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I Conferência será coroa' ,8 de pleno êxito
LONDRES, 18 (U. P.) ••. A CONFERÊN{:!A DE SAO FRANCISCO SERÁ üí)ROADA DO MAIS COMPLETO ÊXITO. FOI o QUE
ADIANTOU NA C\MARA DOS COMUNS o SR. ANTHONY EDEN. REVELOU, AINDA, EDEN QUE OS ESTADOS UNIDOS E
A GRÃ-BRETANHA MANTÊM-SE UNIDOS EM TODOS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS QUE TÊM DE SER RESOtVIDOS PE

LAS NAÇõES UNIpAS. SALIENTOU QUE VÁRIAS QUESTÕES DE IMPORTÂNCIA� ENTRE AS QUAIS O CASO POLONÊS,
SoM'ENTE PODERÃO SER RESOLVIDAS MEDIANTE UM ENTENDIMENTO DIRETO ENTRE CHURCHILL, STAJ_.IN E o

PRESIDENTE TRUMAN.

o
. o MAIS ANTIGO DURIO DE SAN'fA CATA'lUNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis
-------_. --------------------

Os candidatos ii luz
da ,Falologia

. RlO, 17 (Via Aérea) - O

prof. Mário Viana enviou, ho

je, ao "O Globo" o seu estudo

grafológico feito em torno das
assinaturas do gen. Eurico
Dutra e do brigadeiro Eduar
do GOmes. Esse estudo é o se

guinte: "Quanto ao general
Dutra. o grafismo e caracterís
ticas da sua assinatura reve

lam cautela, calma, sagacida
de e astucia. Os traços alon

gados superfluos denotam sen

timentos de auto sufíciencía e

vaidade satisfeita. Deduz-se
ainda que é equilibrado e'me
tódico, mas contemporiza e

pactua com as otrcunstancias.
Habil e astucioso, tem carater
maleavel e capaz de.se modifi

car; não tem convicções ína
balaveís. E bravo, tem espirí
to de luta e tenacidade.
É esse um rápido estudo do

racíes psicológico do exmo. sr.

���n�:ob�;SJ:t�'OD����rdo Doenitz, prisioneiro de guerra
cromes, sua letra simples, de- .,/

.

�_ �_ l)rOC�d���e�EeSpa1;I's(UC:tP')
- U� deLspa_.chocdal agênCiadReutell'S

safavíada- e clara, revela precí- ---=---
u.

---._,
-

. , '1 ou o ma]OT .

UiCHlS -a ay, um os de e-

são 'e vontade determinada, � ------- - �- � gados do general EIsenhower no govênno rníl ltar da Alemamha,

caráter franco e objetivo, co-
; j... ;,,_

_

'.
,,'... �·f·;:.� dizendo que o alrníraaute Karl Doendtz está sendo mantido pe-

rogem e firmeza de opinião.J, . "

los aHados como prisionei'ro de gll'e,rra.

ER��z��::�C;��u:i�iA (FO;r�:�;;;;t:�ã�P·'��;��;;ria Do ministro Bonomi ao preso Varàas
te as condições· baseadas em

f
-

1-
, - RIO, 17 (E.) - O presíden- ombro a ombro com os solda

vis interesses. Intímorato e e o UnCIOna ISIDO publico te .da República recebeu o se- dos aliados, pal:a a libertação
audaz, vai ao extremo da te-

. .

guínte telegrama de Roma: da opressão nazi-fascista. A

merídade em situações dítíceís l. RIO, 17 CU. P.) - "O Globo " foi, hoje, ouvir o ST. Luiz "No momento em que a vító- solidariedade das armas ítalo-

e perigosas. É reservado, segu- Simões Lopes, presidente da DASP, no sentido de esclarece-r se! ria corôa a. heróica luta das brasileiras contra o comum

1'0 de si mesmo, mas não teme ao .f�11doJlalisll1o público é permitido em lei se arregimentar li fôrças armadas
.

aliadas, re- in�migo � �est�ada a c�nsti
tomar' iniciativas audaciosas politicamente. dundando na LIberdade da tuír o mais índíssoluvel vincu

quando se deixa empolgar. O presidente do DASP assim respondeu: "O caso é omisso
1 Eu�opa, des�jo exprimir à. v. lo �ntre os nossos dois povos

É tudo o que se pode dedu- na lei. Esta não cogita, não proíbe, nem desautoríza a forma- excia. as mais fervorosas e sin- latinos, natural e fraternal

zir da assinatura dos dois ílus- ção de partidos políticos. É um caso ilnlteiramen.te novo e de I ceras felicitações do povo íta- mente unidos pelo sangue e

tres proceres da nossa politi- -que o estatuto do funcionário não se ocupa". liano, que perdeu seu sangue, pelo espírito. - (a.) Bonomi".

"f!p:!íarS�\�:d;Xe���;g�8·ast·l!ln··;n&1 e-sla' lIa S· «ARRIBA ESPANHA 1 »
dos lO!l:::�e'C'$ ',00 .

U
.. ulça MADRID, .17 (U. P.) - o gen:r�l Fr",,?o pronunCiou�on-

Com essa ínfima quantia Voeé B:bJRNA, 17 (U. P.) - A agência telegráfica Suioa deela-
i tem un: .dlSClll 80 perante A

a �elega?,ao �e. Jovens falangistas

está auxiliando o seu próximo.
\
rou que ao contrário do que foi divulgado a Iugoeslavía 1 ão �lue o VISItou em sua resídêncía, no Palácio Pardo" -- anun

Gtíútrib;';la para a ClJ,ixa. de. Esmolas] p.ediu à Suíça, para custodiar, o conde bGiu;eppe Bastíaníni, �n- dO,u 'a impre.nsa d:s>ta capital - mas ':: ún!ca coisa deste .di�
aO�_����lgentes de Florlanopohs.. I t.igO diplomata fascista. Baetiamínt, qU'8 foi embaixador na In- .CUI1�O "q'U�}OI publIcada; ,!Ol a excl�maçGIJo flllial do gemeralíssi-

f\ t· a de pé glaterra, Turquia e Polônia e que exerceu também as funções

I
mo. AIIIba Espanha ..

::Br���ri:ÕeS ��s:��r;á�!�l��?"nde
Conselho Fascista, fugi"

:ara
a Suíça

Prisioneiros dos inglesesBalvador, 16 (A. N.) � O ASSIm com·eçou Hitler 11Consulado Britânico .nesta ,l • LONDRES, 17 (U. P.) - ° jornal "Dajly Mirrar" uotí-

'capital" recebeu do seu govêr- SAN FRANCISCO, 17 CU. P.) - Evidentemente tentando ciou hoje que � m�rechàl Erhard Milch, ínspetor-geraí das

no um telegrama avisando que suavlsar o golpe da próxima derrota japonesa em. Okinawa a I forças
aéreas 31lemas e o general Hasso Eckardt von Man

em vista da atual diminuição agência moticiosa Domei anunciou que os defensores de Naila, teuttel, encontram-se calmo prisioneiros €m poder dos ingleses,
do numero de serviços e de capital daquela Ilha, estavam enfrentando "uma enorme dife- no campo de LlVeneburg.
outros meios de transportes e rença rruméríca ", acrescentando que os norte-amertcanos afro ftl t·

.

d t b Ihai.n�a do grand� número.?e oontinuamente ,reforçados. vomevaram a par JGJpar os ra a os
pedldo� de se:v�ço de .��:���� R-bit I

SAN FRANCISCO, 16 (U. P.) - Os membros da delegação
todas as �estnçoes eXlI t I e e aram-se C'.��n ra seus a gozes a:�en,H'na à Conferência de San Framcisco começaram a par-
entre a vU�,gem da Ing a erra � tlclpaT dos trahalhos da mesma

ao Brasil continuam de pé até _ _ _ , _ T "- ,.- _ ,.�.- ,. _ ,_

que g'radativamente iTão sen-, DEN HELDER, Holanda, 17 (U. P.) - Os prision.e,iros

C d d /f

do diminuídas. O.publico será I _russos qu�e �os ale:nães haviallll obrigàid-o a lutar co:n:o membros on e·na o a marte
informado no deVIdo tempo do: da guaT1llçaO da Ilha ho.Iandesa de Texel, ,nas F.nsN1n, rehela- .

.

que nesse particular fôr ocor-I ram-.ge contra os seus escravizailoms, maltaram os ofid�is ger'-, ESTOCOLMO, 17 (R.) - Foi condenado à morte um lllem-

rendo,' avisando, entretanto, I mâu,icos e inflingiram p'e,lo mE'jnios 900 baiXias às I!:.ro.pas al'emãs', bro da Gestapo na Polônia, denominado Dudeck, que por fal

que haverã facilidades para: numa cruent,a guerra d:e pequ:ena €!scala que ruinda está se de- (sas denúncias causou a, morte de 26 poJoneses. O condenado

viagcens de part�cu�ares ',1;\ Ip..I. sen.Y91V�n,io e qu� já,.Çll�lS'tou a per4lae d� �5Q do& ediftC'iQIS da. foi elll(f,o'rcado algumas hora,s depois de ter o Tribunal prO'Ilun ..

Ili��1;1.'8., ., '. ',. I i���.
" , ._'. . . .

'.
�iado Q iH�:U v�ril;llt9,

.

.

