
1- Na véspera do dia em que «O ESTADO) entra no seu 31° aniversário, I
I

invocamos fôdo o nosso passado como .compromisso integral
para honroso futuro I�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a!dre��?u��S As I
racões aos alemães serão re- 1
duzídas, foi o que informou o '

Evening Standard. Segundo o j
mesmo jornal, essa medida foi
tomada para garantir a ali
mentacão dos habitantes de
diversos países espoliados pe
los nazistas. Ao mesmo tempo
foram criadas taxas para os

que ganham mais de 60 dóla-

I'res por mês. Os teatros e cíne- .

mas continuam fechados e as

escolas somente serão reaber- '

I tas depois que forem

sUbsti-1tuidos os livros nazistas, por
. novos, sem a influência das
idéias hitleristas.

-- --

--ICarrnsaa, Gravatas, Pi iames
Meias dali melhores, pelos me
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Destino: Tóquio
Guam, 11 (U. P.) -- Os nor- nadas as zonas do estreito de

te-americanos estão efetuando Shimonessky. Entrementes, as

grandes preparativos para des- novas forças foram levadas
fechar o peso de seu poderio para importantes zonas do
contra o Japão. As fôrças a€- Pacífico onde brevemente par
reas aliadas entregaram-se a ticipar� dos mais violentos
ampla e eficiente tarefa de combates na fase decisiva pa
minar as águas vizinhas afim ra a derrota do Japão. En
de reforçar o bloqueio das quanto não são coordenadas
Ilhas metropolitanas. O gene- as operações para o ataque si
ral Arnold, em declarações multaneo em todas as díre
feitas, revelou que foram lan- ções, nos diversos setores de

çadas inúmeras minas no mar luta a:s fôrças aliadas vem des
Interior e águas vizinhas aos fechando pesados ataques afim
grandes portos de Tóquio e I de abrir novas rotas para Tó
Nagoya. Além disso foram mi- quio.

Ano nx

Partido Social
Democrático

Reduzidas

Em sessão solene, presti
giada com a presença de re

presentativos elementos da

Ipolítica de Santa Catarina e

sob a presidência do sr . dr.
Nerê u Ramos, Interventor
Federal no Estado, será ins
talada, ho]e, às 15 horas. no

Cine Ritz, a Convenção para
a organização no Estado, do
Partido Social Democrático.

italianos agradecem à F.E.B.
ROMA, 11 (U. P.) - O primeiro ministro Bonomi enviou

a seguinte mensagem ao chefe brasileiro sôbre a vitória dos
exércitos aliados que libertaram a Europa: Desejo expressar a
v. excia. as mais fervorosas e sinceras felicitações do povo ita
liano, de ter derramado seu sangue lutando ao lado dos sol
dados aliados pela Iíbertaçâo do jugo nazi-fascista. A frater
nidade de armas ítalo-brastleíro contra o inimigo comum re

presentará um laço indissoluvel entre os nOS'SQS dois povos la
tinos que se acham unidos por laços de sangue e de espírtto.

Os

• • \.ti mulheres Hld í S infelizes do
mundo.

, Os "Rangers" atacam à noite.
c Amor conjugal.
An 3 e o rei do Sião - conden
sacão dum livro de grande êxito.

I

Anglo-al11ericanos OpÕeãnmSe a novos convites
s. Francisco, 11 (U. P.) -I N.ações Unidas, afim-de

impe-I posta
a prova d�ntro em bre

Informa-se que os Estados [dir que a Rússia renove sua ve. com a proposta da delega
U.i.1.'d':JS 8 a Grã-Bretanha re- insistência pela admissão do ção norueguesa para que se
solveram opôr-se a novos con-! govêrnó polonês de varsóvia., convide a Dinamarca liberta-

Le�,'� �r···� � � ��� i m! �f II ít�� r;B i� 28 vítes para a Conferência das Prevê-se que essa decisão. seja I da a participar da conferência.

VUrlU li UaaUHIUiUIU UIU . ISabe-sequeochancelernorue-

RIO, 11 (A. N.) -- O ministro da Justiça continua rece- il(3nd�i4�m-sO em alto mar f;Sn���p�:��t��SS��l ��g�:
bendo emendas e sugestões dos lideres e das correntes polrtí- li [9 II III li., , Sttet�mus, que nao tomou co

cas do país, ao projeto da lei eleitoral. Londres, 11 (U. P.) - Mais submersíveís alemães que se nheCl_:nento dela. Agora, a de-
° titular já começou o estudo do material que está sendo cinco submarinos alemães ren- ; entregaram nestas últ�mas 2.4 legaçao norueguesa pretende

sistematizado, afim de prepará-lo e poupar tempo. No dia 28, deram-se em alto mar e estão
I
horas. Alguns deles ainda ti- apresentar sua proposta ori

véspera do prazo estipulado em lei fixada da data das eleições, sendo esperados, hoje, em por- nham seus carregamentos de cialme:r;.te,. o que obri�'ará a

(J titular da justiça levará ao chefe do govêrno, para assinatu- tos do norte da Irlanda. Qua-I torpedos a bordo. Segundo um Conf�rencla a pronunciar-se a
Ta o decreto com o que tiver aceito. tro deles estavam rumando I despacho de Londonderry os respeito.

Acredita-se que o presidente da República, informado para a base naval norte-ame- submarinos surtiram a super-
-------------

como está sendo, das sugestões e emendas oferecidas, assinara ricana de Londonderry e o ficie para a rendição em pon- No
o diploma naquele mesmo dia. quinto para Belfast, quando tos o mais distante entre si,

O I·ulnamento de QUI·sll·Og I�C:t��hS:i������ifo��' ���OS!= ����r�d��!���� ��:�sàt: ��
tes, sobe para onze o total de costa canadense.

�. :"':'
._

;j «r«. aos e 113 páginas repletas de inteTêsse.

(.Jlilpre o seu exemplar 3 00" hoje mesmo. CU.STA APENAS Cr. $ ,
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A propósito do nosso
31· aniversário

Não é sem forte razão que os jornais - e mais justamente os

jornais provincianos - assinalam com palavras festivas o trans
curso de cada um dos seus anos de vida.

É a imprensa profissão de inegável relêvo entre as atividades
de um povo civilizado. Mas, também, talvez não exista outra que
mais tentações haja de vencer, se quiser ser exercida com eleva
ção e honestidade. Energia potencial de imenso alcance, pode ser

armada para o bem ou para o mal. Isto por um princípio de éti
ca intrínseca. Porque também existem os fatores de ordem ex

trínseca, às vezes apostados em coagi-la a desviar-se dos rumos

serenos e altos, onde só as questões de imediato interêsse públi
co devem ser consideradas, e transformá-la em ancila subservien
te de partidos ou personalidades indesejáveis.

E aí se impõe o critério. a moderação, a delicadeza de senso
do jornalista, não para salvar as conveniências, mas, sim, para
não abastardar a função da Imprensa: Nas grandes metrópoles,
onde a sucessão fragorosa dos acontecimentos mais variados e

desconcertantes nem sempre permite assinalar quem os conseguiu
enfrentar sem se deixar por êles envolver e dobrar, o jornalismo
é uma batalha absorvente e flamejante, onde algumas vezes se jus
tifica o emprêgo de certas armas pouco elegantes. Porém, na Pro
víncia, onde os recursos materiais são os primeiros a falecer �s
atividades mais decididas, e onde a estreiteza do meio ambiente
reduz, por assim dizer, o quadro social a uma expressão de famí
lia, onde todos se conhecem e todos se tuteiam, é mais difícil sair
do caminho reto em busca de atalhos escusos. Os que o fazem, são
logo apontados a dedo .. _

Na vida dos Jornais provincianos exige-se, mais do que alhu
res, o heroismo da honestidade. O jornalista das cidades peque
nas, pela sua incapacidade de fazer o mal em grande escala, assu
me, làs vezes, a feição caricatural de personagem de opereta. Po
rém, nesse curto raio de ação, quantas abnegações sucessivas!
quantos aliciamentos desdenhados! quantas privações dolorosas!
quantas virtudes silentes! quantos sacrifícios baldados! quanto
heroismo no culto inconfundível do Ideal!

;�

* *

Vivendo na Província, naturalmente não nos arrogamos as

credenciais de jornalistas de alto coturno. Por isso mesmo, de bom
grado, nos incorporamos no número dos que fazem o jornalismo
provinciano, de repercussões talvez restritas, mas de raizes finca
das fundo no ter-reno da sinceridade pessoal e da honestidade pro
fissional.

Temos consciência de que isto não é elogio em bô ca própria.
A melhor confirmação de que havemos buscado seguir a trilha da
verdade, do direito e da justiça, está nas expressões que nos fo
ram dirigidas, há poucos dias, quando se consumou a destruição
do nazismo. Inúmeras pessoas, de tôdas as categorias sociais, vin
do-nos trazer suas congratulações espontâneas (as quais tomamc s

aqui a oportunidade de agradecer), salientavam invariavelmente
a nossa franca atitude anti-nazista, desde. que o quinta-colunismo
cornecou a manifestar-se "em nenh um recato em alguns órgãos da
própria imprensa brasileira e Hitler não fazia questão de escon

der que estava disposto a desencadear a fantástica conf'Iagraçào
que ainda flagela a Humanidade.

Isso nos honra sob rem odo ; e, na véspera do dia em que O
ESTADO entra no seu 31° aniversário, invocamos tô d o o nosso pas
sado como compromisso integral para honroso futuro. Para isso,
esperamos contar c om o apoio moral de todos O" leitnres, e favo
recedores dêste vespertino, que acredita não haver nunca deslus
trado a!" tradições sérias da Imprensa Catarin ense .

bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Londres, 11 (U. P.) - Pelo

I
chefe da defesa nazista, e ou- Ba-Ixa de preços na Colornb·18m�nos 400 mil soldados. ale- tros e.le�entos nazistas e cola-

maes renderam-se aos a�lado� I
boracionísta. EJ?-t�ement�s, re- BOGOTÁ, 11 (U. P.) - Nesta cidade, em Medelin, e ou

na Norueg�. A or_9.em .

nao f<?1 velo�-se que QUlslmg sera sub- tras cidades da Colombia os preços dos artigos importados des
alterada. Ainda _!lao fOI reso�vl- metido, dentro. de poucas ho- ceram cêrca de 20% em consequência do fim da guerra na
do se a evacuaçao dos alemaes ras, a um Julgamento por Europa e em vista da possibilidade de grandes fornecimentos
será feita por mar ou através traição, acreditando-se que o do exterior.
da SUjécia. Em Oslo foi confír- traidor máximo da Noruega
fiada a morte de Terboven, seja condenado a morte. Mais calm.a a situação
Mataram O b·lspo de Roma LONDRES,l1 (U. P.) - O comandante militar de Praga,

. general Kuttelwascher, �nuncia que_a silt;uaç� na �aI!ita.1 Che-
. coeslovaca tornou-se mais calma. Não ha mais resistência ale-
MOSCOU, 11 (U. P.) - O bispo de Roma foi morto no mã; só alguns indivíduos desvairados ainda atiram de vez em

norte da Itália pelos guerrilheiros italianos. Segundo uma in- quando, mas são rápídamente liquidados. Prossegue em ritmo
formação do serviço telegráfico francês, o bispo em questão acelerado a líbertação do restante da Boemia, sem que tivesse
era franco admirador e colaborador do Partido Fascista. I havido desordens.

A revista «Avião» e
os nossos pilotos
Rio, 11 (A. N.) - No núme

ro que acaba de sair, a revis
ta "Avião", presta uma home
nagem a Franklin Delano
Rooseyelt, estampando a foto
grafia do grande presidente'
desaparecido.
Ao mesmo tempo essa revis

ta especiafízada apresenta
muita matéria de ínterêsse in
clusive uma reportagem sobre
a Fôrça Aérea Brasileira na

Itália, acompanhada de fotos
de nossos pilotos que alí com
bateram,

.1
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Anuncie

I I
A UNRRA proporcionará um.

DO L bo ato"·o CII'OI-po auxílio de dois bilhões de

ESTADO a r ri II dólares aos países libertados
�

,

�. do dominio do Eixo
RUA JOÃO PINTOi 25 - Fone: 1448

� .

