa, não será de
sempenhada no apoio a misr.ifioadores que só oogitam ele inte-

��AO E NOÇIVO AOS

�_............ .�_........-......�.....-••-..w...............-.·_-.·A-,.,.-......-...·----...............
•...-...--·

Prefeitura MU.!1icipal de FlorÍonó ..

1

polis-Cemitério de Coqueiros-

Esta
/"

e a

-

Sapatos de todos os modelos e

modernos. inclusive Sandolios para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus calçados st!m visitar o

t«Tamancaria Barreiros)

dos tipos maís
praio ao alcance
por verdadeiros

RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

II • CP 4 6. Stpu se. iR a $ .• 40 .4144 $ $2 a 4 W4 as! , .... , I :

� ...

c
Sedas, Casemiras e Ilãs

'$,. '$j' .�. a(OSA
(-)RI-AA N]�)O SOA RPFJLLl

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

iT
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$0'__.'0 oiA.��ato8�.f'oa
O Bscrlterio: de Voord.lnter-American8, realizará hoje às 19,30 horas, DO Instituto Brasil-Estados Unidos,
ulDa demturtFação cinematográfica, apresentando novamente, as películas (Prelúdios da 8uerra» e

(�ns nazistas atacam», respectivamente o 1.0 e 2.0 filmes da série «Porque estamos lutando».
Devido a falta de espaço é proibido a entrada de crianças.

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

'VIDA SOCIAL

•

João Olegerio de Sousa
Registra Q dato. que amanhã

tranilcorre . o oniver.ário notolfcre
do nossc elltimado conte:t-l'6neo sr.

Ioão Olegario de Sotllia. acatado
• industrial, relidente em Ponta de

Sra. }: eddl:t::: Pin to
.

Boebaid Baíxo, São José. O distinto aniver
. A efem�ride. que hOje. transcorre I 8Qriante' será alvo nessa data de
o.uinClla O nataHcÍo da exrno: sra. I

inequivocail demonstrações de sim.
Y•.clda Pinto Bonbc id, dig.na ••pô: patia. e apreço por aeus inumeros
� do It'. dr. Jo.é'Felippe Boabaid. amigol. à.s

.

quala no. a..ociamos
odvogQdo reside.nte nelta cida.de prazeirosamente.·

.

Sra. Leléte Campos Berbato
.' 'l'rQnlcor·re. hoje, o aniversário
notoUc10 . da exmo. sra. Leléte
C.ampós Borbato.; digna eapôao do
.r. moja.r �entil Jcãc i;!cuhnto, do
Exército Nacional.

'. .

ANWEB8ABIOS

De$: Medeiros Filho
· "...blDla Q data de hoje o tranl

c:ur.o 0.0 natalicio do sr- des. João
da SilvQ Medeiroll F-ilho. prelíden'
t. do Tribunal de Apelação do
·r..toÇ!o;

.

..

Luiz da Costa Freyesleben
.·n.Uue, .hoje. o aniversário no

t.aHcio do sr. Lui:t da Costa Frey
_l.h.n., churgiiio.de.nlieta nesta

cllp.l1:a I.

o iii" Lauro Costc :

o sr. José Licínio Lopes;
a ,rito. Rute Gornes :

a menina Aní Braga;
a exma. ara. Dilma Taulols de

Andrade;
Q exmc, na. Angelina K. Pio,

za. .

Fazem anos amanhã:
a exmé, Ira, Maria dos Derel

Resende;
Q oxm.a. ara. MariQc B Barreto;
Q exma src , Zilá Gevaerd Vieira;
a exrnu . ue. Celeste Lope. Ma

II fra, viuva do ar. Aqapito Mafra;
Dr. Matcílio ]. da Sílva

I
o sr. lorqe Aterino;'

Medeiros" a IIrita, Li!ni Leal;
A••inól-a. o dl:1ta que hoje t.ran•• !. o sr. João Ferreira da Cunha;

cor're e-. oniver.cirio nQtolfc�o do I
o sr: d�. Alfred.o

. Barbosa Born j

.�. 4&' NClrd:U.o JOGO da'.' Silva I a Inta. Cormehta PalsCIIs;
M.dru�. ínteqro h.lill' d. DireLto o SIr. Adolfo Chie.righini. fundo'

a'Q capita'L .
. ! nário da firma Carla. ·Hoepcké

•

IS'
A.; ..

N t N ti
. .

o sr, Guetàvo Arantell.
ew on . "ce i' __

A lOio.tQ de GUl'IQnha .QlIIIinalt;l o N" I t.tronseul(lo tlQto.lí�o do 5", .�ewton I ase men. os.

�.ç.ti, 1l0'� diltinto conterréLneo'l ztta« Maria.
,

.

.
--

.

O lar' do di.tinto cOiloI, sr.

FA.Zr:�1 AXOS "HOJE: ,Theodoro Duecker .' d. Dilza Li·
a ell'ma, ·lIra. Angelo M. Pacheco; i vt<lmento·Duecker foi enriquecido.
• nitu>NiléiéG Silva Av.ilo, pro. dia 2 de maio COI'�lIInte. com o

f.'ael'G. nounolisto, nascimento da robustO. Zilda Mq.·
o Ir. los. Antoo·1Q 4" L.uz; r,io, 'ocorrido na Casa 1. Saúd.e S
(1 Qma. Iro .. Bento. d& Sou.z�; S.baatião.

VENDA �OB RECEITA MEDICA
. .

.."'.... "",w..� ..� ""'.....,._,� _,....,.

C_Beêrte siufoBleo
f"inalmente hoje, podmemos

llOV�.I�.lCrlte 'ouvir nossa bri�
lh.ante .0 com:agl'a-da OI'lquei�
tra 'Sinfônica, -/. em seu 3°
COll('�rr.o) a ser realizado nos

elegantes sa.lõ€,s do. Lira Tenis
Clu·b,e, CO}ll. iníc�o às 21. h-oriliS.
Ultünam, )8 deiUcados lüU� .

siC.i��s da S�niônjca, o;.; €:11 .. 1saIO!': para es�a nova at'ndição.
Novos nÚl11E;.ros, 0$ mais belos,. I
dos Jnais fé1�m1.lso8 composfto" I

... re8,·· ('oJ;npõern o caprichoso
vrogl-ama eÚlborado.

.

Des'Sarte. acarrerá sem dú··
vida ,I. ao Üra, t.odo o n01':80 I"gl'and-lUOlld��' artístieo, de-.

S�josO de pr.eseneiar. e aplaiU� Io'ir calorosamente eSl3i} novo

�spetác1l1o de fino enlevo es�

pil'itlral. que. nos pt:Oporcion'a
a S. C. �lnsical p;o,r intermédio
de sua magnífica 'Üsquestra -
a Ol':llUe�trA .Sinfônica de Flo
l'i.anõÍwl1s .•

.T. P.