"Ano XXXI

Os prejuizos sofridos pela nnssa
marinha mercante

Sexta·feira 18 de Maio de 1945 I N.
•

9376

Rio, 17 (E.) - "O Globo" I taque a bravura e abnegação
procurou ouvir a palavra do dos nossos marujos, que só en

almirante Mário O I i v e i r a I contrarão paralelo nos nossos'
Sampaio, afim de colher uma marujos militares.
série de respostas para as per-I Resumindo, o almirante
guntas, sôbre o esfôrço de nos- " Mário Oliveira Sampaio deela
sa marinha mercante, seus ra que, até 31 de dezembro de

prejuizos e suas vitórias du- 1943 só em 31 embarcações
rante os terriveis e atribulados sacrificadas pelo inimigo, os

anos desta guerra em que nos nossos prejuízos ascendiam a

emp�nhamos. Os dados en_tão 1676.179,16.8 cruze�ros, e as car

colhidos foram verdadeira- gas perdidas, so pelo Loide,
mente impressionantes. As- ! subiram a 400.000.000 de cru

sim, ficamos sabendo que, II zeiros.mesmo antes de entrarmos no ------------

conflito já a nossa marinha
-

.
mercante havia sido sacrifica
da, até meiados de agosto de
1942, em 111.968 toneladas de
seus melhores navios. 348 ho
mens mortos de nossas tripu
lações, e sofríamos prejuizos,
somente referentes ao valor
dos barcos, que subiram a ...

408.766,000 cruzeiros não se

contando cargas sobressalen
tes, combustíveis, bagagens
perdidas e 392 passageiros
mortos.
O entrevistado põe em des

�========�==�

De Brinon aguaraa julgamento

LOHENORIN OU O VANTO DO CISNE

<.�%/ {.

r' I'"

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

plar.
A DIREÇÃO.

PARIS, 17 (U. P.) - Chegou a esta capital o ex-embaí
xador de Vichy na Alemamha, NL Fernamd .De Brlnon, já sob
prisão, desde SU� captura .pelo 7° Exército. De Br ínon está.
aguardando julgamento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE-Dia grande soirée promovida pelo Ce.lro
Acadêmico XI de Fevereiro, Pró Séde Social.-Dia 26; sábado,

Vitória», em homenagem à FEB, FAB, Marinha Brasileira e

O D�ri�Vrp�i� O 116I'iil-íiiiiiiiil-----;;;;;;;
.. _I__iiíliiiiã �·..

---

I
Redação e Oficinas à .11 Seja o LlDER Da

Te�Uto:gão 'ci:t�;';al ;39 I MODO
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Camisss, Gravatas, Piiamee,
Meiasdas melhores. pelos me· i

J
oores preços 86 na CASA MIS 1
C ILANEA - RuaC. Mafra, 9. .Â..........J'<J",__............,......,.."........_........-I_J'l.A""""',.",.._�"oI'J..,..,........�_""""'_..,.."._,;

A.."SINATURAS
N9 Capital:

Cr'
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Ano

Semestre
70,00
40,00
20,00
7,00
11,30

Tr-imestre
Mê:!
Número avulso

No Intertor :

Cr$
Cr$
Cr$

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

AnÚnr.io! mediante contràto,

o� or-iginais. mesmo não puhlt

I Ca�()8, não ser-ão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinado!

A corujà é amiga dos
agricultores

A eolela de ()\'\)S para chocar, as
s im COJllO Il prcpar« de ninhos df'
passarns. (')11 gcral, são cousas .ruo
IlIlIlC:l cncüntl'am c!lcurnjall1('ut()
jJ(Jj"(lu(:' () !"('SUJllldo inevitavel é
Sl'llljll'l' 4or:!l'C'1ll lllílJlares. d(' ovus
lWI'l'n(fo ,linda o Jato de g-rmlde
nlullcro ,le p<Íssaros nb::ll1t!ouar �('r;�
ninhos l' filhotrs. E como se sHhe.
(fUl' todos os jl:�ssarus )li)YOS -- �
1]1('SlllO inúll1cl'OS I�ús<;ar()s ndultos.
se alinwnt:llli exclusivanH'nk COll1
insetus (bninhos.�. razão dl' sua

proteção (> il!Jl'icl. A óestnüçiio dr
C"orujas, ]Jt'Jlios (' alguns fakiícs, em

particlllar, foi S('Yel'f1l1lente dl'llun
<:íarla, d('\'irlo ú sua grande llíilida·
de no cOll1ha:tc aos ratos (' C<l1llon

dongo�. (fLTl' causum ('xt,ensos dlllw�
ús C'ollH'ilas, t:-\J110 no ('amoo \'01'10
nos anllaZl'IlS. Cm :lrlig()' publica
do recC'I:lcllll'nle sobre êsst' (oISSUTl·

lo, o conheddo naturalista c a�ri·
<"lIlro!' hritúni('o, sr. Henry \Villialll
son, desrl'(,\·cu cornu ()bSl�rVOll UJll
casal (k ('()rlljas brnl1c<\s lranspor.
ia)' 100 I'alos, Ilum eSJwço (](' c:n·
1'0 horas. par:) seus filhot(,,, no ni
nho. f::l(' (',,']cuJa (lu'r um único C:l'1sal dess:ls corujas desl,róe pro\'<lH,l-!
JlH:'n.1(· lO.OOO ratos Ilum simples pe·
rÍo(lo de ,llilllplllaçáo, W . .T. 13.).

o sr_ 'J OQGt.fo.ilSMO

19, sábado,

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder

A FE'

grande «Baile da
Nações Uaid·8S ..

JAPONESA

de

CllUDlONOR OUTRA I
Rua Saldanha Marinho 2·A

IFLORIANÕPOLlS
_

Geraldo N. SERRA

I
duns e�r)é('íes de Shiuto : o of'icíul

(Conselheiro da A. P. I.) ou Shinto do Estado (:' () Shinto ])0-
l-� bem possi vcl que não exista pul-u- Os próprius japoneses insis-

. p<'lís, algum onde. ,C.OHlO n? .Japâo, oI' tCll.1 fortemente nessa d.islinç.ào. O
governo r- a politica pratica este- Slilnto popular ou �e-clario, que é
jmn .tüo liga(�o� a Iloç�es de :mleml )li!l�la uma forma .0<' animismo prl
nnstica e religiosa .. A ideologia po- nntivo que sobreviveu durante mais
lítica do moderno Japão militarista de mil anos apesar do advento <lo
é bnscmla em certos elementos de budismo, t' cunsider-ado c.qln(} uma
natureza rrli!{iosa ou pseudo-reli- ]'eligião pelas autoridades c como
glosa, que influe nessa ramificação lal igualado às outras rdigiões
particu lar do totalitar-ismo oriental existentes toleradas no .Jllpà().· O
em todas as suas atividades, Isso Shinto do Estado, por seu lado, não
era verdadeiro quanto ao Japão em é uma religiâo. :VTa-s 'urn instrumen
tem DO de paz e tornou -se ainda to de govêrno, tão

.

compulsório
mudo 1l::ÚS verdadeiro quando '.10 quanto o serviço militar e o paga
Jalpiío 11'1 g'lCrru. Shinto, ou o Ca mcnio de impostos. Co locado acima
minho dos Dt'llSCS. a fé enicial ju.! das crenças religiosas comuns tol'-

r
ponesa, ocupa uma situação única nou-se um dogna, É assim lldlltida
.ia vida da nação. É (' não é, ao a ficção de "liberdade !-rligiosa";

I mesmo i.pmpo, uma :'eJigiiio; vive as outras crenças podem existir en
lacto a !adu, no Japão. com') }1H- quanto contiilll�rem fi subordinar-
dismo, o islatuismo l' () cr istianis- se ao ensinamento supremo cio
mo, mas apesar disso exerce auío-] Shín lo rle Estado l' não entraram
ri nade sôbrc tonas .aque las. Em

I
em conflito com i:-I('. O Shinto do

sua forma original e primitiva ..,- Estado e assim ele falo mn ªparl'}l'la
apesar de todas as tentativas da mente re ligioso para criar a soli
propaganda japonesa no sentido eh. daricdade nacional, pois liga Iodas
fazê-lo parecer :lOS ol�os. do mun- as comunidades locais ao

�

impera
do. COll:.O UI!!a rf.'f!n.:1fhs�llml e suo dor, comr! a mais elevada pessoa
hlirue ,tdoSI}{ta religiosa - era e sagrada VJ\'H no Japão e o mais .alto
contmuu Sl'1Ic10 Hill rude culto Iri-, ponto. central de estrutura militar
bal pr-imitivo c completamento ma-I e civil do governo. O resultado é
t0l'ialjsh� hascadc na 'adoração dos simples e espantoso: todos os j3pO
:lD('estr:1i�. em temores elementares: neses tem o dever de ceder seu
e

.

em supertiçôes, sem qualquer có-! eO'l�forto ,e.meS!11{J SUl) vid... para a
dig» de él icu ou algo que.se 8sse·1 maior glona do Imperador•. iode.
melhe ii uma cst rutllfa metafísica., prndentemente de serem ç.atólkus,
�o e'] t�!)1t(), devC'm ,f'r distin,guinas hudistas ou muçulrna.nos. (U. ,I. B.).

Irmandade do Divino E ..

' S_8Dto e

Asilo de Oriãs S. Vicente de"Pa·úle
De ordem do Irmão Provedor convido aa. membrol delito Ir·

mandade' e fiéili em gernI p.aro ossi_tirem a. eolenidad... :dCl f..to d-G
Divino E.pirite Santo que; ohte-cedidcU de n-o.venario, a:el'éio �tzGdo.
com o seguinte pr-091'Oma:

.
.

,

Dia 20, Ctl 6.30: Millla com co.munhão �e.rtll do.. Irmão. e

Irma.; à, 8 horo.a Mi••n .'OlElne com 4'\i.t6ncia dt;) ldmo. e R....n-t•.
Sr. ArC1tbi.po Metropolitano. q'u. pregara ao tl'�O'élho.

".
.

Dias 21 fi 22: Miá.n Q.I 7 hora•. Durónte a :festividade, à R-ai·
te. haverá hrilao de ftra'S:ClIõ e prendas.