� (m f ente o Teso ro d Est d puixr-s e as pessoas libertadas do

ISaba-O q e
-

-

e r a u o a o r-ontrnlc do Eixo precisarão de

NOVOS e _ _

u nao nnÁfonOPRTOLDGlCRS ·Florl-ano'pOJ-IS rss lOIJ.OOO,O()ü eJ,e gl:n.cros .ilimen-

�
licios, vestlme-rtas e outros anxi-

e sabao Iios. !1),�IS os próprios países Iorne-

USADOS Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza cerão cerca de 92% de suas neces-

Novo York - (8. r. H.) Farm. L. da Costa Avila �id:'-ct.cs) estima a "United Nations

COMPRA e Um. "saoão " que não é de todo E
Helief and Hchnhilitation Adminis-

xame de sangue, Exame para verificação de cancer, t ti " 'I-Nr I' A A
VENDE sabão, será utí lizado nas cozi-

ra ro n \ j, {v·\.). parte as ne-

Exame de urina. Exame para verificação da gravi (.:e:;sili'ld':::<; da China e da Rússia,
nhas e banheiros, 11,0 períod-o dez, Exame de escarro, Exame para verificação de os ir-rport nntr-s pprlido� das nações
de após guerra. Tecnicamente, doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes,

libertadas Iotalizuríum cõrca de '.

é agente detergente ou úmido. .� 7.500.0(l0.OOO, dos quais a UNRRA

Assemelha-se ao sabão e limpa
Exame de secreções. proporcionará $ 2.000.000.000, de

�utovaccinas e transfusão de sangue. acõrr!o ... com o segundo relatório
como o sabão, porém possuo tr-imestral .ta U"RRA envia-to ao

novos méritos. 'I'rabalha tão Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc. Corigrr-sso, rclrí ivo a SUlIS opera-

bem na agua dura ou saãgada cõcs, O referido relatór-io continha

como ma água limpa, e nenhu- ----,
.•------------------------= o aviso de que a guerra de guer-

rilha na Alemanha após o colapso
ma camada é deixada em tor-

ALIANÇA DO LAR (LTDA) I da r�si�l('ncia organizad.
a p�d:()ria

no da banheira decido os mine- I rostrrugir
o programa de auxi lio e

rais encontrados na água dura
'

I ruhabihtcçâo. "Mesmo quando o

(geralmente a cal), não reagi- Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar' prfnclpal apô io do poder-io militar
-

R IO OE J N -I RO
naz ísta Ior destruido" - rüzia o

rem. com o "sabão" para for- Pt. t:. relatór-io - "pode-se levar algum.
marern urna substâncía ínsolu- tempo para elimmar os bolsões da :

vel. Encontra-se uma molécula Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional resistência nazista. Se, nnrn dane>

de uma parte oleosa (óleo de PLANO FEDEHAL DO BR '\511... momento i ss» ocnrrr-r , a 1.':\fRRA
A Resultado do sorteio realizud« no dia 30 de Abril poderá também ser limitada, em

coco) que dissolverá a gordura . '., consequência nessas oper-ações mi-
e uma parte salgada que se dis- de 1945 de couíorrr ldade com o Decreto-Lei n-. 2.8:,)1, lit"rc" na execução cumph-'n das

solve na água. A parte oleosa de 20 de Dezemb�o de 1940, na presença do sr. Fiscal

Fe-j 1:1l',rfas l'�,ra as quais foi cri:Jda"

dessas moléculas d.etergentes deral e grande numero de pre8tarnista�; e outras pes!'oas, (!lb9).

n5.o reage com os sais eneon- na séde da Aliança do Lar Ltdli., d� Hcôrdo com as ins- ---------------

trrud:ts na água dura para pro- truções baixadas peio referido DI�crpto·Lpi. Iduzir uma substância pastosa. Plano Especial· Premiado o n' 6.291
.- (980). 6297-Milhar-Primelro prêmio no valor de Cr.$ 10.00000 I

297-Ceoten8 - Pre::r!io no valor de Cr.$ 1.2tW.OÜ!
Uma nova pistola para pintura Inversão - Premio no valor dA Cr.$ 300,00

e esmalte Plano Popular. Premiado o n' 6.297
Londres, ( B. N. S.) - Lllla 110- 6297 -Milhar-PrimeIro Prêmio DO valor de Cr.$ 5.000,00

va pistola para pintura denominH-
da "Whirlwind" foi especialmcn- 297-Ceotenli Premio no valor de Cr.$ 600,00
te r1êsenh�rla afim de il'l.:elerwr () Inversão - Pr�mio uo valor dn Cr.$ :200,00
processo de acabamento de todo «Plano Alianca»
() gênero de ·materiais para um

.

rit!llo (lc' proc]uçiio em massa. A Série 9 número 2301 Cr$ 50.úOO,00
"Whirlwind" é adotada de uma Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00
absoluta flexibilidade cle funcio- Centena Cr$ 600,00
namento. P.ode scr instantanea- Inversão do milhar Cr$ 200,00
mente aclarptada a qualquer genero
dc pintura, quer concentrada nnm Inversão da centena Cr$ 60,00
,lete.l'lllinado ponto quer em forma
de léque, podcndo ser utilizada à
\'o'ltadc em ambos ()� scnti(;os ho
rizontal e vertical. Tudo indica
que a "\Vhirlwlnd" será tida em

todo o mundú como () ·tipo por
excclência no seu genero e absolu
tamcnte indispensavel aos traba
.lhos dc melhor :Jcabamento. O
corpo principal e o punho são de
duraliminio forjado e o bico, de
aço de rija tempera. O instrumen
to é dotado de vári,os bicos adap
taveis destinados a diversos tipos
ele [pintura superficial, tais como

de células e oIeos leves aos mllis
refinados esmaltes e pinturas des
tinadas a uma grande dura��üo. As
"pistolas" "\Vhirlwind" cstão
sendo fahricadas pela conhecida
firma B. E. N. Patents dc Higb
Wyeombe, In,glaterra.

I �'A CA.I"At.��
J FESTAS DE MAIO - A PARTIR DE 7 DO CORRENTE - A -CAPITAL· I
·
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«(Dia das Mães» nos Estados Unidos
Proclamação do Presidente Trumao

. Washington, - (8. L H.) - O Presidente Harry 8. Trumann de

signou recentemente, }JOI' Inter-médio de uma proclamação, o dia 13 de
maio corno "Dia elas Mães", em especial reconhecimento à "magnffica
coragem e firmc lealdade aos ideais de nossa. democracia", demonstra
das pelas mães norte-amerícanas, "neste ano de maior intensidade da
guerra".

O Presidente Trumann concitou a nação a comemorar a ocasião
com renovado rcconhccímento de sua gratidão às mães amer-icanas.
"Saliento a necessídade de por Inter-médto de nossas oracõe«, de nossa

dovocão ao dever, e pela prova de arcícão", disse êlr-, "dat-mos ('XIH'cs
são de nosso amor e reverência às mães <Ia "\mértca".

1!'Jst,1' ano, quando centenas de milhares de jovens combatem nas

frentes de batalha espalhadas por tôda parte, muitos dando suas vidas
ii causa da Iiberdade, a nacão sente COUl particular aculdade a dívída
que possue para com as mães de suas forças armadas. Durante muitos
anos, o "Dia das Mães" tem sido uma ocasíão segundo a qual aurort
dades e cidadãos cívís dos ESGl(Ios Unidos honram as consu-utoras dos
Iares da nação, com .mensagens de afl'içiio e gratidão, 1'0111 presentes �

Iembrancas.
l!Jsse costume recebeu reconhecimento oficial nos Estados Unidos

na véspera 'da Primeira Guerra Mundial. No dia 8 ele maio de 1914, o

Congresso aprovou a resolução que escolhia o segundo dominao de
maio corno o "Dia das Mães", (' reconhecia o serviço prestado a;;.., J1]s.
tados Unidos pelas mães americanas como "a maior fonte de força e

inspiração do país".
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IdiGrna. por·
tuguê., e.pa.
nhol , francê.,
ingl&., etc.

Romance, Poe.ia, Religião, Aviação,
Matemática, Eíllica. Química, Geo

logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
Daenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade;' Rádio, Máquina.; Mo
tora, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
I;ultura, Veterinária, Contabilidade

Dicionário•. etc. ..t.,

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

�-,,_ - -••J"a - ....

o PRECEITO DO DIA

A FUNÇÃO DOS DENTES DE LEITE
Os dentes de leite auxiliam o

crescimento harmonioso dOI ossos

da :face e desempenham importan·
te papel na ma(ftigação. Merecem,
pOÍ8, tanta atenção quanto 08

definitivos. Da perfeita conservação
dos dentes de leite, dependem as

boas condições dos dentes defini.
tivo.,
Seja muito cuidadoso com os

dentes de leite de seu filho, para
que, de futuro. êle possa ter o

rosto bem conformado e 6tima
dentadura. SNES.

Os membros de delegação norte-americana à Conferência de S�n Francisco con

versam com o presidente Roosevelt na Casa Branca. dias antes do falecimento
do grande estadista

Garganta
Irritada

»

Friccione este poderoso unguentG
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que se

respiram desinflammam logo as

membranas irritadas.

Tipo liberal
»

» »

»

»

Série 9 número 23tH
Milhar de qualquer
Centena
Inversão do milhar
Inversão da centena

Será cumprida a tarefa da
- Tipo clássico Conferência de São Frandsco,

» •

anuncia a emissora soviéticasérie
Cr$ 25.000,00
Cr$ 1.250,00
Cr$ 300,00-
Cr$ 100,00-
Cr$ 30,00-

I)

»

»
Nova York - (S. r. H.) - Lma

irradiação da emissora o.e 1\IoS'c::H1,
sohre a (;onfcrencia da Segurança
Mundial 'le Snn Fralllcisco, amlU

ciou, alf."u,ns dias atJnís, que se

"c'lll'jwiria a tarefa" do conclave,
11:1(, ohstante o contristador e pre-'
'naturo falecimento do presid�'l1lte
Hoosevelt, um primordial fator no

plam"iaIl1pnto (la confcrência. A
referi.ta irradiação, que se cOlrpôs
de excertos de mn artigo de David
Zaslavsky, articuli"La do Praw]a,
diss'c ser "significativo" () fato de
a conferência se realizar na Amé
rica, de vez que isto era "lima pro
va ela dL,rrola do isolacionismo r!os
Estados Unidos". (928).

OBSERVAÇAO - O próximo sorteio realizar-se-á no

dia 31 de Maio (5a.·teira), às d� hora'", de conformida
de com o Df'creto-Lei 2.891.

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1945
VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal _

Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor-Gerente

Convidamos os senhores prestamistas contemplados,
que e"tejam com os seus títulos em dia, a virem à nossa

séde, para receberem seus prêmios, de acõrdo com o nos

so Regulamento.

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

red'ução nos preços.
AGUARDEM! APROVEITEM!
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VIDA SOCIAL
Santo do ,Dia

Dia 12
: 5s. N)!�Rít(;" AQLTILES E DOMITI

r.a, MÁRTIRES
Batizados por São Pedro, estavam

Nerêu e Aquiles ao serviço da prin
cesa Domiti la, sobrinha do impe
rador romano Domiciano, Sua pro-
'bidade mereceu-lhes a distinta co

locação ele camareiros particulares,
· aozando ela inteira confiança ela jo
�em princesa, Empregaram sua

influência para aconselhar à céle
bre filha dos Flávios que fizesse o

· voto da virgindade, Seguindo êste
conselho Domitila provocou a ira
de Aureliano, nobre romano que
contava com a mão da jovem. Re
correu às autoridades, e o juiz, es

perando que, desta forma, Domití
la renunciaria a seu voto, tentou
levar à apostasia os dois camarei
ros. Ficando êles firmes, mandou 1

cortar-lhes a cabeça, depois de te
rem sofrido o mais cruel martírio,
Aureliano, ainda esperando por
uma mudança ele sentimentos por
parte ele Domitila, alcançou uma

anistia para a princesa que fôra
presa com seus dois empregados,
Mas, quando estas esperanças não
se realizavam, levou o juiz a con-

.dená-la à morte, Domitila foi quei
, mada viva na casa em que residia,

Dia 13

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6, 7. 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
:�Em dias da semana: Missa: às

7.30 horas.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
Hospital de Caridade: 6 e 8.30 ho·

Iraso

Puríssimo Coração de Maria (Par.
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e S horas.
Igreja de S. Sebastião: 6.30 horcis,
Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas
Igreja da Conceição: 7 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5. 6, 7.30 (só alunos), 8,30
horas.

Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas'
Capela do Abrigo de Menores: 1
horas. (todos os dias).

Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

João Pessôa (Estreito): 7.30 horas'
Barreiros; 9,30 horas; dia seguinte:

7 horas.
São José: 7.30 e 9,30 horas.

