
Okin8wa na
' iminência de ocupa�ão tota 1

GUAM, 23, (U. P.) .-. SOLDADOS NORTE ·AMERICANOS COMEÇARAM A FLANQUEAR A GUARNIÇÃO DA ILHA DE OK1�
NAWA. REVELOU.SE, SIMULTANEAMENTE, QUE OS NORTE-AMERICANOS AMPLIARAM O CÊRCO DE SHURI� APESAR
DA RESISTÊNCIA NIPONICA QUE ESTÁ NO SEU TÉRMINO. EMBORA OS COMBATES SEJAM VIOLENTOS, OS OBSER
VADORES MILITARES NORTE-AMERICANOS SÃO DE OPINIÃO QUE OKINAWA SERÁ OCUPADA EM FUTURO "RELATI�

VAMENTE PRóXIMO"a

Luiz Carlos Prestes
falará hoje

Realizar·se-á hoje, à noite, no Rio da Janeiro, no ma
jestoso Estadio do C. R. Vasco da Gama. um comício mons
tro. Quando fdlará à Nação o grande brasileiro Luiz Car
los Prestes.

O 'comício terá início às 20.30 horas e será irradíado
por várias estações do pais.

o

ft CAMINHO DO rACIFICO

o ,MAIS ANTIGO DIARIO DE SAN'fA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente -- ALTINO FLORES
------.------�-------------------------�-----------------------.--------------------

Ano XXXI I Florianópolis Ouarta,·feira, 23 de Maio de 1945 ! H. 9380 Assassinado o almirante Luelzow
LONDRES, 22 (U. P.) - A emissora de Luxemburgo in

formou que o almírante Luetzow, antigo comandante das fôr
ças de submarino do Reich, foi assassinado por um dos homem;
de sua guarda, A morte, anunciada pelos alemães, foi confir
mada pelos britânicos que examinaram o corpo do referido al
mtrante.

Arriada a Bandeira da Vitória Apre�eDtadas mais
'MOSCOU, 22 (U. P.) - A bamdeíra da vitória que durante

de mil emendas
três semanas flutuou sôbre o Reichstage de Berlim, foi arria- Rio, 22 (A. �.) 0- Mais de
da e suostiõuída por um outro pavilhão do exército TUSSO. Se- mil emendas ao ante-projeto da
gundo amuncía a rádio de Moscou, a hístóríca bandeira, da vító- Lei Eleitoral, já recebeu o Mi-
ria foi confiada a um oficial russo e levada para Moscou. nistro da Justiça, apresentadasVários bairros de Berlim já têm luz. Algumas linhas de I díf t, pe as 1 eren es correntes po- Washington, �2 (U. P.) _ AnuE-lna França, pouco antes da hora ()ônibus voltaram a. funcionar e dentro em breve devera ser Iítí T d d'1 .icas. o as as emen as, vi- ciu-se que o ].0 Exército arneric.tn o I do Dia D, e foram eles quem ahr ireaberta parte da estrada de ferro. Ontem realizou-se na anti-, d f ilit dsan o aC11 ar o processo 'e comandado pelo general Court ncy f<1l11 caminho através rla IrOllil'ir;ol'ga capitel de Hitler uma parada da. vitória russa, desde a por- Il t t

-
,

a IS' amen o e apuraçao, como Hndges, estú a caminho do Pacifico. alemã e da linha Siegfried, cnptura-ta de Brandburzo até a praça de Paris, tendo o coron-el-general t bé d d h dv - am em 'aJIl, o um 011'n o e- Embora só tenha entrado em C"J!1- rUI1J a cabeça de ponte de He1ll8gcIloornamdante passado em revista a guarnição da cidade. 'tO ,

lei f,J4U moera lCO a nova ei, or'arn bate no dia da invasão da EUJ'"p<l I
e fizeram a primeira junção ('011,

mtes d d t b Ih aproveitadas p e 1 o Ministro várias unidades do 1° Exército 100' os russos, no Elba. Centenas de mi-Antes e suspen er seus ra a os Agamcuon Magalhães, que mararn parte nas operações de de- lharcs de alcmâcs foram mortos ou
vem trabalhando dia e noite, scmharquc na Af rica do Norte. mi capturados pelo 1° Exército, nasS. Fr-ancisco, 22 (U. P o) - "as nações unidas" , ticará l , lusí domí

-

Ib rj 1 t' ll;� USI ve aos, o,lll:ngos., E pos- Sicília e na Itália. Soldados do 1" batalhas travadas na França, naRevelou-se que amtes de s�s- I
também íncum - i. a (e con 1-

S1\ el gue no proxrmo sábado a Exército desceram em paraquedas Bélgica e na Alemanha.pender seus trabalhos em pnn-, nuar os trabalhos nas varias
nova Lei Eleitoral, seja pro- _

cípíos de junho, a. Conferência questões Que não tenham sido mulgada e publicada p e I o Um monumento ao exp'edl-Clllona' filiOdas Narôes Unidas criará uma resolvidas em São Francisco. "Diário Oficial".organizuçào ínteríma. À esta Espera-se, assim, contornar os -__ - ._o ,
,

caberá fixar o local e a data
j mais delicados problemas da No bar e no lar Porto Alegre, 22 (A. N.) - Um matutino desta Capital

ela primeira reunião da nova' futura oJ'�ani7.açã.o, que é pre- li NO T acaba de lançar uma grande campanha, 'com âmbíto em todo o

Sociedade ele Nacôes, Além císamente esse: de onde e não deve faltar Estado, destinada a consagrar a memória dos nossos bravos
disso; "a eutldade .provlsória quando iniciar as suas atívida-

P f' _

d soldad?s expedicionário.s que na �ropa der.am o. seu s�n""lle
que se' ehrumará simplesmente eles, ara a, ormaçao e em pról d?s sagrados d�relMs da Llbercl.ad� e Justiça, O JOI"l!al

Recapt,u'rada pelos C'ha,neses !UmJ·uri iDternaciODall��:�:;��'�'�,�'���m;e c�����s�� �����:�', ��l�;,l�,�l��t�� '!�%�U��S, '�
ereçao dum monumento ao expedtcíoná.río brasileíro, que se

"

,
,

\ Belem, 22 (A. N.) _ Encom- perdPetuará pelosf.sl�CUlOS afóra.p' 'tm!1rCal1dO a cruzada de liLl'-
CHUNGKING ')') (U P) - As tropas chiJJlI.esas, com a sua t a t C ít 1 di t

da e em que se 1 lOU a nossa a na.•J'
'

, "'__ , ", .,.
-

• r -se lles °a apl a o ,Ire, ;01'
_inesperada ofensiva através da prOVlTI{',I,a de }<wangsl, ree:ap-!gel'onte da Orquestra Sinfôní

turaram HÜ!c�ih, i'�1;pOl'i:ant� baluarte JaP?l;eS d� estra�la de
ca de Detroit, que realiza uma

ferro KW,angSl-�WelCl�?":·, sltua�o a 104- quilômetros a oeste

dOI viagem às Américas, no i,lltúi-entroncamento ferrOVlarlO de Lmchowo to de escolher elementos, en-

M--aOI-les',taça-o comunl·sta em Mlala-o 1�:1 ���;������=�io���� q���n��:
I
Estados Unidos se reunrra no

}lilão, 22 U.'. P,) - Palrniro To- que descern sÚ�I'e as l'onferênc�as
.

dia IOde março próximo, afim
gliulti , Iider tIo Partido Comunista secretas ele re\)rescntantes dos cm-

I
de escolher a melhor coanposí

ri llúJ3a e vice-presidente do Con- co parlidos anti-fascistas, em .YliEio, çã,o para orquestra sinfônica.
S 110 IJe "'llnistrOs, surgiu ho.i(!, rlu- nos ÚJtill�OS dia�. Os, f�1l1ci(Jn{l:'lOS I
rante bUli instante. a uma sac�l(ia, aliarias, all1rla �a(), dec�dll�al:1 Si' o Revogado o Dec.
par.a agrllrll'eer as aclamações dos aparpcIlHenlo Cle foghattl a sacada

•

'coMunistas que o foralll saudar, llum t' a reliniiio dos comunistas nas f<t:IS Lei 4 175toLa'1 31)roxilna(lo de 15.000. Prece- quebraram o regulamento que prni- e

dido pór uma partIda que tinha to- bia discursos públi('os E' reuniiics
Rio. 23 (E,) _ O chefe do go-(!')' os sinais de uma reunião lJolí- políticas durante a visita ele l1lPI1l-

A C · -

b Ih
,� v(lrno assinou o seguinte del'l'do· omlssao Ira a a all'!vamentetica bcm organizada, um comício bros do gabinete c lideres dc par-

i [ 'I' lei a respeito da polítiea imigra-(1" massas Jogo quebrou a calma lielos ao norte c a ta la.
tória: RIO, 22 (A. N.) - A Comissão encarregada da recepção

T
· Considerando cessados os moii· aos nossos denodados expedicionários vem trabalhando ativa-

\': Pa''rt.·'ra'_m par'a 'leste vos de ordem política quc leVfli'<llll mente 110 sm1tido de emprestar o maior brilho a, essa sincera eI o governo a reslringir a enll':�cia justa homenagem aos nossos patrícios. Com essa finalidade es-
HOlJla 23 (r. P.) -_ Ren:]ou-sc que os generais A l('xanc]l'r e GUf'n ter de eslrangeil'l)s em território na· teve no Ministério do Trabalho o brigadeiro DUll1can, membro

pal.tiram �ara Tl'iestc afim dI:' cnc:oIJ'J'egarem,sl' da SOlllÇilo (la delicaria ciona] c por lhe parecer couve- da Comissão, combinando com ° Ministro Marcondes Filho as

situação criada entre jllgoeshlYOS e italianos. niente facilitar desde já :oi imigra- providências para a participação das massas trabalhistas do

Interesses russo-chineses em -co.nito ����:.��)���c����:�cae:�:::::(��)n:l: ,R1r'Oadbe JaalUheiraO'mna gpraandreal1omeexnacgelmu'lar OS neutros]�l;::i���ng����e��o�:nt�' :; �:�l P���!�C;�:�d��; �:���lt��J��� ����(�oICi n. 3.175, de 7 de abril eh,
,

'

"l]'lll·ted Press") _- Embora to 111 a da s.collfld,eucIalmei!Le ,.