Pl-or.ian6poli•• 15 rt. Maio .de 194.5.
Julio Pereira Vieira

Secretário

I

I

, Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL .;-

ESCRITÓRIO.: Rua Alvaro de Carvalho.,. 8, (Cl.q:u�na.
Felipe Schrnidt). C. POSTAL: 140.. I

........._ --�-- -- ...

I R. H·IT�9��2R�!DA.
I

COMISSÁRIOS DE AVARIAS I SEGUROS DE:
Representações i Transportei Maritimos; FerrO.

Consignações •• Conta Própria 1 viários, Rodoviários. Aérea••

,.
Rua Pedro Ferreira. 5 I Cascos. Fôgo. Acidente. do

2· Pavimento
I
Trabalho. Acidentes Pe.soais.

CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e Vida.

IEndereço Telearáfico « B O S CO))

�
�I}tSUU�?f

� _

Laboratório
.

ClíJlicl'
;::::: �., � RUA JOÃO PINTO, 2S - FO'ne: .1448'
ra � t& (em frente ao Tes()uro do ·E'st.éf.o
R"ÁToItO PRTOLOG�R5 Florianópolis,.

Dr. H. 6. S. Medina Farlll. ,Nlrl:laí Alv.s de Soula,
Farm. L. da COIta Avlla. '....

Exame de sangue, Exame para v8rificag(io cl.·,conc·er:,
Exame de urina, Exame poro verificaçéio ® gravi·
dez, Exame de escorro, Exame paro verificcçéip �.
doenças da pele, boca e cabelo•• ' Exame: d.e ih.. ,

Exame de secreções.
.

'\utovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebida.s, café, aguas, $'tO..
:' , ;; ";

Se·das, Casenliras e· Lãs

CASA SA"",. afOGA.

Estabelecimen to Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Tésell e Memorais
Doublés e trícrgmia.

Revis�al • Avulsos � Caixas' •

Eatojol. etc.

Trabalhos Comerciais
Impressão a cÔl'es

Composição de livros ti

Jornais

Aceita encomendas para o intarictf do Estado
.

-

Rua Tiradentes n°, 10 ••• Florianópolis ••• Santa Catarina

� COMPA�lnA "AIJANÇA DA BAlA"
� rud"da em 1879 - Séde: B A I A

! c.,'w. re,':C���!�S�,�,:��;��RT::
Respon.sabilidadea ,., ..

'
•..•... , ...• , , ... , . . . • • . . . • Cr5

Cr$
Cr$
Cr$
CTt

74.617,085,30
0.978.401,755,97

M.616.216,90
129.920.006,9'J
86.629,898,90

76.711tHOl.l!06.Zo

Receita , , , .......• , ..

Atlvo " ·.,.· .. ,., ....•.• ' •.... " ..••..

SinIstros pagos n.os 1l1'l.l.m® 10 anos ..•.•..•. ,., ••. '

Responsab1l1dad8fl , .

DlRETOffi!)8: - .o:r., f'C<n.1Ho d,'Ultra rrotn li. OIrnJho. Dr . .J"ranc1eOO

OAI 84 � Au1.I!1o .ti&IiWITa.

Ag�llcw c lIub-agênc1aa em \.0110 o r..rrttór1o naelonal. - fucur"aJ ll>O

UruguAI. �ao� d. . "arl4U ll30 1Jl'lDd.9fÚII elo..w. da �ca, Iluropl
• ".t':i"1c&

AGENT1!I EM FLOBJ.ANóPOLIS
C" M P O " t. O B O "" C I A. - Rua Felipe 8chmJflt, .. li
·Ca.tx. l'osUll n. l@ - Telefone 1.081 - End. 'l'elegr. OIALlA.NÇA"
SUB.AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA!, BLUME·

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

()R]-_.ANI)O
Rlia Conselheiro Mafra, 36 � loja e

Caixa Postal 51 --- End.· Teleg.:

S(JA RPEI�I�]
sobreloja: - .Telefone 1514 (·re·de internal)

«Scarpellin - ....Florianó.polis
$ UAW !tMJ_ 4. :..rW$4. J -'TC i iA. 1.o,U" .. 4, p 1 e ;s 1$ _ ,AS .CAl ",R�t..l' ..su, . I,; 4# $" $ tA'" ; a«M .a 'J, 'j"* i i t ,si . I.U ,."U •. ,: 1 a 1$4" iS....PII ,".,; .. PI
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TENHA JUIZO
Os moinhos aliados completam a tarefa

Lond rex, (B::\S.) . - Pelo major

I
alemão foi ato revelado que os

At.lstil1 Johnson, comentarístn nuli- aliados não estavam Interessados

"lar - Desta vez a Alemanha avo nas demarches.
poderá dizer que os seus exé rc itos I Antes do fim de março () gene
continuaram invictos t' que a ocr-: ral Vienting.nfj' inicinu negociações
rota tenha s irlo resultado de uma I ·de rrndjcão das forcas naz istas IHl
rcvolucão interna COlHO fizeram! Itália e Austria Ocidental. Em 21
em lH1S e nos ;lIlOS que se segui- de uhril Hínnulor apresentou ao
rrun . .:\'esla se'gllnda gUl'lTa IJlUn- conde Bemardotte () Ofcl'ecimenlo
rliul o c x érc i l o. a IlJari nha e a de [,;:lll!i�;-l(\. dvsta vez incondieio
aviação. alemãs, Jnram defini.tiva nal, mas apenas us democracias o
r- i rrcvoguvclmentc hatirics e não ocidente. O oJereeimento foi ainda
haverá a 111("1]01' possibilidade de recusado, terminando os aliados
p;,radox(Js ou a[inll[l�:{)('S cavilo- dectarando 'que as potências alia
sas (:' destinadas a nii nur o espir i- das nada faziam além com a ex-
lo públic oe lançur as sementes clusão di-'! Bússia.
duma outra guerra. Os próprios A 2 de maio as forcas alemãs na
termos da reud icâ« i rn-oud ic ional "í á

liu e Austria Ocidental rende
nào deixam dúvid a sobre isso. A ram-ss incondicionalmente. A

.

5
__ . . __ . ' . . .

Crii-Brctanha esteve ('Jll guerra de MaÍn, rendição semelhante ve
___.i ... r-outr-a a Alemanha durante �094 rif'icou-se pejas forças ínirnigus no

j'
- isto é 52ü di:1S ma i s que na noroes1e da Alemanha, Holanda

('í)nflagI'8c,ão mundial anter-ior. Dinamarca e mais tarde, no mes-
Auralrucntc três exércitos aliados 1110 dia capitulou no sul UIII grupo
ocupam todo () território do Hcich de exércitos. O primeiro cornunl
c a rendieào Iutal (' i ncundi cio- cado oficial da r-en d icâo ele toda a

nal política e militar veio depois Alemanha foi conhecido a sete de
da completa destruição do pode- maio, anunciado por Doe n itz, na
rio militar inimigo. Torna-se inte- qualidade rí e suhst iluto fIe Hitler

I
ress:1nte. relembrar [IS acoutecimen- A idé_ia da cresceu

..
te 'tensão da

los da epoca cm que fi Aletuanha quele dia para ser Feita p e!a r-enu

depôs as armas, na guerra passa- meração do acontecimento de hora
da. O conde Haig. comandante em por hora ...\8 21 horas (G�lT) a
Cheí e br ltán ico declarou. então, rúrl io Dinamarquesa, agora em

que a Alemanha não havia sido território ocupado pelos aliados,
esmagada no sentido militar e' que irr-adiar-a que' as forças alemãs em
-lcviam xer of'crcridns con.líçôcs território Nlll'Uegut-s. eslillladas
que pudessem ser aceitas Pt'Jo ini- �lll .100.000 homens. haviam capi
Illigo. Yinle c quntru divisües ul('- tuladu, Às 12,30 I) 110VO ministro

'�lS ainda Hehma-sl' CI)l solo Fi'an- alemão Kr·ossigk annnejon pela
ces. Os 1'atO.';. hoje. são ioleira- rádio de Flenshlll'g que Docnitz
:llcnle diversos e nenhuma con- ordenúr,a a rendicão de todas as

t:essão merece o inimigo evidente fOl'CUS combatentes alC'mãs. Às
e irl'elllediav(']menle vpncit!o por 13.45 souhe-se que os alemãs assi
lena, mar e ar. Os aconlecimentos naram os termos da rcndição in
que pl'ocedenllu a capitulação do conrlicional no Q. G. de .Eise.nho
inimigo começaram no dia 17 de wer. Às 17,50 finalmenle a situa
março, quando o dr, Fritz Hesse, ção atingiu seu clima, quando de
('nviado pelo ministro 1[0 exterior Londres foi annnC'ÍarJo que', de
HiJ)ben!rop. dirigiu-se a Estoeol- acôrdo C0111 as ('ombinaçües ;feitas
mo e .nfe]'('[,(,ll a n'ndi�'ão a ])otel1- entre as três gn�ndes potl'ncias
das ocirfenlais c(lm ([uanto que aliadas, <l cOIllunieHç'ãu oficifll do
Hiller e Hilllllller perlllanecessem .fim da gnen'a no "t'lho mundo se
no poder te que conliunas,e a luta ria irradiada pl)r ChnrchiH às 13
na 1'1'en te ori entaI. Ao plJ1issúrio horas do dia 8 de maiu.

TEM srru.rs OU REU.

Mt\TISMO DA MESMA

ORiGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

.........�..mH�...a..BQ ..

