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I Londres, 19 (U. P.) - Con- prossegue, de forma sumamen-

tínua circulando os mais de-I te violenta. Em Okinawa as

sencontrados rumores acêrca fôrças norte-americanas já es

da Japão. Umas notícias índí- tão abrindo caminho nas defe
cam que o Japão fez proposta sas externas de Naha, onde a

de paz aos ingleses e norte- resistência nipônica continua
americanos, por intermédio sendo considerável. Na Bírma
da União soviética. Outros des- nia os japoneses seguem ba
pachos salientam que a Rús- tendo em retirada, acossados
sía estaria a ponto de partící- de perto pelos britânicos, e na

par na guerra contra o Japão. China as tropas do marechal
Ambos os boatos, espalhados Chang-K a i-Shek efetuaram

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

----,-_,...----- em diversos paí�es al�ado�, se- um n?vo avanço de vinte e no-

Florianópolis Sabado, 19 de Maio de 1945 N. 9377 gundo tudo indica, nao tem o ve quílometros, ao noroeste de
I menor fundamento. Enquan- Paochíng e destruiram a cen-

.

.

'

to os rumores continuam cír- tesima primeira divisão nipo-

Os Estados Unídos cederão à França
culando a guerra no Pacífico,nica ;1a z.ona

sul de Honã'J\
.

parte da Alemanha ocupada. Vollaram ao dommlO polones
. Washington, 19 (U. P.) - afirmou o presidente Truman festou o desejo de entrevistar- NOVA IORQUE, 18 (U. P.) - Uma transmissão da rádio
Os Estados Unidos 'estão total- numa conferência que cele- se com De Gaulle para conver- de Lublin captada aqui informa que o Conselho Nacional de
mente dispostos, a ceder à: brou .na Casa ��anca com o sal' pe�soalmente, sôbre a co- Varsóvia assumiu a proteção das cidades de Elbing e Alestei 11,
Franç.a parte da zona de ocu- ,sr. Bídault, ministro do Ext�- opéraçao da França

_

na solu- na Prussia Oriental acrescentundo que com essa medida aquc
pação da Alemanha.' Foi o que ríor da França. Truman mam-

. çao dos problemas não somen- las retornam ao domímío polonês.
.

'
- ! te européus, mas mundiais. O

O professor Pasteur agradece '!Chefe d? govêrno norte-ameri-
cano nao revelou, entretanto,

. RIO, 18 (A. N.) ',- O Ministro interino das Reãações Ex- os detalhes do plano passando
terrores, sr: Macedo Soares, recebeu o seguinte telegrama do'para o controle francês parte
professor Pasteur Valery Radot, chefe da missão cultural tran- ;de zona da Alemanha ocupada
cesa, ora em visita ao Estado de São Paulo: - "Profundamen-' pelos n.orte-americanos.

.

te agradecidos pela acolhida annístosa reservada à no�sa. mis�; I d
são, agradeço em nome dos meus colegas e no meu proprro, as

I
nstala O um curso

..

provas de apreço que tivemos durante a nossa visita, o que gratuito de porlugues
11.08 aiPf'oxima ainda mais do Brasil. Com as mính as mais res-I, .

peítosas homenagens e os cumprímentos de l:rinha senhora, à
i Rl�, ,�8, �A ..N.):> -- O ,Chefe

senhora Macedo Soares, peço vossencia aceitar a' segurança �,o E",CI�tOrIO de Propaganda .e
dos meus sentimentos mais cordiais e a expressão de mínha Eh pB.�sa� Gom�l'�Ial do Brasil

maãs alta consideração". na Guatemala, l�formou ao

Departamento Nacional de In-

Do Embaixador da França à A.8.1.! ����t�;i� �L��:�����it�u��n���= 5 e r á p o 5 5 i y e I?
: tugues, no recinto daquela

Rio, 18 (A. N.) - O Embai- ríão ,pública he�l1 in�orm�da, i repartição. Essa iniciativa terá Londres 18 (U. P.) _ Geor- taneaments por todos os lados.

xador da França envíou ao itravés os seus jornais e ]or�' 't f"' 1 d I d
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cara er o icia , s�� o eva a ,.a ge Bernard Shaw numa carta o que, então, parecia possívelPresidente da. Associação Bra- Jlrullsta, do Brasil. POI '\ osso cabo sob os auspicies dos mi ri" ld "th m' " + I , .

,
�. . .

.

. !,. ." , .
-

uIl'lgl a e .lImeS 'Leve oca- em conEefJ.uenCla de sua atitu-
'.sileid.'.t. de Imprensa a sezuínte nterinédio. minhas VIvas ho- nístéríos do Exterínr e da Edu .-
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siao e ex ernar o segum e i : e. enao for verdadeira a

mensagem: menagens e minhas meIhOIes'cacao do pais a1111O'O "E J943 d lí d
I

t d Hitl
.

d h', Iír-it
-

1 b 1 i �: . ", • 111. quan o os a la os mor e e 1 er am a, a a
, e 1('1 acoes pe o e o sucesso, .

r it 't '1 T' d
A

� ," A VOSi'a calorosa mensa-
jue é ;0111U111 aos dois países. I

"réd·lto para ""u'ces !
RO lCl aram a. paases lle� TOS

i
pOSSl II Idade e. que el� se en-

I>:élll fie relicítacôes por ocasião '}1H�ira. aceitar, meu caro 11'e- U tJ�
- e.m ��c.usa,r,· asilo a rerugíados cou:J:e en: Du,?lm. Se :s�o, se

da vítéría, calou-me profunda- ":d t
-

I
.1
h

' -

d wl.
do eIXO (apontados nessa verifír-ar L)e \ alera sau'a disto

. ment�. 'Tenho não sómente a
n :I: e_'l.a expres.s1ao (� mm a

sao e aUXllOS ocasião como crimino.sos de' como um campeão da digllida�
, 'llalS a ta C'onsweracao e os' . I . _' ,

>to� ,agradecer pessoalmente, t·. d·· t' guerra) Portugal recusou. Os de CrIsta que todos nos. fingi-
. mens sen lmelhüS e 81mpa la

R' 18 (A N) O P
.

d
.

1
.

con)(':, tamb€m através de vós 'l" ,10,. '.
-

ireSlI-1 em>tIS 5U )meteralll-se, exceto mos adlmrar".

que dirigis e administrais com pcs�• ...:...... __- 1 dente da República assinou i De Valera. Re.s:pondeu êle que -------------

.. twnta segurança a Asoociação � rá xpul'�o do I um decreto-lei, abrindo pelo' o Eire Teservava-s'e o direito Encaminhado ao

�. Brasileira de Imprejnsa, ao Ile e õ s
I
M�nistério do Exterior, o cré- de asilo quando a justi� a ca- Ministro da JusUca

vosso C',n�f'lh·.1 Administr�tl' "8ta'dos Dn-Idos dito de qU'i!uhentos
_

mil cruze�- lidade _ou a. �onra e inrt.erês�e
vo, à Diretoria e aos membros li 1'OS, para concessao de ;aUXl- da naçao eX'Iglssem". Shaw dlZ Rio, 18 (A. N.) - Aguarda-
de v(�sa prestigiosa Associa- Washington, 19 (U. P.) - lias a brasileiros que se en- mais adiwrute que nem sempre se agol':::t que tenha uma solu

ção, Tlestes düu; quando o Bra- O lider nazista Fritz Kuhn, contram na Europa desprovi-I esteve de rucôrdo com a políti- çã,o imediata o caEO do Esta
si! fjgura gloriosamente entre chefe da organização germâ-; ios de reCllrSOS em

consequên-1·
ca de .pe VaJlera e previu que se tuto Especial para os

po.
rtu�

os vitoriüsos. En nã,o realço nica "bund" que funcionou, cia da guerra. a Inglatena entrasse na guer- gueses e brasileiros. O Chefe

apen�s a participação das ar- nos Estados Unidos será ex- I -',.. ra teria que ocupar um lugar do dovêrno acaba de encami-
mas do Brasil para a vitória, pulso para. a Alemanha. Foi o ConferenCIou com "ma�ll� mil�tari". "�uailldo esta I nha1'. o. respectivo a.ln,te-pl'oj(�,to
1l1:.1S talpbém o papel prepon- que anuncIOU o Departamen- I

• •
orevlsao fOI postH, a prova De ao MmI':'tro da JustIça, que vat

1era�lt� que teve a imprms.a to F�deral de Justiça norte-
1

OS ministros Va1era ded�rO�l que c�m o seu dar den,ü'o de di�s a últill1� pa-

bras11elra ipara manter a opl-lamencana. I R" 18 (A N. ) '_ O·' 1 pequeno exercito de cInquenta lavra.. Em s(:gmda, dever.a ser

.:' ,lO ,. Ren�to Pint� Aieixo In�:�:;:- mil irlanc�eses lutaria contra as;:;i:lado. Tem sido in�el1sa a
.

Reunido o 1- Cong'resso nelnocratlCO! tor jo Estado da Bahia con-
:lwtlquer Invasor mesmo que rutI;TlClade dos. EmbaIxadores

. U f' 1\'1'
, t' d

a Inglaterra, Alemanha e Es-I Joao Neves da Fontoura e No�
.' 1 el'enClOU com o 1•. l/llJS 1'0 . a.'. .