......... ioOII ......... - ...�..�_ W�

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Ma triz: Florianópolis
Rua João Pinto. n. S
Caixa Postal. 37
Filial: Cresciúma

Ruo Floriano Peixoto. -In (EdU.
Próprio). - Telegramas: "PRIMUS·
-!\qentee no. principais municipio�

do Estado

TENHA· JUIZO
TEM SfFILIS OU REU.

MAtlSMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

I ::li .. tJ1:&iJ Ig
A �l1"1LI;:' A'1 Aldo\. I UVU U OttGANI�Mü

O Fígado, O Baço. O Coração, o Estômago. Ofl
Pulmões, ti P .. le. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOM 08808, Reumatísruo, Cegueira, Queda do CIi'

helo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

cOOJO um licôr
O ELIXIR 1)14 està aprovauo pelo D.N.S.P. como

auxihar no tratamento da Sífilis e Reumatismo
da mesma origem

F.t\LAM CELEBRlDADRS MÉDICAS
Sobre O preparado ELIXIR A co nposíção e o sabor 8..
.914. nevo dizer-lhes; sempre gradavel do ELIXIR cU14. re

que o tenho empregado, em comeudam-no como arma de
UIS. casos de índlcação apro- facll manejo para o público
prllidll (BUlIls em varias de no combate á slttlís, qualtoa
suas m�nHe�taçõe8) os resul- 'de. que frequentemente a
tados (em Sido sunstatortos, oroveíto no Ambulatorlo da
pois são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu,

Louvõres da imprensa chinesa
Chung King, (SIC) - Jornais a gratidão não só do seu próprio

locais louvaram unanimemente a povo como também dos demais po
mensagem do Presidente Trumann vos cio mundo" _ O povo chinês,
ao Congresso. Manifestando gran- como nação, lamenta sua morte
ele aprovacão à mensagem do Pre- com profundo sentimento ele dor c

sidente Trumann, o Central Daily ele pesar. Estes sentimentos sémen
News, em seu editorial disse: "Nin- te são mitigados pelo conhecimen

guérn que tenha lido a mensagem 10 ele que o Presielente 'I'rumann
pode deixa]' de ter ficado ímpres- comprometeu-se a prosseguir levar
"ionaclo com a firmesa ele sua ati- a cabo com êxito a obra inacabada
tuele e sua visão e seguro quanto ele seu predecessor e que teve o

à cuntinuação ela política dos Esta- apoio integral ele tôdas as corren

elos Cniclos na rlireção certa", De- tes elo povo americano e elo Con·

pois de citar - apro\'anelo - um gresso, Ficamos juhilosos com a

trecho elo discursos elo Presidente declaração elo Presidente Trumann
Trumann. o jornal disse que depois ele ([ue a Conferência de S. Fl'an-

- --_..

da leitul'a da ll1ensagenl ele Trll� cisco não será adiada e que terá
Prefira uma parte de seu mann podemus ficéll' contentes lugar na semana, como estava mar·

trôco em "Selos Pró Doente por salJer que a grande fôrça dos cada. As Xações Unidas não pode
Pobre do Hospital de Carida- Estados tInic!os continuará a ser J'ão levantm' melhor monumento e

de". e estará contribuindo para empregada na defesa ela justiça e nem render maior tributo à memô·
�

no :,eryi(;o ela ,-itória na guerra e ria ele Roosei-elt. do que f,azendo
que ele tome mai8 um pouco vitória na paz, com que a próxima Conferência de
de leite, tenha melhores medl-. O dr, Wang S11ih Chieh, .v[inistl'o S, F'rancbco seja um sucesso im

camentos 'mais confôrto no ela lnformaç;CLO fez uma declaração par. A êsse respeito desejo também
.

'

f i··
à imprensa l'cndenllo tributo ao dizer que o nleU govêrno souhe

lNto de 1'10 r mento, etc. etc... grande Presidente Roose'l'elt: com satisfae:ão que o Comissário elo
(Campaha de Humanidade ".\'inguém pode verdadeiramente Exterior, Moloto\' comparecerá à

do RmrpltaJ de Caridade). seI' um grande estaclista sem con- Conferência. chefial1l10 a Delega-
.....w......,..,..._�._.--"_...,.,�� quisiar () C'ora(:ão do povo. O ex· �'ão Soviética.

I
Presidente ganhou a confiança 0_'_' _

PULAR PREPARADO

,.

ODIN

�

s. HOBl<':WI'O BlDhlR�lIXO, ,'\l{'1· CEJlISPO li: nOeTOR DA IGRI;J.JA
Quando o Papa Pio XI manifes- I

tou sua intencão ele canonizar o

· cardeal Belarmino, um grupo ele
, escritores iniciaram uma campanha
contra êste projeto. E' que êles,
instintivamente, perceberam a sig
níf'ícacáo e importância elas honras
.a serem conferidas a um cientista
e teólogo como Belarmino, Descen
dente de uma família de alta no

breza, nasceu Roberto, em Monte
pluciano, aos 4 de outubro ele 15-12.
Acabados seus estudos nas univer
sidades ele Pádua e Louvaina (Bél
gica), os supcriores nomearam-no Acompanhado pelo sr. Mi·
professor dessa últill�a untversida- guel Daux, gerente da Em.

· ele. l\las, o PalJCl_ Giegór-io XI� [ C11a-, presa Cinematográfica Brasi
mou-o pm'L] lecionar teologla no _ .

Colégio Romano. A,; suas obras li-I falta, Ltda., desta capItal,
terárias sã" uma das mais brl lhan- I

deu nos o prazer de sua vi
tes deíesas contra ()s ataques llo� sita o sr, Camillo Guerra,
reformadores. Como diretor esni- . .

ritual elos pstudântes contava ent're "!.ana.g�r da E�presa SIlvIO

sem; discípulos S. Luiz Gonzaga, Piergili, orgenizedora geral
ao qual assistiu na morte, Em lS(19, da temporada lírica oficial
f�i nomeado cardeal, Mas, como do Teatro 1H unicipaf do Rio
nao tmh,; procurado esta tligni,d:J' de Ja i .

de, também nao hesitou em pô-la
ne rc:

em perigo quando julgava dever _S. s. vela nos dar a bôa

�xI.;(n' com tôda franqueza <1 sua nQva de que dentro de pau·
o]o:nião contl'úria à do Papa CL'- cos dias, che,óará à nossa ca-
mente VII1. Pal'Gl afastá-lo ele Ro- .

'"

n:�, o P�p� liomeou-o arcehispo de plta� � cor:,agr�da. cantora I
Capua, fres ano" clepoLs resignuu patncIa, Ahce RIbeIro.
Roherto e voltou para a Cidade' Desta feita Alice Ribeiro
E,terna, 1::,;te grancle cardeal rell- se fará acompanhar do aplau.
nm em "1 qual)(lades (Jue ral'amCL' .

,

te encontnlmos juntas num hiJ- dJdo pianista Alnaldo Re·

111em: afabilidade como superior, I) bello,
dom ela é[elministrac;50 e a argúcia Alice Ribeiro, após uma

d? ,:el'(lacleil'� ciC'ntista., Apesar-de rápida tournée pelas princi-
· dIspor - clesfle sua mel1l11lCC - :.ll' '. .. .

poucas fÔl'('a� físicas, alcancoll il
I paIS capItaIS do BraSIl e

idacle ele in' ano,,;, 11101'1'e11C!0: em' paises sul americanos, partirá
RonJa, aos J7 ele setemhro ele 1(;21. I para os Estados Unidos, onde
Es!a, sepultado na i�l�eja de S;_l;,to I

levará a efeito uma tempora-TnaclO. ao lad() de Sao LU1Z l�lm-
d dzaga, da de propagan a e nossa

LHE JlECOMENOlt j

COnTRA FERIDAS RECEnTES OU rlnTl&AS

o menino Vítor Godinho, filho do
r.. Vitor Godinho;
CI. srito, Wanda Maria. filha do aI'.

cap. Walter de Meneze. Paee, doo
Exército Nacional;
o .1'. prof. José Vieira Côrte, ins
petor ••colar;
a arita. Maria Bé.ihm;
o ar. Arnaldo Pinto de Oliveira,
destacado representante
ciaI;
o srita. prof. Ida Mendonça;
o Ir. Orlando Medeiro.. tabelião
em Videita:
o menino Sérgio da Cunha Melo;
o sr. Eetanislau Makowielky. cana

trutor.licencicdo;
a axma. sra. D6ra Santana Go·

mel;
a menina Maria Buatim;
o ar. Edmundo Grilard, funcioná·
rio público estadoal;
e sr. João dos Santos NeveI:
o ar. Gastão Simone de Assiz.;
o sr. Porporato Nunes Pirei;
o sr. Carla. Santas.

A.NIVERSARles

Sra, Stela Noceti Bitencourt
Aninala o efeméride de hoje o

tran,curso natalício do exma. sra.

Stela Noceti Bittencourt. mui digo
na espôsa do 111'. Heitor Bitencourt
diretor-gerente da' Reinisch S. A.,
Comércio e Indúatria de Madeiras.

*

Tournée
�l\lice Ribeiro

mlÍsica.

EMPREGADA
Casal sem filhos precisa. r

de uma, Av. HercÍlio Luz 69.1
3 v. alt.l2

João Maria Ferreira da
Silva

Deflue, hoje. o aniversário na

talício do sr. João Maria Ferreira
da Silvo, funcionário aJ;losentado
do Departamento dos Correios e

Telégrafos. residindo atualmente
em Curitiba.

Precisa-se grande quantidade de
borboletas azues, conhecidas como

MORPHO AEGA. muito comum no

Brasil. Paga·se a dinheiro qualquer
quantidade. Paga·se Cr$ 2,50 por
cada borbolheta MORPHO AEGA
em bôas condições. Respostall para:
- Butterfly Co.. 297 East 98 g:.
Street, Broocklyn. New York.

'

Escrevavia aerea.

Perdigueira
desaparecida

Pede se a quem encontrou ou

encontrar uma cachorra de puro
sangúe. ligeiramente branca, a

inda nova; entregar ou avisar
ao sr. Alcides Claudio, na Rua
João Pinto 5, que será grati1i
cado. Sv 5

ALVARO RAMOS I
CIRURGIÃO-DENTISTA IRlI Vitor tle:reles, 18

comer-

•

Srita Maria Helena José

I
Festeja hoje suudata natalícia. a

gradola senhorita Maria Helena
José. diléta filha do Ir. Jacob J.
Ioeá e suo exma. espôsa d. Chams
Solum Jcsê , o que por certo fará
com que a aniveraariante receba
da parte de suas amiguinhaa

í

rru

meras provas de arnizade.
•

Dr. José Rocha Ferreira
Bastos

A data de amanhã assinala o

natalício do sr. dr. José Rocha
Ferreira Boatos, Procurador Geral
do Estado e lente catedrático de
nosao Faculdade rIe Direito.

,*

Fazem anos amanhã:
o sr. Heitor Mélo;
o jovem Ronald Luz, filho do sr.

Haroldo Luz, funcionácio da De

legacia de Insposto da Renda; .'

a srita, Arina. filha da exrno . sro ,

vva. Arzelinda Rosa;
o revrno. padre Wilson Schmidt;
o jovem Edio Nicolich;

Farmacia de plantão
Elltará de plantão; amanhã. o

Farmácia Nelson. sita à rua Fe
lippe Schmidt.

VENDA SOB RECEITA MEDICA

Alúltima mensagem do presidente
Roosevelt ao presidente Benes
1'�0 dia 12 ele abril, faleceu

11lJl dos maiores 11011:en5 da
11 istól'ia do presente século,
l<'l'alnklin Delano Roosevelt.

Desapareceu com &le um dos
maiores demo(;rat."ts, Ulll sincc-
1'(, amigo da Tchecosl(jváquia
e do seu povo.

POH(:o dias antés ela sua mor

te, o presidente lloLlsf'velt di
l'i�ill ao pJ'esic1el'lte De11,e:3, por
(ll'asião da sua 'v 011.8 para a

'1'd,ecosloYáqllia libertada, a

seô';llinte mel,sagem, datada de
I.) de abril:

"@ill'che-me de profunda �,a

tisfação ]Jcssoal o fato de que
os infatig;{tveis esfol'ço� d'3 V.

exc.·ia" para. :t lihertat;âe' da

Tchecoslov:'tql1ia tenham ::id0,
finalmente, coroados de êxito_
Posso imaginar como deve ser

gr�ncle yossa alegria e a de to

dos os ]!atriotas tchc.,:oslová
{':)S, porque o vosso l'esresso
significa Ímra a vossa pátria o

retÔl'no a diguidade e !ndepe\l
d(;'1"�ia. A vossa "cita simboliza

para todos os cirladàos da Amé-

de'a a realidade de qU<l o uni
verso saiu da �poca das con

quistas para a época ela justiça.
e eh colaboração paciii -'a das

113ÇC;CS lÍ\l'es, dedicadas aos

mesmos prj,ncfp�od da in1 egri
c1ade oemocrática, que são tão
caJ·act."l'ísticos no povo da pr6-
pria Tchecoslováquia.