A SlFILI� ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, O Baço, O Coração, o Estômago OR
l'ulmões, fi Pele. Produz Dôres de Cabeça, DÔreB
1l01i OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abõrtos.
Inofensivo 80 organismo. Agradável

como um licôr
O ELlXIR 9 14 està aprnvauo pelo D.N.S,P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FL\LAM CELEBRIQADgS MÉDICAS

!'(l)hre o preparado ELlXlR I A ce nposíeã« e () sabor a
.9!4, devo dizer-lhe. S: t-,eu'j,.Ir'J, gradavet do ELIXIR «914' re

que () tenho empregado, em comendam-no como arma de
08 ca80S de indicação eprn-j Iaell manejo para o públleo
f,riadn (8lfiU" em varlas de i no combate li sUllia, qualída-
8U[l.S manttestaeões] os resul- '\de� que frequentemente a
tado s têm t;!do 61HI� Iatcrtos, I oroveíto no Ambulatorio da
pols são rtiJ.ido6 e duraveid'l MaternIdade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. I Dr. Silvestre Passa.

Precisa·se com urgência, de um tipógrafo com prá·
tico de serviços de exploração e locação, para trabalhar
na região compreendida entre Cambirela e Florianópo
lis, Vencimentos acima de Cr$ I,OOO,OO, de acôrdo com

a qualidade do candidato. Maiores detalhes Sel,aO pres
tados á Avenida Hercilio Luz, 220. Sv,-D

: 3 III ==p aa"

VENDEM-SE
Em APUCARANA, Norte do Paraná
Dois grandes ar rn az e ns um com instalações de maquinarias

e outro para capacidade de 30,00 sacos, maquina de arroz,
nova, produção dia ria 100 sacos beneficiados, maquina de café
400 arrobas, moinho de fubá , locomoveI americano 10 H.P.
nominais, 3 otimas casas I esidenciais, uma com água e esgôto,
luz el etr ica na porta, peço com bomba automatica e reser

vatorio para 3,000 litros de água, area do te freno, 5,000 me
tros quadrados e a 100 metros da estação Preço de ocasião,
sem intermediaria. Rua Marcos Arruda. 348. São Paulo
Tratar com Cirnino, ou na \mesma localidade. Maquina Santa
Clara.

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

,

TOPOGRAFO

NA"O É NOÇIVO

I
I

r
I

COMO A ALEMANHA
RENDEU-SE

i

(Fóto de British News Service pata O ESTADO)

Ac.e.i tom-se encom·end,aa

BAZAR Di MODAS. .

NGvi-dode.s

Rua Felipe Schm'idt, 34

No bar e no lar
KNOT

�tii,� deve faltar

ALIADO RAMOS·
CIRURGIÃO-DENTISTA

R_ti. Vitor Me!reles, 18

Sant9

dos' Industriários

. Dr. fhlerreiro
'Fonseca
MÉ;DrCO

Todos os dias em

Artlaro
Atende. (1 quolqv,4tr hO)'Q do

dia' e dn nEllh

__----

ij)� J $ , , .#2. (i!� .1 _. ....". ·:v4 d; .. ')1' ,C@ -.. ",1

Instituto
Serviço de obrigações de guerra

AV ISO
o 1. A. P. 1. QViiCl (lOS seus a'8ocio.dol que o_s mail'" de •.elQ.'

de obrigações de guerra, já integralmente llr.�enc:hido., cQnt.inu'a.rão
l!l ser trocados pelos títulos definitivos CSÔNUS DE GUERRA), até

1,30 de junho de 1945, na Delegacia do IAPI, à rua telipe S'chroidt 5,
das 12 às 15 horas.

I Florian6polia, 14 de maio de 1945.
.

, DÉCIO REIS, Pele.gado .d.o IAP-I

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
vVETZEL INDUSTllIAI�-J()INVIl..LE (Morto n�lrP&1

I

f.lta... 18. O... als_.- t
..Cf ,\ ,

.'�

aio
-,

RESWÊ'NCIA:
HotE!T dI) Sor. Cunho.

SANTÓ AMARO

CASA MISCELANEA di.stti�
buidcra dos Rã-dio.s R. G. A.
Victor, Válvulas e. DiIlCPll.•
RU.9 Conselheiro Mafra, 9:

Móveis
Compra" vender ou al.".,.,

A SERVIDORA
I.c. rtlo.Ío-r orll�nizQt;ao na

lJan:.�o n"t.o oaP\·t.afl
Rua, João Pinto, 4.

Fone' 775.

Iparêlbos elétricos
. -

A Instaladcra de F'lerta aó-
polis, à rua Tra.,lIitJ,'l.9.n. 11, avI
sa a sua distÍnJá fregltesia que
dispqe de opêrá.�·los ha.biltta�
dós para eXt;)cntar inslaJaç;;es
de Luz e Fôrça. �m. gm<al, for �

n ecendo G'1>çaJíi�IÜ6 �á"':is e

�em COIDproll1isso para �'êus
s,erviços.
Posslli também oHdn.a fsp.e

cj'alizada, cóm téenieus r5:rqfís
si�nais, p-a.ta .Ct),fisê-yths (l-e &.;pa�
rêlhos elétlkos, e-.nrola.mento
de lílotores e UílJ.a4l1,os, estabi
liz·adorés, ferros de engomai',
fogal'elt:Ç),S-,· ,waa-e:Lhos m.étHcos
e outro·s, cQ:m exceção de .. apà�
relbos de rádio.
-------��-----......._--

Comprar 08 CASA ·l\-USCE·
LANEA -é s$ber econotnitar ..
_______________________�'__

VeDode .. ·sA Po.r motivo de
{/ Viagem, um

quarto, completo (moveis de
imbáia), c()m S mêses de u�o.
Ver e tratar à Travess�

Ratkliff o. 2- terreo.· V,,36

. S��Ã� 'jIRCt,A_
... '''-

ESPECIALIDADE
• : ..�, ef I.} dJU LiI JAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Livras .Novos I FILHA I MÃE I AVÓ I
William F.
"Os Anda
Vecchí -

T'odas cleve.o usar a

(OU REGULADOR
'A MULHER

VIEIRA;
f. vrrARA DORES
Cólicas UterinasAlivia as

Em nregu-se com vantag empa
fa c,. mb .. ter as irr�guIHl'i:ibde",
das fll']çÕe" periódicas dMS se"
uhcra- f= calmante e regulador
de8HP' Iunções.
FLtXO-SEDATINA, peja "UR

corupi ovada eficácia, é muito re

cettau». Deve ser usada com
conlls iça,
F!,FXO SEDAl'I� A eocl'ntPIi-8e

em wd<1 parte.

Augusto -Céser
Acha'se engalanado o 101' do

distinto callol IIr. Na2.aré Camisão
ellcrivão da Delegacia Regional da
Capital·' d. Lucí Camisão com o

advento de um robusto garoto
oooreído dia 12 do corrente e que,

Precisa-se grande quantidade de na pia batismal, receberá o nome
borboletas azues, conhecidas como de Augullto.Céllar.
MORPHO AEGA. muito comum no

*Brasil. Paga·se a dinheiro qualquer VIsitas.quantidade. Paga·se Cr$ 2,50 por

I
.

.

cada borbolheta MORPHO AEGA Dra. Adaleir« Bittencourt
em bôas condições, Respostas par�: Em transito por esta capital,
- Butterfíy Co., 297 East 98 ::r' procedente de Porto Alegre, hori-
Street, Broocklyn, New York. rou nos. ontem, com sua visita,

Elcrevavia p.srea. acompanhada de lieu espt>lIo. a

exma. sra. dra. Adabira Bitten·
court; advogada com escritórios na

Capital Federal e presidente da
Academia Feminina de Letras do
Rio de Janeiro.
Sensibilizados agradecemos a

honra que nOI foi concedida e

formulamos votos de uma feliz

I
NOVOS e
USADOS

Bl'FFALO BILL .:
Cody - Coleção
zes" - Editora
Hio, 1945,

•

O nOI'!} volume da triunfal co

leçâo "Os Audazes" que ficava .rle
aparecer sob o título "BUFFA.LO
BILL", não é uma fantasia mas

fi própr-ia vida cheia de proezas
daquele grande cavaleiro da .aven
turn, panadas por

ê le mesmo.
Bltftulo Bill Joí () mais intrépido

e ousado dos exploradores do Par
Wes}, Sua valentia não teve limí
tes, nem tão pouco sua gerierosi
dade, E, cmhora aos onze anos in
completos, tíY0SSe que matar em

defesa própria um chefe pele ver

melha, e desde então viu-se força
do a combater múltiplas vezes con

tra êles, nem por isso deixou de es

timar e compreender os índios, de
fendendo-os valorosamente (J1HlI1H�O
a injustiça I' a especulação procu Ira\'aJl1 avassalá-los. '

Por' ser o pri.m�iro <?_açador de I
seu tr-rnpo. WJJlJam I,. Codv ga-Inhon seu glorioso nome de "Buf
f;;llo J{ill", .'\knhunn OÚlro. e0l1se-1crriu [cvnr-Ihe a melhor nem se

qlwr Igualá-lo em pontaria, e com I
arma curta O�I longa, sempre pós a

Ihala onde qUIs.·
.