1---'---'
!

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

Rua Tiradentes n. 9 - Florianópolis

FARMACIA ESPERANÇA
Ce I'umaee.tleo NILO LAU8

.Sociedade Uatari
Dense de Medicina
Da Soeied·tde Catartnense

de Medicína, firmado pelo sr.

dr. Isíase Faraco, 1° secretá-

�!�': re�i�e��s: ;���!n1� ��={
-== ..��----

&"hh�"."h
...... w ..

:_
munícar-Ihe que, em sessão COMPANHIA ALIANÇA DA BAIA
realizada a JO do COfrl?l?te, f?i Fadada em 1878 _ Séde: B A I A
empossad� a nova �lretorla INCENDIOS E TRA.NSPORTESdesta SOCIedade, que flC0U as-

sim constítulda: Presidente,
Dr. Artur Pereira e Oliveira;
Viee-prüsidente, dr. Benoni
Laurindo Rihas; }o Secretário,
dr. Biase Faraco; 2° Secretá�
rio, dr. Roldão Consoni: Te�
!'loureiro, dr. Antônio Modesto
Primo; Orad,H', dr. Polidoro I
S. Tí�gc.
Aproveito a oportunidade

para apres1entar a V. S. os pro
testos de miill!ha estima e aprê

Preei.a-'.e grande quantidade de CO".
borboletas azuetf. c_onhecidas como

-

Somos grato\' à ge:ntileza da
MORPHO AEGA. muito comum no

cOllluni.cação e formulamos à
Braan. Paga-se a 'dinheiro qualquer
quantidade Paga·le Cr$ 250 por novel diretoria os melhores _ _ - .,.,- *"'..- -.. ,.,.._ _-

cada horboíhe:� MORPHO' AEG� I
vot0S de uma feliz gestão. ,.. , _

em bôal condlçoM. Respostas para.
- Butterfly Co., 297 East 98 th Repto de honra emStreet, BroocklY,n, New York.

-..v.,.__ �;:.��.� �:.!: _ torno de um livro

.oJe ........ _..._.,........
............................. - 11-..-- - .....__

&rtIpa Ce lIoftaeIiIÍI.
......... • 1tlUI'" �u. •........a- ____

Clfr.. 40 balanço � 1941:
,capItal e r88eM'aB CrI
ResponsabUtdedes •... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr'
ReceIta , ...•••..•••••. , ..•.••••................•.. ("T$
'Ativo •.•.••.•.•........•..•.............••...••.. Cr'
StnI8troe PllgmJ ll� ttltimos lO anO!! ............•... Cr$
�sab�ea CrI

74.617 .0�5,�o
11.&78.401.755,97

84.616.216.90
129.920.006,90
86.629.898,90

711.736�:401.306,20

f Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Belém, 3 (Via Aérea) Dr. J. ]. DE SOUSA CABRAL

Respondendo a I','�pto de hon�
ra que lhe foi lançado pe,lo s,r. I ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
Mário Chermollt, a res.peito

I Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. Idas referênri.as que o mesmo

faz ao seu livro "A caminho ����������������������������
-la hi�tória", o desembarga�
001' :-Jogueira Faria declarou,

I em nota publicada pela im�
prensa: "Não retirarei do meu participam aos parentes e amigos Que sua filha DAIL
livro uma única afirmativa. MATILDE DOS SANTOS. professora do G. E. Osvaldo Cruz.
Esse livro é sincero e verda- contrat&u casamenlo com o sr. Arnoldo Fiamocim. funeio-
deiro. e até moderado". nário postal, resillente em Rodeio.
o sr. Mário Cherl110nt pro- Estreito. 21 de abril de 9,.5.

.pusera uma ('omissão coinpos- -.-------------------,-----------
ta de a1tàs auto,l'idade.s fede� f'ARMACIA ESPERANÇArais e estaduais para que jul- A SUA FARMACIA
gasse a sua atitude e verificas�
se a� inverdades ('ontida.s 110 I.. Co...." lIafn, 4 • 5 - FONE 1.1.1
livro a seu res.peito. Eatrela I dolllldlle

•••• V'-'

1lIRET08Iil8: - Dr. Pan.f1Jo cS'U1tn J'Ndre u 0U'n.lll0, Dr. J'Nllm
de SI • A.nfaÍo lIa.orra.
�clu • .uHceDCIU mil COClo o MlT1tór1o nadooaJ. - IuCUJWJ DO

O!'U&'UlL Reculat1<llw 4e fiY&l1U nu prf.n.cl�� da Am&1ca, lIIu:ropa
• Ah'1ca.

AGENTE EM .FLORIANóPOLIS'
C AMP O 8 L O B O .. C I A. - Rua Felipe 8chmI4t. ...
C.lxa Postal II. 1. - Telefone 1.081 - End. Telepo. -ALIANCA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt; BLU'ME·

NAU. BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

ADVOGADOS

Pedro Laurindo dos Santos e
MatUde Fernandes dos Santos

". CAr"A%.ra.ra.
Iniciará: a partir da pr6xima 2a.feira (dia 7) •

.. .A_':L:: '

.

.

' '11 '11
•

a sua grande liquidação. intitulada «FESTAS DE
.1 W.·,/ r _;

I MAIO», - Vendendo todo seu stock com grande
.' '

.

\ redução nos preços.
'\: .

.

.

AGUARDEM t· APROVEITEM I
rESTAIS DE MAIO - A PARTIR DE 7 DO CORRENTE - A cCAPITAL»

i I f 'I" llf'
. 1,01104 ,w .. :1Ii1441-(," t' "., � 'I' ,
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VENDEM-SE t!I·,'---------,--!.!!lA!l!v�!�!�Em APUCARANA, Norte do Paraná FILHA I MAE I AVO I' s��:�\�·i�s(E�;rasiJ���Spa-
:D:oi·s grandes armazena um CDm instalações de maquinarias caernbú, com a presença de aI,,:

e outro pará capacidade de 30,00 sacos, maquina de arroz, To ...las devem uSAr a tas autoridades, ·foram . inau-
nova, produção diaria 100 sacos beneficiados, maquina de café .

t. .J ...
.

.... �. .

.

gurados os jogos do VII .Cam-
400 arrobas, moinho de fubá, locomoveI americano 10 H.P.

a[I��� r
. peonato Uníversítárto Brasl-

nominais, 3 otimas casas r esidenciais, uma com água e esgôto, =. ::--._7' ?' 'gII'C i I! '!.!,� leiro
'

luz eletrica Da porta. poço com bomba automatica e reser-
_ .._,._�I_ 1IIII!l! f ,I .,.... Após O desfile de cerca '(te,

vatcrío para 3,000 litros de água, area do te freno, S,OOO me- 700 estudantes, foi realizado ia
tros quadrados e.a 100 metros da estação. Preço de ocasião, (OU REGU LADOR VIEIRA' juramento do atlet'a.. Falaram
filem intermediaria. Rua Marcos Arruda. 348, SãoPaulo.·

,.