MOSCOU, J 9 (U. P.) - Repl'esentíl<ntes polOll1:eses de Poz-· Edllr.:açq,o, com o Ministro d0
1 adas Umdos atacassem 8I111U1- bl'e de 1\1elo a respeito.

n.a�l, Varsóvia, Lublin e outras partes da Polônia reuniram-se! Trabalho e C0111 o gener'al Góes Nomeado "omt. dos Exer rCI-los Pnlone'"s.esem Loclz, realizando o primeiro Congresso Democrático Polo- l\1onteiro. U u
nês. Durante os trabalhos falou o ministro Okizomovz desta- LONDRES, 19 (U. P.) - O general Bor, que levantou o

cando a importância do p�to polono-sovíffiico para a manu- O maior campo de povo de Varsóvia contra os alem�es e depois depôs armas,
ten.cão da paz na EUl�o'pa. O mesmo informante referiu'se, ai'l1- , sendo rupl'isionado pelos nazistas, VOltOIU a ser nomeado co-

. da, �à illlIlortâtn,cia do estabeleeim8lI1to de relações da Polônia
POUSO da América ma,ndante dos exércitos poloneses, fieis ao govêrno po'lonês

üOiI1l. a Checoes!lováiquia e a Jug�eslavia. exilado em Londres. Desde o momento em que o general Ta-
.

. , do Sul deus BoI' rBil1,deu-se aos alemães o comando das fôrças polone�

De Vale'ra resolveu enviar VIveres s- P 1 18 (A N) _ N _

sas foi exercido pelo gen.eral An�ers. O general BoI' foi muito
. ,ao au 0, ."

o atacado pelos russos, sendo conSIdera/do Itraidor e colaboracio�

L.ONDRES, 18 (U. P.) - Por il1te.rmédio da Cruz Verme�

I
trcla �lD vespertmo local que nista pelos partIdários do govêr\l10 de Dublin.

lha, in.forma LubHn, que De Valera resolveu enviar viveres para o malOr eampo de pouso dal--------- _

a.
�uropa .embora isso. elevass� a um �aior racionamento ali� Am?l'ica, :io

SUl. pa�a planado- ftuxl'll·ara' com doze m·lho-nrentído' o própriO' Elre. As lmportaçoes para a Inglaterra, res, será construIdo breve- I esCO.nturlo não seriam afetadas. mente nos arredores desta ea-
, ".

pital e que os estudos nesse

..·T.ranslorm�do em Par4J-do dseo1�i.tidO estão sendo ultima- DUBLIN, 19 (U. P.) - De Valera anunciou que a Irlanda

ui..; auxiliará a recons<trúção dqs países eu.ropeus devastados pela

B I
- ,---:,_. guerra. De acôrdo com o dirigente irlandês serão enviados

Trabalhista rasi elro Assumiu a preSidi". doze milhões de dólares para a população fam�nlta euroIleia,.
lUo, 18 (A. N,) - O Cen-' CiRCO Carvalhal e Romeu Fio- eia O alm.ranle S

' ;.
d

-

tr'o Trabalhista de Estudos po-Iri. A Comissão incumbida de José Maria Neiva O permitira parti os de
líticos e Sociais, transformou- redigir o�( est.atutos e o pro-
se em Partido Trabalhista Bra-I grama do novo partido, é com- Rio, 18 (A. N.) - O almi�

I a'"mbl·to naCl·onalr,ilpiro, (':(1m âmhito nacionaL! posta dos srs. Nelson Proc0pio rante José Maria Neiva, Dire-
A Comissão Executiva Provisó-1 de S'Juza, Manoel Coelho Fi- tal' Geral do Pessc,al do M111i8-!' RIO, 18 (A, N.) - O sr. Agame.non Magalhães, ministro
ria 'lessa. nQya agremiação Ilho, Sebastião Luiz de Oliveira, tério da Marinha, assumiu a.'!ia Justiça, interrogado em seu gabinete por um 'redator do
partidária de trabalhadores, I Luiz Garcia e Soma. O novo pl"esidencia da Comissão Mili-: YeSpertilIlo "A NOITE", sôbre os partidos na futura lei ele'i
e.stá C!onstituida pelos 81'S. Luiz pattido I:tpoiará a candidatura ta.l' Brasil-Estados Unidos, 6ln toraI, respondeu: "a lei só permitirá o registro de pa,rtidos de
Aug;usto da Fra:hça, Manoel I do general Eurico Ga.�pa,I1 Du- virtude da. partida do general âmbito nacionaL Essa declaração do titular da pasta da Jus"
Ponseca, Paulo Barata Neves, I tra, à. presider.cia da Repú- Fiuza de Ca-stro para o estra;:a- tiça desfaz, portanto, a dúvida que exis,tia acerca da permissão.
Ca,lixto Duarte, A,ntÔ171,iQ frp.�,. bliG�, geiro. para.. o funcionam�I1tQ de partidos regionai�.

.

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S.\.NTA CA'fARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

Ano XXXI ,

Apresentaram
contendo

um memorial
sugestões

RIO, 18 (A. N.) - O Ministro do Trabalho recebeu em

audíencía os professores da Escola Paulista de Medicina, Pe
dro de Alcântara, José Barbosa e Flávio Fonseca, bem como o

sr. OsvaJdo Pelegrim, secretário da mesma faculdade, que vie
ram ao Rio, afim de entregar ao tittular da pasta do Trabalho
um memorial contendo sugestões ao ante-projeto de decreto,
que fixa o salário dos médicos. A referida Comissão avistou
se, também, com o Ministro da Educação, com quem tratou de
assuntos de ínterêsse daquele estaibelecímento de ensino su

perior.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO sábado, 19 ele Maio de '945

10 santo do dia
s. Pedro Celéstlno.·

Papa
Em I.érniCl -reino de Nápohilil

nasceu. em 1215, Pedro de Moro
ne. Depois da mo. te de .•• 1.1 pai,
conseguiu da mãe a . lic.l'I�Q. d.
estudar. Mlll concluira .eu e.u:rtro.
quondo êle lIe retirou para à. solí
dão' afim de dedicar se a uma 'vi
da de oração e da. mui" ou.te.l'G.
mOt'tificaçõea. Breve vic i!e. NXleado
de homens que. atraido. pelo. ia
ma de .antidade ele Pe,dro, qu••
riam imitar seu modo de viv·er. A
pedido d(ilell fn a" order e � aouroo
te em Roma. Voltonde de lei htn
dou um convento no 'monte Mo'
jella. Dirigiu e.ta fundo�ão até
1286, quando. mni. uma vu. rê

tirou se para o solidõo. Em 5 de
julho, de 1294. elegeram no Popa
011 cardiois reunHos em Remo. Pe
dro, côncâo da. enorme. dificulda
de. que o GlIper.llvam. (lc.ito·u,. a
dignidade supremo a6menh�. POffJ1.1e
julgava ver nesta eleição o mão
de Deus, Mos. já Qoa 13 de de
zembro do mesmo e.no, abdicou a

Tiaro. HavUldo -naquelo ilp<XlQ
grande periiio de um ci.mo,· relo1-
veu Bonifcído VIU. auCQuor de
Pedro Celestino. vilJiar Q ê.t.;· pois
Ofl advsreárioa do novo Pa.JUl pa
deciam aproveitar••• da p...oca -·d.
Celeatlno. que tinha po'uea ..x;pe
riêncía do mundo. parQ ..ta fins
1'articulaAI. Auim concluiu S.
Celestino IlUCl vido.: no castelo de
Fwrncne, no dio. l� d. md.io d.
1296. �

Sanlo de Domingo ...

Festa do Divino Is,pi
rito Santo

Duront. cu última.' '-�m�n�. 'de
sua perm-anênci-a o.qui rto' t4U'I'Cl_
JesÚII prometera, como coro-a·.çâ.o
de sua obra redentorQ,. o vinda
do Elipirito SClnto. Ele' lÍil,ino.rio
001 Ap68tolo. ta:do. Cl V'eI'4ic!&de; Ele
ficaria com a Igrejo. até' �s fina
do. século... pr.-e-rvando,c do �tro

Pearl Harbour, 18 (U. P.) i denodadamente em medo a vi0- fortalecendo-a na. luta., con�lan
- O porta-aviões norte-amerí- lento incêndio e à sucessivas do-a nos tribulaçé)a•. E, d�' fo.to.
cano "Franlrlín ", de 27 mil to-I explosões para escapar à mor-

quando o Espírito S.anto veiu bons
I formou os tímid� '�l-\viadCII' do

ueladas, demonstrou ser ínven-: te. No dia seguinte, depois de Senhor em heróico� aráuto. _da
cível. De acôrdo com informa-! salvo, ficou comprovado que f�. Mali. o E.pii-ito Sante nao v.iu
çôes sóme;n,te agora, divulgadas, II a guarnição do "Franklín ", de apenas paro os Apó.tolos; v.iu

para tod� ce homens que .:e ,.10'
em março o reterído porta- mais de 2.500 homens, fieára varam' na. águol do BatUmo.•. E:Ie
_lxiõ,'s partící pou num ataque I reduzida a algumas centenas. é Q fôrça do. mártir.es. o í.ü� d611
contra o terrrtórto lliPÕ11iCO.,

Rebocado por um cruzador, o confe�rel.·o ô.rr�rrio da. virgertl.
Devido ;)S nuvens, os aviões ja- "Franklin" <ufastou-se d<'O zona Ele ilumina o. aábi05;'Ele êliiige

oa grandes e os �qu.nC1" Sob Q
poueses couseguiram atacar de J

de perigo e agora, reparadas invoco,_ão do Divino Espírito San-
�.aq)l·flza a unidade norte-ame-I aoS avarias, voltou a navegar oe to começamos o. anos elcolCÚ"e. e
!cana· Já a.tingido, por yárias a cumprir sua missão, os congres.os religiolOs O Üipírito
')ü:llbas, O porta-aviões lutou I S.:mto' é invoc_odo, palo. Igreja, '(ln
___________________________'\___ te. de t6da ação importante, ..ia

'�
a eleição do Sumo PontHiC41.· ..jo

___________________.. ._�,!
a lagraçõ,o do. Bi.1'0.8. ou á orde�

, nação ..
dOIl sacerdote., ou ••jo a

DA
con8ogroçao de um teml?lo. d .. :u

.

mo imagem de N0880 Sonhor ou
, do. Santos. Quão di!.rent••

·

..riorn
muitalll COUlas, ..e os particul(l�'
recorr,nem mais v,,�es <i� E.,,�rito
Santo; .e --oomo- em t.mp�s idoa
.