HCT6i de uma guerra sem quur- I

lel, personagem mais famosa e I
aclameda de tôda a América do I
Norte de sua épôca, viu-se recla Inrado pelo velho mundo onde eram' COMPRA e

ll1t1.itc:s os que' all.sülVâl11 por ,eo-II VENDEuhecê-lo e aptaudi-lo, E· Buff'alo
e

Bill trustadou-se para a EuroPêll IdiGlma.com seus índios. seus cavalos sel
"

por-

vag"'ns e Iodo o pinturesco do Oes-Í • " tugues. eIlP?-
te, entusiasmnndo os públicos que I I' • I' I n�ol 't. fra�cel,o ovacionava sem descanço mal '-, lng es, e c

aparecia nas amplas pistas rl?s Romance. Poesia, Religião. Aviaçé,:,>,
ClfCOS equestr-es de Londres, Paris, I Matemática, Física. Química, G60'
Roma, . . logia Mineralogia Engenharia cí-

!'< tr�Hlu:çào de "Bl;I:FALO BI�L'" l1il, �ilitar e na�al.. CarpintaX'�""f'01 cuídadosamentc feita por Ali re- Deaenho Saneam.ento Metalurg:a,
do Ferre ira, coustrtuindo esta nova Eletricidade' Rádio Máquina.; M,)
edição da "Vecchi", um elegante tore•• Hidrá�lica, 'Alvenaria. A:,:,''.
'Volull}c e'll'r(llwe'HJo eom

SObr,eeapa! t:ultura. Veterinária. Contabilida'
�

pm {'_ores �Ill que ílpaYeCC o ('elebre Dicionários. etc. etc.
!tstro úa jela .Jo.eJ �1cCl'ea, que p('r-

6oniii30u no cinema o célebre ex-

PIar: '�:�fÚ UE �.onAL - Robert I SRS. DENTISTAS '1,.M. B'aJlallt\'ne - Homanee - -

RohinsrY!ls di' míta ilha de coral, e j Executo qualquer tipo de I
fluase senrprc lUlidns, visilaraJIl um I dentaduras, pontes em

I.,Colpção "Os Audazes" -

I "C tlêÁlilora "e('{'[li _ Rio,

1945'\1
ouro ou pa acn .. 'onser o

,

�.'.'c:.
famoso ro!n�Ilee d� avcn�n-! dentaduras em 2 horas ,

rns A ILHA D1� CORAL·, a prm-I apenas. �
cipa! pcrsonagem é Ralph Rovel', CONSTANTINO SERRATI"'E �
filho de uma família de valentes

I·
i1

i I),nari:nheiros, desde, pequeno .lpai- Rua Duarte Schutel 11
xonoi;r·sc' pelas 'aventuras oceânicas

��������������Ollcri:1. elH'gllr f) ser ,capitão, e

I'::
-

..... :.:::=============::...
fl'uando crfÍ" ainda el'i�nça, conse-

BRAULINA s�.r"UUIDT rOSTAguiu " ph'missão de seus pais para
" IUi.l:f'.1 fi �

t'mbarC'lH' no hergantin "Atl'row", .

t'om rurn() aos mares do sul. IAnelava conheeer essas belíssi
mas t' llbérrimas ilhas do Pacifico,
cnja formaçào é ohra de pólipos
('orali:Jrios, Ilhas de sonho, de h('
leza e clima paradisíac.os, povoa
dos clt· ,fauua estranha e vistosa, e

tmn.bérn por tribos de ferozes sel
YageJls.
Em sua 1l1'in1<:'ir3 viag'em, a bor

do do "Arrow", Ralph fêz-se :uni
&(0 de dóis outros rapaz'es não me

lros Í1Jtr�pidos: .Jae};: Martin, rapa
gão de dezoito anos; 'forçudo como

UlU atida, e pl'ferkin Gay. moci;nho
alegre' (' lra'vesso. que ainda não
('omplelaf'a {JS catorz.e.

Os' [rf.s camaradas irmanaram-se
em afrantar atrozes e singulares
UYC'1l hU':lS, ,Juntos naufragaram e

Sl1ste-ntaram Juta de morte, com os

"mazes tHharões: juntos fOl'am os·

lugm' tão surpreendente, de nosso
pl�netn como a iLha dos pinguins, e
fO!'rrtll' "Himas da astúcia e dissimu
l}'l�ã() de uns piratas. Juntos guel··
rearam àrOl1amellte e viram-se pri
sioneiros .. , �Ol' fim, os insépará�
veis amigos regressarc'Wl1l à pátria,
fazendo a fortuna de U111 romancis
ta cOfn u narração de. suas p.eripé
('ias e dramáticos e díyt'rtidos lan
ces.

RL>hert xl. Ballaniync cOllquistou
l'i'lvbrida.de p. ,rj(Jueza ll1ercô de ha·
"CI' t'scr'Í.to a "ILHA DE CORAL�',
!('l1do' r'�I(' romanee considel"Hlo,
('otn razüo, eomo um dos maIs belos
livros fIe aventuras e pnhlirado
t.Jgorl1 . .1)('la cnl1�eitlfada Editora
V'eccJil, do Rio, na sua trilll1f�l ('o-

leç.:l0 "Os Audazes".
,

A ttadução foi esmera,damente
feita por Arleobela F.rederico,

-----------_,--------------",'

Euclides Schmidt e família, Francisca Schm dt
Dutra e filho" convidam aos parentes e pessoas ia
suas relações para assistirem a missa de 60. r('ê�
do falecimen,o de sua sempre lembrada irmã., +ia

e cunhada B'Vi.ULINA. SCHMIDT COSTA. mandam
celebrar terça· feira 22 do corren': ... às 7,30 horas na Catedral Met< "�o

politana. no altar do S, Coraçíb de Jesús.
Penhorados agr.adecem o comparecimento.
Florian6polis, 18 de maio de 1945.

Erasto Macedo
Noêmia Eiras

Macedo
participam aos parentes
e pessôas de suas rela
ções o nascimento de
sua filhinha HELENA.

Fplis., 8/5/45.

CARTAZE,S DO DIJ

João Miroski Este santo era natural de Ca·
POSa0 hoje a data natalícia do marino e vivia no tempo do ârnpe

sr. João Miroeld, alto funcionário radar romano Décio Tendo ape
da Contadoria do Estndo e a.e nall 15 anos de idade. foi V'enân·
menta destacado rios rnaios social: cio acusado perante Antioco, pre-
e esportivo desta capital.

I
feito da cidade. Causa desta acuo

* sação foi o fato de professar are-
Dr, Menescal do Monte liglão de Cristo. O s,ant,o jovem
-'

h ' do
op r eae rrto ia se ao prefeito as portas'l'ranscorre oje o natchcio da cidade. Comovido pela idadeabahsado e humanitário clínico fj uveni 1 do acusado apre eito ex-

dr. Meneacal do Monte. reaidan te perimentou lisonjas e promeesas
em Itajaí.

para afastá.lo de Cristo, Mas nem�
estas nem as torturas mais atro-

Menina Elizabeth-Maria aes podiam abalar a fé de Venân

Completou ante-ontem, dia 15 cio, Certo dia foi ê Ie, de novo.

o seu 4 aniveraário a galante me- le.vado ao tribunal de Antíoco. De

nina Elizabeth Maria. querida fi repente exclamou êste: «O Deus

lhinha do sr. Adolfo Coelho dos de Vel'\âncio é o Deus V'erdadeiro».
I decaiu morto. Venâncio, porém.Santos. do comercio esta capital.

foi codenado à morte por outro
•

�'a.zam ano� nOJel
a exma. ara, d Rosa Amélia

Torres de Miranda, professora apo
,entada e espôsa do sr, Lucas de
Miranda, alto funcionário federal;
o IIr. Aderson Horn Ferro. nosso

colega de imprensa, residente no

Rio de Janeiro;
o sr. Hélio Porto, do comércio lo
cal;
o ar. Edgard Araujo;
o IIr. Carloll Boiteux Piazza;
a sra. Maria das Deres Freitas
Nunes'

Vida Social

HOJE

o • e

HO.tE

A's 7 1/2 horas

*

ANIVER8ÁRlm�

O maior romance de amor que o cinerr-a iá produziu:
Ainda não se viu neda tão belo e comovente:

Isto achna de tudo
com Joan Fonbine e Tyrone Power

Lindo, Entenecedor ,e Sublime
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BHASILEIRO Nac, Coop,
O ATIVO GANhA SEMPRE Desenho

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Preços: 3,00 e 2,00. Imp, 14 a7>10&

• • •

Domingo simultâneamente no Odeon e Imperial
Edward C. Robinson, Victor Me Laglen e Linn Bary em:

TAMPICO

•

Nascimentos:

e

fI.Jantels
José Trevisan

Procedente de Porto Alegre. pelo
avião da· carreira da Panair. che
gou a esta capital o sr. José Tre
visan; gerente da sucursal da Cia,

Portoalegren.e de Seguros, em São
Paulo.

-- .. --- ._--�---- ---�--___....",.,..,�ç,oo

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita
dos. Contribua para a Caixa de Es
moIas aos Indigentes de Florianó.

viagem.
•

3 v

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doenças da. criançall

Laboratório de Análises
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch·
midt, 21 [altos da Casa Pa·
raiso], das .10 30 ás 12 e da.

15 à. 18 hs.
Residincia: rua Vi.c. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual}

o PRECEITO DO DIA
PÊSO EXCESSI vo

Uma dos principais causas do
acúmulo de gordura no organismo
é a alimentação desregrada, prin·
cipalmcnte o abuso de doces, mos
sos, farinho.lI. bolo. e alimentos
gordurosos, Além do aumenta exa

gerado de pêso, a gordura exces

siva pode ter como conseqüência o

diabete e outras doenças da nu·

trição.
Corrija o excesso de gordura co'

mendo moderadamente e redu
zindo aos poucos d quantidade de
doces, massas e alimentos goro
durosos. SNES

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

FESTAS DE MAIO - A PARTIR DE 7 DO CORRENTE - A «CAPITAL»
u=

3

o do diasanto
s. Venâncio, Mártir

I
.I

juiz,

vende-se
Uma Casa comercial, de óti

mo ramo, situada no centro,

Um motor eletrico de
4 1/2 H. P., em ótimas condi·
ções de funcionamento,

Um EltlO, em Barreiros,'
medindo 70,000, m2 com 2
casas.

Um estabelizador de bôa
qu�lidade.
Tratar na «A Servidora., R.