I nessa ocasião o �pr�sid���íi'.-e <la
Tratar com Cimino, ou na mesma localidade. Maquina Santa A MULHER EVITARA DORES ' Confederacão Br.asileira de
Clara. Alivia as Cólicas Uterinas

'

Desportqs 'Univeífuitários e 'Um

representante dos" uníversítá
rios pauâístas.

Os josos foram íntcíades
com uni encontro de f tltébo I
entre as representacões minei
ra e tlumínense, veneende os

mínetros, e de um jogo de ce
tebol entre os "fives" de São
Paulo e da Bahia, vencendo tOS

.

pau lís tas,

Venda de terras 1
Vende-se uma área de ter-I

ras com 9.000.000 m 2. (novel'milhões de metros quadrados,
medidos e livremente desem
baraçado 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 uma grande
quantidade de Pinheiros para
Industria de Serraria e diver
sas qualidades de outras ma

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

��e� °â�i�� e�pqa��d!�� 1��·� Se'iViÇô--vófúútàrTó"·-w
montar qualquer .máquína de

t
· -

serraria e outras maquinas. COR ra OS nlpoesMisto com êste terreno existe ou» w a, (Iutcralluuo} : o ser

diversos também com grande viro do Exercito, Marinha e Fôrça
uantid d d 'h' Aér ea cauadensr-s centra o Japãoq a e e pinr aIS para será voluntúr io. O Prinrci ro )linis-

serem provavelmente vendi- Iro. sr. Xlackenz i e King, anunciou
dos, Êste terreno 'distante da r-ecentemente a medida do govêrno
séde de Urubící 18 quilômetros na seguinte rlecl.u-acâo : Com a

sendo 12 já cortado pela es- gt1!'I'J'<1 na EW'O)1H JJt:ogredin!lo pa-
. ra uma cnnclusào satisfatória. tor-.trada de rodagem de Urubicí na-se ouortuuo que cu esboce 1>1'e-

. a São Joaquim, e o restante vemen!c o serviço adicional que
terreno facilmente de fazer podcri a ser requerido d as nossas

estrada. Na barra dos ditos Jôrças canadenses de [el'J"H, .111<11' e

rios têm uma queda já medi-
ur sob as c ircunsf âncius que exis-
tinjo quando a vitóriu na Europada com 70 metros de altura. for conseguida, (' r-in pnrtir-nlar

Quem interessar fazer qual- (fIH' PU indique a parle que está

quer negócio deve ter entendi- designada para o Cunadú tornar
depois, na guerra contra o Japáo.menta com o proprletário sr, Na Europa não é necessár-io só-

João Trindade Vieira de Sou- mente assegurar li comp letu YHó
za, residente na séde de Uru- 1'1<1 JIIas essa conquista deve ser

bieí. ('onfirlllllda e n c,on[ínlltl lllanuten
ção da paz �sscgllracla. Ondp for
ncc('ssúrio, depois da epsSil�:ÜO das
operações lJlÍlilare.�, o Exérdlo
Inter-Aliado co"tiIlllarú na Ol'lIlJa
cão da Alemanha. O tamanho des
,sas fôn,:as tem sido fi xad,o para
dar ii C'onlínua segurança til' que a

Alpmanlla não es!úr;Í apta a I'esis-Ilir Oll ;1 c\'adir-se das condi(J)es
que sel'üo impostas sôbl'e ela. A
lar0fa (Ie manter essas fôrc:!s s('rá .

repartida entre os aliados 'e lodos liserão represcnlados <Jpr()prinda
mente. De [PlllJ)O;; l'1Tl km !l'()S, t;()1l1
o progresso feito, e quando as eon

sidcra(:ôes de se.gurunç:1 (' s:llva
lllento permitir'eJJ1, serão feitas re

dllçõ'es no tallJanho desse Exér.ci
to de ocupaçiío, A quota (!tl(> 'o

ca-jnadá tem que tomar para manter
é modesta teodo em conta nossos

recurso.s t' o nosso inten'sse diré- •

to na Illanutpllc;10 e saJyag'uarda da
paz do Illuri'cjo. [lllcdia13ll1PIÜe
após a c('ssal:üo das .hosti]j{lades
na Enropa, progressiva !'prluç'i\u no

numero dos no,�sos so'ld"dos c ho
mens (lo ar, de ali'lIl-111ar, ('olll('ça
r::í. Tsto serú procedido alé à má
xim:l razão que 'fOI' pllssÍ\'el ·('0111

!:'mbarqucs eficazes, O lllllndIQ sn

pl'i<1o ,de navios é lllllito li1llilado
(' estes têm que ser divididos para
satisfncr as necessidadl's de to
do.<;, })!:'ve-se portanto, que algum
tempo deverú ser decorJ'i·do antes
que as 'nossas fôrças possam ser
reduzidas à p('quena qllota de (,<ln

jinuação requerida nas Fôrças
Aliadas para a ocupação da Ale-·
manha. Tem sido :I politica dos
flli:HI()� all' o presenlr ('OIH'erJtrar
contra a AJell111nh� todas as [ôrcas
que poderiil!l1 spr emjlrcgu(las ·'Já.
COl1l0 as lardas eslüo lcrlllin:lllt!o
os EE, 1.'1', COIIl a� fon:as que ti
uham lItilizáveis (�slão avlos u de
senvoJ"l'r UIlI treJlu'n{!o assalto
eontru I) .lap<lo. [lercnlemenie a

Forca �aval Britflllit';1 juntou-se à
frolil dos Estados l'nidos no tea
tro japolll�s, No Cananá. estes pla
nos tçm significado que, l'xcelo as

eXj)coiçõps ipara Hong ]\'()l1g e as

}.]Pl!luS. pnllie�mel1te t(,(]() (I nosso

esfórco milit:1l' telll sido aplii'ado
11a gúena na Euro])}], Em cOl1se

quem'ia a (fUestãu· da. nossa parti
cipação nos outros ('sfol'ços que
devem sef fejjos no é.�t(' tem sido
uC'ix::tlllj . par? J1m)l deç isãQ.. fina1
qnal1d,o foI" cbpgado o tempo e nós
fkarlllos li-vre.s 'para voHar a nossa

atençilQ P_SlI''l IIfluelc t�l-ltro·

Venda,..so PfJ�r motivo de
.

V U VIagem, um

q.uarto completo (moveis de
irnbúia), com 5 mêses de mo.