GRATIS! peça este livro

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

Eevie 2 cruzeiros em selos pi o parle postal
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS l rDI\-
C.ponAl.14 .JABOTICA6AL ur..s.PAULO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. o enaDQ-Mbaclo. 12 cte Maio o. 1945

Transcrevemos abaixo urna eu- UJIl pequeno salário, Ali as cr ian
trevista concedida à "GAZETA", cas recebem "todo cuidado c. a as
!pela Sra. Er ik Forsell, Consulesa sistência de que necessitam. Aos!
da Suécia em São Paulo. quatro ou cinco anos entram para IHecebendo-me com a mais l'{'- a escola, começando já a praticai'
quintada umabi l idade, a sra. For- esportes, o 'que depois só abando- I·
sel conta-me lima porção de coisas nam quando a idade não lhes

J.ler-Iinteressante,� sobre o seu país: mite mais." O povo sueco se dedi-
"Na Suécia, que é um dos países ca à cultura física lanlo quanto à

ruais democráticos e desportivos inteleclual, conservando nu COl'pO
do mundo, a mulher está, hoje, uma beleza diferente, :feita de fle
complelanlente emancipada, Colo- xihilidade esporliva".
cada no mesmo plano que o ho- Qual a atitude feminina sueca
mern, jurídica e profissi:onalHle!lt�, na 'gu't'ITa atual '?

!pode-se dizer que atíngíu o maxi- "Tem sido enorme a acâo sor-ial
mo das reivindic�l(,�õ'es femininas, Iemin ina cm prol dos rêfugüH.JOS.
Tem o direi tu de voto e 'exerce to- A Suécia deu abr-igo a ll:HJ.OOO re

das as Iunções públicas, pode,ndo Iugiad os de vários paises, excluin
ocupar elevadas posiçocs de Esta- do deste numero, 45,000 ('),ian<:as,
do, Atualmente, há, no Par.lamen- (IUe também lá estão. Umas 10,000
;tu uma dezena de mulheresv nOS mulherus fizeram cursos vulurrtá
!C(;n.sellws municipais L' rurais (.Ii� rios para substituir os operúri os
lZentos e ci aquenta e cenlu. � ('111- nas Iáhr i cas, a exemplo do que está

quenta, rl'spectiva�J1ente" �has, em xerulo feito em Iodas as nações em

certos problemas e quasr indispen- guerra, A vigilancia, contra ataques

�I�l��, ��xecl�17)y(�1,rs;�a f!�l�l�;��h(��(ll��� i :;i�nj�:�:�:;:)��;�;�J���I�;l�l:L:�:;::,I���l�I����II�� A!aI��t!��!'ae!�t�L���ó_1CARTAZE5 DO D IA
De quando data a evolução Ie-

i noit«, :\Iais de 8.000 mulhcres de-
"'__�� � .....:=-'!'!"':=-"=" ""'!!!"!""!!!!""!!'!'!�__.) I I' I'" l

. polis, à rua Trajano n. 11, avi -

miu inu
"

i lC'11l1-�l' Vil untarramcn c ae, servi HOJE SABADO HOJE
"De 1912, mais ou llle�()s: Ncs- ,ç'O dr- "t-sru!a" nestes pontos de sa a sua distinta freguesia que

lia época nos fui dado I' d.lrelto d c
; (lÍJsu',;l(:áo militar, )'('vl'sando-se di�õe de operários habilita-

voto c. rlesde ossu ocasrao, t(.H[as ('1I)l1 (JS soldados. com a cirnlll1slull- 1'

I
. (OS para executar íustalacões l

<IS profissões e direitos Jlla�Cllln(J� ria de que em scrvicos dt'sta ua- -

Iforam conquistados, gradativumeu- í

urr-z«. (,OedL'CClll às .uesruus leis de Luz e Fôrça em geral, for-
'te, alé o nivelaBlento .colllplet�J: millf urcs". necenrlo orçamento gTá�ís e 'lQuando eu ainda era cflan�a,.Ia "l'I1I" org:lnizaçãn feminina que sem compromisso para seus
havia, na ramilia di' meu pU1" uma tem toda uma enorme i rnpurt ànciu servícos. '

nioça advogada, (JUl' alcill1ç.OU 1Il,1l 11;i atuu l siluêlÇiio da Suécia l'l)1l10 -

Iarande renome, Fui inclllllbl(la., va- i pais neutro armado, (' a das "Lot- Possui também oficina espe-
7ias vezes, de executar trabalhos

I las", fundada em 1021. e cuja fi, c�aliz�c1a, C01n técnicos nrorís- fipara o governo, Heeorc!o-llle ([Pl<;t" p,lIidadl' c' angariar apóio mut or íul 81Ona18, para consertos de apa
:trabalhando à noite CI11 seu cscri- das mulheres ii milici a interna do rêlhos elétrlcos, enrolamento
Itúrio, selllpre íumando unt. peqLH�- país (:'111 tempo de guerra. Em ]!lRR ..' .

no charuto. que não é, altas, .UI!l ('�sa 'lrg:iI1izi\çiio, contava com 'Hj;') de motores e dínamos, ostabi-
háhito Jell!inil1�). SL1�C,?' ruas tI})I-1 ('or�?n1,ç()l'S \(c t:lO div!sôcs l'. ma�,s jlizador:es, ferros de eng?'I.?'ar,
eallJent.e dlll��JllaIql�c,� ,

. .: e,le 1,):{)OO. ll1�I"lheres. J-!().J('.
o nu.mel i.' I

fogareIros, apaTelhos medwos
A vida, 11I1lVe�'Sllalla,. 110. el��dl\ e Illlllto mHlUr, d�l(I,I). a ll1tensldaol' e outros, com exceção de apa-

I

il:ado!' paIS de Selma LagelloH c dos prpp'lnÜI\'OS lJe]ll'os ll'vndu';i
lh 1·'"

.

illll'nsi!>sillla. Tud(), lllUIH!O CSlHcld ('feito,
. . I

re os (e ladIo,

c, é lal a ClJI1COlTen.Cla til' condl- Prl),,,('i/llindi'" sra. FOl's('j] fula,
dHta� nus escolas .. qu�.. u estwlaflt� ainda. sô!Jrc as alividades aluais, I ronfecco-es I
tem tlue ser Obl'lgfl�ol wn�enle lllUI lt'llltll;mlS l'lIl Sl'lI paIs. i '"' - f'to aplicado. O go\'t'rl\o tanllta tl!-, "])i,lIl!e da situr.r.[w ,illIC:,ç,lt!ora I

'

dos os meios, l' é comUlll se rellnl- ,·:'j'lrl;1 pvla posição gl'ogrúfic:1 dn de i
ii'em, no banco ('SCl>lar, ll.lullUS s:u- <.:il1('cia er.lr(' os paí�es lJeligeranks i Gr!llv� l.aaS 1;'«os do PU"() e da anstocral'J�: lima Ol1t!'" 'Irgnniza�,{iD fel1linill'l' U ulu
Pelo seH valur V,l'.'iSOa�, ,,�[l�al<,II,Jl'l ,".rgill. "o "Cotllitt' p.!'l'p:ll'aii\·o Fp-! Aceitam-se encomendas em
UIll pilcie se 111l])()l' (' (lle,,;<u ale ()

"Ilnlll' , ci'llllndo .1'1 III1l ,,11\'iI ,f("ll:rnais allo

ear.go .goye..�'I1�:Dl�n\al.. J: SO.0 ...
000

..
Jlllilllere�, 1)atand.u,'d

..

(' �\.138, I
grande quantidade,

I'l)ercenlagelll de anal1al)(tos e de, ("PSI:1 dl' \ln;.:" <,nr:IIlI;l;:I\()(', 1"l1l1 Rua, Annita Garibaldi, 58
Ü 01 e com este elcyu,dO. tIpO til l1in'ls selll cor polil.ica Ou S(li'�aJ.I FLORIANÓPOLIS·�;llIeaç.ii(), é ql1êlsi il:Slg,I1JIIC.'.I.nle i: To"",; c,ln;, llllllh.eres esUi" d.l'\.ida- I:passu entrl' Ullla cLIsse socldl �

1
11]('111(' pr(;p�lrad:ls p:)r:1 sllhslllllll' 10 ..:

outra. ."
..

: pl; IHHQ"l1' nos pl:':i� difl'J'(ll1!(.'s :'.('1"-

Torna-se cada vez J1WIS dlll�Jl Tiç'os civis ou mililan's. ()ualqllL'r
prossegue 1) c()nsl!l.E'�a .- a))1 0-

,111,"1 ilt'jJ\ 'HI>"r:l condUZIr �, 1ll;1-

eura de criacios d()ll1�sIICiJS. (.om� lf'I:WI IUdl.' cill1lplicad", de gllerr:l,
dilda gellll� faz, no nllllllllO, () CII!

-

'''I d:1 11\, 111':'. l)<.>sl'l 1 W1ll ('ira, 1('11-

;Si) gi�asial, ninguélll l1Ial'> dese.t;1 di) aprol'ulld:tdo (J, S('IIS conlH'ci
se dl'dicar aos .servi�·os C«Sl'lros. ii 111('ntos ('111 I.Ddas as �ili\'idacll's cou

(ILH' St' é fl'itu t'm ,caso de <ll1s(:llI- 'ideradas :lÍt' ;Hjl!i eillllU privili'gio
Ia I1Pcessi(.lade, lê, quand:". I;sl(� I «os !t"1I:l'1I;"

..

'1 11lllll1ej' suéc,) rorla
.<1col1[e('(', lelll-se as lllclhiJI �s llll h'ccu;1 c(ln! léIIlÇ.;J n:1 sua CO()j)l'ra

pregadas do 1ll�llIdll. j}esl'lIlpl'-, (';jo, elll ilel'c's," da ])ú1ria (' de ludo
nhalll () serviço tao hen\ ('üll11i ti 'lqui!o «llC {-lu I'cpr(·sl'Jl1�1�'.
própria dona de casa. (,(:'rla

oca-, ,1\�sim �I Sl'a, Fi)! �cll 1erminou a

.�iül), Ullla das I\liI_lhati mlllgas.,lJC� sua inl(';,('ssanle l'n1"('\-is!a sllbl'e ·l

,11U Ú sua cozinheira para
..

l1C:11 'pllllh.'r SI!f'C.I, d:! ((nal (� �l lll'lis
elll casa, alé mais larde, alllll (!e I viva l' exata iluslraçiio.
que l'la pudesse Ir li uma 1esla ..

;-';0

seu regresso, enconlrou a �'rJada No bar e no lar
ensinando-lhe ao filho as Ilçoes de K:X O T
ttlim CJue (,le deveria levar a esco-

não deve faltar
la,-no dia seguinte"" '. .

l),esde quando ha diYOrCIO "na
Sue'cia '1 ()nais as suas conseqllen
das '1
"i'\iio Vosso precisar a d��a exn

ta. �Ias, sei, todavia, ·que .Ia. l'XIS
tia llluito anles do Yotp fe11111l1110.

Isto, porém, não trouxe nenh 111lla

('onSCqUelll' i a dcsagr ae! av� 1. Os

casamcntos duram"mals e sao I1I<1IS i
'felizes. A resJlonsa�ilidal�e, o �ell-I
limenlo l' () respeilo sao cOJsas I
pl'ofulldus na ('oJ1riél1cia (!o j)O\'O, 1
e desle' modo, tudo se laz COIll 1

acertado equilíbrio".
Comi) <I lIIulher suéca educa os

ifilhos '!
"J)ur�lnle os primeiros anos, ela

se dediea inteiralllente'. it crian�'a, Iabandonando duranle esse peJ'lo
do, its slIas ali\'i.da(�('s fora do Inr'lE qU:ll1do islo nao c ])ossl\'e1. eXIS

,tenl jú, ha mui los anos. "úrias ('r('-

1.'!-l('S elle:lIT('g�Hias de zelar pela
erianca duran[(' as l'or:ls de [1';1-

halho: :'![OCHS ('Ol11pl'tcnles 110 as

sunto, rir;ls ou polJrl's, dedica!n-I
se ii {"'SSé' mister, reC'('bendo (,LI nao,

A vida moderna da mulher suéca

ViSt8 aêr ea no oor ta aviões britânico «Indomitsble- Br it i eh News Service

CINE
A's 4 1t2 e 7 112 hora!'