João Pinto 4, nesta capital.
,- ,

Piano
ComI)ra se um, de segunda mão'
Informações nesta�redação�

Precisa-se urgente
Armações e caJeiras �ara um

salão de barbeiro. Informações
nesta Redação,

DESENHISTA
Precisa-se de um desenhis·

ta com prática de desenho
topográfico. Maiores deta
lhes serão prestados à Ave
nida Hercilio Luz, 220.

5 v. -3

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êJe tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôl'to no

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

do HosDltal de Caridade).
"

Iniciará a partir da pr6xima 2:t. feira (dia 1),
a sua grande liquidação, intitulada «FESTAS DE
MAIO». - Vendendo todo seu stock com grande

red'ução nos preços.
'

AGUARDEM! APROVEITEM!

2 > LL.&&&&
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Indicador Médico �:�d;;��,��!���,�ê�r;����e�.����T,����[So�. ��I�\�,�l'�á f��i�����
de Coutrôle Aliada começará exer-] Essa Comissão constituirá um Go-. que reprcsentnrá papel de suma

,_._.. J' __..
- • .?-_ • •

..••...,..·.- ,.w -.-.-.-._ -..., cer

suas. funções
na A. Iemanha, pon-I!

vêrno de fato na .Alemanha, encar- importancia para impedir o rea r-

do cm execuçiio a politica concer- regalia de por em execução os pla- ruarncnto da Alemanha. As indus-

'DR SAVAS LACERDA íuda pelas grandes potências. Os nos elaborados em linhas gerais pe- trias quirnicas por exemplo, terão
• prr-hleruus são de natureza divers.i í

los aliados ruas que necessitam, na- dc ser r-igorosremente fiscalizadns.
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nartz - Garganta, e de amplitude muito maior do que', turalmente, de serem reajustados às Ao n. lesmo tempo, essas industrias
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia. (JS problemas que tiveram de en- coudiçôcs atuais. A êsse respeito é não podem ser parnlizadas pois .sUo
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259, f'rcntur os aliados depois da

vitó-I possível mesmo que Berlim não de grande ímportancia para a

RESID�NCIA - Consellieiro l\1_af_r_a_,_7_7__• �__

ria de 1918. ?'\o fim da guerra pas- venha tronar-se a sede da Cornis- agricultura c outras atividades ex-

sadu. o Hcich não havia sido in va-: são em vista dos estragos resultan- scnciais, Segundo parece, ainda não
dirlo a não ser em áreas muito li-l tcs dos encarniçados combates que ficou resolvido o que acontecerá
mijadas e pouco sofrera em conse-I travaram-se no interior da! capital com as zonas industriais alemãs, co
quéucia ,los bombardeios. Havia alemã. De qualquer modo não pcn- 1110 o Huhr . .Iá foram, contudo, en-

I permanecido intacto a estrutura sa-se em reviver o Governo Ale- tabeladas negociações para cslabc
nrlministrativa e O sistema de trans- mão. A Comissão haixará ordens lecer o contrôle internacional (1('
pode estava funcionando e não que a população alemã terá de ohe- úrens C011l0 essa.
ha vi:�, como agora, dispersão de 'tleccr. A Comissão terá Dcpartamen- AIt"111 lh�s medidas de caráter imi,
populações intei-ras. Hoje a AIema to e Secções abrangendo de 11111 n cnl cmcntc práticas, surgem para
,Ilha está numa situação caótica. A modo geral todos os setores da vi- a Comissão de Contrôle Aliada pro
Curnissân de Contrôle Aliada, terá ela civil, tanto no ponto de vista blcrnas muito mais complexos de
de dirigir o pais completamente de- econômico como politico. Esses De- c�;rútcr moral e cultural. As espan
sorgau izado, sem administração, partamentos serão bem scmelhan- tosas revelações das barbai-idades
sem transporte e com milhões de t cs aos :\Iinistél'ios e funcionarão nazixtns colhidas cm toda sua cruc

pessoas desabrigadas. i prcsumivehncnte coordenados por zu nos campos ele conccntrnçüo
1\0 acôrdo da Criméia Ioi deter-1oukas autoridades imediatamente ocupados pelos cxércitt», aliados,

mil!a.da
a crr-açüo de uma

comis-I
inferiores à Comissão de

c.ontrêle.
vieram chumur a atenção para o fa

�àl) Central de Contrôle composta Já encontra-se em adiantado

esta-I
lo de que não podem deixar de se

dos comandantes supremos das for- do de organiznçân o componente rem levadas em consideração, quaai
ças da Grã-Bretanha. União Sovié- br-itânico - "elementos" - como do trata-se de reorganizar as ati
tica, Estados Lu idos e França, comi é denominado oficialmente. :Mr. vidarlcs civis da Alemanha. Esse
sede cm Berlim. Ainda não ficou Kirpartick que fez parte da Emhai- filio é inegável dcfor-maçâo da
resolvido quem representnrá a Grã- xada Britânica em Berlim c o Ma- mentalidade do povo alemão, que
Bretanha nesta Comissão, devendo [oe-Geral S. Wr Kirby prestaram ex- permitiu, pela sua inércia, que eri
s!'r feita a escolha entre o Marechal ceIent.es s_erviço� nos trabalhos ele

I
me tão monstruoso fossem cometi

Mon tgomcrv c o Marechal Alexan- orgaruzacao. FOi recrutado compr , dos cm seu nome .

DR. GERHARD HROMADA
Espeeiali�ta em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
JBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

-----,---------------------

J)R. POJ..Il'J)ono S. THIAGO
Clínica ll'Iétlica em Heral

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

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

REBIDENCIA: Av. Trompowskí, 62 - Fone Manual 766

DR.
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

CiO'Q,lll de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
seti'ç'6�dül., e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
.

CLÍNICA: MÉDICA -- DOENÇAS NERVOSAS
- Consultórío: Edifício Amélia Neto

+: RUa Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR� A R A U J, O
A8slJitcn.te do PI'O!, Sanson, do Rio de Jlllle1ro.

E.SPECIALISTA
Doe;uças e operações. cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e G-ARGAN'l'A

C!t.UJ'gia moder-na da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORlNO (lábIo e céu
I - da. bõea féndldcls de nascença)

s.6fagosco.pla. traquêoscopía, br-oncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc,

CONSULTAS: dás 10 àe 12 e das 15 W! 18 horas
Rua Vitor lI1e�'ele�. 24 - I<'one: 1.447

DR ..SETTE GUSMAO
CHEI''E DOS SERV'1ÇOS DE �ISIOLOGlA DO CEN1'RO DE SAúDE E LlO

.
. HOSPI1'AL "!'<.tó:R:J;;U: RAMOS".

aurllO (le t\p,erfelçoamento no Hospital Sâo Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ji)�-"Gta
.- rtárlo,,(jo Instituto "Clemente Fer,reira", de São Paulo - Ex-médico ínterno do

, "

Sanatório .de santos, em Campos, do Jordão,
êLt;.1\I1CA (UlRAL - DII\.GNÓSTICO PRJ;COCE .l1. TRATAJUEX'.rO ESPi)ClAl,lZADO

.. . ..

DAS· DOJilNCAB DO APAR1!:LHO RE!lPIRATóRlO.
.. _

. OPERAÇÃO I'E JACOBOEUS
CONSl]L'l'AS; DJMiamente, das 3'às-6 horas. CONSULTóIUO; Rua Vitor Meireles, 18

, . ,

RESlDlllNCa: Rua E�teves Júnior, 13ó - 'I'el, 742.

DR. ·MA.OEIRA NEVES
Médito especialiSta em DOENÇAS DOS OLHOS

, cuno .. A.perfelQOlUlle:nto e Longa Prlitlca no Filo � Janeiro
,""••,llM.&» - re.. m.aaJlA:'�eBte 4u 10,30".12 h•• à tQrde lIxcepto o-o.

�••OII..... 1',.' 'la U bor.. .,.... CONS{lLTOBIO: S.. .I0A0 f'taw .. 'I. tIObrade -

��I 1M. - Bed4bcJa: B. !'l'eIIt4eJa... CoaUaho. 'L

DR. MARIO' WENDHAUSEN
(Ulploowto ,:pel. ,J'aculdade Nac. de Ked.1c1ll.a da Uni.,.ersldad. do BruU)

"'1Jl�O 40 8erf11Oo d.'Cl!mca Médi<)1l áo PrQfeBBOr O.,.a.ldo Olln1ra. m6d1co ,10
" "n.Partamento c. Sadde .

_, .C,LIl'lU()A ...DlCA - .ol� bltel"lUll de allúito. e m-ta��CON8ULTOK�()
",.,�(.,�i .-cull'eU" 8cbmldt n. 38 - TeL 811. CON-SULTAS -- Da. II lU ttl,

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
o.. eenlço. ele CHale. Infantil da Assistência Municipal t B".1It1LaI

:
' .

de Caridade

ooN�ç��J��1Í!'!2!EA��t����i�oE8.��12�, lo.. 1.644
,

'Cónlul1:a. daa Z às 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, ã. Fone 783

.-,' ',.', t ,o;

·DR. ,BIASE FARACO
,

':

.': ',: ,"'M:�co,-:- 'chefe dO. SerVIço de S1fl1!s do Centro de Sa1lde
, P'9.ENÇAS· DA' PELE - síFILIS - AFECçõES URO-GENITAIS DE
.-4M'POS OS' SEXOS _::.... RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
-: ,

;, CONSULTAS: das 3 àll 6 h. - R..Felipe Schmidt, 4G
,

" .•.• RES.: HiJoinvile, 47 -- FONE 1648
-

1RSTl'J1!fO ,cr"II&IAG�osnCOI Dr. Newton dfAvlla
:

DR·." DJ'A''LM"A Operaçõ.•• -.- Via� Urinoria. -- Doen·
, .• '

..