V�r e' tratar à Travessa
Ratkliff n. 2- terrea. V. 33

Vende-se
Uma Casa comercial, de óti

mo ramo, situada no centro,

Um motor e! etrico de
4 1/2 H. P., em ótimas condi·
ções de funcionamento
- Um l!ltlO, em Barreiros,

medindo 70,000, m2 com 2
CBl!,8,S.
Um estabeli7-ador de bôa

qualidade.
Tratar na «A Servido·ra., R.

João Pinto 4, nesta capital.

Piano
eOI1' !)rll se um, de SeeguO'da mãJ'
Informações nesta redação'

Motores pa·ra máquina de
(ostura

Usados, mesmo defeituosos,
ofereçam à Caixa Pastel 84".

10 v, ·10

hrdigueir·a
deS8uarecida

Pede se a quem encontrou ou

:elicontrar uma. cachorra de puro
sangue, ligeiramente branca. a·

inda nova.; entregar ou avisar
ao sr. Alcides Claudio, na Rua
João Pinto 5, que será gratifi
c"ido. Sv' 3

Alugam-se
quarto,' com entrada inde

peRdente e ótima instal"ção sa

nitária. Tratar na Rua Victor
Meireles 4 Z. 5v- S

A iB3u'lração da
poute gFal. Justt '

Rio, 3 (A. N.) - o chefe, do' .

govêrno recebeu o seguinte te
legrama de Uruguaéana, Rio
Grande do Sul: "Temos aele-
vada satisfacâo de comunlear
à V_ Excía. �.a ínstaíaeão dos

cm a .... ... • serviços da grande comíssão

Icentral
das festejos da inaugu-

C··ARTAZES ·D.,O D·IA ração ,da ponte <?ll!' Justo e da..

' prunelra • ExpOSlçaO Interna-
----__------_�-��--...._.""'.f!OI!II!,"!!'f!I,,!!I!'!!O!,..I!!O_.- cionaI de 'animais e produtos

HOJE 'ASADO HOlE:., d e r i v a dos, acontecimentos
------------�--------.........._--+."".- grandiosos que se realizarão a

12 de outubro nesta cidade. A
referida comissã.0 aclamou ini·

f cialmente o nome de V. Excia,.
para pi'esidente de honra, jus
tamente com o presidente da
Repúbl�ca Argentina, ministro
das Relações :E)ctériores e da
Agricultura de ambbs os

.

P4,P
ses -e bem. assim 0$ goverl.1;lidç:·

.

res do Estado e da Provínci�,
de Corrientes,

'

Comunicando o seu l° '

ato,
a comissão aproveita este en

.sejo para congratular-Se com
V. ExCia, por esta exét?pcio=:-·
nal oportunidade, Respeitosas
saudações. (a) Bayar Lucas de
Lima, presidente, Ivan Pache
,co, secretário".

TOSSE,
BRONQUITE
I:: COQUELUCHE

o mELHOR DOS mELHORES

Emprega-se com vantagernpa
ra combater a8 Irregularidades
das tunções periódicas das se
nhoras. E calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-�EDATINA, : pela sua

,,' comprovada eficácia, é muito re-

.-0:::--"""':0;"','1""-� 'w. celtada. Dev e ser usada com .

.... � confiança.

::J_
FLUXO·SEDATINA

enCl\n!ra.se.MAE t'ID toda parte.

lHltf.\.XJtU.E 1JO SKXHOR J.ESí:S "DOS PASSOS E HOSPI.
'l':UJ UE Cf\.RIDAnE UE I!'LORL\.�ól·OL]S

Fundado em 1765
EDITAL

! De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade con

vlrio aos senhores Irmãos e senhoras Irmãs, para assistirem 'à
- "MISSA SOLENE" - que se fará celebrar na Cap-ela dêsre
Hospital, Domingo às 8,30 horas, dia. 6 de Maio do corrente,
em comemoração a festividade da "VERA CRUZ". - O exmo,

revmo. P, Age'110T' Marques, a convite destra Imandade, prega
rá o s-ermão elo Evangelho.

Consistório em 4 de Maâo de 1945,
José 'I'olentiuo de Sousa - Adjunto-secretário

MATE: gelado
chá
chimarrão

(lHE (cODEON"
A's 4 1}2!" 7 1/2 horaS'

SESSÔES POPULARES
Sheile Ryan e Joseph ALen em:

Onde está essa mulher
r

Os • 3 Mosqueteiros· em:

Cavalo justiceiro
9' elO' Ere ,. com Ralph Byrd em:

Dick Tracy contra o crime
NO PROGRAMA

SEMANA DA PATRIA EM B. HORIZON't'E Nac, Coop
Preços; 2,00 e 1.00. Imp 10 Bt:JO$

• • •

A's 7 1/2 hores
ULTIMA EXIBIÇÃO

Um filme eletrisante, que prende a atenção do esp.ectador:

Ares de tempestade
com Chester Morris e Naócy, Kelly

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO 4x2 (Nac.)

A CIE�TCI� POPULAR n. 2 Short Colorido
A . VOZ DO MUNDO (Atualidades)

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

• • •

Simultâneamente amanhã ·no Odeon e Imperial
Lena Horne, Bill Robineon e Oab Callaway

Ismãos Nicholss em:

Tempeslade de r'itmos
No programa

Os funerais· do preside'ate
. .

Roosevelt'�
.

C.;ONCURSO ,',

1\.clr.a·,jao . qbe.l':tf:1 ríà. nUal do
1;10.1'1.0'0 �Qcia:nQl do Comercio S,A.,
dlilll"ta <:jc1�dB. eencurse par.o Q

admind� de tuntli.ondri'Os. dev·.ndo
o:s c�didc.to. Ql'fet.ntarem••• à
.�(1 o:dmi'rds-traçõ·o parÁ (is ..ela:
recitmj.nto. h1dtl!P!!n&Oveis.

. .

'F}oriunÓpóJi.;··24 d'. abril d'. 1946

_

A Gcrênets.
fltJJ:":A.-�""..:-...:rA-:'''''''''''·A·'-'''' ......_"... ,...." Ma...,. _.

. .

Chup.éus tr8�ad88
A' p:te$soa'qu.e há PD1..ko.$ eii:

89 lt:!'vou, por engano. da .�
cdsti,a ira catedral, um caapêu ,

deixando outro em Iugar. dêsse,
solicita-se ii fineza de vir deS".,.
trocâ-to à .rua Fernando Ma.
chado 65. ' .

ALVARO RAIUS
ctR�ROIÃO-PENtI�A
RUI Vitor M.lreles:, t8

CONTIUBUA
para a Çaixa de Esmolas aos Indi,.
gentes. de Florianó,t101is.