- o'' pal'lamentos abri.Mm auos
sessões com uma 'pre-ce ao l>ivino
E.píritc Sauto .

��bJ�!����!�25 -�!!���4� r
(em frente ao Tesouro do Estado'l
F�orjar)ópoliS

I
I
I Dr. H. G. S. Medina Parm, Marbal Alves de Souza

Farm. L. da CosEa Avila

Exame de sangue. Exame poro verificação de c cncer ,

Exame de urina. Exame poro verificação do grovi Jdez. Exame de escorro, Exame paro verificação de �

doenças do pele, boca e cabelos, Ex c rrie de féz.,s,
Exame de secreções.

fiuto�raccinas a transfusão de s o nque.

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

o JULGAMENTO DE PEJ81H
Paris, 17 (U. P.) - Pétain siderado em toda a nacão co

foi interrogado pelo presidente mo o traidor clássico da Fran
da Côrte Suprema a respeito ça. Disse Pétain que tinha as
de suas alegadas relações com suas dúvidas a respeito de La
a sociedade anti-republicana val. Bouchardon perguntou
"�agoule", antes da guerra e Ilhe então por que o chamara
sobre seus atos enquanto era I para o poder, depois da queda
embaixador francês' em Ma-
drid. O julgamento de COlabO-! da França. '.'�a esperança de

ração com o inimigo, provável- q�le ele corrigrsse o seu pr?ce,
mente será iniciado no próxí- Q�ment? e. 1!1;�lhorasse na run

mo mês - afirmam as autorí- çao pública", - respondeu
dades da Côrte. Na presença Pétain. Disse que não tinha
de seu procurador, Pétain SUb-I boas recordações de Hitle:
meteu-se a um longo interro- nem de Franco. O último sub

gatório preliminar, presídido metera-o, certa vez, a uma

por Pierre Bouchardon, que é [longa espera na ante-sala de
o presidente da Côrte Supre- I seu gabinete". Os detalhes de!
ma. Esse magistrado interro-l suas respostas às pergunt�s
gou-o sôbre Hitler, Franco e, da sociedade "Cagoule" nao

especialmente sôbre sua, atitu-I' foram revelados pelos Iuncio
de para com Pierre Laval, con- nários da Côrte.

S.l\.-NG (JEN(_)],
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

A rseniato de
Sódio, etc.

08 Pálidos. Depp..uperado8,
Etigotados. Anêmicos,

Magrus, Mães Que Criam.
Crlunças Rtiquíticas rece·

I beràu v. tonificação geral

1
d

...O_O_f_g_R..ll_i8_'ID_O_C_U_fi_O__--
•

Organizado, em Porto
I

Alegre, o Sindicato
dos Jorna listas
Porto Aleg-r€, 16 (A. N.)

Sob os auspícios da Liga de

'IDefesa Nacional acaba de ser

organizado pelo Sindicato dos

.Jornalistas, um grande con

curso de vitrines, comemodm
do a vitória das Fôrças Alia
das na Europa.

I GRATIS!
I
I

o «Franklin» é invencivel

Horário das Santas Missas
Gatedral: 6, 7. 86 10- horo.•.
Novena: às 19 horas,·

.

Em dias da seman'G; Mi••á·: - &.
7.30hora.. .

..
' -

Igreja de S. Francisco: 7. 9 horn••
Hospital de Caridad�;, é e 8 '. -ho-
rall. , .

Purí8.�mo Coração dê' Maria. (Par-
to)::S hora.. _

Igreja de St, Ant8nio; '1 • IS hor.as.

I Igreja de S. Sebaatião: 6,30 horas.
Igreja de .StCl. Terelinha, 8 hora.

. Asilo Irmão Joa-quim: 6 horcu.- .

I Saco dos Lim.ões: 8 horda .

.

Ginásio: S, 6, 1,30 (só oluno�l. a,30
hora.. -'

..

Capela de S. Luiz; 7 e 8 h�!ICl';
.

Capelo do Ahdgo .- de � Menin. : 7
horas. (todos .11 dia.s),

Trintk1de; Matriz:, 8 horClI."
Tt'ind�de : Chócara do.. P�d..� 8
horQ,lI.

. .

João ':.PctMaa (Estreito): 7,3.0' hÓrClI.
(igrejq), 9,30 hOl'oa (cap.la).
São J�llé: 1.30 e 9,30 horaa.

Sedas, Caserniras e Lãs

$••'" a(Or$.A.

o corr andante militar de Metz, Cal. Meyer 8 (à direita) o

VIaJar- General Dunkern , Chefe da Gestapo de Metz. palestram
com um oficial americano após a sua captura.

(British News Service),

Quer receber 6tima surpresa?
que o fará feliz! e lhe será
de valioso utilidade! Escreva
a Soares, à Caixa Postal, 84, •

Niterói, _. Elitado do Rio. I
lW

Irmandade do DiviI10 E_ Santo e

A.silo de Oriãs S. Vicente de Paul.o
De ordem do Irmão Provedor convido ao. membro. desta' Ir

mandade e fiéis em geral para assistirem as solenidades da festa do
Divino Elipirito Santo que, antecedida. de novenario, serão realizada.
corn o seguinte programa:

Dia ZO, àll 630: Mis'm- com comunhão gerlll doa Irmã.os e

Irmã.; às 8 horas Mísso solene com assi.tência do Exmo. e Revmo
31'. Arcehispo Metropolitano. que pregará ao Evangelho.

Dion 21 e 22: Mislio. às 7 horas. Durante o festividade, à noí
te, haverá leilão de mQil!jQ8 e prendas.

Florícnópolis. 15 de Maio de 1945_

Julio Pereira Vieira
Secretário

Rua Saldanha Marinho 2·A

FLORIANÓPOLIS

'$

I
I

Seja o LlDER
MODA

()R_J_�ANJ)O
Rua tonselbeiro �lafra, 36 - loja e sobreloja

Caixa Postal 51 --- End. Teleg,�

SOA RPEJLI�]'
Telefone 1514 (rede interna)··,

«Scarpelli)) __ - Florianópolis

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

ClAUDIONOR DUTRA'

'$ ; , 4.. "E U .S A • < 4$ l,a "';$ o nA $( ;;4!SU�.' JS pj:. Gi) $ ;a;g)$4I! . ;,,:#4 OI: : 4#'. 'i 4+''''.' aq4J '6 C -

,....

C:.
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LIRA TENIS CLUBE-Dia 19, HOJE, grande
Acadêmico XI de Fevereiro, Pró Séde Social.-Dia

Vitória», em homenagem à FEB, FAB, Marinha

� EST�D� EsportiYaNOT�IC�IA�S����������
S· t· t I,,;ca,

parte 'pé em trein apita RESUMIDAS VIDA SOCIALlDcoramen e ora 98 �:V�i�r:� :st�qu�le:s �af,azes ��!��i- - Cheg�m à Grã-Bretanha,
.

Honrou-nos sol?remodo a d,cllca-I para s�ltar d�J1tro' I � �. d� 't:-,ao novos contíngentes de tropas
d�z� ;10, ,sr, Ra�\Jno H?rn I< 1'1':'0, Inão passa, ou já passo�te tO,Joel� I britânicas

dos �ampos de con

rl��tJn�IIll�rln-�()s, :1� �lOt�, ao. ll?,SSO grupo lança mão dum trole, uma centração alemaes.
dh �tor, cpm, ,\l�lpl�s h,I��I dade� :'LI;�= vêrga e parte para o ponto onde I *

tu ,l F, V. :\1. S. C., aleI�: �o con�I se encontram o mar próprio e os .

te para, do palanque oficial, assrs- barcos. Praticar a véla em Tuba- As tropas amerIcanas

�1:'1ll0S a.,l'e.7ata de eu�e1:1:>�llle,�to. e, râo. é tão difícil qnaul; uma ap ro- continuam fazendo pr?gres
!,-s io "o, ,IS, cOll1Ik�e(ernh)� ao vaçâo num concurso de DASP. sos ao Ionzo de toda a frente,
[unlnr que aquela entidade 0[e]'c-1 Construir a vela, em Tubarão, é Fíli

.

b

cera
_.