I
SÃO FRANCISCO, 22 (U. P.) - A França, ,a Rússia e vá-

- -" Art. 2° -- Ale que seja pub iêacla. ,

1 t'
.

t- t b 11 dI'oficialmente nada se tenha di- grandes de:lbe,r�çoes. sobr,e 10 a lei que orientar:'! a politica imi-
nos palses a 1ll0-�lime1'lCamos es ao ra a lan o, para exc uIr

to' , sabe-se que os Cl'I'Clllos S:':O- I q.lle os, funC"lOl:anos dlzrel:�.(_Oo..l," t" 1
' ., - os gOVêD11iOS neuüos e delegados da futura organização mun-- �

õ" ,o gra una (O paIS, a 111lJgI'a��ao e co·

\leI'llall1elltal·.S 110rte-amel·l·ca..-1 SIderar-se es�ac1o sub, e1 SI 1 0, . " dial. A proposta contra os neu;tros foi apresentada pelo delega-Jonização cnntllluara regida pelo
nos se encontram conSiderá-I Uma da� verguntas .q_u� se .l�" tlecrPlo n. 3.010, de 20 de agôsto âe

do francês. Negou-se que a intensão fosse impedir a participa-
velmehte preocupadOS pelo zem aqu: e onde obtnelam ,�J: 1938". ção da Suíça ou Suécia na futura Liga das Nações_ Pelo contrá-

possível conflito de interêsses I
mas os lllSurg:ntes,. porq�lI,o .e rio, disse, a emenda contra 0S govêrn'Os criados com o auxílio

russo-chineses na provincia de evidente que nao podra:n te-l1<,s

N R· -I t V n
do"eixo" é. defendid� :prín�ÍJpalmen17e pela Suiça, que deseja

Sinkiang. Praticamente, não se obtido na própria SinkIang. O lO, O n er e - impedir, aSSIm, a partlclpaçao ela Espa11llha de Franco.

,

d t
-

Y It tor Barata õ"
.

-

.- r f "

A formula
DA tL!!R!I��2! (J)ee!ro! K!WO� ",�:�,i; ,\[:10d' �::!�:�'���;�.��

..

�o,,������
..� ���o, :���,�?;n,;,�,a,o�,�gn���:?,�S. FRANCISCO,. , f' 1 dota

-

Magalhacs Barata, lI1terventol' fe- todos os CIIl1ll110sns de ",\lel J a, Lspecla,lmente os maIol es reSpOnSd\ CI"
th, cOl'respon�el1te. da UI1Ulted Press). � �I ��l����fer�nvcia â�� deI�al no Parú. Ao que se anuncia. o pelo conflito e atrocidades pl'ati���das pelos. alemães. Um comentado:' Ihele Ya.Jta surglU hOJe como o tema pnnc1PA. t- dé 'dOd 51' Magalhães B3rata vem tratar de emissora de �,[oscou "oItou a crItIcar os alIados pOJ' tratarem Doem. z e-

U 'das semdo que as grandes potenC-las eSI ao Cl 1 as . Á

d I' T'
.,

1Naçoes nl '. .;...
, 0'1 c lU ue assuntos administrativo� e. tamhélll, seus comparsas com luvas c pe lea. aiS crmunosos (e guerra, tanto ou

a manter a atnbUl�ao de voto c�m a mesma enerb a o q
da sitnação poUtica. mais rllsp(;msáveil) do qUi outros, podeUl ser tratados com igualdad,e.

6'015 pel',l:UeUIiS potêMUIAI\ ClUere'm. �ln.:p.ln,á...llil·s,

-

Possivelmente em Petrópol� �
São Francisco, 22 (C. P.) - Os tema interamericano Iuzem

das delegações e os Estados Un

circules latino-americanos conside
ram a possibilidade de que a cidade
de Petrópolis, no Brasil, seja esc' '

lhida como o local onde será Iir

que as delegações amcr ic mas I c

jam cogi tanrio dessa possibi lid te,

Acredita-se que, no caso da ma. '!h

rnado o pacto de defesa mutua "I aceitarem a sugestão, a rc-: i.)

11'C os Estados CniJos e as g".',j, para firmar u paclo de defesa" lU
blicas latino-americanas. AcreSCI'! 00 tua terú a duração de duas se :a-

tam os mesmos círculos que a atu:·- nas. As delegações latino-ameI' '1-

ção rIo Brasil no esforço de gl1prra ,nas estão se' esforçando para cc lI

e a atuação do c�anc,e�er Leão ': -I seg:lir que a reuniã.? se realize "0
Joso em favor da mlegnrlade do "'_.' 11MIls brcve posslvcl .

\

\,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADC--Quarta.felra, 23 ele Maio de '945
------�����--�----��--�--------------------------------------�------------------------------------------__�__._ � .w�....

Londres, (B. N, S,) --:-- São cnor- lerroris!110 imp]anta(lo, )H']o, il�iJlli� terrudos ou lnuçados vivos ao fogo
l11('S :I.S lat'elas que delTollTHm .ps [g.o dUl',:I.IlÜ' Ü

sel.l d(JIJJJlll�), Sl'I'�I. !CI- milhares dI I 101lH'J]S, mulheres e

li,du'e; po lit icos e militares G1Ja- la jusl ic» e a sua cxvcnçao sera me- criunçu-, para <i IH' :1S Iúbr icas de

dos l"llll o inicio fie uma 1100-a era x oru vt-l. Pagnrào todos os crimino gr�x(' Ill11J";1 IlJ:l!S �ejalll alimeuta-!
de paz, ('{)()segllida depois ela

IllaiSf'
"OS, mn.dantes e nuuulutúrios, au das com vidas humanas, para que I

sangrenl1l luta de tod()s os tempos torr-s intelectuais e materiais e não se exlinga;] vida de homens eml
11,\ que rcstahelcccr a ordcm ele llll'SI!J", aquC'leo, lJU� usxisl iruru im- câmara de gaz, l' para que mulhe-]
JlJI)<'rútica na Europa, 11ú tt_uc re- pas.'J\('lS a esses cruucs, s,em cmho- res dê C�I'l'el'l'ií'()S, uâo se d.eleitem,·const rui::

í

nrlas ;JS de\'hstaçoES cau- 1 (;;11' Ulll gesto seq ucr di' jn ('clade pe- com li leilurn de li VI'OS de flCÇÜO à Emprt ga- ISe com vanttH!em p6-
s'ldas pela gllerra e, cnn-e muitos lias vitimas inermes. E pagRrão', luz de abut-jours feitos corn :li tnms-j' r&. combater 6S irr.egujHrhJ6dtl�'
')i'tros prr.hleruas :1 serem solncio- para que não se repitam as cenas parente p!'IL' hurnunn rios qn e ti vc-l f

'

nnrlos, 11:'1 que iusl ificar os culpados [runcubrns que fizeram dusmuiur- os, rum a ousadia de se portarem GC-' das unções períúdicas das s'e-

pnr
í

autas misória» e ]J1lJ' tantos IJ1m�. hrtl'� e oxpcrimcntados sol-I ccnternentc e de repudiar ou n301 r.heras. É calmante e r-egulador
crime« herhou los comotídos em '10- dados �tJall')S ade I!S �lue �)S <;pus; se ele i x:'!!: il:fllleneia�' pela mentira

I'
dessa!' Iunções.