Sistemâ feltoviário londrino
. para .� aJ;ós·guena

Londres, (BNS) -- Hill plano pa
ra a I'êi'lrg'anlz.acào do sis[é,rna fer
r,o'viário e' 'metrD])olitano ('Ie Lon
dres, está 'sendo estudado por lUl1H
comissão· E'&peciallllC'nle 'nÚ'ri}ea�lá
peJo Ministério dos Transpot"t('s
ele GuÚra. Ent.r-e a� qu.es1õos exa
minadas contam-s,e: elil'ilinacão
rias pon'tes das 'estradas de � ferr<.l
alr'lVés: eh> Tamisa; elelrifi'(':.l'cão de
todas as- linhas fer'foviárias' que
atra'V'essalll a àr€'a urbana; cous

trll��ão d� circuitos Tllais profl.w
dos, li,gaita '\Ta'mas êstaçõe�. Co'gitn
se. igu'álniente, de uma estl'u,da
�tlbterTaiieíl �Q.b o Taroi�ill:':' 'u;

d
o

d

(
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o ISTADO Sábado. 5 de Maio d. '945 5

Visite, sem compromissos, a

ROSALIVRARIA
Rua Deodoro, 33

Flor ianópolis

Livros noves e usados,
em diversos idiomas.

Atende encomendas de

obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

.ó na

a SERVIDORA I

{o maior organização no

qênero n,uta copitoll

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

No bar e no lar
KNO'I'

não deve faltar

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Todos
MÉDICO
os dias em

Amaro

ISanto I

1
1Atende o qualquer hora do

dia e da noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunho

S.\NTO AMARO

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinico Geral de Adulto.
Doença. dQ. criança..

Laborat6rio de Anci,lillea
clínicas.

Consult6rio: rua Felipe Seh·
midt, 21' [alto. da Casa Pa

rai.o], do. lO 30 d. 12 e da.
15 à. 18 hll.

R..idên.cia;.rua Visco de Ourc
Preto, 64.

Fone: 769 [manual]

Rua Felipe Schmidt, 34

POINl � a· -JOUft
Aceitam-se encomendas

BAZAR DE MODAS' I
(onfeçóes -.. A,lta costura

Nevidades

I
I
I

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

Amortização de Abril de 1945
No sorteio de amortização realizado no dia 30 de Abril de 1945 foram, amor'

tizadas as seguintes combinações:
ZKE YNO YRJ ZEI RJP NUT'

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

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

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

e

Clínico�\�tsaLl�#� laboratório
���i:§ �. -

F=:
. � RUA JOAO PINTO,. 25 - fone: 1/148

�
.

\S>,
_

� (em frente ao Tesouro do Estado

nNRTOfio_GICRS Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Farm, Narbal Alves de Souza

Psrm, L. lia Costa Avila

I
I Novidades todas as

�f'!.-..
'

__se_ma_na_s-�alt� O desespero

I Executo qualquer tipo de mundialmente

c.'onlH'CidO
exclusivo

dentaduras, pontes em d,o CEC., para "O Estado,"),

I
O ou palacril. Conserto Podemos considerar práticum=nteour,

2 horas .nccrruda a guerra na Europa. En-
dentaduras em

ont runlo-se hritãuicos, norte-ame,
apenas.

I
'icallOS e russos, não haverá mais

I
CONSTANTINO SERRATINE .'spaço suf'icicntc pura a "ut í lizaçâo

Rua Duarte Schut el 11 Ias grandes massas de soldados que
-

gOt';l ali se movtmentnm. Pequena
Jurrela será suf'icienta para e limi
.iar os últimos grupos de rcsistên
'ia - e a maior parte podcrú v01-
.ur para suas casas. Pretendem in
,;leses e amei-icanos rliricir lodos os

seus esforços cont ra os japoneses, IUOIS esta guerra mundial Sl> porll�ra
',er con sidr-rada terminada. quando'não houver mais Juta cm parte al-

I
ruma. Os japoneses scnteru-sc im-I
:'otcntes para deter os aliados, já
.gora, (lll:J.J1,dO. os seus recursos

Hin-I'�__..
ia siili limitados. Sabem que, ven-
cirla a Alemanha. os ataques ao ter-
i'itú!'i,) mctrupnlitann do Irnper io
='1ipünieo e ás suas bases c instala
::iics industr-iais, se tornar-ão muito
.nuis violentos. Cresce dia a dia o

."CLl desespero e não encontram s()

IllÇÜO: chegam :;tté a falar de })ro
posta de paz, não desejando Imitar

.. 1 -, o exemplo dos nazistas. que penni-',Iii I
í

irarn a entrada do inimigo em ter-!
--------------- r ito rio germaníco, causando toda.a)c[esinüç,;(\ de que temos noticia. Se

IMachado & Veloso' <l mari.nha niponica não servil! pa-
, '.

d ia deter os aliados até agora, mio,Vendedores exclusivos
.

as
[crú qualquer utilidade, quando as Iafamadas máquinas de' ccs- lrútas hritanica c nortc-atucr icann I

ture marca «RENNER�, �Jl;,iei'ell: Sé' reunir Inteiras no Ex-IVendas à' vista e a prazo, ircmo Or ir.ntc. A aviação nipouicn
Rua Tràjano, 7 - Sobrado (' incapaz dc causar perdas gnlllldesl

. :10S bombardeiros que causam tal 1.

Florianópolis. destruição em seu terriiório. () que I'poder ú fazer, quando I)S lllilhares
de a,parl'lhos bJ'ilaniccs :! nor[e-a- imerirauos agora !la E�lrGpa, forem
lcyados ao Pacifico') O maL l' pro,
hlcma do .h,pii.o, no 1l1011wn,to, é eX3-
lamen!L' esse: dcleTl'linar ()!]Hle, em

frente t:io extensa, os ingleses c ali-
ndos lançarão o ataque seguinte.
Esta é sua d:uyida principal c o mo-

tivo do seu desespero.
----------------------------

o SEU OQGAN1$i.10
PQEC!5�-" DE UMA

LIMPEZA GERAL

Exame de sangue, Exame paro 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.
�utovaccinas e transfusão de sangue.