I'f' 'I
. , nas inpmas,

. ,tao II ICl quanto constituir o ca- *
;\ llllla (�o �:r. C01l10d0rO da

na I de Suez! Pois, o Iate de Tuba-
F Y. ;\!. S, �l"i írízando teI'm(�� en;l�- rão, já possue dois barcos tipo
plcta l,b_:-r"a(.e para as reurnoex da "scharpic" 12 metros quadrados
Fe je"1<:<W,. cl.esll1t'ntwdo alguns ru- (internacional) ; três outros iguais
111('l'(,', maliciosos, :'el�-' realçar .

o estão sendo terminados, e UllJ gua
cnnc!'!lo em que e tida a

_

cromca uabura já está bem crescid inho!
c{(';;porllva junto aquela or ientarlo- Construirão, também. porque lhes
rn _(!o esporte elegante.

. não falta ânimo, uma bôa sede.
�a(l Y:1I�' :.1. pena �ec()rdar que ,e Gente digna do nosso respeito,

esta a prunerra entidade dt;':�portl-' aquela que representa o iatismo
va da ll-ITH que nos delega tao fl':_J" em Tubarão I Exemplo formidável
pIos _pc'dc]'c<;; mas �:;zcmos questác para nós! Imaginemos aquele es

de citnr o sr. Raulíno Horn ,Fl'f�(l pír.ito esporlivo, aquela dedicação
corno i-xcmpln .llO� que, na. (ltl'eç�() sem fadigas, aquela vontade de
de uma f f·(l:eml:tç,;1.() esportiva, BUO ferro, aquele entusiasmo c onstru
sabem d� a CI'OIUCa, desapaixonada tor, vivendo em Florianópolis, sob
c evolutiva, o merecido lugar. l) embevecimento dos nossos dois

Velejador "oceanos", as nossas duas baías
Eis a nota do sr. Comodoro dn sempre povoadas dos venios mais

FY::\ESC:
, pród igos, mais ,'ariarIos! O que

"Spnh:.H· DJfPtur. não ,faria aquele grupu! Que agi-
l)Pvt'lldo realizar-se a 20 rlo ror· tacões nervosas não sentiria êle,

rente n'1 b:lía norle, às dez !JOl'ólS, ve'ndo, os nossos <J.alpõ'es lambidos
1M l'aí" aficia] cio Iate Çlube, a re- pelo ma!', ali pe�tinho da poda
g:at:l (le encerramento na tempc'ra- das garages dos nossos barcos. Que
.-la Hl H-19-!5, promovida pela frenezis não st'ntil'ia o dr. Calva
FY::VISC., tenho o grato prazer de cante, o ;'\'azaré Marinho, o dr. Sa
c(jl1",i�nr a redaçãu deste provc61. bateli, o Raul, o Licinio, os outros
jornal p:.ra, no palanque oficial. todos!
assistir o df'se'DI'olar da prova, onc( Os homens que fazem o mesmo

p.articiparão o Iate Clube de Flo- esporte, em Florianópolis, e l) di

rianóp'olis, Siderurgia de Tubarão e rigeIll, deveriam d:u Ulll gil'inho
V('leii'os «(1 Ilha, :bem assim, tenho por Tubarão para ver o que li)

a honra dr convidar os DiJoebrt� sr. Orlando Coelho viu, lodo res

(l!' O ESTADO para o ,jantar que a peitoso é claro, pelas dificultadas
FVMSC oferecerú 110 restaurante impostas na eaminhada da vela
do CllJlJe 12 de Agosto, às 19 horas daquele Tubal'ãü sem privilégio,s.
do lll(>;�mo dia, ocasião em que se- O Siderurgia Iate Clube do Tu-

.. rá0 e�'tjreg[Jes aos vitol'Íosus as me' barão, pürque quer ser lisongea
dathaq oft'I'('cida':l por esta Federa- do, o qne bem meTeee, vai pleitear,
çiio e mais belíssima ,taça e meda- junto da Felleraçào de Vela e :\fo
lhas gentilmente o[!'reeidas pelo tal' ele Santa Catarina, seja rea1iza
sineel'o t' grande animacl.or da vela da lá, :� Regata de Abertura da

harrig�-verde, dr. Homero Paim. Temporarla que vem. �ós, por nós,
Aproveilo-me do ens·l'jo para que apenas "damos palpites",

franqut'ar ii ilustn' Recia.ção dtste ach!amos que o Tuharão merece: a

r!í:'lrio a 3.ssistt'·ncia de tôdas ses· abertura da nova temporada da

sües da FVl\IS.f:, particular êss( vela, em Santa Catarina, bem po

«Ue' só po<lel'á llOnrar a nDssa Fe- (leria ser' feita lá. O transporte dos
de ..açtlo, como tamhém se torn,ll':\_ barcos é faeil. :Mu,ito mais fácil

úm aos legítimos (' sinceros entu- mandarmos bareos à Tubarão, que
sjasla� da ,'ela brasileira. o turma de Tubarão praticar fi ve-

Sirv(')-llle do momento para 1'e'1- Ia! .Ta falamos rios obstáculos que
firmai' a V. S. os meus protestos dr aquela gente tem de ve?cer, ,para
elevaçl.a estima e alto apreço. �Ikanç_al' o lugar apropn_ado a na-

naulino Horn Ferro vegac(lO dos seus barqull1hos.
Comodor. lss'(), entretanto, é matéria tia F.

V_ :\1. S. C. Calemo-nos, para que
ela decida. Tubarão que solicite o

que pretende.
.

Depois, um grupo
de nove homens, em derredor dll
rtlll imensa mesa, todos ealarlos, es,

tudarão a questão. Tnhez () Side
l'llrgia veja realizado o seu desejo
jusLo. Esperemos que a assembléia
dos I) se reuna ...

A leia em Tubarão

COnTRA FERIDAS RECEnTeS ou AnTIGAS

Domingo pl'úximo, o:uhoa regala
à vela st>rá disputada na haía nor

te, na raia oficial do Iate Cluhe_ Não
sahell10s ainda, si o late Clube ,de

fla.jai nos hom'ará com .a sua pre
sel1ca. sempre dificil, muito ra

ra (... Entretanto, já podemos ga
I'antir :ii viJlda dos rapazes notá
veis, qu-e fazem o esp-orte da \'éla
em TubarãD, cidade cuja localiza
cão é- duma ingratidão lremcnd'a
para aeJ'uele esplendido, I.Jrin{juNlo
perigosü. Os treinos exigem de Cn
'Valeanie, Nazaré, Licínio, Raul
,Dutra, Sabaleli, V{i!son Valente e

ouiros, enOr11l('S renÍlncias ele con

t�crJ'tos hell1 merecidos, enormes

sacrificios só realizados por gi
gantes! Usam lróle movido fi lllU

que, que os leva .ao ponto onrle de

v,(>r1io dar a largada com os

"seh,arpie-s" para os seus "dilicio
sos" treinos. Muita yez, aquele grll

po formiúúv'el, il semelhança de

salieadores de estradas, salta C0111

os seus equ.ipamentos de treinos
para tlenll'o de um vagão da estra

da de feno e nele seguem alegres
como moleques grandes, até o pon
t'o dü treino.

O Irem caminha resfolegando,
gemendo. Mas, quando comcca a

se apr,oximar do local em que _o
grupo deverá saltar, começa a grI
taria dos IHlssage.iros da "carona

üf'icial", pedindo 'ao maquinista a

diminuição da marcha tremenda.
1\. marclia da composição é dimi
nuida e as t"ouxas de equipamento
hlllcadas fora e a "turma incrivel"
conle.c.a a aterricagem, atirando-se
fora

.'

r}� vagão ..
,

Há trambul�ões
que s:\o vailados pelos parcelr�s,
mas a ale'gri.a, absolutamente, nao

sofre aba lo nenhum.
A jsto é que �-e chan�a "q,uerer

,engrandecer ,o esporte, Isto e que
{. ser esporti sta". O mar está longo
dej!Js. Uma gI"ande caminhada a

pli d�vl:l:rA sçr !Mtl,\; a tm.'jlIl!. n1\o

ZARELHO

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

,.

ODIN

�
IH E RECOMENDA

- Demolidores ataques têm
sido efetuados pelas "Super-B-
29", contra o território Metro

politano Japonês.
*

_ Vários submarinos ale
mães com bases em vanos

pont�s do Atlântico, entrega
ram-se nestas últimas horas,
as belonaves britânicas.

- O novo Ministro do Exte
rior da Alemanha, prometeu,
em alocução à imprensa, re

conhecer os tratados firmados

pelo seu país, com as potên
cias aliadas.

*

Despachos de Berlim,
anunciam que aquela capital
será dividida em 4 partes, ca

bendo uma delas, respectiva
mente à Grã-Bretanha, Esta
dos Unidos, Rússia e França.

*

- .h.. chegada dos primeiros
contingentes britânicos à ca

pital dinamarquesa, a popula
ção desta, delirou de alegria,
recebendo-os como verdadeiros
libertadores.

*

- As autoridades aliadas
de ocupação na Alemanha, es

tão empenhadas em investiga
ções, afim de esclarecer o pa
radeiro de vários prisioneiros
de guerra.

*

� Anuncia-se que várias fá
bricas inglêsas, -até agora em

penhadas na produção de ar

mamentos rodantes, passarão
a produzir viaturas para fins
civis.