IJ)(' (I<' lima blsa ordem, rle uma olhos viam. Parei que n ar sejam e11-\ da superiortdudc nrrana. FLUXO-SEDATI,NA, pellt �t11\
"1l0\'f! orrlcm

"

que (li vidia os povos
I

do mundo cm raças de senhores -, II'
I

comprovada eficácia, é muito re-

��II�i:;:�\)g�::'llil\�n:)�a,tel�:i�S{;�;�';���'(���!1 S· LIDER DI
���fi�:Ç6.D�ve ser useda com

da db qllE' passu e npczar Jlle,�"lO l eJ!& O fLUXO-SEDATINA encnn!rf,à-8ti IJ�:�(rl:;·!�tl)O r(�l1a;,u�;��'i::ll�:�I�,�I�d��\;t I II em toda parte.
muneu:a !II:IIS evidente, a sclvagcrin ]

MOnOnazista, que I'er- o homem l'l'ha ixar I .���=========��===�====�=�=�=�=�==�.
ao nível dos animais e alé mCS\110 O d dOM da um gn'HT_ ainda mais infl'l'�()r, q�lC! santo o ia DeUS aos seres n ao dotados de raCJOC'H1IO,

Os criuu-s nazistas. as monstruo-

�����d�;�, .(i;�!�t��I��l[J����;;riP(��fi�()�ll�,!;;�: Confeccionando o seu
S. João Batista de Asma DI·ssolvlllldof'alsu invcucihilidadc julgaram une Rossi, Confessor

.

tudo lhe era permitido, desde l) as !

t
Este santo era chamado para

sassinio CI1\ massa de homens. 11ll1-' erno na dar, mais uma vez, o exemplo da R
·

d
r

tIheres e criançus, uté a extinção de verdadeiro caridade cristã, NaRceu Op10men ecldadcs iutciras. serão. agoru puni- em Voltagio, perto de Gênova, aos

dn� scvcrumcnte para que, nunca \
22 de fevereiro de 1698, Um primo

mais Sl' repilam suas inOI1lJ1lD\'I.'\S

Ilfallaalarl·a LI'der
chamou o jovem piedoso para Ro ns�� ,::a%���q��OSE!�!����me oVi�lt:�::l'en�o�

alrocirbdes. A polit ic« aliada, con
'

I ma e fê-lo estudar no Cdágio Ro mmam a energ:18, arrumam a saúde e (Ie-

ludo, não sC'I'Ú de vingauçu, 1118S de mano. Foi em 1711. Corn tal au- bilitam o coraçao. Em 11 minutos, M.nd .....o,

iust i C.'.a, Os criminosos responsu ve is, cesso frequentou 011 preleções fi. nova IÓ}'lIl4JJa médica, ecmeça a circular
no sangue, domíuando rapidalllenle O. (i·tli·

r-m maior número do que se porle losóficas que todos esperaram que ques, Dc,de ° primeiro di .. comeI'" a Ilesa·

l)e11�ar, Sl'I':lO levados à harra (lO d e
João havia de ser um gronde ci' parecer a dillculdade em n'8pir"'l' ti vol'llI

, .

d M
° sono rep!lradol', Tudo o qUe se lllz ne-

!ribllllal e as cabe.ças que rolaralll enbsta, malll tal' e, aIO, em con- CflSt!liJ'io é tomar 2 pastilhas de �ndCKO

não .;;priio o resultado de um vin- sequência da leitura de um livro ás refeições e ficará completamente livre

diela, lJlaS a consequência dr urna; espiritual entregou se, Rem os con'
da agIDR (lU branquite, fi Il\'iio é muito

.

i .J ' -

CLftUDIONOR OUTRA selholl devI'doll de um dl'retor de raplda mesmo que se trale 'de casos l'ebeJ-
�'('nle,lça ,ll!"la,· eJl1:�!'ac a ll(' ol'gaos des e antigos, Mendaco tem tido tlinto

('OJl1jWtf'lIIl'S que se mnllif�'sl[li'il0

.. I
alma li, a tais obra. de pettitência êxito que se ofer-ece com II gal'antia de

depois do aCllrados exame das pro- que teve que interromper o curso d�r!lo paciente respiração livre e t'IIcil ra-

yas colhidas. Ao lado dessa obra de teológico por lhe f.altarem OI fBr- ��da::!e e� c�:u�;!O df���'ip��� .���!!l��
verdadeiro sl'nl':cvmento, hã llma 011- Rua Saldanha Marinho 2·A

I
90S física., Restabelecido, pallllOU I hOJe I!?1:lS!ll0' em qU!llquer ral�nllicia, A 1168811

(I'a. n:io 1lJ('llor. de recrlllcucào do para o Colégit) :Minerva. conlelluin garantJa e a sua maIOl' pl'oteçao, .

llloVo :'lf'l1l:io, sem dúl'ida nlgUllla FLORIANÓPOLIS do o �uficiente conhecimento em I Menda ft 0,4".. 1 0111

responS:lveJ. cm grande parle, p�lo� teologla para poder receber as

or-I
.... OI � .

aios de b>lrbarisll1o oe seus líderes denll sacras. ,Mais tarde. abençoou Agvra. t.ambem. a Cr. S 10,00
Os chefes da Alemanha não se a mudança a qual o obrigara a

('lIlpellha,-ialll na ol)]'a 11e (lcstl'ui- doenca; poill; Batavo convencido,

Ição de i'a�as e de nações inteiras que teria ficado vítima do orgu I O 4 t P-
".'

se não conLassem com o apôio qua- lho, se o� IlUCeU09 hr�lhante& nOll' r. r. ur· er.eIra .

si untll1Íllle de seus go\'ernados. l� estudos tlveSllem contmuado, Sa- • •

!lrl'C'Ísf) fazer cienl.l' ao povo ger-I �erdote. entreg�u'5e inteiramente I e "1·lvelr'a :

múnico das alrnciel3clC's praticadas! as obras de candade. Fundou um U. .. Ipor seus dirigentes,.-�= por isso qn�AI! asilo para meninas e moços po- CHI\icQ Geral d,. Adultos
os comandantes lmlltares: Ipgn 11.. bres o HOllpício de S. Luiz Gonzl)' Doença.e ciCl. criança.e
,bcl'lm'::IUl os campos de COllC('ntra- go, obra que hoje oindCl funciona, Laborat6rio de A,r..4'lis••
I,:iio do HeielJ. ol}J'lgal'all1 civis o)](l- era êl. também muito procurado etlíniila..., .

zisl:1S >I IraIJ8lhal' na sinistra tare como confe.sor, Recullando diqnida Conlult6rio: rup Felip. Sch-
f:! dI' I:ntC'lT:lr as llW!1,jan!1[ls (le de., aceitando, poré;n o título dê mídt. 21 [(:sltos' da Casa Pa-

('��dú",'rC's qlle alí jazi;lJ1l co'no r.:.'- cônego, poraue êste facultava lhe ra�o.J, das 10 31,) á. 12 • d.OII

sllllad�) di! )Jolítica alemã de 111.Jlal' maioles e melhoreR possibilidade. l5 0.. 18 hs..

pela fonll' t()dos os seus prisiOl1"i- NA-O li NOÇIVO AOS ,t\NIMAIS DOMESTICOS para seul trabalho. em benefício Re.idência; rua ViDe. de Ouro

TOS. Filmes e folografias dt' pilhas t.Y�. das almas, Morreu tão pobre que Prato.�.
..

de nJilharps de homens assassina· utt>.a instituiç<lc' caritativa teve Fona: 76.9 {rna.nual]
dos pé'los IllÚUS tratos sc'rão exi'bi que pagar OI deilpelas de seu fu

dos em lodo o lllundo e J)r'inl'Ípal
--------------------------------. neral.

mente da Alt'lllaniJa para qll(' sin-
Iam os suditos elo ex-goyCruo na

zista n enorltl idade do crime <in!'
eomeleralíl apoiau(lo a sua pclíl i
ca de terror c de extermínio.
.:.\Iaidflll'ek.. Buohe1lwald, B('b(�n.

Dachall, Ol'anienblll'g serão nomes

purH sempre lembrados, como si
nais da fuainr degradação humana
Esses ('[lmllos de coneen tr:lç',ào
essas fábricas de cad{l\'eres, deve
I':io al('slar no fllturo, toda }l \'i!e-
1,3 dos que pretenderam "sel'Hvizm'
os PoV()� ll\'l'es (' figuJ'anio, llas

j)áginas da história, ('OIJ10 () seu C:I

pilulo lIlais negro (' mais nojento,
li: agora, ((uando dep()l'lll as �Ir

mas às forças que llldo fizeram por
julg}lrCIlJ ([ue iam vencer (' que seus

rrill1l'S ficariaJl! esquecidos Oll glD
ril'ica(los COlllO ()bra til' gênios, nesse
momento em quc a AlellJ8nhfl. com

sua rendição tolal e incondicional.
fica :1 !nC'l'cl' de seus venerdor"s
n;}o se deve permitir qlle a alegria
da vi lória apague a lembrança dl)

II FILHA I MÃE fÃVÓ I
Todas devem usar a

alb.t·mimslIiM�
(OU REGULADOR

A MULHER
Alivia as

VIEIRA',
t:VITARÁ DORt::S
Cólicas Uterinas

Rua Felipe �(hmldl, 34

MACHADO & CIA. No bar e DO lar
KNO'r

não deve faltar

MATE: gelado
chã
chimarrão

Aq'noias • Repr••entaçõ•• em O."w
Matriz: Florio.n6poli•
Ruo João Pinto, n. 5
Caixa PoetaI. 37
Fílial: Cl'e.oiúmo

í Rua Floriano Peixoto, s/n {Edil,
PróprioI. - Telegran'la.; ·PRlMUS
Ag�intes no. principaia municipiot

do Eat.p.do
POIII-1-J8UI

Bebida saudável Aceitam-se encomendas

Despedida BAZAR DE MUDAS

ESPERANÇA
.0 Farmaeê_t1eo NILO LA tIS

Arnoldo Korb e familia, seguin
do para ItajaÍ, não dispondo de
tempo poro d'••p.direm·s8 peuoal-,
mente de lieu. amigol, falilem' no
por meio deste jorn<.ll, oferecendo
seus modettoll préstimos naquela
cidade, onde filtorá rellidência,
na ruo Uruguoía IIIn. - Marcena
ria S, J�8é.
Florian6polis, 23 de maia' de 945.