. ça. dOI. lntutmo., rito e anuI

Mo,·EL..LM'·A'·N N·
,

-- Heroorro�da.. Tra:amento da
. cohte ameblana.

r�do' pela Uninra1�' d. Genebra Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor -Meirelee. 28.Com J.)1"� 1101' t1ollPlw.� eurollflU, "tende diariamente à. 11.30 h•. I,ClIDJcIt mllid!ea «D aeraI. pediatria. doen

lU do tdneJna uerT'OllO, ap&relbo pntto- à tarde, dai 16 h•• em diante

� do boméln I da mulber R..id I Vidal Ramo., 66.

I...... TNalcÍo: DR. PAUL() TAVABD!
Fon.· 1067

CI1r!lO M R8dW1o«la Clllllca com o dr.

t\R ANT.I\NIO MOl\Tl'lJlI4l1oel d. A.bNlI1 Ca.mpanuto (810 Pau' Ú • U J.U.LI
1Ot. �1ado em HI.iene .. Badde

PI1bU� pala Uni"eraldad. 40 Rio d. la· DE &D 'GIO
••!.ro. .;.._ GlblDetc d. Ralo X _. i'.Iectro l.l.ll1l.

lIaMJ�tI:, ,cU#lca .

- lIetaboUlIDlO Ila-
.

� • UrSo....__ Obalaa •�
'Ia) _ ·�em Duodenal - G&bln.t.. C. IOrAL PIlI10e ••_... 'e MaJao, J....

te l!Wtoter.Ç1a' - lAborat6r1O d. m1cr_ CONSULTÓRIO: R. loao Pinto 7 Diá
tIO\l1a .'i.dl!M cUnica. - Rta JW!wldo �CIIlW 4. 1. U 11 horu. B1l8lD"�'

___40, I. J'OM UH..... �ópou. "lU1 �'tf tl'riM. .... I'0Il. ,.,.
, .

5

!
, I

!

alt

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUElUCHE

TOME SEMPRe

Confecções
de

Gravá'as
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade. ,

Rua Annita Garibaldi, 58 I,nR�, ROLDÃO CONSONI FLORIANÓPOLIS
,

�{18GlA GERAL! - ALTA· CIRURGIA - MOLtl:S',fIAS DE SENHOHA8 - P •."RTOi'l I,.

Fioirmàdo pela 'FaC\l!Idade, ,de: Medicina da Unfversidade de São Paulo. ond� fel :.:::::::::::::::-_-:''':.:::::'-:;�:-I�: �te por ,vários anOl9'.do Serviço CLnlrglco do Prof. Al1pio COM'eia Neto, íI
Ctiuirgía do estômago e. vias bHiare.s, int�stlnos (leIgado e grooSao. t,lróide. rlrta.

GRAT IS 1
�

'�6�ta, bexica, lltero. 'i)vArloa e trompas. Varicocele, hidTocele, varizes lO

hérn:a.·l '

• �':�":.'..

! ,
' CONSULTAS:

�

__ :I .. "II QQras. à Rv;a Fel,lpe Schmidt, 21 (aItos.da Casa ParalsO). 'rel. UiS&.
.

.. 'RESID:!:NCIA: Rua. Esteves Júnior. F9; Tel. M764
.? �

Quer receber 6tima aurpresa. 2
que o farei feliz! e lhe será *
de valiosa utilidade! Escreva a
a Soares. à. Caixa Postal, 84 • iNiterói, -- Enado do Rio.

�
VW!' .�"

de

'<".�

Visite, sem compromissos, a ILIVRARIA ROSA I

II
Livros novos e usados. I

I
em diversos idiomas.

�Atende encomendas de I.

obras editadas no Brasil I."ou no estrangeiro. I

I Novidades todas as Isemanas

Rua Deodoro, 33

Florian6polit>

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, MunicípiO

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas
,

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU.

LA,R DEPURATIVO

DO SANGUEMA BCA HEGISTRAD

I I
I

A SIFILIS AT'ACA TODO O ORGANISMO'
O Fígúdo. O Baç(l, o coração

PUlmões 6 Péle. Produz Dôres de
DOS OS80S. Reumatil'IDO, Cegueira,
belo, Anemia, e A.bortoFl
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está 6pn,vlHJo pelo D. N. s. P.
CQIDO auxiliar no trltt mf'nt" da Sífilis e Reu-
matismo dR ITIN:me, orig(>fT'. ._

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91%».dada a sua

base. é óUmo auxiliai' dll tri!
lamento rJ� Sífilis P\·i;lr.[��la�
te nos casos em Ilue 11 '!i�
cal é i! única possi'!!lJ!.

(a) Dr. BSiltulito Tillo!.;

o Estômago, os

rabeça, Dôres
Queda do Oa-

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR {(91ft» obtendo
;:zmpre os melhores resultados
,;; t':rtamento da Sífilis.

1",1 Dr Rafael Bartoletil
_____________ �.:- �"."·�.,q�.._............H& ,,__=""..,....· ....

Crédito IVJJ·�J.:tuo Predial
Propriet.ários ,1. fI,�'orelra & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

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

----_ --..--..�

FARMACIA ESPERANÇA
Ce Parmaeê.tfeo NILO LAUS
1I0je • aJIUIIIJlA _.. • na�..

...............�.. - Bomeopau.. -�
ArtIcoII Ce IIIorraelaa.

........... na...lIMn'bela ........h&rIa �

..... 1 ..

Esta ,

e a verdade!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sandal-ias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHo'RITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a I
«Tamancaria BarreirO_S�.:J.RUA CONSELHEIRO MAFRA, 4J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bombardeadas as vizinhanças de Tó,quio'
GUAM, 18 (U. P.) .. OS JAPONESES C:ON.'IRMARAM, OFICIALMENTE� QUE AS VIZINHANÇAS DE TóQUIO FORAM ATA·
CADAS NA MANHÃ DE HOJE POR BOMBARDEIROS AtIADOS. SEGUNDO A EMISSORA NIP()NICA 0" ATAQUE, FOI DES
FECHADO POR UNS QUARENTA APAREtHOS, PROCEDENTES DAS BASES NORTE-AMERICA:NAS RECENTEMENTE CON·

QUISTADAS NA ILHA DE IWO JIMA. UM DOS OBJETIVOS MAIS ATA{�ADOS FOI O DISTRITO DE FUJISWA, AO SUDO ..

ESTE DE TÓQUIO

O, }E"�._---t--i-ri_� cd O-�B;;;;;;;itZ;;;;:;;;;-8;:;;;;;';'ex;;;;;;;;;;;;;ta;;;;;;;;__ F;;;;;;;';;ei;;;;;;;ra;;;;;;;;;,1:-::=8d::'::e:::::M;;;:::aio;;::::':ã::::':';s=20::::;:;,4:::::5:-a.-O:;-:E�ST;:n;A�D8��;;-EsD-ortiij
lJNICO CONCERTO DA CELEBRE ARTISTA Nos, os da veia •••

A renúncia do ccmedore �noldo r
CÚlI.eo que, como .e .obe. pri;lvo·
cou comentários do. crSnieo de••
portiva local. propiciol,l Q éleiçliô
do' sr. Raulino Horn Ferre. PGl'Q
ccmpletor o mQndato da.quel•
demiuionário. Dias depoil, corre·
ram boatos que di:l;iom seri(l ta·
do à imprensa a.ll.tir as , õ••
da FVMSC. A confirmaçéio dei"
falia alarme, oliás. néio ",ria caso

; vÍl'gero na hilt6lia da vida a,por'
tiva catarinan.e. f'elizm•.nte. o

I «peixe» foi deaautori'llado e (1 ma·

llcia ced,eu terreno ao lIadio hume
ri.mo dos <lametntel» da ••10. S.
nã,o vejamol:
- E o «c'aso» da impl'en.d �
- Pura mentira. Na i"VMSC o

I
«api to» é diferente, momo qúa o

«apitador» tenh� pouee daI ego» !

,SEM ADRI(A •••
I

- Rapaz, dizem 'lU. o carg,o
de secretário do. FVMSC "ai .!lr ,�_
remunerado... ." ,

-- Psiu ... fala baixo. O F.rr,al"Í
e.tá ai atrós!
- Ora ;hola.. Ele 1'I� pode

acumular, Já é duma p"t�iil) de ...
- Pode .im senhor, PCl.d im·

posto sobre lucras ext�(l.t'di.��rio.!

-_ ..._�------- ----�--�.

Alice RibeiroFlorianõpoli$ 18 Maio de 1945

..........." r.llb te .....hlll""'
'

..�

gór ia máxima da Art e Lír i-
.ia , em véspera de sua saída
oar a os Estados 'Unidos da A·
rnérica do Nór te,

e

do consagrado con ce r t ista

ESTAVAM ESCONDIDOS

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

Ie piano

Arnaldo Rebello

Negrtn chegou
a Nova Iorque
Nova York, 17 (U, P.) ,

Juan Negrin, ex-prémier da

Espanha republicana, chegou
a esta cidade, via aérea, proce
dente de Londres, a caminho
de São Francisco. Um numero

so grupo de republicanos espa
nhois e representantes de 25

organizações aguardaram sua

chegada, embora tivesse man

dado dizer, antecipadamente,
que não desejava manter ne

nhum contacto antes de sua

chegada em São Francisco.
Estudado pela polícia enquan
to esperava um automóvel, Ne
grin gritou para os jornalistas:
"Nada tenho nada a dizer. Não

quero falar com ninguem". No
meio da mul tidão que o espe
rava viam-se sua esposa Ma

ria, seu filho Miguel e o gene-Iral José Asensio, sub-secretário
da Guerra do govêrno republi-l
cano. Eles deixavam o ae1'o-1
porto em campanhia de Ne-I
grin. Mas este não disse para IIonde ia. Sabe-se, sem confir

mação, que enquanto se apres
sava, por entre a multidão, ru
mo ao auto, ele disse: "Quero
ser o próximo prémier da Es

panha".