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

Os POVOS persegui
rão os tiranos

Vilar San Juan
lrirctor Ú' impr-ensa do CEC, para
"O Estado"
Eis o segundo ponto da Declara

çâo Internacional dos Direitos Hu
manos. subscrita: pelo saudoso presi
-Ient c Ft-amk lin D. Roosevelt: "Nâo
se permitirá de novo que qualquer
alegação de soberania faculte a

Ilwlquer nação privar pessoas, den
;1"1' de suas fronteiras. dos direitos
Iuudur-ter.tais á vida ii liberdade e

II busca ela felicidade, sob alegação
II' que sâo questões de ordem in
ter.na". Esses são O�. principios que
pri u-ei r:) foram conpuscardcs pe
los dit:lllo]'cs na sua tarefa de jnc
)):11'::6,0 helicistu para a sangrenta
:iV<'lIillr�l dt- 10;)9. Foi POi5 com atu
alidad,e que o presidente Roosevelt
legou aos ])OYOS da porsteridadc as

máximas da sua independencia mo

ral E' da sua I ihe rdnd e f'isica, an tcs
de desapar-ecer do mundo dos "i
vos. E valem por um precioso en

<ínuncnto a todos aqueles povos
([!l!.: r=prntinameute se dcix am l!ll
balar pelas promessas do prnneiro
rll'lllH!.(OgO que lhes surge á frente.
!� por isso que os pOYOS britânico
l' norte·americano constituíran.vsc
desde o primeiro momento em lc
:dtil11()� dcf'ensorr-s de todos essas

i i herdades, tão nccessarias ao hem
estar da Humanidade e indispensa
veis ao ])0111 dosenvolvlpiento . .'las
relações entre todas as coletivlda
des. r� que atravez "árias séculos,
iú lhes reconheciam a sua impor
í ancia na perpetuação da liberdade,
da justira e da 11elTIocracia. F i]�do
o conflito, contemplando os i-aos

oriundo da guerra, cholraondo DS rll

tes (l'Leridos sacrificados á o.'·gia
totaUtaria e usufruindo todas as li
berdarj(';; que lhes foram c.)nquis
tadas violentamentc. todos esses

po\'os p::rsegl.lirão os tiran.cs. �e
nhul1la trégua lhes será cO!l('.edlda
c o odio humu'no seguirá seus pas
sos até que a morte os liberte do

castigo merecido!

NOVO HOTEL
•

Intensificado o (ultivo da
fibra do "linho
Londres, (EXS) - Cêrca de GOO

fazendeiros da Grã Bretanha estão
l'UltiY:Jll do nlanlaeões afim de
realiz�lr a ex'tracãr/ rIa' fibra do li
nho, constando "cada colhcita clu-!
ma mé(lia de dez acres de terra.
Todos os esforcas são no sentido
dt" incentivar cada vez mais, u

tonelagem correspondenl'e it cada
acre. Embora a quantidade já te
nha· aumentado ncred ita·se que,
em I'acr das· medidas agora toma
das aumentem mais ainda. Foram

aperft'içoados os processos técni
cos e cultivos. Todos esses falores,
agÍndo eOlljuntamente fa:r.em pro
va'r. o grande exito econômico no

qlle diz respeito a industria de
que trata-se.

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

=

de

I
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina. MunicípiO

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

ii.

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

C. O. MUEUER, CURITIBA - Caixa Posto!, 13� • Tel. 980'

Aparêlhos elétricos
A Instaladora de Flo:riaaó·

I polis,
à rua Traja,l1lÜ n. 11, avl.

sa a
�

sua d.istint'� .fiegilll6Sia �ue
,dispoe de operarIOS habHI!a
dos para executar instalaç'jes
de Luz e Fôrça em g.etral, for
necendo orçamento grá�is e

sem compromisso para seus

�ervicos.
Possui também oficina e.spe�

CÍ<alizada, com técnico,s p1iofís�
sionais, para COnS€il·tos de apa
rêlhos elétrioos, enrolamento \

de motores e dínamoo, e.stabi
lizadores, ferros de engolmar,
fogareirois, aparelhos médic:os
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

MOTORES

GRATISl

D E E F I C I E N C I' A:
COfv\PROVADA

* .}_,:�
�'.. '

EMPRtSl1S REUMIDIIS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, .2j
A R arOS. A.. :';

ocPTO. CEMBRA' CONSTRUÇÕES ELETRO-MECÂNICAS :"

Quer receber ótima surpresa?
que o fará feliz! e lhe aerá
de valiosa utilidade! Escreva
a Soares; à Caixa' Postal. 84,
Niterói. -- E.tedo do Rio. I

SÃO PAULO - �UA JOSf BONIFÁCIO, 200 • TEl.3·5111 - C. POSTAl217·B

*

PARANÁ - SANTA (ATARIWA

I

.a" IlI.l1l:.iI:!.IlIIil§1m:ll11ZlII!t._&�II!!l!E'!iiIliIftlIIl!!lllC·:a:alr.�L��:.•}'Il:['F!IIII!IIIII'.!!IIIII �

Crédito M{ltuo Predial
Propríetários ._ J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MJdOR CR $ 6.250,00

e médico gra'is
apena:!\ Cr$ 1,00

Muitas bonificações
Tudo isto por

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

.............-------------------------------:

R. H. BOSCO LTDAa
,

tTAJAi - s· CATARINA
SEGUROS DE:COMISSÁRIOS DE AVARIAS

REIpresElntações
Consignações _. Conta Próprio

Rua Pedro Ferreiro, 5
2· Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

Telegráfico

Transporte. Maritimos; FerrO
viários. Rodoviários, Aéreos.
Cascoa, F8go, Acidentes do
Trabalho, Acidentes Pessoais,
Relponlabilidade Civil e Vida.

«BOSCO»Endereço

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RESENHA FORENSE
Iutaomentos realizudos pela. Côma

rtt Criminal, em sessão de I{
do corrente

Apelação criminal n. 7.425. da
comarca de Maf ra, apelante Au
gusto Lagosa (. apelada a Jusí iça.
Helator () sr. <leso Lrliano Sales e

revisor o sr. des, ('lIi,lhprnlp Ahry :

Negado provimento H aJ�('la�'ãll, pa
ra couf irmar a. sentença que foi
Imposta ao apelaute II p(j anos de
reclusão e Cr$ 20.t)() de' laxu pe
nitenciária.
Apelcção cr.imin al n. 7,42S, da

comarca de Lages, apclan le c(']�o
Xavier e apcladu a Justiça. Relator
o sr, eles. Urbano Sales e revisor
o sr. dos Guilherme Ahry. A Câ
mara ronf'i rrnou a sentença que
foi imposta ao apetante de 1 ano
de ruclusâo e na taxa penitenciá
ria de Cr8 20,00 e nas custas 110
processo.
Apelação crimi nn l n, íA:I:l. da

comarca de lndaial, apelantí' �{HJl
f'redo Lurlew ig e upclarl a a Justi
ra. He lalo r o sr. d(',�. Guilherme
Àhrv e reviso]' n SI'. d es. Guédcs
Pinio. Foi conrírmarla [I scntcuc-a
([UP .foi imposta ao apelante de'4
anos l' S meses de reclusão, ruulta
de Ct·� 2.()oo,üO, taxa peni Iene iárin
de Cr� 20,of) e nas custas do pro
cesso.