Sedas, CaselDiras e Lãs

CA($A $A.". a(O$�
O-RI-eANI)O S(JA I{_PELI�]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - lOja e sObreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- Ena. Teleg.: «8carpellin __ . Florianóp,lis

(onfeçôes -- A:la costura

(

I

FARMACIA
Ncvldodes

BoJe "� .erlI • na ......ri...
_____... w Ub'uaaf8Ú'u - Bom_paU- - r____. _,

Artla'oe .... _rraelul.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TENHA

Armando Pereira - (Exclusivi
dade <lu CEC, para "O Estado").
A mensagem cuviada por Sua Ma

gestudc, o rei Jorge VI ao gCJ\ êrno
brasileiro, c.urgrntulandu-se com a'
vitória das rôrças aliadas sôbre as'

hordas tntn l il árlas. ressalta de ma

neira eluq uc n tv () alto conceito ('111

que são lidas as valorosas fôrças
cxpediciouúrius brasileiras. As pa
lavras reais são por demais cxpres

sivas para exigirem qualquer co

mentúr ío: .. () Brasil púdc reíviJylL
cal' uma partv digna da vitóriu das
Nações I .nidas, tendo seus filhos
,,{'rescenlado novo brilho ás armas

brasileiras, em brava camaradagem
com as fôrças aliadas na Itália \
tendo () Bràsíl COIOClldo a (lisposi�i
çâo do csf'ôrço dr guerra comum'
recursos indispensáveis qe Iôda es- �
pécic": Essa expressiva mensagem
constilui (.Ie�clr. já L_lllla das mais sa-I
gradas rcivindicaçôcs morais do
povo .brasilch-o. O recunhecimento .. __.,. '_'_'--' ..

formal do nosso sacrifício, de nos-
:r------,---------.....;;...;.----.;

..

.;,.;;;;;-;;;;;;;;;.;.-;;.;;;;;,;;;;;;;;:;;;

sa contribuição e de tóda nossa

profunda simpátiu pela causa da In i

glàterra e das Nações Unidas c1es=i
de setembro de 1939, é para todos I
os brasileiros urna grata recorda-]
çâo de que nada 'foi feito em vão. O
Brasil inteiro continua e conlinua-I
rã f iél a lodos os sentimentos que
o 110ir<1111 á sorte dos povos civil i-"
zados nessa COIl tenda decisiva em

que se debatia a sobrevivência dos
mais sagrados pr-incipies de liber
dado e de civilização,

Ainda n,li" se encerrou a

c"'-�.,,,"Içãf) do Brasii

I Carlos Vasques - (Exclusividade
do CEC, para; "O Estado").
Pódc parecei' a JJlU i tos que já se

encerrou a Iarvf'a dI) Brasil nesta
guerra, porém laboram em profun
do êrrn os C[Ul' assim julgam. Não
quer isto .lizer qUl' o Brasil deva
ag(;l'a en \'it�r ,JS !-oeus expedi!,joná
rios para os longinquos teatJ'o·s de
guerra do Pacífico afim de cUIlIPrirlü� "pus cOlllproll1issus. Conqu::mto
nao se dpva �fastar esta hipótese
.iii que o Japão pôde .na grave cl'is�'
que ,l'travt'ssa cometer os mais hi-I
po(.eticos (1csali!los, () Brasil deve
rá conlrillmir até o !'inal da gllerra
para qllr o esmagamento das fôrças -----1------------------------'
agressoras s(·ja 10tal e decisivo. I

óra, a cOJltribui<;ão quP o Brasill --- - _- ••••_.__ .

teul enll1l'estano ii cansa da lngia-'
• • ti

terra e dos S?US aliados evidendou-I COMPANIIIA "AUANÇA DA BAIA"
s� �O11l� um lll;portanle fator da vi-I
tona sobre }'!Jt1er e portanto não! F d d 1870 S'd 8
é dt' C'xtranhar que nossos aliados'

... • a em - e e: A I A

CO_nti!ll�em neces.·silan.do drssa con-I lNCENDIOS E TRANSPORTES
tnb1llçao agora que se traI a de Cifro do balanço de lP43:

derrotar a. lil I íllla nação agl.·essora I L'apt'tlll e reseM>'8<Il ,............................ �

da J-Iull1amdade. Os brasileiros coo- Responsabilidades ,., ert

Unuarão a cooperar com os aliados Receita Cr$

sempre l' onde seja l1rcessário pa- Ativo .. : :: :: ::: : :: : : ::: : :: : :::: ::::::: :::: : :: :::: era

ra assegurar que a yitória da demo- Slnistros pagos nQfl t1Jtlmoe 10 mOi ,..... Cr$

craeia seja completa e illsofismá- �8B.bIUdadee , , " ..•..•. ,.. CTt

vr]. Hrclirsos para iSS0 nãr, llr)s
faltam e heroismo para levar' a
bom termino essa decisão já foi
suficirntemellte provado :nos cam

pos de batalha da ItRlia,

Comprar na SASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

4s reivindicações
morais do Brasil

EMPREGADA
Precisa se a

Schutell 21.
Tr�tQr ClQm

Rua Duarte

��,�_��� I ��:�,��,;::,:��, ;on��::�
,

DR. BIASE FARACO I (O:�!A��!�� s;!!��T1�E IMédl= - chefe do Serviço de Slfilis do Centro de 8alldl!

DOE�ÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAlOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-Vll)LETAS

CONSULTAS; das 3.às.6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RE.,';.: R. Joinvile, ·47 - FONE 1648

TEM SfFIL'S OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORtGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

I

\

\

DR. SAVA.S LACERD,A
Clinica médíco-e.i�úrg!ea de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
DIploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8, Das 14 às 18 horas. Fone 1259..
RESrDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DH. POLYlJOIW S. THIAGO
(;líuÍ<�a JUétlicn em Geral

Doenças do coração, pulmões, fíg-ado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e críamcas

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
'

CONSULTAS DIAIlIA�IENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

I ?J!' fJ I :ailpt]
� �lFILIS A1'ACJA 1000 O OI:HJANISMO

O Fl�ado, o Baço, o Coração, o Estômago, OS

Pulmões, fi Pele. Produz Dôres de CabeçaDôrea
nos Ossos, Reumatísmu, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abõrtos.
inofensivo 80 organismo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 esta aprovauo pelo D.N.S.P. corno

auxíhar no tratamento da Stfílís e Reumatismo
da mesma origem .

.

.

F.t\L.A.M CELESH IDA JjgS MÉDICAS
Sobre o preparado ELIXIR A ce nposíção e o sabor e

.914. devo dizer-lhos: sempre gradavel do ELIXIR .914. re

que o tenho �mpregado, E"ID comendam-no 'como arma de
08 casos d� índícacao apro- íaell manejo para o público
prtada (slhlts em varlas de no combate à slfJlIl' qualtda
suas m�nUestacõe�J os resul 'rle" que frequenté��nt6 li'

lados tem sido SIHltofatorlos, »roveíto no Ambulatorlo 118

poli são rapldos e duravets. Maternidade de Santa Varia,

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Sjlvestre Passy.

DR. A. SANTAELLA

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICA NOR

J
SOUZA

Trabalhos Comerciai,
Impressão ,o CÔI'U

Compoaição de Iívrcs e

]ornoi.

Télle. e Memorai.
Douhlé. e tricr'Omia.

Revill :011 - Avulloa - CilÍxa. -

E_tojo., etc.

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil), Médico por concurso do Serviço Na

cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

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

CLiNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
_ Consultório: Edifício Amélia Neto

Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas

Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
AssisteI!te (10 Prof. Sanson, do Rio de J ....erro

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bôea fendidos de nascença)
EsOfagoscopia. u-aqueoscopia. broncoscopia para r-etía'ada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS: das 10 à8 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - 'Fone: 1.447

,--------
.------------------�---------

DR. SETTE GUSMÃO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE g DO

HOSPITAL "NER1W RAMOS".
CUrso de aperfeiçoarne-' o no Hospital São Luiz Oonzaga, de São Paulo - E'1<·eaU,

glé.rlo do Instituto "C.émente Ferreira", de São Paulo - Ex·médico Interno d,

Sanatório de Santos, em Campos do .Iordão.

CUNICA GIi1RAI, - DJAGNóS1.'JC'O PR��COCE .IIi TRAT.UIENTO Il:SPIi1ClALJZAI)(

DAS DOENÇAS DO APAReLHO RESPIRATóRIO.

OPERACÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às fi horas. CONSULT61UO: Rua Vitor Meireles 18

RESID�NCIA: Rua Egteves Júnior, 135 - '1'e1. 742.
'

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS, OLHOS

C'UrIQ .., Aperfelçoe.mento e Loog& PrAtlca no Rio óe Janeiro

1.l0.lUnil/rA8 - Pel. maall.l: dtar1ameilte das lO,30à..12 hs , à 'tarde ellcepto aOA

MbadCMl, 4u 1 •••0 U 11 boru - CON8tJLTOBIO: B.. JoAo I'blto ao 1....brade -

'a.4I: 1.... 1 _ BeeldflJlcia: BD ri-Id_t4' {'.oaUaho, ,..

DR. ROLDAO CONSONI
OIRURGIA GERAL _ ALTA CmURGl,\ . MOL:Il:STlAS Di: SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medi-clna da Universidade de São Paulo. onde to\

Assistente por vários anos do Serviço Ci.rÚJrgico do Prof. Alipio Correia Neto.

CtrUJI'gia do est.ôrnago e vias bütares, Intestinos (leigado e grosso, tlrólde, rins

próstata, bexiga. útero. ovários e trompas. Varlcocele, hídrocele, varizes p hérnIa

CONSULTAS:
11M 3.. li horas, à Rua Felipe Schl1lidt, 21 (altos da Casa Pail"also). Te!. 1.1598

RESIDll:NCIA: Rua Esteves J1lnior. 179; Te!. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Díplomado pela Faculdade Nac. de J4ea1clna da Unl'nraidad.. <10 BraIf1l)

_-l.1Iterno do 8emço d. Cl.tn.lca MMíca do ProfeslIOr OPaldo Ollnira. mMico do

DepartlUIlell to de 8allde

IJLINIUA .IIlUJCA - MolMt1aJI blwrau de adultoe e crtançaa. CONSUI.tTOR10

• RJ08111J1:NCIA: Kaa Felipe I!lChmJdt ]Il. 18 - TeL 8U. CONSULTAS _. Du 18 u II.