Possível a fuga
para o Japão BEETHOVEN Saint Saens-Oôro dos

das ruínas d ' Atenas
LOJDKlres, IS (D. r.) ,- A pos- CHOPIN Polonaise

s ihil idade de fuga de muitos I REBIKOFF Caixinha de música Tombou odirigentes nazistas, especial- A. NEPOMUCENO Prece
mente para o Japão, contiuúa LEOPOLDO MIGUES Allegro appasiona to - por AR· grande IU4ft'do:rna ordem do dia. A recente NALDO REBELLO

I

captura de um submarino com I Ap6. pertinaz enfermidlllcl. fola-
�Tês g011f'l'ais alr-rnâes e dois

I I ceu, o,ntem. no Sa.natôrio bp.·
, PUCCINI Addio de Mimi-da ópera Bchêrne rança, em São Paulo, C) .r. dr.
japoneses fez com que al1'me.n-1 LISZ""l.' ,

Armando de Sal•• de 01ilieil·�.
� Rêve damour .-

tassem a preocupacao dos al i

a-j
Político d. real p.... tígio fiO

dos quanto a és;:;e nleio de fuga
ARNALDO DE SOUZA Querer bem não é pecado cenário nocio.nal. c iluetre extinto

dss I in'
.

di t JOSE' SIQUEIRA Reminiscência exerC:-8U vários cargoI d. p�o.nú-
.,

rr cipais rrigen es res-Í ERN�Nl BRAGA Engenho novo _._ por ALIC1�: nencía no país••ntra os quat. o
zistas. Recorda-se. a êfi'se res- i RIBEIRO de gQvarnadO'r do Estado d. sao
peite. flue ruais de 60

SUbma-j'
Paulo.

rinos alemães aiurla não se
Ingressos à venda na gerência do Cine Ritz Em J937, afa.st�do do carl. pcLrd

renderam. 11] por êsse motivo é Preço único: Cr$ 10,00 o �a! fôra eleito i p".parcva...
, para a campanha. eteÍtot'ol eeme

nossivel que muitos dele" te- candidato à :p�liid�nciQ da Repú.
nham seguido viagem para o blica.·

Japão, conduzindo altas figu- A' u' It.em'a·'
Com o advento do regime in.·

ras do nazismo. conquista títuido a 10 de novembro clcaq-t.ltJ.
ano, o deatacado pauU.to fói ..xl.
lodo, e nana lIituaçdo parma1ile�.u
até princ'ípioli d... te ano.

RegNuanclo à IUCl tatlre na tc:i::L,
i6 viu ceroado de oarinho d. ,eua
amigo. e do respeit.:l que bem mit"
reciQ dos seU1I pCltricioe.
Entl'etanto "o. enfermidod. Cfti.e ;,

acometêra minava-lIa o Or9cuUlmQ
a a cienciC1 se m,o.niÍeatou itnpo·
tente.
Não mais reaiatil'lQO ao. sofri

mento,.,entre,gcru onum, .ua Qlma
0.0 creador.
Tombou. auim. um IjI'rande lütô..

dor. O Bra'.il pera'eu um' gr.e;l\d,.
filho.

' ,

PERGOLESI
SCHUBERT
SCHUMANN
GRANADOS

lo prêmio, medalha de ouro

do Conservatório Nacional de
Música

PROGRAMA

I
Se tu m'ami

Impacience
Ps ma tiancée-
El tra-Ia-ta y el punteado

por ALICE RIBeIRO
II

t.\berto um crédito de Os submarinos do

Em defesa da classe seiS milhões de cru- eixo afundaram 31
Porto Alegre, 16 (A. N.) zellos para aqui· navios brasileiros

Tendo por objetivo a defesíl sieão de prêdlos .

*

.

econômica da classe está fun-I .
RIO, 16 (A. N.) - O vlce-al-

cionando há alguns' meses a ��o, 16 (A_. N.), -:- C�m o pro- mirante M�rio Sarqpaio decla� ImaginAm seCooperativa de Estudantes P?SIt,O de pl OP?I.clO�aI aos. se,�-I rou que. ate o ano. ue 1944,. os '"
.

que procuram proporcionar
vIdOIes �a PrefeIt��a_do Dlstn�lsubmarmos do �IXO hl�l.V�am exlst"lss'e.facilidades a compra de mate- to �edel,al,.a aqulsIç<>:O da m�-lafundadO 31 navIOS brasileIros

rial escolar.
radIa propna, a prefeIto Henrl- i no valor de Cr$ 64 milhões, e Nova York, 17 (R.) - Os
que _D�dsworth nomeou

uma! que
só o Loide Brasileiro !la- jornais. publicam uma fotogra

com!ssao para el�b�rar o re�- vÍla perdido carga na impot- fia de um grande submarino

nlTZ Hoje, 6a,-feiro, às rechvo plano e aorm um cre- tância de Cr$ 400 milhões.. alemão, num (ios portos, da
I� 20.30 horas dito de 6 milhões de cruzeiros Inglaterra, sendo que os ma-

Unico concerto do celebre artista para a aquisição em conjunto Visitou O I»oligono rinheiros poloneses estão mo.p-
ALICE RIBEIRO de prédios compreenâend,o 76 de Tiro tando, guarda no tombadilho.

Gloria máximo da a�te lírica, em C 28 t t 6 I
véspera de suo saida para o Esta .

asas, aI?'ar am�n os, e
.

0- e,
,

A bandeira, polonesa fluta no

dos Unidos da America do Norte e Jas, os q?al� serao :en�hdos I ,Rio, 1 (j ('�', N.) _- A Comissã_o mas�ro do submarino.
do consagrado concerti"ta de piano aos �e.rvIdoles da Plefeltura, !t'C,".J.1Jca de. ll;llltul",cS norLe�allleTl'l Há. ci,nco anos os alemães

ÁRNALDO REBELLO MUnICIpal de acordo com o! canos prf:sl(!H;!n pelo �encral K,utz, anunciaram pelo rádi',
'

'la
lu premio, medalha de ouro do pI,ano estabelecido pela comis-j esteve �m VISIta, ao �,tra.n'de P?hgo-I, ,_oe pe,
Conservatorio Nacional de Musica, - no de two que () ExercIto esta le- Imprensa que a Naçao Polo-

INGRESSO -- Cr$ 10,00
sao. I vantamlo na Resininga, nesa deixou de existir.

RECEBIDO PEI.O PAPA
emADE DO VATWANO, 17 CU. P.) - O Papa recebeu em

audiência privada D. Carlos Margotti, arcebispo de Go.rizia, Ique se sabe ter feito um relato ele sua recente Vrisão pelos íu

goeslavos do marechal 'I'hto. Margotti, depois d€ cinco dias de

de(;enção em Gorizia, chegou a Roma, na última semana, de
clarando que os Iugoeslavos proibiram-no de permanecer em

"território esloveno".

rHlrillllll:[ILml
,

& IILUS QPK, UM I�: NOME, .li: UM
IlllBOLO' I
--

PODEROSO AUXl-
LllB NO TRAl'.Á.

MEN'J'O DA

Der viches

o C.C.D. Renato Viana, levará a cena ho ie, no Tea
! tro Alvaro de Carvalho. às 20.30 horas, em la. rêcite.. a

I empolgante peça "A última conquista". verdadeirit ióia da
literatura nacional. de atltoda do consagrado autor e ator

li
sr, Professor Renato Viana, patrono da novel agremiação_
Os diversos papeis foram confiados aos esforçados amado-
res srs. Palmério da Fontoura. DemervaI Rosa e Carlos Bi
coccki e senhoritas Ivonira Catão e Mercêdes Lopé.s.

Direção cénica de Palmerio da Fontoura Contra regra
sr. Danton Natividade e Ponto Sr. Deodôsio Octiga

'fONI(O (AI'll .... R

POR fXCHtlHIA
-_&_�._,.,- _ .. �

o rei está
enfermo
Bruxelas, 17 (K) - O mé�

dica pessoal do rei Leopoldo
da Bélgica, dr. Rahiner, d2i
xou esta capital, de avião, ru
mo a Salzburg afim de visitar
o Rei. Isto parece indicar que
reina alguma expectativa. sô
bre a saúde de S. Alteza. Os

belgas puderam notar como o

Rei está mudado, por fotogra
fias suas que têm sido publi
cadas. El� aparece nestas fotos
mais abàtido, mais magro,

. mais calvo.

Regressou o correspoijdente
de guerra brasileiro
Rio, 17 (E.) - Depois de

bri1hante atuacão no front

italiano, onde servia como cor

respondente de guerra, desta
cado junto à Fôi:ça Expedicio
nária Brasileira, regressou,
ontem, a esta capital, em

avião militar norte-americano,
() jornalista Rubem Braga, que
escreveu varias e interessantes
cronicas de guerra para o

>!DiáriQ GariQç.D.,."..,
, .- - ........ ' ... r

noxy Hoje, 6' feira, às
... 19.30 horas.
l0. Filme Jornal. DFB
20. Franchot Tone e Una Merkel
em: O MISTER lO DO QUARTO 309
Um filme policial cheic de lances
emOCIonante pondo a prOVQ à.

argucia do espetador.
3°. Doug!ali Fairbanks Ir" Akím
Tamiroff e Ruth Warrick em:

OS IRMÃOS CORSOS
Irmêios na luta, rivaes no amor!
Ação .. , Lutas .. , Sensação ...
Impr6prio a1;, l4 tlnOIil

Pl'8çO !Í:n�I,lO Cd �.OQ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