SESSÕES POPULARES
Um filme or igiual e intere ssant issimo:

Alegre yagabundo
com Rosco e Karoe

Dili Elliot no ele tr izs n t e far west

Tirania

o mais lindos romance de amor, tmbd'ado
lindos "tangos":

Ajuda-me a viver

lI' e 12'

Tracy
Episodios de:

Dick o
•

CrImecontro
cem Ra1r h Eyrd
NO PROGRAMA
JORNAL 4xSl (Nac
2,00 e 1,00. Imp 10

Coop,)
ano!!

CINEDIA
Preços:

• • •

CINE «I PE
A's 7 1,2 horas

ULTIMA EXIBIÇÃO

�os sofredores
Ora. L. GALHARDO -Ex Imédica do Centro EspÍri ta

Luz, Caridade e Amor, co
I

munica a mudança do seu IIconsultório para a Rua Bue·
nos Aires, 220 -- 1 ú andar,
RIO de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, ido.de, endereço e en·

velope selado para a res

posta.

com Lib�rtad Lamarque
Romance, Música e Amor

NO PROGRAMA
AUMENl'ANDO A EPICIENCIA BELICA DA F. A. E. Nac.

A ARANHA E A MOSCA Des�nho
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

Preço único. Cr$ 2,00 Imp. até 14 anos'
• • •

Finalmente Amanhã, Simultaneamente no Odeon e Imperial
A comédia maIs gozllda da temporada:

Papai por acasoCONCURSO
com Eddie Bracken e BeUY HutonAcha-se aberta na Filial do

Banco Nacional do Comercio S,A"
"deeta cidade, concuno ·para a

admissão de funcionários. devendo
os candidatos apreientarem·.e à
.ua administração para o. escla
recimentos indispensaveis,
Florianópolis. 24 de abril de 19�.5

A Gcrêncii:l. (
�.-------------------

VENDEM-SE
Em APUCARANA. Norte do ParanáCONTRIBUA

para a Caixa de Esmolas aos 1I1di
gentes de Florianópolis,

Dois grandes armazens um com instalações de maquinarias-

p;;ifi.';---;ir;';· :P;rt;:--d6
......

·� e outro para capacidade de 30,00 sacos, maquina de ·arroz,

trôco em ' "Selos Pró Doente nova, produção dia ria 100 sacos beneficiados, maquina de café
Pobre do Hospital de Carida,. 400 arrobas, moinho de fubá, locomoveI americano 10 H.P.
de". e estará contribuindo para) nominais. 3 otimas casas residenciais, uma com água e esgôto,
que êle tome mais um pouco luz eletrica na porta, poço com bomba automatica e reser

de leite, tenha melhores medi· ,I vatorio para 3,000 litros de água. :uea do terreno, 5.000 m�
camentos, mais confôrto no � tros quadrados e a 100 metros da estação. Preço de ocasião.
leito de sofrimento. etc'. etc ••. 'sem intermediaria. Rua' Marcos Arruda, 348. São Paulo.
(Campaha de Humanldad. Tratar com Cimino, ou na mesma localidade, Maq'uina Santa

tio HOlllvftal de CarIdade). t:nara.

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
JCI A. \VI�TZEL

F#

_ão 4.",.
INDUSTRIAL-.J ()IN'r ILLE (Mllrca

faltar •• o••• ·'llC_•• t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 1I1ADO Sábado 12 d. Mato ele ',..5 5

A derrota des submarinos alemães
(Por P..T. Kendrtek - Especial ram então. A RAF nada podia fa-:

para o "Bureau Interestadual de zer para evitá-lo, e a situação che
imprensa"). gou

'

a ser verdadeiramente grave
Um dos fatores decisivos da para a tngtarerra. Essa gravidade

guerra deveria ser o domínio elas aumentou com a queda da França
rótas marítimas que conduzem à e a subsequente ocupação dos por
Jnglaterra, principalmente as do tos ocidentais. cuja utilisação pe
Atlantico. Se a Alemanha tivesse los submarinos nazistas ampliou
conseguido ,fechá·las, isto é. se ti- consideravelmente seu raio ele ação.
vesse efetivamente o bloqueio, a Foi então que se perderam maior
situação seria desesperadora. Por número de navios aliados. Entre
êsse motivo, nos .planos de Hitler. tanto nessa época começavam a

para o domínio de tôda a Europa dar primeiros frutos a previsão do
nunca se considerou seriamente a govêrno inglês e o gigantesco es·
eventualidade da invasão da Grâ- forço do povo britânico. Graças ao

Bretanha, nem ügurava no enorme grande plano de treinamento aéreo
arsenal de armamentos preparado coletivo que a Inglaterra havia
nos anos que precederam o confli- combinado com alguns ele seus Do
to, qualquer material apropriado rnínios no inicin da luta. o Canadá

I I
no cruzamento do Canal da Man- já havia rof'orcado grandemente

.�.. SRS DIJNTISTAS I
cha. Hitler estava certo ele que ])0- sua Fórca Aérea e começava a en-

..IJ rleria isolar a Inglaterra e reduzí- víar esquadrilhas completamente

lIa
à impotência pela fome e pela equipadas para a Islandia e a rn

Executo qualquer tipo de falta de materias primas

...
Assim, glaterra, ao mesmo tempo em que

dentaduras. pontes em desde o momento em que irrompeu milhares de aviadores treinados

louro
ou palacril. Conserto a guerra, a Alemanha lançou seus naquele país atravessavam o Atlàn-

dentaduras em 2 horas submarinos DO Atlântico. com or- tíco para colocar-se às ordens cio
.

.

apenas.
dem de fazer a guerra iltmttada, Comando Costeiro ela RAF. Por

I
sem piedade nem compaixão. Pou· outro lado, a técnica e a indústria

CONSTANTINO SERRATIHE cas horas depois de declarada a brítanicas, trabalhando sem eles-

:'1, Rua Duarte Schut el 11 guerra, o navío britânico de passa- canço, começavam a fornecer ao
- _geiros, "Atlienia" era torpedeado Comando Costeiro novos tipos de

e afundado. Para interceptar o ca- aeroplanos de longo raio de ação,:..;.---------------
minha para a India, contava Hitler projetados especialmente para a

NO bar e no lar com a grande esquadra italiana, guerra contra os submarinos e

K NO T mediante a qual as tropas africanas equipados com mumoros aparelhos
de Mussolini se apoderariam rapi- recentemente inventados. Só então

não deve ,faltar
I durnente do Egito e do Canal de foi possível inicial' a ofensiva. 'I'er-

.. • .1 Suez. Entretanto as grandes espe- minou o t ezime de rapldus escol-
ranças que () Fuehrer depositava tas e cornecou a caca aos subrnari
em seus "'C-1J(lé1ts" não se realiza- nos. A nova Iát ica deu

imetli8t;.I.!ram e os suhmarínos alemães f'o- mente os melhores resultados. O
ram derrotados. pela acão conjun- número de submarinos loca lisados
ta da Real Marinha Br-itânica e ele e atacados aumentava dia <1 dia.
Comando Costeiro da RAIo'. Duran- Para evitar suas crescentes perdas,
te mais de cinco anos os aparelhos os alemães não tiveram outro ro

aéreos e os navios operaram em curso sináo desaparecer de) raio de
comum, dia e noite. com hom ou acão nos a viôr-s brítâmcos, sub
máo tempo, combatendo dura e in- mcrgmdo durante o dia e se) 1.'01-
cossantemente para manter aber- tando à superfície à noite, afim de
las os vias de comunicar.ôcs vitais carregar suas baterias. A oportuní
para a Inglaterru. A Marínha brrtà- darle para atacar um submaríno
nica estava be.n preparada para a í'icou assim reduzida �l:-' noites de
guerra. mas () Comando Costeiro lua!'. e isso não era bastante para
nC\O (I estava, pois que, para com- vencê-los. Xes;.:e momento porém,
bater a ameava sulmlal'ina di.�]ll1- corno em \ <trios OL\tl'O.� igualmente

, nlui apenas de: l j ou 13 esquadri- difíceis. a ('iéncia resolveu o pro-

)l11'b equipadas, na maior pane, hlerua. Eill lD 12 ns aviões da RAF"

... 11 •• com aparelho- de pequeno raio de foram munidos de projetores ele-
adio e incapazes ele carregar mais nominados "Lux Leight" que per

CASA MISCE' ANEA di t ; I (�e duas bombas de ;")0 quilos ..
Não mitiam i-luminar como a luz elo dia,

J..., IS r.
e de estranhar portanto que I) Co- qualquer suhmarmo que durante a

buidcra dos Rádios R. C. A. mando Costeiro tivesse de limitar, noite ostlvesse carregando baterias ..
Victor. Válvulas e Discos. [no início, a urna ae:[\O puramente Essas unidades podiam pois ser

Rua Cunselheiro Mafra, 9· dt'fensL\'a. as ";lIa" atividades, esc()l- atacadas clurante éI nui.te, em me

t:ll1do os comh)w,.; aJlL1do� ,;ODwn· 1 hore:-, cllnclicôe::; elo que J luz (lo
te quando ele:-, se a�havam já per- sol. As l)]'imeiras esquaclrilha.�
ti) das llha� i lritünica,.;. No outro equipada� COln êsse melhocanwn·

•

extremo da,.; rutas atl;;mtic<ts en-. to ti ,·-eram êxito imediato. Em cer·
cllntrava·se ;.; Rea I F'lll'Cél Aérea ta ocasião um piloto canaden,.;e
Canadense. mas snas (:onfl ir·6es afundou em 22 minuto,;, dois sub
n�\(l eram melhore,:. De suas hases marino,:, gl'D.(_·a:-; ao novo projetor,
no Canadá e na TCl'ranClva só ])0- Es,;eh resultados produziram tal
di" e,,(:o]tcu' os comboios aliados pJnico entre as tripulaç'ões nazis·
na jJI'Ímeiré1 eLapa da travesia. Fi- tas que os ,;ul1l11Clrinos receberam
Cei \'a <l8,,;im, nlJ centro elo Atlánti.- orclem de ocu It:m'·se à noite e' caro
co, lIm granele' eSj)cl(_'o dc,;;provido regar as haterias (lurante () dia,
ele prote(:ão aérl':I. A li acumulou a elefenrle:;rlro·se elos atarJues aéreos
Alemanha muitos elos submarinos com suas metralhadoras especiais.
que possuia. reunidos em grupos As conclic:ões ria lut8 estavam en

que ,,6 atacavam quando os

com-I
tão mais eC1uilibl'arlos e começava

boios penetravam nessa zona a hata lha deej,.;i\'<l 11ara o elomínio
perigo";él. Muitos ll<.lyins se penle· elo Atlôntieo.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,00
Quartos de 2a classe , .. _ . . .. Cr$ 20,00
Quart-.is com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PúDE TER 1I1J1lDlCO PARTICUI.AR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

I
___IIIIIII__IIii__•• i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ü;

de Miguel Rodligu.es
Sousa

Anvelina, Municipio
de S. José

NOVO HOTEL

:1
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de moteatias

contegiosas

Móveis
Comprar, vender ou alugar

86 nó

I ft SERVIDORA I

! Q maior organização no

qênero nesta capital!

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Todos
MÉDICO
os dias em Santo

Amaro
Atende a qualquer hora do

dia e da noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doenças da. crianças

Laboratório de Análise.
clínica•.

Consultório: rua Felipe Sch·
midt, 21 [alto. da Casa Pa·

rai.oJ, da. 1030 ás 12 e da.
15 à. 18 h •.

Residência: rua Villc. de buro
Preto, 64.

Fone: 769 [manual)

No bar e no lar
I{N OT

não deve faltar

I �c���T,���!m�!�
BAZAR DE MODAS
(onfeções -- Alta costura

Ncvidodes

Rua Felipe Schmidt, 34

de

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACL\

I•• Cl"lIIlelheiro MlIlfr., 4 • S - FONE 1.in
!atrela .

I "ollllcfl.

" .

CASA DE SAúDE E MATE.RNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção clínica do

DR. !)JALIUA lUOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em apraz1vel clllicara com
esplêndida vista par-a o mar.

ExceJent,e local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARELllA..'\>JEN'l'O COMI'LFJTO E MODERNíSSnlO PAUA 'l'jtATAMEN'l'O

lIlÉDICO, CmúHGICO E GíNECOJ,ÚGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
LaboratórIos para 0<1 exames de elucidação de dlagnóslic"".