�------------------------------------

DR. ARMANDO VALÉRlO DE ASSIS
O.. Serviços de Clínica Inb.ntU da AS!listêRCi. Municipal ti Oo.pltal

de Caridade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
lJOl'iSrn,1.'óRIO: Rua Nuo.,.. Machado, 7 (Edlffclo S. Frallclaco'. lo.. 1.644

Conaultaa dos 2 à.s 6 horas
... RESlDENCIA; Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:1

INSTITUTO DE DlAGNOSTICOl Dr.' Newton d'Avila
'CUNICO -

OR DJALMA Operoçõe.:- Vias, UrínQ�ia. -- Doen·
• çal dos lnte_tlnOB. reto e anua

MOELLMAN N --Hetnorro�da•. Tra:amento de
cohte amel)1ono.

Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meírele., 28.

A.tende diariamente à. 11.30 h•. a

o tarde, da. 16 h•. em diante
Re.id I Vidal Ramo., 66.

Pnn. 1067

lI'ormado t)ela UniTerll1dad. de Genebra

Com prAtica nO!' hospitail euroJ)ewr

CUDica m6c11ca em .eraJ. ped1atrta, doen·

,.lIrU'Jrla • 01't0........ 0I.bIl.,. • 0lru1rIa

'0 toro. P........-CM •• NdI_.

CONSULTÓRIO; R. Joao Pinto 7 Dió
o1ament. du 1. .. 17 bar.. , RIlIIDaN

�:�" ..�� q '1).8 .. 'ft'

... do tI1fiema UerTOBO, .parelho Jl!en1t6-

Ul'lmMlo do homem • d. mulher

....te. T';weo: DR. PAULO TAVAB_

0Ilr80 de Rad1010jl1. Cl!nlca com " dr

lblIoel d. �bre" Campanario <810 ?>lu·

lo:). �1Il1zB.ào 'em HllPene • Baj!M

P11bl1ca. pela Unlnrll1cW1e do Rio d. Ja·

nelro. - G.binete d. Ralo X - I!llectl'o

car410FLfl& cUnlca '7 llletabollJlmo ba·

-.l - Sondagem Duodenal - Gabln.�.
O. t!II1oter3p\. - Laborat6rlo d. microa

oopl& • Ilúll&e c11nIca. - Rua J'tmWll1o

�) t,.�� �_:!", - rlWlNló,ollt

DR. ANTÓNIO MONIZ
DE ARAGAO

Aceita encomendas para o interior do Estado
.

Rua Tiradentes n', 10 ••• Florianópolis , •• Santa�
;ta é a verd�;��:l
atos de todos os modelos e dos tipos mais

I
modernos, inclusive Sandolias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVA1.S!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros)
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Crédito Mútuo Predial
Prcprtetàrlcs - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6;250,00

Muitas bonificações e médico 'gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

74.617.01111.30
11.978.401.755,97

8�.616.216.90
1�.920.006,90
86.629.89'8.9<)

76.736.�01.306,Zo

DIRETO:fI.D!I: - Dr. f'aILtUo d'Olcn rr.:r. � OIrTalhO, Dr.�
� 8A e A.nIJI1o �rra.

A.geneIU e lIlb-ePncIu En toc1o o wr1tól1o naoloaal. - ltIleurMl DO

UruguáL Rea'Ul&doru 4. u&r1lU nu p1'1Üc1� ctdad.08 � Anlélea. �
• �Ica.

•

AGltNTIII 11M FLOBIANóPOLI8
C ti M P O 8 L O B O .. C I A. - R.. Jl'flUpe 8chmldt, .. •
Caixa P08taJ Il. 1t - Telefone 1.888 - 1llDtL Tel•• "ALIAlIfÇA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO ITAJAt BLu'ME

NAU, BltUSQUE. LAGES !l RIO'DO �UL' ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TENIS_ CLUBE - Dia 26, sábado, grande «Baile da Vitória»,
homenagem à FEB, FAB, Marinha Brasil eira" e Nacões Unidas,

,

':�?I'!DAS. TO- OS No�.';5OS...'; .. ,-V-ida-S-o-cia-I
--�--íiiiiliiiiiii----iDíiifii'__�íiiiiiíIiU...." "�

MADAS PELAS NOSSAS AU- ��" ANlVEBSARIOS Móveis
TORIDADES EM FAVOR DO Anibal Clímaco Fl'lho
INTERESSE PÚBLICO. BUR- Silveira PEIXOTO - (Autor de nos da atual guerra, já havendo ln- Comprar, vender ou alli!!
L A DA S INESCRUPULOSA- "A tormenta que Prudente de '\10- tado na CHI1l1H1nha da Rússia, Em A efeméride de hoje assinala o

MENTE EM NOSSA CAPITAL. rais venceu !"). surnu, são soldados que nada tem tranllcurso natalício do estimC',à.o
Falemos um pouco dos nossos - de hisorh». que não iriam se im- conterrâneo, er . Anibal Clímc:::o

No inter�sse da coletividade, fir'l desses admiráveis moços brusilei- prr-ssionar facilmente. Filho, alto funcionário da C'c..

mau há tempos a Diretoria de ros que com tanta galhardia se têm Evidentemente não seria atôa, Nac. de Navegação Costeira e d.'3S-

8a-G.de Pública contrato com a For- »atido nos campos da Europa, cm nem ser!a apenas para ser amavel tacado elemento nos meios social

rodcia Santo Antônio para ficar a defesa da nobre causa da liberdade. que o general Clark se mostrou tão e esportivo locais, motivo por q ue

mesrnn em plantão noturno per- S�O os comandantes estrangeiros, caloroso no felicitar porisso os nos- receberá, por certo, inúmeras feii·

rrlanente, são pois testemunhas insuspeitas, SL1S soldados, ao declarar que tal citações, às quais nos csscctcmcs.

De algum tempo para cá, entre- que lhes "em atestando os feitos e falo "constitue um ótimo clima
temto, inúmeros são a. pelllôas exaltando a coragem com que lu- da cxplêndida contribuiçào", que

que le queixam dos preço. exces t um, () ânimo com que enfrentam 'l Força Expedicionária Brasileira
.ivoa que Rão cobradoa pelas recei- os perigos, O entusiasmo com que tem oferecido, para o sucesso das
tal aviadas à noite naquela for· vencem os pericalços das bata- armas aliadas na Itálin.
mdcio, lhas. Falemos pois dos nossos. Fale-
O. queixo,os, ao reclamarem aos Dir-se-á que, como cooperação, mos entusiasticamente de seus he-

empregadOR que os atendem e ao a Força Expedicionúria Brasilciru róicos feitos, Em verdade, com sua

conaorte da proprietária da formá· poderá não ter um alcance propor- ''JraYllra, indômitos e gloriosos, es

cio, que ali defendem lIeus írite- cional ii amplitude do cenário da tão os nossos patrícios escrevendo
r..leal obtêm em respo.ta que os luta cm que atua, Todavia, isso de :.;,]gulllas das mais belas páginas da

preçol elevadOR são devidos aOI! nada pode servir para diminuir seu história militar do Brasil. CC . .T. B,).
gastos de luz e despesas ext�a. em valos militar ou sua eficiência _...................._-..---....-............

virtu�. do funcionamento à noite. combati va.

eaquecendo-se de que para êstes Nem é por êsse prisma que se

ga_tos boataria pequena percenta (leve apreciar a presença dos brasi

gero adicional e não o despropo lei ros nas frentes de combate. Ao

litodo e abusivo aumento contr-ár-io, devemos até considcrar P
NBo contente a Farmácia com 0 que, não sendo muitos, os nossos

aumento de preco das receitas heróir-os soldados têm conseguido
Qviadas e como nada lhe tem su- realizar alguma cousa que bem po
cedido. poill aR vítimas da extorsão deria 5(']' catalogada como obra

niio têm levado o coso ao conhe para muitos.

cimento das autoridades competen- A corroborar esta -nssertiva, aí

teM, cresceu a exploradora audã estão, bem eloquentes, os vários

cio. e passou aquele estabelecimen- episódios da trajetória dos nossos

to a aumentar, além dali preços expedicionários nus terras da Eu

da. receita. aviadas, também os ropa. E ai está, a avulgar entre as

pregos doa produto.s «preparados» glór-ias que já colheram, a rendição
e que já. estão toxados pala COOR aos nossos patrícios de toda a 148".

DENAÇÃO. trazendo em seus rótu Divisão Alemã. e, �os elel:1�l1tos res-
,

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

lo•• imprellllo, o preç,o móximo d .. tantes da, �'Dlvlsao Hul.la" e da Ed·l�a-o da V·.tor r)·avenda em todo.o paíll, tanto de ",9.f!n" )).I\'\�aO de Infantaria Panzer V
dia como, de no�te, (,I <\n',\dler .