Progeta-se nos círculos
comerciais da Grã-Bretanha, o
esta:belecimento de válias li
nhas de navegação aérea e

marítima, entre a Europa e

América do Sul.
*

- Acresce de mais de um

milhão de homens, e uma cen

tena de generais, o número de

prisioneiros alemães feitos pe·
los russos.

Preci.a-ge grande quantidade de
borboletas azue., conhecida. corno
MORPHO AEGA. muito comum no

Bra.il_ Poga·.e a dinheiro qualqner
quantidade. Paga-.e Cr$ 2,50 ','or

�adQ borbolheta MORPHO Ar:GA
em bôas condições. R.!ilpostall pU:'(1:
-- Butterfly Co., 297 Eost 9H ;.
Street, Broocklyn. New YorR"

Escrevavia aerea.

BRAULINA S{;HMIDT
Euclides Schmiclt e família, Franci.ca Schrr.1dt
Dutra e filhos convidam ao. parentes • pes.oail da Isuas relaçõe� p':ua as.i.tirem a missa de 6°. nês
do falecimento de sua sempre lembrada irmã ':.io

e cunhada BRAULINA SCH:MIDT COSTA, man,�,,:,m
celebrar terça-feira 22 do corrente, às 7,30 horal na Catedr_al Me;:\'o

politona. no altar do S. Coração de le.ús.
Penhorados agradecom o comparecimento.
FlQrian6poli'l 18 d", maio de \945.

COSTA

3
----",..

soirée promovida pelo Centro
26, sábado, grande «Baile da
Brasileira e Nacões Unidas,

,

ANIVERSÁRIO Mcde iros. cspôsa do sr. Francisco
Menina Fernanda Campos Lôbo I "\redeiros, au tigo e conheci rio Iri
Transcorre, hoje, a data natalicia I()pirtl cip nossa praça:

da menina Fernanda, dileta filha a CX1I\a. sra. Ida Filomeno Simo
do distinto casal, sr. Alvaro Cam- n e, funcionitria da Diretoria Hogio
pos Lôbo -- sra. Ruth de Sena Pe- nal dos Correios c Telégrafos, dcs-
ren-a Campos Lôbo. t:1 capital:

• a gentil srita. Olga Lima, di leia

Jorge Daux Ii lha do sr. Lidio Lima;
Regista a efeméride de hoje o

a eX1l13. sra. Elelvina Vieira Z,)IlI-
transcurso natalício do sr. Jorge mcr;
Daux, do alto comércio local e só- a exrna. sra. Adelia Ramos;
cio �a. Sociedade Cinematográfica a exrua. ,1':1. Zica "antas Borges ;

Brasileira Ltdu., arrendatária do a cxuia. sru. Bernardina Coelho;
Cine Ritz. o SI'_ Armando Inácio de Olivcí 1':1;

• (l jovem Alí rio ,Alcantara;
Osvaldo Clímaco

o sr. Fausto Gerbcr;
Decorre, hoje, o aniversário na-

o sr. len. Euclides Simões da

talicio do jovem Osvaldo C Iíma1c;) Fonseca, da Fôrça Policial do Es-

aplicado aluno da Academia de Co: tado ;

mércio de Santa Catarina e filho do
o menino Al inur-'Fr indadr-, f'i lho

S!'. Aníbal Clirnaco, construtor, re-
rio sr. Agc nor Vieira, operário d-is

sidento em Blnrncnal. oficinas da L O. E.
•

DR. TOLENTINO DE CARVALHO
� .da1a de amanhã assinala 'Ü nn

lahclO do sr. dr. Tolentino ele Car
;V,alho, Dirptor da Colônia Santa
Iereza.

•

FA7.EM, AINDA, ANOS HOJE:
A exma sra. Myrian Gama (l'Eca

Neves, espôsa do sr. Solon Neves;
o SI'. Alvim Zommer;
o sr. Alvim Riesember"'-
o sr. Eugênio Cordeiro":'
o sr. Bernm'dino Borge� Neto:
o SI'. Gladstollo Paladino -

-

a,exma. sra. Elba l\Iagn� Ramos,
esposa do sr. Osvaldo Ramos'
.a srita. Cecília, filha do s;. João

Rwsemberg;
o jovem 'Valter Damiani'
o sr. Osmar Oliveira;

,

o sr. Ivonete Faraeo;
,

a exma: sra. Alzira de Almeida
Le::ll, esposa do sr. Viriato Leal-

.

o Jovem Dav�d Gomes Mendonça,
fIlho. do �r. Joao .José :\'lendonça; Io Jovem Valmor Luz;

a. menina. Lenir Rosa, filha do sr.
JulIo Ccs:ll'mo da Hosa'

o jovem Alexandre Gomes fun-
cionário bancário; ),

a exma. sra. Juve.nilha Bento Ma
cl1a('lo. espr"'sa do Sl·. ten. VirgilJlllJ
FllrquÍ!ll Maehado.

•

•

VENDA SOB RECEITA MEDICA

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

contagiosasFAZEM ANOS AMÁNHÃ:
A eXTi13. sra. Albertina de Caslro

,.,

CARTAZES o DIA
HOJE HOJEIABADO

CINE
A's 4 1/2 e 7 1/2 hora9

SESSÕES POPULARES
Constance Moore, Helen Parridl e Denis

Agora não sou de
O'Keefe em:

ninguem
Roy

100% agradavel
Rogers no eletrizante «western»:

A lei da fuga
Ralph Byrd

contra o crime
com

Tracy
13 e 14' Episodios de:

COMPLEMEN't'O NACIONAL Natural
Preços: 2,00 e 1.00. Imp. 10 anoa

• • •

Dick

CINE «IMPERIAL»

Isto

A's 7 1/2 horas
ULTIMA EXIBIÇÃO

acima de tudo
com Jom' Font ine e Tyrorie Power

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO Nac. Coop.

O ATIVO GANHA SEMPRE Desenho
A VOZ DU MUNDO (Jornal)

Preço único. Cr$ 200, Imp. até 14 anos

• • •

Amanhã. simultân�' n, nte no Odeon e Imperial
Edward C. Robinson, Vi,-,· Me Laglen e Linn Bary

TAl\1PICO

de

em;
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IndieadorMédico S�;���g�-di��I�,����!�idéia�����i��,���
sOluça.o de uma orgamzaçao

I
da ímportáncia que Ioí atr íbuí- estar apenas procurando CO.1

.

.1-
�",,,,,.·.·.·.w_�.,,,,·,,,.,,.,,,,.-.-._.-.·..-_,,.,,_,,,·,,,,_",,.._.-.-.n .t' japo-: esa t ípir-arnonte fascista, da a essa medida. Todos os 01'- clições para uma paz que per-;-

caus JU surpreza nos Estados :�an ísmos subsidiários da Asso-Imitírá ao Japão voltar à luta
U.nidos. Ninguem conseguiu, i eíação de Cooperação serão in- em futuro próximo, De qual
até o momento, explicar as ra- corporados ao novo Corpo vo-] quer forma, entretanto, como

zões que levaram o govêrno ele: luntárir Popular. Assim sendo, I está cornbbnado, ingleses e

Tóquio a dissolver a AEsocia-los rascístas japoneses sofreram: norte-ams.rrcauos prosseguirão
ção de Cooperação com o go-: um golpe, pelo menos a.paren-! combatendo íntensamente o Ja
vêrrio imperial. A comuníoação

'

te, Deve-se destacar, ent1'etan-1 pão, até sua .reridíção incondi
foi feita pelo pr imci ro mil1is-1 to, ser bem possível que, comj cíonal.

DR. SAVAS LACERD.A
Cltnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos, Nariz - Garganta,
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 125U
RESlJ)�NCTA - Conselheiro Mafra. 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta círúrgía e ginecologta

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

----------

un. POLrnOJW S. THIAJW
L'Iin ir-a lUé(Uca em Gerul

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

CONSULTORIO: RHa Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av; 'I'rompowski, 62 --- Fone Manual 766

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doencas Mentais, Ex interno da Santa Casa de Mi
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA _. DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 13 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Asxtstr-nte do Prof . San son, do Rio de .raaetro

ESPECIALISTA
Doenças e oper-ações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPOFUNO (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

I!lsMagoscnpia. u-aoueoscopra. broncoscopia para retirada de r-orpos estr-an nos, etc

CONSULTAS: das 10 à� 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor �lell'"les, 2-1 - Foue: 1.447

DR. SETTE GUSMÃO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDI!: B: !JO

HOSPITAL "NER1W RAMOS",
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga. de São Paulo - Ex-esta
glário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLlNICA GERAI, - DIAGNóSTICO PRECOCF. l!; TRA'l'AlImNTO ESI'Eí'L-lLlZ.4.00

DAS nO·ENçAS no, .4PARll:LHO HESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 as 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18
RESID�NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'I'el. 742.

'

MADEIRA NEVESDR.
Médico elpedalista em DOENÇAS DOS OLHOS

oureo 'te �t,erfejç()arnento II! Longa Prattca no Rio � Janelnl
·l)O"NV l/fAI.4 - Fe" mllJlh�: <llIar:lam_te d.. 10,30Cl.12 hs , à tarde excepto 00'
.....4001. ela. .1,16 U 18 bor.. - CON8UI,TORIO: R.. JoAo ....1.0 a. 1 • ..,bra"o _.

"......: 1.-11111 - H..,..ld�Dct.: 8._ Prealdeat... Co'llltlabo, 'L

DR. ROLDÃO CONSONI
ülRtmc;1A GIi:Rl\1.• ALTA CIRURGU - MOJ,1l:STIAS nE SENHORAS - PARTOI'!