AS MULHERES
MAIS INFELIZES
DO MUNDO

Têm que ajudar o marido
até a tomar banho, e seguí
lo por onde êle vá. Uma oci

dental. que mõrou no Japão,
assim descreve a vida incri
vel que levam as esposas
ja(lOnesas. que são obriga
das a adotar os filhos das
amantes do marído. (Pág. 26)

___J

Leia, ainda, no novo número de Seleções:
•

• AMOR CONJUGAL
·

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

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

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

Número de MARÇO
à venda agora

acabâr com o paludi
pode�os do drama cotidiano ..

��t��a��s naz istas para ague

1'a\vez não sai?a que ....�lo�"
.0 mar não ha-de traga

da
William Peno, precursor

po I

óculos invi

�nx;�����sC::iS inf�Hzes
T�me os pincéis.,. e PlUt� .

1
Detectives das ondasb��;r� ;

Teremos garages su

Lutando contra a fome
t '5

CarregamOS nosSOS por o

Para que não esqueçan:os,
Exímios ator�� do relno.1

Ninho das íuna�
.

O amor no matrlI:n()n�('I in
A as:�istenda sUCial cam

O que deseja a Rúss!a .�

Não se deixe tomar de p

Regressam os veteranoS otI!"''I.•'.•••F!!Io."I"I."lIIeII!IIIIIIIIII!_
.

- de mercadonas.. M' 81
Gigantesca liquldaçao

areceu .' por Charles
erz

90
Foi enÚo que Ford ap

• _ .
. .

. .
. .

.

E assim se casaram. . .

'._
-

r Margaret Landon
91

Seção de l1Ana e o Rei do S.ao po

Livros Jl
EM CINCO IDIOMAS

. MUNDIAL DE 10.918.000
__-------EDlÇAO __

_-
FoUl F,.irr. tl,'nle

•

CUSTA SÓ
Cr. $ 3,00

Compre hoje o

seu e)\:emplar!
•

A revista mundialmente
conhecida _ lida todos os

meieS por mais de um

milhão de entusiastC\( na

América Latina.

.�gm.les em Florian6poli.: PEDRO XAVIER lt erA.• Rua Felipe Sehmin!. R
.

!:tPjlr. C,"raI 110 Brasil: lj'ERNAr\J)Ü (:HI�AGLIA - R. Rosário. 5.5- A ::.!.O HIIC!. _ Bil)

l---,--------------�
R. H. BOSCO LTDA.

ITAJAi - S· CATARINA
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Representações Transportes Maritimos; FerrO.
Consignações •• Conta Própria viários, Rodoviários, Aéreo••

Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidentes do
2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pessoais.

..._.E��:::�:A\��eará;i·;;n.a:i�� �'�� :ida.. 1
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6 o �T.DO-Sábado, 12 cae Maio ele '945

Nacões
•

LIRA TENIS CLUBE
da Vitória», em homenagem

AGENTID EM lI'LORIANÓPOld8
C .ti M P U 8 I� o B o • c ) A. - Rua Fellpe 8chmtc!t, lIl. ..
Caixa Postallll. li - Telefone l.1a - End. Tel�. -ALlANÇA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBAR.ÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Dia t 9 grande
FEB, FAB, Marinha

soirée.. Dia
Brasileira

26 grande «Baile
Unidas.

-

à e

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
Fudada �m 1878 - Séde: B A I A
lNCENDJOS E 1'RANSPORTES

Cltr.. do baJanco de 11143:

capital e reservas .

Responsabilidades ....•..........................•

Recel.ta ..........•...•...•••.....................

Ativo '
..

'

, , ,., , .

SI.nlstros pagos nos Ilttlmoe 10 anoe . .':., .

Respon8abllldiades ................• , ..•........... ,

74.617.035,30
6.978.401.7õá,97

84.616.216,90
129.920,000.90
86.629.898.90

76.736.401.:'106.20

DlRET'ÚlAJ!lS: - Dr , Pan.t'Uo "'Ultra rr.u-e 4e (W... lI.Lho, Dr J'nII,rurutNI
oe SI e ÁIl1a1o M.aMorrL

..enc!.. • mb-egfootu em toC1o o UIITltór10 nactOllti, - SllC'Ut'WJ O<)

Unlg'U6.1. R.ea'u!.do.... de <l.&rIM aa. prl.D.C11)ela ('J<Lad.H ct. J.m«1ca. Illirooa
• África,

o que foi a campanha italiana
Pelo major Au;,õtin .Iohnson, co- que inicialmente os britânicos agi-

mcntartsta militar do BNS, rarn sózinhos. O inimigo divisou,
de imediato, as consequências da

Londres, (BNS) - O comandan- denota inflingida às fôrças fascis
te em chefe alemão na Itália, Ge-l italianas na Africa, por Waweell,
neral Von Vietinghoff, rendeu-se e do domínio da frota itálica, con
incondicionalmente ao

MareChal, seguida pelo Almirante Cunigan, e
Alcxander - foi uma das grandes por Sir James Smerville.
noticias do dia 4 ele maio corrente, Os alemães foram assim, obriga
ao lado da relação da morte de Hi- dos à enviar para o Norte da Itá
t ler, e da capitulação de Berlim, lia, poderoso exército expedícioná
Segundo as palavras da mensagem do, desfalcando seu poderio no
real, ao Marechal Ingiês, "esmaga- Continente Europeu, Os resultados
dora vitória" foi alcançada com a imediatos justificaram a política
completa destruição dos exércitos alemã e sómente depois ele árdua
hostis ao sul elos Alpes. Falando luta é que o Marechal lVIontgome
nessa vitória. não se póde esquecer rv obteve a formidável vitória ele
() trabalho das Fôrças Aéreas no El A lamein, que l'e"u ltou na der
Mediter-râneo, que foi tão impor- rota completa do inimigo no Con
tante quanto as at;é>es das tropas tínentc negro. A intervençâo alemã
de terra, pois, na verdade os gol- si hem que delineada otimamente.
pes vibrados do ar, contribuíram rcsu It ou num desastre ureparávcl,
decisivamente para esse desfecho As consequências estão na memó
rápido. quer atuando durante é de- ria ele todos: O Mediterrâneo foi
pois dos desembarques, quer ím- limpo ele inimigos; foi aberto () ca

possibilitando a retirada do ínímí- min 110 da Sícilí« e Itália: a Armada
go. Assim, o grupo ele exército que Italiana passou para a mâo Cios bri
surgira para tornar-se "gata borra- tànicos: a Sardenha foi ocupada; a
Jheira" das fôrças aliadas, desde o Corxegn libertada e Malta recebeu
:início da ofensiva no Ocidente. que a recompensa de seu sacrirícío. 1;-;
foi realizado o pIaDO secundário c-hegou a fase final, que agoi'a. to
-dentro elo panorama geral. termi- dos os povos livres ela terra sau-
110U a sua guerra, com o golpe decí- dam como uma das mais ln-ilhan
sívo e a vitória completa, tex vitórtas na história militar elo
Foi ainda incalculável o auxílio munclo.

prestado pelos exércitos aliados, Sôbre tudo a frente ita liana re

que lutaram na Itália. �l vitória ge- presenta () único setor. em que as
Tal nessa fase final. E esse suces- fó]'('as as mais heterogênes, lutam
so, contudo, sigriífica mais do que ombro a ombro contra um inimigo.
<:1 Iihertaçâo do Norte da Itália, e sem que isso resultasse em algum
.<1 destruicâo das fôrças alemãs que au-ito. Todos, elo primeiro ao 1111:i
o clefendiam. É a culminacão de mo 1J.l'itUnicos. ,1mcriC'<lnos, hrilsi·
1..1m;1 longa série ele opel'aç'cle'; n,) leiros, canadenses. llolone,;es. ju·
mal', terra e al'. nos países do :\1e- (lel1s, inclianos e sul-africanos. le·
elitel'l'úneo, e ainda sôlJl'e e sol> as \'élram ayante sua tarefa, com ga·
6guas elo ";\1are ;'\ostl'um", Yemos lha]'(1i<l. não sómente "em atrito",
i.l confit'maç'iío cabal e jU:-itificaç'ão como também em perfeita élrmonia.
da perfeita eSlrategia anglo-ameri-
cana, estrategia que o Premier
Churchill exerce influência pre
ponderante, .\. campanha na Itália,
,significou niío apenas a abertura
ele uma rota mais curta para a In
dia, como ainda o início ela liherto1-
-<;ão ela Europa, e fez com que os

alemães percehessem as possibili
dades ela estl'ategia hritânica, "isto

PROCURA-SE
poro Curitiba, uma empre'
gado bôo, pnra_fomília pe
quena. Trator na rua Este
ves Júnior n 119, 5 v.-3

I E;ta é
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sonda lias para 'praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
PRECOS SEM RIVA1S!

Não comp;em seus

«Tamancaria

a verdadel

o ESTA'DO
Diário Vespertino

inlormativu,
Iinanceire

A"IõES LCX.L-OSOS coxr I J ações de contacto, para circuitos
"HALL", 10XTHADA .E COX"EZ 1 de controle e sistemas semcllumtcs.

DE PASSE LO

I
O princípio de magneto que a

Lonrhcs, (BXS) -_ Círculos chave descoberta emprega pode

aerOIlúul.i.C.'OS
desta capital ficaruJIl1também

ser aplicada cm diversas
sutisfc i los ao saber 'que o proje to operações mecan lcus particulat:
para a cri açâo de Ulll novo Xlin is- mente em tipos d e múquinas f'ahri
tério de _\\'ia(;Cto Civil. S('lH1rado I cadns na Gr-ã-Bretanha, para as

du Xl in istétio do Ar. está prestes a indústrias de lã e algodão.
[ornar-se Le i, Ao Primeiru Xl inis-
tro [la ,\viac;uo Civil, Lord Sw i n-
ton deve ser aprl'sC'ntado o rcsul- Jantar reuniâo'lado rios estudos até agora Iei tos ..-
sóhrc os

í

rn nsporf cs aéreos br ità
rucox. ;,\l'll' () Govõruo b ritànir-o
apr-cscntarú [) estabelecimento de
uma nova linha aércu, pnrtmd o da
Grà-Brr-Ia nhn para a América do
Sul, a qual serú dirigida peja "Bri
tish Lalin Amcrj cun Ai Liner ", E.�
lu coiupunh íu está apressando a

otgun izuçâo da nova linha, dcven-
d () ser emprega d os a vi õe.� lux l1osís
silllos l' conflJrlú\'l'is, possuindo
"hull", entrada e alllplo C'Ol1Vl'Z de

Redação e Oficinas A
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 1.39

A&�INATURA�
Na C.pital:

Ano CrI 70,1111
Sernestr ..

Trimestre
Mês
Número .lVUI1<1J

CI'. �o.a(.l

Cr' 20.íHI
C r' 7.1.)(,\
CrI (1,:\11

Boletim

passei,D.
•

o CIxm1A IX(�LES E A CRíTIC.\
A:\IEHICAXA

Londre.s, (B.:'\S) () jornal
.1ll!el'l(,:1l1O ":\I�W YOHI\. TDU':S"
publiea llm artigo, dizendo que
l'nqnanlo as maiorias dos "films"
de alio cllslo ,'�lidos (los sludios (!a
C: Ill'orpi:1 !fU(' a�lrL'sel'lalll a,pe:nas
earáJl'r de 'ostentacüo, os films in
"'leses de jlJ'odu('i\o normal ('a

télcteriz,IIll-SL' pela' (>xcelenl(' cÚlali
dade arlistica. A e�Jl' respeito, ci
ta (l lllencioll,lllo .iornal, o llome de
\'ári os fi Illls i nglest's. e estabelece
mie <l alia cl,lssl' do cinema ingles
tem suas raizes no I'ato de haver
nascido nUll] grande centrlJ de cnl
Jura l' anliga tradu(:üo Il'atral.

No Int .. ,.I ...·:

Ano

Semestre
Tr-imestre

Cr$ MU.UO

Cr$ 4.5,00
CrI 25.00

Precisa-se urgente
I Armações e cadeiras �ara um

I
salão de barbeiro. Informações
nesta Redação

--------------------------�AlugaDl-se
quartos' com entrada inde·

pendente e ótima instalação sa·

nitária. Tratar na Rua Victor
Meireles 42. 5v-5

calçados sem visitar a

Barreiros)
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e

Tudo isto por apenas

médico gratis
Cr$ 1,00_

.............mu .

Anúncios mediante contráto,

Os originais, mesmo não puhlí
casos, não serão devolvidos.