, .
. O "Barriga-Verde" nosso

Um exe:mplo dessa verdadeira Sa lienta-sc, a propósito, os e0111- ,
,

exploraçQ.o duma. abaixo: - O co pnl�('ntes rle tais (�i\'isões, ao que COl}-frade e. que se edl�a na

nhecido produto aatarinense contra asslll�l�lll ll::fol'maçoes procpdentes prospera CIdade de CanOInhas,
dôr d. cabeça, «Theopirina», é ven· da Jta!Ju, sao, quase todos, \'elcra- numa justa hoínenagem às
elido pClra C18 fo.rmócioJl ao praça Nacões Unidas, fez circular, a
de CR$ 0,40 cada envelope, sendo 13 'd "t " d"

-

d
"ue- compra cinco caixas

O conen e, a e Iça0 a
que, ,'-I ... 't'

. "

bm o.lnda um desconto d. 20% VI ona .

SClindQ poi_ o produto por CR$ 0,3d Nós, que também moureja-
Mali vamos supor que a farmácia mos no afan inconstante, de
Santo Antênio x:ão goz� do de.-

I bem servil' aos nossos amaveis
conto poro quantldade, fl:::ando·lhe ..

a.. im ; o produto pelos CR$ 0,40. leItores, podemos perfeitamen-
Vendiáo da di(1, ela cobra CR 0.60 OE mrro SEGURO te aquilatar o quanto de sacri-
por envelope, que � o preço taxado E �:.::�!�ot fícios foi exigido aos nossos

pala COORDE!A<?_t\.Q to que dá !' colegas do "Barriga-v.:erde"
Ju�ro d� 5010 sobre o CUltO). A

para apresentar aquela edi-
nolte, nao .e cantenta o explora' - ,

dor .� aumentar êlle lucro, va, çao que, fazendo honra ao me-

mOIl clizer. de 50-0,0 Apara 60" o ou rito, nada deixou a desejar,
mesmo 700'0. Não! Ele aumenta" Nossas concrratulacões pois

1 ( 1
.

I)
to " ,

.eu ",cro palmem 011 eltores, aos nossos colegas Albino Bu-
".ómente" para CENTO E CIN, d t

., ,.

COENTA POR CENTO, pois cobra an e�. Timoteo BOJarskI e,

a "niriharia" de CR$ 1 ,00 por en. bem aSSIm, a todos os seus de-

velope!!!
A'

mais auxiliarés de redação,
s. com el.e preço, como dllse- oficinas e impressão.

mo. acima, taxado pela COOR-

DENAÇÃO e impresso nos rótulos

que qualquer freguês pode ver na

hora da cempro., a lua audácia

chega àquele ponto, imagine· se o

que não paga a público pelos re

médios, cujas receitas Ião aviadall

naquela Farmácia e lIôbre ,cuja
importância o contrôle por parte
do c:omprCldor sa torna mais difí.

Foi fundada domingo últi-
cU, I.não impossivel.
Felizmente, o nOllso grande Pre' mo, entre nós, a Sociedade de

lidente Vargas dotou'nos com leis Amadores de Teatro (S. A. T,),
que punem tais explorações, e o cuja primeira diretoria ficou
ieu muito digno representante em

constituida dos s1's, Oscar Ca-
noe'O Estado, o DO. Interventor

,_ . ,

Dr. Nereu Ramoa, por meio de um mlsao, preSIdente; Heitor San-

dos 6rgãol por �le criado e que, tos, vice; Mássimo Martinelli,
honram a Rua esclarecida ad"'!i- secretário; Comaridante lVlan-
niatro.ção, o Departa.mento de Sau-

b t
'

.

de Pública do Estado. repartição ne ach, ,eSOUrelrO.,. '

da que, pelo. Bua organização exem' P8:ra dIretor artIstIco fOI es

pIar, muito nos devemos orgulhar colhido O consagrado amador
• c cuja fre�te. se acha o com. Tadeu Silva, figura de relevo
petente prohs.lonal D;. Benom

nos meios artisticos da capi-
'Laurindo Riba., aabera, estamos A '

certo, logo que estes �átos che' tal. O corpo c�mco conta com

guem a) seu conhecimento. tomar O concurso, alem dos n1embros
a. prQvidêncial que êlei merecem, da Diretoria dos srs. V. Reis
'além de cassar 011 direitos _cedid.o� Jani Castro,' Mário SChmidt:
por um contro.to que nao esta

J
-

F' Al" R'
lendo cumprido, entregando a sua oao rame:> .clmIr� a�os
execugão a umo. pessoa honrada e das srtas. Ivone Cata0, cUJos
que não pen.e unicamente no dotes artisticos já foram con

modo mail fácil de fo.z?r fortuna sagrados pela crítica Vanda
ràpi-damente pouco se lmportan�o Reg'ina Vera Regin� e Olga
com a dor e a desgraça do pro' I

. _, .

ximo. Camlsao, e da sra, d. Mana
SIDNEI NOCETI Silva.

Por proposta do sr, João
Frainer, os jornais da capital
foram considerados membros
natos da Sociedade, A extréa
da S. A. T. será nos começos
do próximo mês, com ,a notá
vel peça em 3 atos, do sr. João

Aceitam-se encomendas em

i
Frainer' - A Virgem dos La-

" R quaAlqun�tr qGu:rnl'btiadladdl'e'58 bios de Mel. Felicitações á nó-
'ue 'o 1 a... "j vel agremiação artistica e vo-

,I FLORIANÓPOLIS II tos de constantes triunfos ar-

...�__"!II,..., I!IIcu...__, -__.:.: ti�t�ÇOfl.

LIRA

A

Sociedade de Ama
dores de Teatro

Bronchite
Friccione este poderoso unguento no
pescoço e peito, Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medícínaes, que V.S.
respira durante horas. Solta o catar

rho, allivia a congestão, e toma
mais facíl a respiração.

, Prefirõ' uma parte de seu
Auxiliar de escritorio, com trôco em "Selos Pró Doente

ncções de contabilidade, f'n Pobre do Hospital de Carlda.
contrará oportunidade em uma de". e estará contribuindo para
Empresa, com escritório nesta que êle tome mais um pouco
capital, Escrever carta do pró- de leite, tenha melhores medi
prio punho, endereçada ao cui- camentos, mais confôrto no
dado désta redação, para «Au leiio de sofrimento, etc. et, ,. �
xiliar de escritório , dando re., (Campaha de Hllmani. �d.
ferências. Sv-l do HO!!lpit&l de Caridade).

CÃRTÃZES�O'm ,

Acarí Silva
Deflua, hoje, o aniverllário nata

lício do ar. Acarí Silva, digno ge
rente do Banco Inco nesta capital
e dellcatado elemento nos meios
social e bancário do Estado.

apêlo
Esteve em nossa redação o snr.

Fridolir o Schmii t proprietário de
u:n caminhão de transporte de
cereais, para o abostecimento do
Mercado Público, pedindo pr09i
dencias por nosso intermédio às
Clutoridades competentes, contrCl a
falta de pneua nesta praça que o

obriga a parolizar 09 seus lIervi;:oB
em prejuizo da população da co·

pitÇll.

,Um

Paulo Marte da Silva
V� palaar, hoje, sua data nota

lícia, o ar. Paulo Marte da Sil�a,
funcionário da Prefeitura Munici
pal de São José.

Completa hoje duas primaveras
a galante menina bis-Maria fi·
lhinha do sr, Florisbelo Silva'.

Regina Célia
Asainala a data de hoje mais

um aniversário natalício da ga
}ante menina Regina Célia, filhi
nha querida do sr. ccp, Aldenor
Maia, do Exército Nacional.

Falem an08 boje t
o sr. Jesuino Moreira Correia;
a Brita. Mimi Fraga;
o menino Frederico Manoe}
Silva Neto;
a exma. Rrc.

michieli;
Lorena Pereira

a exma. ara. Olga GarofaHa Corn
pcs :

a menina MOl'ia-Lina Iconomul'
a Rrita. Nilsa da Luz Mohr.

'

Nascimentos:
Eliane

Eltá em feataa o lar de sr, Os
cor Brandão, funcionário da fir
ma Haepcke S A.; Comércio e In
dustria, com o advento de uma

rohuata garotinha que recebeu o

nome de Eliane.

EMPREGADO

E .m

.6 na

I SERVIDORi
[a maior organização rv

g�nero neata capital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

____II ••__-..',i"JiIII

cs.

Preciso-se grande quantidade de
borboletas azues, conhecidas como

MORPHO AEGA. muito comum no

Brasil. Paga-se a dinheiro qualquer
quantidade. Paga-Ie Cr$ 2,50 por

cada borbolheta MORPHO AEGA
em bôas condições, Resposta. para:
- Butterfly Co., 297 East 98 ;.
Street, Broocklyn, New York.'

Escreva via aerea,

da Estabelecimento
Crafico Brasil

PRECISA-SE de um corta'

dor de papel, paga-se além do
salario rrinimo. 3v 1

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

HOJE

CIHE
A's 5 e 7 1/2 horas

SESSÕES PÃO-DURO
Camisas, Gravatas, Pijames A FOX apresenta um

Meiasdaa melhores, pelos me- QuemDores preços s6 na CASA MIS'
CILANEA - Ruoe. Mafra, 9

Confecções
de

Gravá'as

f�EMORROIDIS
tJt, ,j.plcifift1
a/iv;ll Ai dÔ'r,j
""it4 AS

iHfe�fü,S
A açllo benéfica 4. Po

mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to-
08 08 caso! de Memor.
roldes, é imediata, alivia
a8 dOrel t OI pruridos,
acalma e evita 8S compli
cações infeccioBas das ul
cerações e varlze� hemor
roidais. A venda em t.das
as Farmadas tDI bi.oalal
com canúla especial pata
facilitar a aplicação.

dos filmes ml:lÍs emocionantes do

Vicky ?
Betty Grable, Vi �tor Mature e Laird Gregar

NO PROGRAMA
A CIDADE E A SERRA Nac. C()op .