Ajpclac;ão criminal n. 7.420, da
comarca de Porto União, apelante
Ladislau Lnbuczcwskv l' apelada a

Justica. Hclator o sr. d es. {'l'bano
Sules e 'revisor o sr. dos. Gui lher
HW A)Jr�' . Dado cm parte, provi
men!o Ú apelação, paru re duz ir a

Ipena que foi iJl1]lOSt3 ao ape lrmtc
a R meses de dctenrào.
Apelado crim inal n. 7424, da

comarca' de S. Joaquim, apelantes
e apelados .1 oâo Mcrloi ros Vel ho e

a Justir-a. Itclator () sr. d es. Guéd es
Pi nl o ê revisor o sr. eles. l.-r.bano
Sales. Decidiu a CÔlllura dar, pro
vimento ú apeluçâo, pura anular
() processo desde () intr]'l'ogalório
inclusive. por nâo [l'T' sido o mes-

mo assistido pelo Clll':Hl(w.
.

Apelacão criminal n. 7.4�7, <la
COBlmT;\' de CI'l'SCiUlllH. apelallle a

:Iwilicu e apt']ar]o Ismael Joii,) Li
ma. T{eJalol' () Sl'. <Ips. (;lIed('� Pin
lo ·e ]'pyisnr o sr. <!('s. l.'rballo �a
]es. Foi o jlllgamC'nto ('ol1\'crlido
o' O]lfAllO n!,Js ;mb R.mo 'n!J[�vn!fl])
<Ir. PrOCUra0!))' (�l'ral do T�stHd(l
sôhrc () mérito.
Apela�'ão eriminal n. 7.�34. ,da

cOllla·rca de ,Cacador. apelante LdY
�loogell l\Iaga.J11:ks r :1pela<l:t a

Justiça. l�elalor ti S'·. !les. (;II('([e"
Pintü e revisor o sr. dl·S. Lrhano
Sa)e.�. Convertidu () ,iulgalllento elll

diligência. para S(,I' jllnlo ao pI'O
('('sso lima certi<Lio do lertHO da

J'iança prestada pelo apelanl.p.

o CATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E I

SURDEZ I
UM REMJ!:DIO QUE ELIMINJ., O
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRAL

São poucas o.s pessoa� q�e dão

impoí\tância e tratam a afecçao ca

tarral. Entretanto. a afecção. catar
ral não é um mal passageIro. Se
não for tratada em tempo, ela p.ode
degenerar ntllna grave enfermIda
de destruindo o olfato, o pnladar c,

pa�latinamente, minar a saude ge-
ral.

_

Se V. S. padece de catarro, nao se

deseuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com

as instruções da suh bula.
.

Parmint tem demonstrado sua efI
('aCla em muitos casos, porque sua

ação se exerce dIretamente sobre o

sangue e sobre as membranas mu

cosas.
A volta da respíraçiío facil. da

ngudeza de ouvido, o restabe�cci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se. pela manhâ, com noyas

�nergias e a gaI'ganta livre de ca

tarro - eis o que lhe proporciona
J'á o tratamento com Parmillt. Tor
ne sua vida mais aprazivel, mai.s
alegre. Para seu próprio bem -

se sofre de catarro - comece, hoje,
o tratamento �om' Panuint.

Julia Maria, em nome de I
seus pais Theodoro Dueeker

e Dilza do LÚ'ramen to
Duecker

partecipa ac. po.rentes.8 (1�m.i9'o8 o

nascimento de .uo lrmazmha
ZILDA MARIA.

Cala de Saúde S, Sebastido, 2 de
Maio de 1945.

....,._.,••,."..._...-..-.·........
-

......".,_w...
-.......,...,.,."

Culto Evangélico
Amanhã, domingo, às 19

horas. no Templo da 19refa
Cristã Presbiteriana, realizar"
se·á o culto regular, pregan
do o Pastor. Rev. Joaquim
A/cantara Santos, sôbre o

tema:
Valores que
,A. (uJ,fr",da �

petmatlecem.
It�nc�,

, A exemplo dos anos' anteriores, as Fôrças Arma"
das nacionais sediecdee em Florianópolis (Base Aérea,
Capitania dos Portos, Esco la de Aprendizes Marinhei
ros, 16?', C.R , 14°. B.C., Hospital Militar, Fôrça Poli
cial do Estado e T. G. 40), participarão do Banquete
Eucerietico de amanhã, 6 de rneio , às 8 horas, em
solene missa cernpal a ser resade por S. excia, Revma.
D. Joaquim. Domingos de Oliveira; no Quartel novo

da Fôrça Policial do Estado, à rua Nerêu Ramos.
Este ano as cerimonias religiosas serão levadas

a efeito em intenção àqueles que, 110 além mar, pe
receram peja Pátria.

Para esse grandioso ato de fê cristã a comissão
convida a todos os Iiéie e, muito particularmente, aos

reservistas das Forças Arrnedes e famílias aqui reei
dentes, dos nossos bravos expedicionários.

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

Floriar.õpolis S Maio de 1945
------------------------------�--'�

Páscoa dos Militares

Comodoro da FVISe ULTIMA HORA
ESPORTIVA

OS INCAPAZES

....•
de HOllYWOOD

DURA /t4IJITO
tEVER .

que foi fedo
po� oro

especialmente p

roduzif espumop
idez - ponsSD

� eD'f;TA MENOS..

)f��!

Contra a propoltCl do ar. Orlan
do Fâlomenc e demo ia companhei.
ros de clube junto à F. V. S. C .•

que apresentavam o ten. Ayres U.l
Sousa. surgiu, por indicação do.
representôntes do lota Clube. o

I
A. precipitada. e contraditól'iClj

nome do ar. Ro.ulino Horn Fraro. deliberações endolSadaa pela maio,
do «Veleiros da Ilha», para o co.r rio. do Conlelho de Reprelentantt!
qo de comodoro da Federação. De da F, V. M. S. C. til], noite do dio
cidindo pelo nome do sr. Ro.ulino 27 de abril, refletiram-Ie nitj,
Horn Ferro. o reprelentante do damente na noite d. ontem, qUall,
Siderurgia IClte Clube do Tubarão do novamente reunido 'aquele Clt,
apontou o vencedor. que foi em gão, para a elei�ão do novo cozn�
poalado imediatamente e que de- doro, cargo vago com a renúnc�
verá terminar o. mandato do co- do 8l'. Arnoldo Suarez Cúneo, lI.o,
rnodoro demissionário. tivada pelce alnurdol então ,ota,
Cumprimentamo. o. ar. Raulino dOI e a .olicitação vexatÓl'ia de UZIi

Horn Ferro. fazendo voto. para dos con.elheiros, contrário. a t6da,
cue ponha termo à repercuI'QO as norrqas do cavalheil'iamo a qUe
doa recentes acontecimento. e bem pelo menol o cargo o obrigava.
fie desempenhe da pelada I'e.pon" Vimos nClll corrigenda., pro�
.ahihdace ossurníde , ainda que ms e lapsos ontem traúdos à ii!
por pouco tempo a deva luatentor. la, a confirmação da incapo.cidaó

de julqamento e a unilateral Qtj.
tude a18umido por membros de
Con.elho reunido na de.altrOIl
seuõo do dia 21 de aleril. Já. aIJort
não temo. dúvidas! Se lugor hQ910
para renúncias dentro da F. V. 1\1
S. C.. deveriam ler apresentadO!
peloll que, patenteado. leu. pr6
pl'io. erros, sem a coragem OI'
delprendimento baltante. p�arl
cOnfelló.-loa, procuram, na negaça,
da própria palavra. dií1arce ridl
culo para o traje negro que ira,
envergar. no ".ntêrro" que <!!onc.r .

taram. cuia marcha .ó será di
tida com o afaltClmento dOI inca

VELEJADOR

D· d es'rê\O.' J;Z O encanta ora

Farmacia de plantão
Estará de plantão. amanhã,

a Farmácia Esperança. sita á
rua Conselheiro Mafra.