A direção uüo se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

.\'()"A "ITúHL\ K\. J:--';J)('STHlA
I'LÁSTICA

Londres, (B;-..JS) A el'iciL'l1cia
dus Illaquinismos britúnleos serú
<llllilclllada l'll1 resllltado dc '11lll

dos mais ]'l'l'c'ntes 1lll'lhor<1l11enlns
inlrocJuzidlls na indústria dos pro
dui<lS jl):':'lic()s da (;rii-BrelanlJa.
TrnL'·se d(> 1111J<! ch,lyc-freio de <11',

que l�l)l'l'a por Illeio de magncto c

.iá 'lplic,\(f.;! COI1I (;xito no eontrole
do ni\'el dúgua, nas eullleiras c

nos ecrl1i]Jalllentos para combu,stuo
rIe óleo, () novo Jlll'lboralllento rc

sol\'e im]lortanlcs p]'oblE'lllaS, rc

ferentes ús chaves ele contado,
pois cc!'to núme]'o c]essas Cha\'l'S
jloderú I'�II1('ionHr movido iI J\loto]',
para executar toda a série uc ope-

e

"AQl'AI>Ho:\[OS"
LllndrC's (BXS) - A nO\'<1 in

n'l1cão 'hritú'uicH denominada
"aqll<ldrolllo" lorllar�1 os desl'll1-
barqlles de pass,lgeiros de hidro
aviões, uma o]Jera(:ün Ião simples
L' l'oIllIHla, ('omo uma deseida de
trelll. L'lu "aljllal!rOI1l0" equivalc
a Ulll vl'rdadciru aeroporto, que
pOSSlliss( bang:11' para hid'ro-a\'iüés,
elilllin,lIld<l assim cOlllpletamente ()

aluai inl'l)Jllodo no Irans]lorle ,1rIi
eional.

l CONTR�RIPE.
RE.SFRIADOS
OÔQESDfCABECA
NEVQAlGIAS 'E
L'ÔRES EMGf.RAL

SÓ SE USA

Vende-se Por motivo de

A Secretaria do Rotory Clube de
Florianópolis avisa que, o jantar·
r eu rue.o- que deveria raalizoT-ae.
sábado, 12 do corrente, foi trans·
ferido para terça. feira. dia 15, no
mesmo local e hera.

viagem, um

quarto completo (moveis de
imbúi a l.: com 5 mêses de mo,

Ver e tratar à Travessa
Ratkliff n. 2- terreo. V.34

Vende-se
Uma Casa comercial, de óti·

mo ramo, situada no centro.

Um motor el etrico de
4 1;2 H. p" em ótimas condi·
ções de funcionamento

-- Um �ltlO, em Barreiros,
medindo 70,000. m2 com 2
casas,

Um estabelizador de bôa

qualidade
Tratar na «A Servidora-, R.

João Pinto 4, nesta capital.

Piano
é"via 3 cruzeiros em selos pI o parle pustat
t"'J"AS CHIMICAS BRASILEIRAS lTDA

""O�TJ"l,1':' ..JA80TICABAL (sr i,.PAULO

ComiJra se um, de segunda mão'

I Informações nesta redaçã)'

:í 1Dü. OODÇA.
JRJft'O 1'DIGj)5Ã
'PAU Â J'4J1UJA
:I P.ü.A. Â lLàÇÂ
.VXILI& Â 00II

.. :J.A."I'&-.l. OI))( &

APENAS Cr$ 3,00
Com essa Ínfima quantia Vod_.

está auxiliando o seu pró,úmo.
Contrihua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópolis •

-

a nu uenol
CONTEM.

OITO ELEMENTOS TONiCOS:

ARSENIATO. VANADA·
TO, FOSFO�OS. CALCIO

ETC,

TONJCO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

O. Pálido.. D"D.UP�'lIdol,
E.qotldol, AnêmiCO', Mãe.
qUI c,iem Migro), Criança.
rlquíticlI, ,eceb.rão I to"l·
ficlção gll,.1 do orgeniuno

co'" O

S8 nuul n 01
Llc. D.N,S.P. n' 199, da 1921

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 1StADO - SAbado. '2 ... Maio a.· ".5 7

Indicador Médico
nu. POI,YHOnO s, r.rUIAGO

Clínícn Médica em Geral
Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,

rins e demais órgãos internos, de adultos e criamças •

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. A SANTAELLA

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Não ha necessidade, mi
nha Senhora, de cada mês.
ter séte dias de SUCl vida sub
traídos ás suas atívidades e

ás suas alegrias. Si a Senho
·ra sólre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude der
Mulher. Regulador, tônico,
anti-doloroso, A Saude da
Mulher lhe fará recu,perar
anos de vida.

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
serícórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

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

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

"OrIDlluO peiU tlnlTersltl.à. l1e Gf>nebn

Com prática no, h08pltall flurOpeWl
Cllnica medica em .-era], ped1atrla, doen

.... do �lItema UflM'OIlO. aparelbo lren1to
u.r!:nilrl0 do homem a ela mulher

'-.aU. Tóclllro: OR. PAULO TAV&.R:IJlI
Curw d.. Rad1010gla Cl1n1ca com o dr.

'IIanoe) de Abreu C4mpanarJo (810 P>!u·

o�. E"pfÕ'(';t.e.l!zado em Hllrlene • Sadde

?t1bilca. velA Un1TeTIIlda<1. 110 IDo d.e Ja·
aetr-o. - Gal>!.netfl d. Ralo X - Electra.

!&lrd.loflI'1tfla el1n1ca - HetabolUmo ba·
lIIl1 - Son<lilgem Duodenal - Gabtneu
'oe I'!s\oter&pla - Laboratório d.e mu:ro.

eopía e anflU"" cuníca, - Rua J'em:an110
"'acbAoo. 8. I!'ou. 1.1 {Iii. - J'lorJ.anÓpolla·

Dr. Newton d�Avila

Operaçõe. -- Vias Urino.ria8 -- Doen
ça. dos intelltino•• réto e onu.
-- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
f'i.ioterapia _. Infra-vermelho.
Conault: Vitor Meirel"., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•. fi
à tarde. dClD 16 N. em diante,

E1_íd: Vidal Ra.mo., 66.
Faro. 1067

Dr. LAURO DAURA
Jj)apeclall.... em Doe.CU de 88....0-

r.. - Vias UrLnérlaa.
Cur90 doe especl'al1zação de Gineco

.ogla (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barroe, da Fa
culdade de Med1ctna de 8110 Paulo.
Trat.amento especializado, médico e

ctrurgrco. das arecções do a�lho
genital feminino (Utero, o'rirloa,
trompas, etc.) ,

Cura radical da.� di»
anexos (Ovártos, trompas), sem ope
ração). Tratamento de todos OI dia
tru-blos da m_tnaaçAo e da _terW
dade.

Tratamento' moderno da blellorra

&1a alCUda e erlhúca, em ambos 08

sexos, por processo. moderno. sob
contr-õle endoscõpíco - Uretroscopla
- e de Iaboratórfo.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CUNSULTAS. - Da. lG,JO a. II

horas e d" 2 .a II.
Conaultor-ío - Rua Tlra.1eru... 14.

Fone: 1.663.
Relli<1�ncta - Rua Ttradentea 7

(Sobrado) .

ADVOGADOS

DR. ARAUJO

I Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina

I Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. Iy...--..----....--....--------------..----------....------�

Assistente do Prof. Sanson, do RIo de Ja.etro
ESPECIALISTA

Doenças e operações cos OLHOS, OUV1DOS, NARIZ e GAPtGANTA
Clrurgia moderna da GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORINO (Iábto e céu

da bôea fendidos de nascença)
EsOfagoscopia, tr-aquêoscopía, broncoscopia para rettrada de corpos estranhos, etc.

CONSUL'l'AS: das 10 às 12 e das 15 às l8 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone" 1.447

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO MOTORES

D E E' F I C I Ê N C l A

COMPROVADA
*

..
.. ; I

i

LI

DR. SETTE GUSMAO
CHEto'E DOS SERVIÇOS DE TISlOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 110

HOSPITAL "NER1W RAMOS",
Ourso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Oonzaga, de São Paulo - Ex·eata
c1Arlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
<JUNtCA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .tu TRATAMENTO ESPECIALIZADO

DAS DOENÇAS DO_ APAR�LHO RESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

OONSULTAS: D1àriamente, das a às ti horas. CONi:iULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18.
RESIDll:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el, 742.

•

DR. MADEIRA NEVES
Médico elpecialista em DOENÇAS DOS OLHOS

ICU.rao � Aperfe1co!lJnento e Longa Prática no RIo de Jane1ro
llOftl!tIJLTAIt

-.
Pela DUlllb': cUartam_te ... IO.30à112 h•• Q tarde

ezcIPtoao.1.....doe. d.. 1 •••0 .. 111 bar.. - CON8ULTOBtO: B_ Joio I'blto .. T. 11Gb..... -

-., ._. - _da, B_ ......._� .,....... 'L

IV�URGIA GERAL -��;A !2�G�Ã_�0I���:��!NHORA8 -

PARTOSlFormado pela Faculdade 'de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foI
.ÂSwlstente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. AUplo Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias biliares. intestinos c'elgado e grosso, tírõíde, rtns,

próstata, bexi€a, útero, ovários e trompas. Var-ícoeeíe, hídrocele, varizes " hérnia.
CONSULTAS:

daa 2.. ti horas, à Rua FeI1pe Schrnldt, 21 (altos da Casa Paraíso). Te!. 1.698-
RESID1tNCIA: Roo Esteves Júnior. 179; Tel, M764

DR. MARIO WENDHAUSEN

0011 Serviços de Clínica Infantí! da Assistência Municipal •

,
de Caridade

CUNfCA MtDJCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO; Rua ]'(un('8 Machado. 7 (Ed.!ffclo S, Prancíscoj ,

Ccnaul tcs das 2 às 6 horas
RESIDf:NCIA: kua Marechal Guilherme, 5. Fone 78�

oo.pital
� • lli'topelÜL Olbllea c t:Jlrw1rIa
Co CorllL Partoe • .-.('aI c. -.la.,ru.

to.. 1.444 COl\<SUl,TÓRIO: R, João Pinto 7 Dici
!'1amente da. 1... 17 horu. R.E8!DllIIN·
Cl.4.: AJmI.rsDt.. AJ'rtrn. U .......... "'9'

EMPREsilS REUNIDIIS D.E INDÚSTRIIl E COMÉRCIO" :��.
ARNO S. A. "

I • , .

CEMBRA CONSTRUÇÕES ElETRO�MECÃNICA5 :t:
'si\" PAULO - RUA JOSE BONIFÁCIO, 209 • rEL. 3.5111 - c, POSTAL 217·8

* .

PARANÁ - SANTA (ATARI�A ";

PUBRA$IL

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA
-

SA.". a(OSA
/ .

ORLANDO SOA RPELLl
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - 'Telefone 1514 (rede inte,rna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg .. : «Scarpelli» -_. Florianópolis .

tDtplomado pela F'aculdade Nac. ele Mealclna da UnJ"eraldade do BrasU)
_-Interno do ServIço de ClJInlC8 MP<1!C8 cio Protessor OaTaldo OllvelTa. méd:1co do

Departamento de aao.de
Ulr1NJUA KItDIUa - JIlol6stiae tntera.... de aduJtoe e er1aJlçaa. CON8ULTORIO

• KJIlSIDI:NeJA: Rua Felipe 8ehmldt D. 18 - TeL 812. CONSULTAS -- Du 1. b lIl.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

DR. BIASE F'ARACO
Médico - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de SaÚd.e

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
iAMBOS OS SEXOS - RATOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46
RES.: H. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD.A
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. N!lJl'iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselbo Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1251l.
RESmENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

ALVARO RAMOS
CIRUI;:GIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

GRATISl
Quer reoeber 6timQ surpresa?
que o fará feliz! e lhe será
de valiosa utilidade! Escreva
a Soares, à Caixa Postal, 84,

I Niter6i. -- Elltado do Rio. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



que se aproxima
LONDRES, 11' (U. P.) --- A GUERRA Aí�REA QUE REDUZIU A ALEMANHA NADA TERÁ SIDO EM COMPARAÇÃO COM 0,\
FURACÃO QUE SE ABATERÁ SôBRE O JAPÃO, SE ÊSTE NÃO CRIAR JUíZO A TEMPO --: AFIRMOU HOJE o GENERAL
DOOLITLY EM ENTREVISTA QUE FORNECEU. AS FORTALEZAS VOADORAS QUE ARRASARAM O REleH, PASSARÃO À
CATEGORIA DE SIMPLES BOMBARDEIROS MÉDIOS NO PACtFICO� ONDE UMA FÔRÇA DE PELO MENOS DUAS

-

MIL SU-
PER-FORTALEZAS VOADORAS. PODERÁ SER LANÇADA CONTRA O JAPÃO.