Preços: 1,00 e 0,70 Imp. lO anos
• • •

matou
com

CINE «(lfAPERIAL)�
A's 7 1/2 horas

ULTIMA EXIBIÇÃO
A comedia que vOlta para

Irene,
matar saudades:

a teimosa
William Powell, C�lrole Lombard, Mischa Auer, Gail

Patrick e Eugene Pallette
NO PROGRAMA

OBRAS DO ESTADO NOVO Nac CooP.
Preço único. Cr$ 1,50. Imp. até 14 anos

•••

Amanhã no Odeon. às 5 e 7,30 horas
O melhor e mais humano dramtl de enredo reH�ioso até hoie

filmado:

O milagre das rasos
ou «SJ(NTA TEREZINHA 'DO MENINO JESUS),

O drama completo de Santa Tere�inha, desde o seu nascimento>
• em Alençon, �m 1,873, até a Ilua morte nQ Convento Oa.rmeJita.

MAN,ZAN
PARA HEMORROIDl$
Um produto De Wlu'

com

I

,_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEJA SUA

'945o ESTADO-Quarla"feira. 23 de Maio d.

PROPRIA

G

t��
P Ha sotnrnentos que sadélo para suas vitimas.
fazem envelhecer. E as Defenda-se contra esses so

Senhoras, que deles pa- Irimentos, que sào evitaveis.

decern, o sabem muito bem. Use A SAUDE DA MULHER.
iaes são as irreçulandades Regulador, tônico, anti-dolo
no funcionamento do deli- raso, o poderoso remedia
cada organismo Iemimno.
como excessos. faltas, pe
nodos dolorosos: que tornam
certas fases do mês um pe-

traz no nome o resumo de
suas Virtudes. A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de
saude e bem-estar.

�. .

Â SÁUDE DA �fULHER

o Sindicato dos Trabalhado
res na Indústria de Marmores
e Grarí ítos dirigiu um telegra
ma ao Chefe do Govêrno de
nuncíando a reorganização de
um grupo nazi-integralista.
Declara, até, a existência de
um manifesto que teria sido
distríbuído entre os atícíona
dos ao credo verde.
Ha nmítos dias já que o rea

grupamento dos remanescen

tes desse partido vêm preo
cupando a imprensa, tendo
mesmo alguns jornais institui
do euqnêtes com o fim de sou
dar as opiniões dos leitores sô
bre a eonvendência ou não de
voltar a funcionar, no Brasil,
aquela facção política, que

I tantas preocupações e desgos
tos causou ao País.
..

Mas será mesmo permitida a

reorganízaçâo dos "camisas

verdes", depois de todas as

tropelias que provocaram '?
Bem sabemos que o País es

tá
.

voltando á democracia, e

que nesse regime, todos os

credos políticos devem ter li
berdade de ação. Quanto ao in

tegralísmo, .cujas característí-
. cas são as mesmas nazi-fascis
tas, contra as quais combate-
mos nos calmpos da Europa, 111
não é de se esperar que tenha U
permissão para se reorganizar. a
O sangue derramado pelos 110S-'

sos bravos patríCios, na Itália.,:

.d.e've. �hereeer res:peiJto e. cons�[deracao do povo bralSileiro, \.f =- �
fato �do Brasil' ser democratai'
nao

... -'.
" i

..mPlic.a
em

COllse.lltl'r qU�.um nazista ou um. fascist
1qui se esta,beleça e continue
.·provo('.ar no\'as desordens. \

E '3. feição integralista

f,"idêntiea; � um desdobrament Idaquelas dOl�trinas nefa?�a s

contl'a as quaIS o mUllldo CIVlh
.zado tão bravamente luto'Ll.
(bo Jorna:l :do B r a s i 1, qe
.20-5--15) ,

I

Voltará o

iategralisd)o ?

No bar e no lar
KNO'T

.

não deve falt.ar

,."

4parêlbos elétricos

Expansão do comércio britânico

·"1,..
,_......

I
no sul dos EE. UU. 50 L b I'· CI'·/ Plan�-O;:::\s��b��C�;! em °cenn��'� ��\�t U/lII., a ora orlo InlCO
'regional de mercado de artigos � ��.britânicos em DaHas, no estado de I§ � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
Texas, Estados Unidos, foi recebi- �. _ o'. '._. � (em frente ao Tesouro do Estadodo com grande entusiasmo pelo co-

_

mércio local. De acordo com esse
I RNRTOnO PRTOLOGICR5 FI

..

o' oüsplano, os exportadores britânicos Orla0 ptratarão os Estados Unid'os como Juma área composta de um grupo
de mercados separados, com ne
cessidades variáveis, êm vez de
centralizar todas as vendas cm No
va York, O jornal "Dallas Mor
n ing 'News" informa que as novas

propostas toram muito bem Tece
bidas pelo sr. Roscoe Thomas, pre
sidente da Comissão de Comércio
Exteriór da Junta Comer-cial de
Dall as, Os artigos de louça e vi
dro. britânicos, cn1ja alta qualida
de. é tâo apreciada, serão as pri-

I
mcir as mea cadoríus a serem atin
gidas pelo novo plano. Logo que
as conddções o permitam, começa
rão a ser exportadas os artigos de
couro

•

e outros produtos caracte
rísticos da indústria britânica. no
táveis pelo seu perfeito acabamen
to, De acordo com esse plano co

mercial, serão lançados artigos de
tipos e estilos condizentes com o

gosto dos compradores do sudoes
te dos Estados Vaidoso J, H,

I \-IcGowan, ministro hr+tânico nos
Estados Unidos, declarou, recente
mente, em Dallas, que o esiad,o, de
Texas é considerado, na Grã-Bre
tanha, como uma das zonas mais
sucesptíveis de progresso nos Es
lados Unidos, O estabelecimento
ali de um importante centro
acentuou ele - contr i lmiria aui

piamente para as relações comer
ciais anglo-americanas, esíabele
cendo contacto direto com os mer
cados inglêses.

I

'''''Fõ;N-'T-U-R-A-S--E--U-T-E-N-S-'-l-IO-S--P-A-R-A-':1. OURIVE'S E RELOJOEIROS
Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores

Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e

pra-I
tear Cordas, vidros para relógios, ele,

Preços e prospectos com a

CASA MASETTI
Rua Semir.ário, 131 - 135 - São Paulo,

I Associação Vomercial de Florianópolis
.

Convite
A Associação Comercial de Florianópolis convida aos

seus associados e aos interessados em geral para assistirem à
palestra que sob o tema «Impressões da Conferencia de Tere
zopolislt far ã o prof. Odilon Fernandes. secretário geral da As
sociação e seu representante naquele grande conclave. quarta·
feira. 23 do corrente, às 19.30 horas, :na séde social. à rua

Traiano, 13 - sobrado, 3v-3

de

A Instaladora de F'lortanó
polis, à rua 'I'rajano n. 11, avt
,�a a sua distinta freguesia que
Iíspõe de operários habilita
los para executar instalações
.le Luz e Fôrça em geral, for
uecendo orçamento grátis e

<em compromisso para seus

-erviços.
Possui também oficina espe

:;ializada, com técnicos nrotís
síonaís, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
ele motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
togaretros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

i
I

-

(
(

Não se aceitam hóspedes
portadores de mol estias

contagiosas

Um tipo de «avião familiar»
e suas vantagens
Londres, (B. N. S.) - Uma em

presa de construcões aeronáuticas
inglesa construiu" o Upa. perf'e ito
de "avião familiar", barato, de f'u
ci,l direção e aterrissagem simples
- informa o "Dai ly Herald". Es
se avião é o "Messenger", proje
t.ado or iginalmente pela Miles Air
craft Lim i ted

. para serviços de
guerra especializados, Segundo se

anuncia, 'o "Messenger " é o tipo
de avião ieleal para vôos particu
lares e, pcaticumente, dotado ele
perfeita estabilidade (I segurança,
(� um aparelho monoplano, de asa

baixa, que pode· levantar vôo e

aterrissar no espaço de apenas ao
jardas com vento a 5 milhas por
hora, Equipado crno um motor de
140 H, P., pode atingir uma altu
ra de 50 pés n urna distância de
138 jardas. O "Messcuger " já foi
submetido, com êxito completo, a

experiências das mais variadas, e

elas mais enérgicas. Em certa oca

siâo, foi lançado de encontro a.
uma rede vertical, resistindo as
asas ao impacto" antes que o apa
relho caísse ao sólo. Não houve da
nos, de qualquer natureza. Mesmo
quando transporta pe.ssoas - o

"Mcssenger-" é um avião de quatro
lugaces - levanta vôo apenas em
-iito segundos. Sua velocidade mé
dia, em viagem. é de 94 milhas
por 'hora e sua velocidade máxi
ma 120 milhas por hora. Outra
grande vantagem do aparelho é
sua economia. Com deito, o con
sumo de gasolina é somente de
se is galões por hora, Graças a isso,
nade ter um raio de <leão conside
rável para os seus objetivos, ist.o
é, 550 milhas.

Dr. H. G, S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L, Gil COSia Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina. Exame para verificação da gravi- Idez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele 1 boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
�utovaccinas e transfusão de sangue.