Formado pela Faculdade de Med íclna da Universidade de São Paulo, ond.. foI
Asslst .....nte por vários anos do Serviço Cln1rglco do Prof. Alípio Correla Neto.
Cirurgia do e81ômago e vias bülares, Intestinos c1elgado e gro-sso, t.Ir61de, rins,

próstata, bexiga, útero, ovartos e trompas. Var ícocele, hídrocele. varizes ". hérnia
CONSULTAS:

>1u 2... õ horas, à Rua F'elrpe Schmtdr., 21 (altos da Casa Par-atso j Tel. 1.698
RESID:€NCIA: Rlla Eslcev{', .tünror. 179: Te1. 1>1764

DR. MARIO WENDHAUSEN
IDlplomaao pela Faculdade Nac. de Me<1.icina da UnlTel'llldade do Brallll)

Cl'sAoterno do SentO<> a. Cl.tnlcs Médico do Professor Osvaldo OllT<I!1:ra. médico d,

Departamen to d. aalide
CLINll1l1 IIUIIVIUA - 1Il01�tlaJJ IDren.as de adulto. II! crtatlÇIUI. CONSULTÓ&JO

g IUDloiIJJIl.N(;U.: Ru FeUpe 8chmtdt II. S5 - Tel. 812. CONSUl/J'A8 -- O .... ti ... l�

M.'V��· deA�í����tilV����2c1aD�un���I� H08plta! Ide Caridade
CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTO!

t.JONSULTóRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Ed!ffdo 8. Fl'aBcIIlCO', ro•• 1.0&44

Consultas das 2 às 6 horas
RESrDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5, Fone 783

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

DR. BIASE F'ARACO
MédIco - chefe do Serviço de SlfUle do �ntro lie S!ltl<l�

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS rNFRA·VERMELHOS E ULTRA·VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h, - R. Felipe Schmidt, 4ô
RES.: R. J"illvile, 47 - FONE 1M8

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

INSTITUTO DE DIAGNOSTlCOj Dr. Newlon d'Avila
CUNICO -

OR DJALMA Operações -: Vins. Urinarias'· Doen·
• çaa dali lntelltlnoll. réto t'J onu.

MOELLMANN
-- Hemorro�daR. Trn.tamento da

_
cohte amehlOna.

Formado pela UnlTersldad. d. Gen.bra fisioterapia _. Infra-yermelho,
Com prAtiCA no!" h08plte.a europeu. COIUlult: Vitor Meireleá. 28,

CUll1ca m6dlca em lIera]. pediatria. d()Qll. ,,.tende diciriamen te às 11. 30 h.. a

tu do I!lJJtema nenollO, aparelho I'enlto- Õ tarde, d� 16 hs. em diante

urtn6.rlo do homem I da mulher Reaid: Vida} Ramo., 66 •

......te. Tk:aJeo: DR. PAULO TAVAB" F'"",. 1067

CurIO d. Rac11ologla Clbllca com o dr.

!(anoel de Abreu CAmpanarlo (8&0 Pau· 3R.
lo�. Eapeclaltzao,J em �en. a SaM.

PdbJ1ea. pela UnjTer.ld�l(l. do Rio 4. Ja·
neiro. - Gabinete d. Raio X - .Illectro
earollOll'Tafi8 c11nlca - lIletabol.l.&mo ba·

.... - 8ondag",m Duodenal - Geblnetl

4. fIIloterapla - Labo1'at6rlo c1I micro.

Mpla • �1I1M cllD.1ca. - Rim remando

�.�."o. S. J'q!"ltf ',1", � n9tJ.a%lópoUt,

ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

0IraJ'stA a OJ'&o)ItI4Ja. CUa1ea '" OlrlU1Pa
lo IOraJL ParIoo • t_... .. ....01'...
CONSULTÓRIO: R. Joao Pinto 7 Did
'1Ilnente du 11 la l? boru, EC.IIIlDaN·
1U: �w Al� ... hII.t fl.l.

Resfriado
do Peito

Friccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo dei
prende vapores medicinaes, que M

respiram, Corta a maioria dos resfria-
-

dos da noite para o dia.

*
,::i,
,; EMPRtSIlS REUNII1I1S DE iNDÚSTRl1l E COMÉRCIO �'.

ARNO S. A.

OTORES
DE EFICIÊNCIA
COMPROVADA Eleições naAcademia

de Letras
R10, 17 (E.) - Efetuar-se-á,

amanhã, na Academia de Le
tras a eleição para o preenchi
mento da vaga de Alcides
Maya. Desta vez, apenas dois
candidatos se apresentam pa
ra posse da cadeira número

I 4, o historiador general Emí
lio Souza Doca e ° poeta e en

saista Valdemar de Vasconce
los, ambos rio-grandenses e

ambos também nossos colabo
radores.
A circunstancia de se apre

sentarem desta vez apenas
• dois candidatos, autoriza a se

PI
,. ..

d
esperar, que, neste segundo

aneJava centro a VI . a pleito, o autor de "Ruinas Vi-
vas" e "O Gaucho na Legenda

de Elasenhower e na História" .venha a ter seu
.

. substituto na casa dos ímor-

Londres, 17 (U. P.) - O rá- americanas. disfarçados em tais.
dio de Luxemburgo declarou f uniformes norte-amerícanos O pleito se apresenta, po
qu

..
e oto Skorze�y, chefe ?e ?s_1 durante a ofensiva de inverno

I'
rem, de dificil prognóstico, sa

pronagem nazista e técnico I de Von Eundsted nas Arden- bendo-se, apenas, que, tanto
__ ln sa�otagens, planej�u uma nes. O rádio d_e Luxemburgo I um como outro, contam com

t�ntatlva contra as vld8:s de i fez .uma descriç;ao. de Skorzeny I quorum .

EIsenhower e outros lideres e disse que ele e tido como um 1 _

aliados, A irradiação não en-: dos homens mais perigosos do

éJ'trou em detalhes, mas notícias i III Reich. Provavelmente "es-I .

70 Ii'..o� I-'H
anteriores já haviam dado: tá encondido nas mont�nhas, �I"
conta de que Skorzeny orga-! da região fronteirica, entre a .a "1J. '.cw. ...

ni�ara gru120s de soldado:" ale-I Al�manha e a Checoeslová-] �,
maes 9�e tml:-am, conheclm�n- I quía" ':As tropa? do III Exerci-lito, do idioma inglês para se in- ,'to estao agora a sua procura.
fil trarem nas linhas norte-, I
�------------------

'

\

Estabelecimenton E
Gráfico Brasil IIIII �

NICA N OI! SOUZA ��,
I

\

.

t
�;,

I,,;:-,.If·'

f

Oi:PTO. CEMBRA CONSTRUÇÕES ELETRO-MECÂNICAS

sao PAULO· RUA JOSE BONIFÁCIO, 209 - TEl.3 5111 - C. PQSTAl217-B

"*

PARANÁ - SANTA CATARINA
C. O. MUElLER, CURITIBA. Caixa Postal, 138. Te!. 980

l'U7\RA'JIL

CONTRA FERlOAQ '�

Trabalhos Comerciais
Impressão a côres

Composição de livros e

Iornaia I
Téses e Memorais

Doublés e tricrornias
Revis:as • Avulsos • Caixas -

Estojoll, etc.

Aceita enc-omendas 'para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°, 10 ••. Florianópolis , .• Santa Catarina
�--------------�--------�--------------------,----------�

rARMACIA ESPERANÇA·
A SUA FARMACIA

I..� Cfl'II.1elheiro Ma.fra, 4 e 5 - FONE 1.UZ
[1Ib-t"r;'l • d",lid'�8

_i

CréditoMútuo 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 médico gral13
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

-- , ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

Lu.,
Fuzileiros navais norte-americanos que tomaram uma casamata iaponêsa na Ilha

de IWo")ima, avançam, entre os corpos de saldados mortas, (Foto de S.I H.).

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU·

LP·.H OEPURATIVU

DO SANGUE

I

Bebida sil�udável.

,�

';'A//·. C:",) A/,/\

'

I, .'
"'\'!" \ .

, ,

Seja

IHferessa a 8 ellBr� 10 ",""wres:

Regulador, tônico,
anti-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma sarãntia de nor

malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

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

Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
critica", as irregul.:lrid3·
des no fun(ionament:; do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem

poso Ha, porém, as- que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

ADV()G 1-\JJ(jS

COMPRA '!

VENDE
•

po:

, Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J, J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Co r vo l h o , 8 (esquino
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140, I

-

,

TO P O G R'A F O

tugu�., espa
nhol, franc�fiI
inglês, etc.

T Voluntariado para
;� o Exército
h Rio, 17 (E,) � Em despacho
iJ I de ontem, o minis�ro da Guer

fJ ra assinou o seguinte impor
� .tante aviso: "Para preenchi
� mento dos claros nos corpos
� de tropas e formações de ser-

I viços do licenciamento de re-
s e r v i s tas convocados fica

í11 aber�o o v?luntariado, dilran
f I te trinta dias, em todas as re
'; gíões militares, devendo os

candidatos satisfazer as se-

guintes condições: I

]
.

A) - Ser brasileiro nato; I
_ ...