��Level' é O

IIU�U' sabonete1"
Desvendar-se-á o scgrêdo de be

If'za das est,rêlas, qunn •.l.:; a delicio

sa espuma de Len'f a('31'1('iar'"lw

peÍf'. vo('ê ;;l'ntirií a delicada

fragrância do "'('li pcrftJ;lle ('

fará Sf'U, para Sf'mpl'e, <) sabo

ndfl preferido por 9 entre

10 eslrêlAR de, Hollywood f

•

pa�es.

1'1 Pelo homoome
do esporte "

I Do 111'. João Eduardo Moritz lf

I cebemo" e publicamos; AOS SE
I NHORES DEDICADOS CRONISTA[
I DESPORTIVOS DESTA CAPITAL

Prezados Amigol;
O abaixo assinado, membro d,

Conselho de Representante ciG r
V. M. S C, como representante o
Iate Clube, na «malsinada» reu
niã:- desta Federacão realizada �

I
dia 21 d.. abril último. vem prt
...nte, a bem da verdade, .Iclar.

I
cal' aos bons amigos que .emPl
trabolharClm e batalham pelo d4
senvolvimento do elporte em nO!

I
Se! terra dp.ntro dum Sõ.o· ellpirit

!
de lealdade, disciplina e união,
seguinte:

I
10.J dali vários propostas apr8ler

tadas e aprovada;; na citQda "'.Ii

nião, algumas o loram s.mpl
contra o voto da repruentaçãC\..4; i�i,Iate Clube e não por unanímid�.I,

20,1 parte da representação a)j <.

presente, apresentando conltante:
monte, durante as discusõe., eme�
dOSl de proposta" procurou esta
helecer a confusão, tendo conl'

guido na maioria dOI vezes. atingi
G seu objetivo. (estavomo. er

minoria) ;

3°) a notn oficial 24/45 da . F
MSC reprelSento, li bem que reli

midomente, o expressa0 da verC1ad
do que ali le aprovou,' apnar d
«cá fórn». talvez melhor refletid,

.

achassem alguna conlelheiro•• 4b
a referida nota publicára açÔf.i

I que não tinham sido dilcutidaa
apresentadas, morutrando aa.irW
claramente, a conflJs�o que reinr
va naqu�le ambiente 6 citado
item 2.(); .

40.) que si no futuro os resulto
dos destoe «cel"lires» deci.õtI
vierem a provocar prejuizos a v.�1 L
catQrinenll'J. delila respon.abilid&Jt;.está. concencio.ament. livre a ri

.

presentação do Iate Clube, ql
sempre propugnou, acima dOI ir
teress.. de clubilmo, pelo h,'1
nome do no••o elegante elPorl
da vela.
Florian6polis.4 de Maio d. 194f

loAo EDUARDO MORITZ

- O sabonete das estrê�a5 J

�---------

!�!�D::l�·:�:��:';:I :: ICompareçam ao 14·1ESCRIvANINHA
rdno de - «Como era verde o meu IB. C. Pre�lsa �e, urgente, de uma

Ivale - Donold Cri:;rp, Elsa l,anches i O Comando do 140 Batalhão escrlvanlnha usada. Infor- -------
ter e Lassie - a maravilha .soninQ., , moções nesta Redação.P. FORÇA DO CORAÇAO de Cr:.çadores pede o compare
Um poema onde falam a ternu!'o, cimento. com a máxima urgên
a. �elicido��, a c?nfiança, e C' sa;,í- cia, no Quartel da referida
ÍlClO! Leglhmo f21me de al·te! �t';Il'. Unidade dos Aspirantes a Ofi- O PRECEITOdadeira SXpref!BaO de veilol' Clne-; .' "

matográfico. Um filme de rara I cla) R·2, Carlos Loureuo da
beleza, um poema feito carinho- Luz, Francisco May Filho, Ge-

somente em tecnicolor! rald Sprenger, Alfino r.1edeiros,No programa: E' E
.

1 dO'" ClN 1", d . 1 niO zeqUle e llveua, a·
o IClas a semana - naclona,

,. 1 M'
.

Notícias do Dia - Jornal let OltmplO Beduscl1 e ano

Impr6prio atá 14 anos Ma:nske, para assuntos de seus
Preços Cr$ 5,00 e 4,00 interêsses.

lINT.AS I.T5 89·070

SEM ADRI(A •••

- Não compreendo, O Lol6 foi
Aleito contra o voto dos própri. ... s
colegas do clube?
-- E' qU$ nQ', 011 do IJVele\l:'olln.

'P�P!' mui mQdpstclll1

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

finhl CrelSltli
"sn.VEIJtA"

ROXY Hoje, Sábado, às
16 e 19.30 horas.

A Empreza no firme pr�posito para
que tcdos poslam assistir o filme
que é o relato fiál d�. GRANDE
RUSSIA, excepcionalmente exibirá

o magnifico filme:
ESTRELLA DO NORTE

com Walter HUflton e E:ic Von
Stroheín nos ·seguintes preços:

Cr$ 2,40 e 2.00
Impróprio até 14 anol

No bar e no lar
KNOT

não deTe faltar

DO DIA
IMPORTANCIA DA l.n DENTZçAO
Há duas dentições: a primeira.

apresenta 20 dentea • denominadoe
de leite - e a leg.unda. 3&, E' gra
ve êrro, de conseqüencia. fun�.tas,
penlilarem os paia que o. dentea de
leite têm importância .ecundária,
por estarem condenados á cair. Do
bom estado do. dentes de leite
depende uma perfeita dentição

CASA MlSCELANEA distl
buidora dos Rádios R. C. ii
Victor. Válvulas e Discos.
Rua Cl.loselheiro Mafra. 9

permanen'Í:e. "

Não se descuide do. dentes de
leite de .eu filhinho. SNI:S.

TÓNI.$O C.APIL�R
'Í'�OR Ej(c.hiN�IA
----"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