Já. eID 194�1 IMissa em "lemúria de Roosevelt
Hitle r scrbio I Rio, 11 (A. N.) - A Igreja 1 Oficiará o veneravel arcebís

! Episcopal Brasileira, em co- po Nemésio de Almeida e Geor
Haia, 11 (U. P.) - Já em munhão com a Igreja Epísco-. ge Kríshke, e os pastores Fran

dezembro de 1943, Hitler sabia pal da América do Norte, fará klin Osborn, Euclides Deslan
que perdera a guerra. Foi o realizar no próximo sábado, des e Rodolfo Rasmussen, pa-

Resenha Forense I O ·general Arnold
que revelou o lider nazista ho- dia 12, às 10 horas, no templo, rocas da igreja episcopal bra-
landês Mussaert, ao represen- da Igreja à rua Grandeza, em. sileira desta cidade.

d
tante da United Press, que o Botafogo, um solene ofício em \ Deverão presidir a cerímôma..

Julgamentos realizaqos_ pela Câ- agra ece entrevistou na prisão de Haia. : memória do Franklin Delano os bispos dr. Thomás, da Igre-
rnara Criminal, em sessao de 0'11-

Rio, 11. (A. N.) _ O minis- Este entrevistou-se 'a última ] Roosevelt. I ja episcopal, e dr. Evana, da
tem,

t da Aeroná t· c beu do vez com o fuehrer em seu Q . .J., O inesquecível presidente, Igreja Inglesa.Apelação criminal n. 7.418, da ro a eronau ica re e

comarca de Cresciuma, apelante general Henry Arnold coman- na Prussia Oriental. E pediu- I como se sabe, era membro Para as solenidades foram
Fiovo Minato e apelada a Justiça. darrte em chefe da Fôrça Aé- lhe, então, que renovasse sua I proeminente da igreja Epísco- convidados o govêrno e altas
Helator o sr. des, Guedes Pinto e

rea do Exército Norte-amerí- promessa de govêrno próprio, paI de sua pátria. autoridades.
revisor o sr. des. Urbano Sales, -

para a Holanda na Europa da
A Câmara deu em parte, provi- cano, o seguinte telegrama:
mento à apelação, para reduzir a "Os meus oficiais e eu pró- nova ordem. Mas Hitler retru
pena que foi imposl_? ao apelante prio desejamos expressar a v. cou que não podia mais ga
a 8 mes�s de deten_çao_ e mantidas excia. os nossos sinceros agra- rantír o futuro da Europa,
as demais pronunCIacoes.. ."

-

co r'
Apelação criminal ·n. 7.438, da' de�lmentos. p;la franca �O'Spl- pois as COIsas nao r iam

comarca de JoinviJe, apelanle talidade e mumeras gentilezas como êle projetara. Sua últí

Ror.?t Ernesto Wetzel e npelada a com que fomos distinguidos ma esperança, acrescentou o

Jt:s1Iç,a. nel�tOl: o sr, de�. G:ledes por v. excía. quando de nossa fuehrer, era de que a Inglater-
Pinto e reVISOl o sr. des. UI bano .

R' ra e os Estados Unidos se [unSales. - Dado, provimento à ape- permanencia no 10.
-

tassem a Alemanha na luta�.açã.o, para anular o processo ab- O encanto dessa maravilha-
t o contra o bolchevismo.

zn���lação crIminal n. 7.440, da sa cidade aumentou .com a

Icomarca' de Campos Novos, ape- preponderante generosidade e Igreja Presbiteriana
Jante Manoel .Teodol1O Nunes e consideração que v. excia. nos d V O P t 61ap�lada a Justiça. Relator: o sr. eles. dispensou, as quais tornaram, a rua .. re, o
GUIlherme Abry e r-evisor o sr.

ísíta I cíveldes. Guedes Pinto. - Foi dado, em a nossa V1S1 a .•nesque. 1 .

. I Trabalhos a serem realizados ;;_--------------------
parte, provimento à apelação, para Espero ter algum dia o prr- _ .

I
· ·

reduzir a pena que foi imposta ao vi�égio de retribuir ao menos I, amanha. dl�. 13 O oral Krone ao sr Ministro da Guerra-apelan!c a 6 anos. e a 2 anos de em parte as atenções de que A,II 9 horas: Culto Dívírio
..

• •
_ _

!eClu.sao, resp�chvamente como
eu e os ,iueus oficiais fomos A II 10 hora".:_ Esco�o Dommlc�l. Rio, 11 (A. N.) - O minis- passo para a obtençao de uma..

incurso nos artrgos 121 e 129 n. V N��lIa �caslao sara pra�tado �lg- tro da guerra recebeu do Ge- paz duradoura para todos os
'ambos do Código Penal. alvo, nlhcabva homenagem as Maes., K' ído mí Ii -,A'II 18 horas: Reunião devocional neral Hayas rone, adído mi- povos rvres.

C I t t I- d
da União da Mocidade Presbite lítar junto a Embaixada norte- Sua previsão e sua excelente"

,

omp e am.en e norma Iza a lÍana· Essa reunião �será inicio- americana em nosso país, o se- direção da FEB nesse conflito,
da com o ccrrtíco do hino sccro .

t t 1 "Q
.

.

torna-se orgulhoso de v. excia.
que assim começa: Divino Sal- gUln e e egrama: 1.feIra v.

vador. excia. aceitar as minhas efusi- como um amigo pessoal.Londres, 11 (U. P.) - A si- ordem. Ainda no território .

Comtempla com favor nosso país, vas congratulações por motivo Queira aceitar os meus maIS
tuacão em Praga já está com- checo os remanescentes ale- A 1 C I

-

t b- 's 9 horas: u to com pregaçao da nossa vitória mutua, para sinceros cumprímen os e a ra-'

pletamente normalizada tendo mães partiram na direção de d E Ih 1 Pastor Rev
- o vange o pa o .

a qual tanto auxiliaram as ílus- çosido eliminados os últimos fa-I Pilsen. Os nazistas retiraram- J ..A Santos que abordará o se-
.

náticos nazistas, que dispara-i se em ordem. Ao sudeste na . gu�nte assunto: A volta para tres tropas sob seu comando. ...... .......... ""'�

vam contra as fôrcas aliadas. I Jugoeslavia, as fôrças de Tito "Cnstto'd ' f c

O sangue brasileiro, derrama- I

,
. .

.. - � en ra a e ran a. do no campo da luta, será
O comandante do exército so- aniquilaram outra dIVIsa0 na- Todos são benvidos. lembrado numa história davíétíco que auxiliou a liberta- zista que não se rendeu e con- ------ _- _--

ção de Praga colocou à dispo- tinuaram per?eg��ndo o ini��-II Para b.studar o au- qual os brasileiros poderão 01'- TOMEM

sição do govêrno checo as go que se retira ja em ternto- {j
•

gulhar-se. Esperamos que esta �nhD Creasotadu
rio austríaco. mento do cafeslnbo vitória constitua o primeiro "SlLuUffi'"''suas fôrças afim de manter a

__ _ _

V 1:0 ;..n.

EmRIO, ���.eNn)ageE� ho!!�gem �!ep��s��}t!ed�,�::v�t:�:á;�a���i����!� ���:���o�1E��:�� I��< •••;:;:.�;�:;�.:�� 10';'

América do Norte e do Brasil, bem como às forças armadas dos

I designada uma comissão para assistência de S_ Revma. D. Joaquim � -- ---

dois países, realizou-se no Copacabana Parkem o banq�ete ote- estudar o pedido do aumento D. de Oliveira, Arcebispo, uma O J �.
recído aos oficiais superiores bI.'asileiros pelos generais Hayerlde 30 centavos do "cafezinho", missa em sufrágio pelos brasi.leiros sacerUolie

K tI' t T dd d
.

t d tombados na guerra G. por Igual,
Vroner, Fremont Hodson e Harry u z, e a r;tllran e e ,

o formulado pelo Sindica o os de jubilo pelo fim das hostilidades.

Iexército e da Marinha norte-americana. Estlveram presentes Hoteis e similares. A esse ato. r�ligioso compareceu o en ouqueceuos generais Benício Milton de Freitas, Gustavo Cordeir? de F�- mundo oflCla!. representantes da

rias, Anor Teixeira dos Santos, Angelo Mendes de MoraIS, KlelO imprensa, funcionários e crescido

Couto, Franklin Emílio e Almirante José Maria Neiva e alérn de ROXY Hoje, Sábado, às n_ú_rn_e_ro_d_e_f_ié_i_s_, _

mu1tas outras altas patentes militares. 19,30 horas.

O E�T1\DO E t-D t b t f I ' 1 Haves Krone, que l°. Cine Jornal Brasileiro - Nac, ,spor (fiTOuran e o anque e a ou o genera 20. Tommy Truches e sua orches- _ _"
proferiu vibrante discurso. ,tra - short, ;.-.;

.. _.W _�__a_-__&-_-__-_""''''' -----.-.-....-&---�---_.._-.- ....._....-a-a-......_ 30. O Gordo e o Magro a dupla Orlôndo Scarpelli na presidência
mais gosada da téla em sua

melhor bola em longa metra- do F. F. C.
gem: SOCEGA LEÃO,
Muita piada! Muito riso!

40. Leon ErroI acompanhado de
bôas garotas VENUS & CIA.

Hilariante comédia repleta de bôas

o furacão

Florianópolis 12 Maio de 1945

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

25 art-igos e 113 páginas repLetas de interêsse

Compre o seu exemplar 3 O Ohoje m�smol CUSTA APENAS CR$ ,
..,....--....---...--......---.....--.-------......-.-."'...--.-.-.-.-.-.-......-.-.-.-'.-.- -.-J..-_-.-.'_'".-'''

P O r c o n t a-p ro p r i a
NOVA IORQUE, 11 (U. P.) - A rádio de Tóquio admitiu

hoje, �el1l: primeira vez, que o "Japão comprou a guerra por
sua propna conta e atendendo às suas próprias razões". E afir
mou, diante da derrota alemã, que o Japão dispunha, também,
de fôrça bastant� par� g�nhar a guerra por conta própria. Ao
mesmo tempo a ll'radlaçao captada pela escuta federal norte
a�ericana .fe� questão de frizar repetidas vezes que o Japão
amda contll1ua mantendo relações amistosas com a Rússia.

Estabeleclmen t� E
Gráfico Brasil I.

NICANOR SOUZA I
Trabalho" ComerciaÜl
Impressã.o a côreg

Cdmposição de livros e
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Rua Tiradentes n°. 10 ._- Florianópolis --- Santa Catarina

FRACOS.
ANtMiCOS

Dia 7, às 17,30 horas, à rua

do Principe, próximo à Cate
dral, chamou a atenção públi;
ca, pelos gestos e palavras de

sordenadas, o padre José, coad
jutor' da Crutedral. Falando
alto e gesticulando, aquele sa

cerdote, que saira da referida
igreja, quebrou as vidraças da
sapataria do sr. Damasio Sou
sa e jogou-se em frente do au

tomóvel do sr. Alfredo Matos,
cujo motorista freiou a tempo.
O sacerdote, então, quebrou a

socos, o parabrisa do carro,
pelo que se feriu nos braços e

punhos. Dominado, enfim, por
populares, fio levado ao hospi
tal, afim de ser trrutado. (Do
Jornal de Joinvile).

musicas e canções.
Livre de censura

Preços Cr$ 2,40 e 2.00

Amanhã, no Ritz, às 4. 6,30 e 8,30
horas.

horas. - Esther Fernandes em:

SANTA
(O destino de uma pecadora).

CENSURA: Rigorosamente proibido
até 18 anos .

Assumiu a presidência do que
rido Figueirense F. C. o destacado
indu.trial e incansavel esportista.
sr. Orlando Scarpelli.
Dado a seu dinamismo. sua lar

ga visão e seu acendrado amêir
ao ellporte, estamo'" certos de que
S.9. dedicará o máximo de seus

esforços em benefício de se1J. clube.
Obices a vencer, por certo, não

lhe faltarão, Entretanto, coadju
vado por seus imediatos auxiliares
e pelos socios e admiradores do
Figueirense, o sr. ScarpeUi conse

guirá levar de vencida o-programa
que se propôs realizar.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCJ:I EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