.t. B) - Ter idade compreendi-

51FII.:15 ATACA tODO O ORGANISMO . 11928 a 1924 inclusive); C)-
O Fígtldo. o Baço, o coração o Estômago, os Ter boa conduta comprovada;

PUlmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõre s D) - Ter aptidão física para
n08 Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do" Ca- serviço militar comprovada
belo, Anemia, e Abortos

I
em inspeção de saúde; E) -

dl.ofenSiVo ao organismo . agradáve! como licêr. IApresentar, caso seja menor

ELlXIR 914 está aprovado pelo D, N. s. P. i de 18 anos, consentimento por
oomo auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- 'I escrito do representante legal;
matísmo da mesma origem. � I,F) - Não ser reservista de la

.

,. VALIOSAS OPINIOES ou 2a categorias; G) - Ser

,0 ELIXIR ,�1.p; dada a sua Atesto que apliquei muitas I solteiro ou viuvo sem filhos
bOBe, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo i,para os voluntários ad,mitido� 4pareAlbos elétr.·cosf&meDlo da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados d d t

.te'IUD,s casos em que a via bD- no trl:tamanto da Sífilis.
. e acor o com es e aVlSo. I.clt a. única possível.

.' I· I
A Instaladora de Floriaaó-

.'.

.

(a) Dr. Benedito Talos'jl. (a) Dr. Bafael BartoleUl li SRS. DENTIST IS polis, à rua 'I'rajamo n. 11, avl-

�==�=��=�==�====::::====:.:-===-.=-� ,lisa
a sua distinta treguesía quel- - J Executo qualquer tipo de

I
dispõe de operários habiltta-

,'AJ!�!7 �u. p9ue�ta�!tou�� Ji�C��Õ��� II ����:â�:�t::f�:���;� ��i:�tJ�;'1� i§1::��
'goverp,Q Inglês ,e norte-ameri- teriormente levadas a cabo en-I CONSTANTINO SERRATIHE I servícos,

cano ,e.n�pn�raratn-$e a�ora tre os representantes do mal. i I Rua Duarte Schut el 11 Possui também oficina espe-

em. eonterêneía com o governo Alexander e. do mal. Tito .

(os II . cíalizada, com técnicos profís-

i,ug�Sla:V0, na, tentativa de re- chefes dos Estados-Maiores de I síonaís, para consertos de apa-

:yql�r a diSiÍmtá -ítaío-íugoes- ambos) "não atingiram um I .f;� 111
rêlhos elétricos, enrolamento

1a'Vía SIlbte ':rtiesti:l -:- revelou resultado satisfatório" Os �� u de motores e dínamos, estabí-

â,·Cârri;arliJ,.doi'cómUns o sub- iugoeslavos,
.

agora ocupando: ...,0\ lizadores, ferros de engomar,

:.seor.e�ri<:v dos Negócios. Es- Trieste, expressaram o desejo: ft,t 1'" -:;'f-S-' fogareiros, aparelhos médícos

'�tr�l?-g�jl:os" Geotg�,Hall. R�s- .de ficar com o porto que a Itá-I I (��-;,� e outros, com exceção de apa-

. pOI1g@.d�" a uma: pergunta, lia tomara da Austria depois I '?l relhos de rádio.

,;H�l. �ei;xou de· .entrar . em da guerra de 1914. E essas in- c:.

-------

,qúa�squer detalhes, sob- a jus- tenções provocaram o protesto ,;:ri�çá,.�!Y� :{ie qtl.e '11�_' "deseja da Itália. fi -rfllAZ I J... NOVOS e
�r�J�4i�r;�s.q.l,SCUS,soes", mas. (.Cf' A

USADOS'...
Além das dõres agudas da

_aW"""J

'1
má digestão, ha o incomodo social

,:,'" '.'
do máu halito e da azia. Com o uso

'. ",..
dosaborosocP6DigestivoDeWitt.

I.'" . desaparecem tais vexatnes e as

'I,.TE gelado 1 dôres , pois este remedia moderno
•

.' .
U·

J corrige o mal no seu inicio, graças

.i. :," :�!' chã'.
.

�es��I:�r:��e::i����ra��!::����
, Kaolin para proteger as mucosas

• chím··ar·r'a-O gastro-intestinais, Carb, de Calcio,

;.'
'. - Carb. de Bismuto, Carb. de mono.

Ro:mance, Poe.ia, Religião. Aviaçãe.
sodíco para neutralisar a acidez ex. Matemática, Física, Química; Geo

� cessiva, que é a causa principal )ogia, Mineralogia, Engenharia cio

� da azia e' das contrações gastricas, vil, militar e naval, Carpintaria,
Para livrar-se da indigestão, peça I Desenho, Saneamento, Metalurgia

ft I Eletricidade� Rádio, Máquina.; Mo

f'
-

ft I�I.'''''' I tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri
DIGESTIVO ",""',' i r.ultura, Veterinária. Contabilidade

.._.._. -.;1 l Dicionário•• eto. ate.

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

Precise-se com ut'gê�cia, de um tipógrafo com prá
tica d e serviços de exploração e locação, para trabalhar
no. região compreendida entre Cambirela e F'Ior+cnô p o
liso Vencimentos acima de o-s 1.000,00, de acôrdo com

a qualidade do candidato. Maiores detalhes serão pres
tados á Avenida Hercilio Luz, 220. Sv.· 5

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Dr. Artur Pereira Ie Oliveira
Clinico Geral de Adulto.

Doença. da. criançaa
Laborat6rio de Ancíli.e.

Iclínicas.
Consult6rio: rua Felipe Seh
midt, 21 [altos da Casa Pa •

raiso]. das 1030 á. 12 8 da.

I15 à. 18 h•.
Re.idência: rua Visco de Ouro

Preto, 64.

IFone: 769 [manual]
._-_-!

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

redução nos preços.
AGUARDEM I APROVEITEM!

FESTAS DE MAIO - A PARTIR DE 7 00 CORRENTE - A .CAPITAL»

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

k ,
. E : • d K'q: .S !'!fiP: ')�IIJ"'$2 PI -'-"'__'---_!!IIIIIlI__-"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MOSCOU, 19 (U. P.) _. A UNI10 NACIONAL DOS JORNALISTAS DE PRAGA EXPULSOU 40 DE SEUS MEMBROS QUE
COtABORARAM COM OS ALEMÃES, FfH O QUE INFORMOU A EMISSORA DE MOSCOU.

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

Teairo

((]) ]E� Itlill (([( ((l) I
Florianópolis 19 Maio de 1945

---------------. ----�----------

Festa do Divino

E�e!�rii!2iO SO��!h�, na res RI'Íi--HOj�'9.3�á��::8 à

pectiva capela à Praça Getulio 11'
Vargas. as tradicionais festa" do 2'
Divino Espírito Santo, que com, 3
tarão de missa com comunhão ge·
rol da Irmandade, às é,30 horas, 4'
mi9sa ao Iene às 8 horas assi�t,da
paI' S. Excia. Rcvl1t:l. o ar. arcebis

Alllanh:i. riia 20. realizar-se-ali os po Metropolitano. D. Joaquim Do-
sNuintes trahalhos: mingues de Oliveira. qU3 pregará I

À� ') ]11\r:ls: CllltO Di\'ino. (la Evangelho, e leilão de prendas e

Às 10 horas: EseoJa Dominical - massas, à noite. Os fest�ios se

('�Iudo 11:1 palavra de Deus..
.

i prolongarão até terça'.feira, en- "'OXy Hoje, Sábado, às
As li) horas: Heullião de;·�:.lo.lI�1 ::erran?ose com lindo fogo.preso, K 17 e 19.30 horas,

d,) ['ni:io ri,1 '\[ociria<!e II (sllllt- O JUIZ deste ano, Dr. Aderbal l' E t d d F M d' M.
.

j
s ra a " arro a eira· Q'

rlan:l..
. ",.,�

Ramos da Sllv<;1 empenh�u:Be para mr.-ré. DF3.As U) ]Wl';IS: Cull0 ('0111 1)1 C,.,a,,·lo que os mesmos se rev1stam de "I' O B "eir d V'g - Co éd'
1:0 Ennlt:l'lllO. t d'" b 'Ih

.. 'lrq� o e o a m la
ex raor mar��. o.

'1
c/o Gordo e o Magro.

I F t d D-
- 3' O Cacique Fantasma - Comédia

I"onced.-da es ii O IVlno 4' Bicho Carpinteiro - Comédia c/o
.., Espírito Santo Gordo e o Magro.

na Trindade )S' Johnny Weismuller em:
O FILHQ DE TARZAN

Emoção... Sensação _. Arrojo ...
Livre de censura

Preço - Cr$ 2,00

Amanhã: Ritz, às 4. 6,30 e 8,30 hn,
Roxy às 5 e 7,30 hpros.

Mario Montez li John Hall e

TURHAN BEY, em:
Farmada de plantão ALlI BÁBÁ E OS QUARENTAS
Estará de plantão amanha a LADRÕES CONTRIBUA

Farmácia Moderna, à praça 15 UmQ .infonia de cares e músicas. para a Caixa de Esmolas aos Indi-
de tiovembro. A Gloria da eetima arte, I gentes de Florianópolis.

rãps para o cargo de procura. '-� ---------.--�- ,,--- ------ ---- . .. .

'io1' Geral da República.

Resenha forense
Julgumcntos reulizudus pela Câ

mara Crimi nu]. em sessãl) de on

leru.
Apel,l<:iío cr i mi na l n. 7.432. da

comurcu de Cuçad o r. a peluu!c <l

Just iça (' npclad o 'I'ibúrc i o Gon
calvcx Corrlci rn. He la í

or () sr d es.
{'"nallo Sa lrx t' rr-v isor o SI'. dr-s.
(,uilhel'llle Abrv .Ó:_- Foi ru-gudo
pr-ovi mc nl o Ú ape!<t(,'i\u, para con

Iirruar a xcu l cncu ubso lutó ria.
Apelu(:;'io critiiinal n, 7.:578. da

com arca de Tubarào, a})('I<tnlC's
José Avelino Sobrinho p o Au x i
l iar de' Acusuvâo e ape lad a a Jus
tir:u. Hclat or () sr. eles. Gui lhcrmc
Ahr v t' revisor o sr d es. Guedes
I)into. A Càmaru tu-gnu provr
ruen to :1 ambas as apl'laçiics. para
confirmar a sent cnca abso luló ria.
Apelaçâo rr iminal n. 7.4·1:1, tia

crnuurca de Concórdia. upr-lan l c a

.Iusl iç» e apelado Alfr'erlo Haiser.
Hclaloj- I) SI'. dcs. Gu l lhermc Ahrv
c revisor () xr. d.rs. (inrlps Pinto.. -

Pre+im.inarurcn te. foi tl .i ulgamente
convertido ClIl dilig.['l1cia, para
que 0.9 autos baixem 'a Secr e turia
af'iru de' &('1' d ist ribuid os COIllI) I'C

cursos JlO sentido eshicto.
Apeluçâo criminal n. 7. H!i, da

comurcn de Hio do Sul. ap e luntc
Carlos Bcrttoti e ap eluda a .Iust iça.
Rpla!:or o sr dr-s. Guilherme Abrv
c' r-evisor o sr. des, Guedes

.

Pintti.
- Duelo, provlmcnto fi ::ll)('lacãll,
para anular () pr-ocesso instaurado
conf ra a apelante desde () ínterro
galório, visto nâo obstante ter sido
'nomeado defensor o processo cor

rr-u sem def'ezn.
APC!<H:ào criminal D. 7. -i3:1. !ln

comart-a rle Lages, apelante' a Jus
tiça e apelado Man(he! AlltUI1f'S
Oliveira. Relator o sr. eles. (;ul'des
Pió[o e revisor o sr'. rles. L'rhano
Sales. Foi dud o , provimento ú

apelação, parn anular (l [ulgann-nto
por dcf'icicncia d as respostus ao

questionári o do J ur i,

Voncedida permissão
ao gal60ls Monteiro
Rio, ] S (,\. N.) - Conforme

foi noticiado, o general Gois
.:\Iolltl'iro teve permissão de

permanecer mais três meses

no Brasil. S9gnndo ficou apu
rado, o general Goes Monteiro,
que SE' acha com a saúde abala

da, adiou a sua viagem, com o

)1l'OPÓSito de fugir aos- rigores
do lnverlJo em Montevidéu.

wnE.IA ('lUS'l'Ã PREfoIJHTE
lUA�,\ - RUA VIFlfONHE
llE orno rUE'fO X. (H

exoneracão
"

}lio, 1 S (A .. �.) -- o Pl'ü�;i-
den.te ela He.pú1Jlica assi nou mrl

decr2to concedendo exonera

ção aos c];·s. lbhl'iel de: Re:l.Pll
de Pass:ls e HannemanJi Guima
rãtOs, dos (;argos de procura
dor e consultor-g'eral da Re
pública. Por outro deereto, no
meou o dr. Hanemann Guima-

•

D-
-

d es\rê\o de HOllYWOOD
IZ o encanto Qro

"íerer é O

meu sabonete!"

A estréia do C. C. D,
Renato Viana
o c. C. D. Ronato Viana, ini

!dando suo. atividades, apresentou I
na noite de ontem, no palco de

ITeatro Alvaro de Carvalho, em I"
récita, a belissima peça «A último
conquista», de o.u tor.ic do aplau I

dido autor e atar Prof.' Renato I'Viana, patrono da novel agre-,

miação. ITodos os ornndorea que tomaram

parte t.iver orn destacado. atuação Ivivendo, irrepreensivelmente seus

papéi.. IEntretanto, por um princípio d�
I

justiça, queremo" pôr em evidên
cio a magistral inte'pretação d.
Ivonira Cotão no papél de Myrzo .

que arrancou da plateia repetido
aplausos .

«A última conquista» merece se

repriaada para que a possam apre
ciar os que não puderam assistir
lhe a estréo.
Felicitamos ao «C. C. D. Renato

Viana», nas pessoas dos era. Prof.'
Clementina de Brito e Palméric
da Fontoura, respectivamente, Pre
aidente e Diretor Artístico, pele I

sucesso alcançado. !
!

Espetacular triunfo I
de Alice Ribeiro !
o. apreciadore� do bel canto 1

viveram, ontem, momentos de in .. !

tensa espiritualidade, ouvindo AIi'lce Ribeiro acompanhada ao piano
pelo aplaudido vi r tuose patrício
Árnaldo Rebello.

II'A mais jovem cantora do Bro
ail, aliá. merecidamente, teve a

satisfação de atender aos insi"ten
tes pedidos da seléta Qssist';nclo I
que afluiu, ontem, ao Cine �ib I
bisando váriOS números O mesmo I
aconteceu a Arnaldo Rebello, Indis
cutivelmente um dos maiores vo

lôres brasileiros na sua dificil e

aplaudida arte.
Parabens, pois, à Alice Ri.beiro e

Arnaldo Rabello,

Dt,jwendar-se-á o segrêdo de be

leza das estrêlas, quando a delicio

sa espuma de Lever acariciar sua

pele. Você sentirá a delicada

fragrância do seu perfume e

Iará seu, para sempre, o sabo

nete preferido por 9 entre

10 eatrêlas de Hollywood!
•

LEVER

sabonete
UNTAS L TS 8�-070

que nos encan

taram com seus belissimos núme
ros e, bem assim. à Sociedade
Cinematográfica Brasileira Ltda ..

Deverá ser publica·da
que nos proporcionou esse ensej o. Rio, 18 (A. N.) A Lei. segundo declarou à. imprensa o

-

Eleitoral deverá ser publícada
'

Ministro da Justiça. Sua entra
no próximo 'lia 2� elo corr-ente, da em vigor se dará imediata

mente, com a instalação da
Justíca EleÍloTal e prov�;vel·
menté HO dias após, o início do
alistamento. O sr. Agamonon
Magalhães também confirmou
a es\timativa de qvatro milí.l3es
de eleitoreS, sendo que sóm'�n
te as autarqui:u' fornecerão um

milhão ex-oUido. Os três mi
lh?Jes restantes virão de classes
!lãú inscritas nessas organi7.a
ções: lavoura, artes e ofícios,
pat.ronatos. os estudantes que
não contribuem para os insti
tutos, os oficiais do exército,
da marinha, e da aeronáutica
e das polícias, o clero e as pro
fissões livres completarão a es

tima,tiva.

i O ESTADO Es:portivodia 28
RE<iATA ENCERRAMENTO
Segunda informaram font-ea au

torizados, são aeguintn o. timo
neiros de. no..o copito.!, Cll>ontadó.
para. Q regOlta fitlCerrom ..ntQ do.
fVMSC: pelo Veleirol da Ilha - Ra
fael LinhQre. haroo (Pirata}; Or
!ondo Filomeno (Dut\!J31. e Viriato
Leal (Piloto); paro o 1e" Clube -

rerrori ArabutãJ; B_Utoti fIta
Jiba) e Orlondp Coelho (OUn-ló,'.
Sobre oa defen.ore:a do S A e dGl

rubarão podemos adianto.r, ._rem
vS seguinte.; timoneiro Licínio
Medeiros, proeiro Washington r,,
raco; Nazare Marinho, p. José
Rego Cavalcante e Raul butr., p.
Wilson Vo.!ente. A Commão d.
Regata. será constituida doa ••_

guintes senhore.; Rauli.hO Horn
Ferro, president-e; Valair Fo '!:l.to
Gil, da I. C. F.; Humberto D'Ala.a·
cio, do SAC; Jocio Eloi Mende•• cio
VISC e Aldo Linharea Sobri.nho,
da FVMSC - Juize.,
A Regata'encerramento Ilttl"á di.

puta.da de oo-ôrdo com o reguJo.
mento da União Internaclonc.l d.
Yachting d. QOt'rida.

O' âÓivêrsárIO-da-
oral. 6aspar Dutra

FRACOS ..

ANEMICOS
TOMEM

Yiabl CrusttiI
"SILVEIU."

Brasil Atualidades • Nacional
O Cacique Fantuma - Comédia
Bicho Carpinteiro - Comédia c/o
Gordo e o Magro
Johnny Weismuller, Johnny She
fisld e Maureen Sullivan em:

O FILHO De TARZ!\N
Aventuras.. Lutali.. Ação ...

Impróprio oté 14 anos

Pre;o úni.:o Cr$ 2,00

Realisa,.g,·õo, no. dia, 19 e 20 do
corrente, as fostividades do Divino
Espírito Santo na Freguezin da
S.S. Trindade. onde tiveram ini
cio às novenas de preparação .. Do
mingo, às 10 horas. serei celebrada
Missa Solene.

PARA

E C Z

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