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

Julio C, Bousfield e senhora
participam a seus pe:
rentes e pessô.as de suas

relações o contrato de
casamento de sua filha

MARIA DE LOURDES
com o sr. José Avelino

da Silva.

Avelino Francisco da
Silva

participa a
-

seus paren
tes e pessôas amigas o

contrato de casamento
de seu filho JOSE' com
a senhorita Maria de
Lourdes Bousfield.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina. Município

de S. José
(Viagens diretas ou' via

S, Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

I Maria de Lo� r;-;J�II no ivos

I
Estreito, maio de 1945

---- --1
3 v.s

o ír)ElHOR DOS mELHORES

Nove mil túmulos !
Roma, 21 (R.) - Está ter

minada a construção do cemi
tério dos soldados poloneses,
que oaíram ·na tomada de Mon
te Cassino, há exatamente um

ano,

Nove mil túmulos dispostos
anríteatralmerste, cavados no

rochedo, sôbre o qual erguem
se as ruinas do mosteiro me

dieval, t.estemunhamdo o valor
dos poloneses, que tombaram
alí no dia 18 de Maio de 194'J,
abrtndo o caminho para os

exércitos aliados para s e II

avanço e vitória final.
Uma cruz gigantesca, em

cujo pedestal acha se esct.lpi-
da a Aguía Branca, que esten
de seus braços, projetando sua

sombra sôbre os montículos
que abraaugem os restos 1ll01'
tais nos soldados que deram
sua vida pela liberdade do

COMPRA e

ImundO.VENDE _ _ _

Idiêrt;a: por- NOTICIAStugues, sspa-

n��!�lê!�ae���S' RESUMIDAS

1I1;:,c N S, t(� 1111;

NOVOS e
USADOS

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Químico, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, milHar e novaI, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metafurgia,
i:letricidade� Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulico, Alvenaria, Agri'
eulturc, Veterinário, Contabilidade

Dicionário., etc. etc.

- Foi feito um severo apêlo
pelo Comando Aliado de Ocu
pação, afim de incrementar a

atitude de vencedores contra
os alemães,
- É ainda completamente

desconhecido o destino de vá
rios próceres do· nazismo, co
mo Hitler e Himmler.

\

* * *

- Quisling entrará breve
mente em julgamento, em sua
terra natal.

* * *

- Anuncia-se que colabora
cionistas dinamarqueses serão
julgados pelo Tribunal de Co
penhague, na próxima segun
da-feira,

- Estão sendo transferidos
para o Oriente, belonaves bri
tânicas, que incrementarão a
guerra total contra o Japão,

* * *

- Uma das sitvações mais
criticas que a Europa liberta
da terá de enfrentar nestes
próxi�nos meses, será a da ali
mentação da população civil.

441. CArl.,At.tt
,(g FESTAS DE MAIO - A PARTIR DE 7 DO CORRENTE - A «CAPITAL»

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

redução nos preços.
AGUARDEM! APROVEITEM!

I

r
I I
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Onde estará almirante Doenitz ,o
tONDRES, 22 (U. P.) .. UM PORTA-VO Z DO N. 10 DE DOWNING STREET DEC LAROU QUE NÃO SE CONHECE� ALI, ()

I)ARADEIRO DO Al.MIRANTE DOENITZ, E QUE '�PODEIS ESTAR CERTOS DE QUE ÊLE NÃO ESTÁ CONFERENCIANDO

COM O PRIMEIRO MINISTRO".

O lE II ....II lEIOgia.d� pelo .�befe O ESTADO_Esportivo
. � ill (IJ.I <IJ) I do

Gabmete MIlitar O dia das lições
Rio, 22 (A. N.) - o Gene- Até mesmo aos olhos do par'

ral Firmo Freire Chefe do Ga- tidarismo, que se finge estrá

binete Militar d:L Presidência
bico para negar os ma.ü,_pul'OI

D ,....
verdades, ali duras hçoe51 da

oca da República, enviou ao MUllS- regata de domingo foram per
tro Arist ides Guilhem, o se- ceptívelll.

guínte ofício, elogiando o ca- N.inguem poderá de9mer�cer o

oitão Artur Orlando de Gus-
rrrurto qu,,- se pode extr_�lr do ..

, quelas tres voltai ao trlangulo
mão: . da baía norte, para aproveita·
- "Por ter sido promovido, menta em futuros competições.

foi exonerado ele ajudante-de- AOII dirigentes do «Veleiros».

ordens do. 81'. Presidente da
ficou a certeza de que o «Iate»
também pode vencer com bom

Repúhl ica O «aprtào-de-corvê- vento, pois, para tanto, tratou

meios sociais, ta Artur Orlando de Gusmão, do preparo fiaico de seus ho-

O corpo do ilustre militar foi removido paca o clube Mili- of'iclal que se recomenda pela rnerts, enquá.nto as obsel'voçõ8I
ta]' de onde sairá o féretro para o cemitério de São ��.ã_o_�ati:sta, sua cultura, viva inteligência, �:p��!oeier�:h%:�os��:za�ec��

lealdade {.� dcd icacão ao servi- Ao <date». a vit,ória de Rafael

ço. Sua gentileza "no trato e o deixou o sabôr duma decepção
seu espírito de escol, grangea- e o comprobação da inexistên'

ram-lhe O r-omceito (lue desf'ru-
cio dum possível «bicho papão»
na hist6ria da vela cotarinense.

ta entre os seus camaradas. Na noite desse mesmo dia.
Por esse motivo, o sr. Presi- na palavra sincera do dr. Co'
dente da República mandou valcante, traduzindo veemente

elogiá-lo, o que faço com íntí- apêlo, foram reforçadas as rioa-
- sas críticos 00 clubismo desu'

111a satístação ". gregador. Falou êle aOil ouvidos

du�a grande asaembléia, re

presentada pela elite do esporte
elegante. A julgar pelos aplau
sos obtidos. não podemos duvi
dar do êxito de lIua exortaçã.o.
Juntemos às lições desse dia.

a sinceridade do nossas palmas!
Caminharemos. então, a pas

SOIi largos, para o triunfo me

recido,

Carta de um expedi
cionário bra5i1eiro •
Cruz V. Brasileira
São Paulo, 22 (A. N.) - A

Cruz Vermelha Brasileira. fi
lial de São Paulo, recebeu' do
soldado Alfredo Forte, inte
grante da FEB na Itália, a se

guin te míssl va: -- "ltália 28
de alrrIl de 194G .- Cruz Ver
melha Israsüeira. saudacõss.
Recebi sua encomenda no dia
9 de abril, a qual me causou

surpreza .e me deixou conten
r íssímo com a boa vontade que
demonstraram, À distinta Cruz
Vermelha, que muito tem feito
para o bem da FEB e para '3.

era ndeza do nosso quertdo
Brasil, os meus sinceros agra
.lecímentos.

Maio de 1945Florianõpolls 23

Faleceu Souzageneral
Rio, 22 (A. N.) - Faleceu subitamente em sua resic1êneia,

quando se preparava para sair, o general Emílio Fernandes ele

Souza Doca.
O falecimento do ge,neral Souza Doca, que era diretor da

Inetrulêncía do Exército, causou a mais viva consternação em

todo o exército do qual era ê1e uma das figuras mais marcantes

causando, 3;0 mesmo tempo, o mais profundo pesar em todos os

o

Resenha Forense 'Notícias do Rio
Julgamentos realizados pela Câma- Grande do Sul
ra Criminal. em sessão de ontem Homenagem ao

prese Vargas
P. Alegre, 22 (A. N.) - A

população da cidade de Saran
di, neste Estado, vai prestar
significativa homenagem ao

Preso Getúlio Vargas mandan
do erigir o seu busto 110 prin
cipal logradouro público da lo
calidade.

'\lwlação cr-iminal n. 7.141, da co- - (Espccia l para O ESTADO)
marcu de Campos Novos, apelantes Empossou-se nu cargo de prr-í'ei-
a .lustiç a, .Ioâo Dias (1.(' Y:.rgas e apc- lo de P. Alegre. li di'. Clovis Pcs!a
lados (;l'I'�.!l<l() Bonato e a Justiça. nu. ex-diretor do Dcpa rl. Autôno
Helatnr () sr, dcs. Guedes Pinto e mo de Esf rudus dI' Hotlagern.
rr-visor () sr. dcs. t'I"IHH10 Sales. -

- A 30 do corrente, t()marú pos
Foi Ilegad() provirnen!» ú ambas S(' n() Conselho Arhuinisf rati vo, o

ajwlaçô('s que condenou João Dias d'r, Adroaldo :\Icsquih. da Costa,
de Yar?as a? .anos d,l' ,reclusã(), ta-lll!s_ígne juri:lta gaúcho l' Iidcr ca

xu l)enlll'l1elana de (,r;;; 20,00 e nas tó lico, recentemente nomeado C')!l

custas do processo l' apbicou a 111('- sclh e i ro daquele órgão da alIa ad-:
!lida til' segurança. delcnti�a de in- minlstrnçào :10 Eslado, O ato será I
í

crnamcnto cm colunia agrtcolu du- solene p lera a presença rias altas i

rant e dois a.nos e quanto Ger-aldo autoridades, para as quais jú estãDI
Bonato cunfirmar a sentença a.

bso- '(,llelo expedidos os

l'esppctivosllulória. convites.
Hocurso criruinul ri. i),21(j, da <:0- - Dentro rte b re ves dias apare-

marca d(' Porto Lniào, recorrente <:e1':10 dois novos jornais: Campa
Arist irlcs Santos \' rccnrt-ida a ,ÍlI�- nha e Curreio dli Noite. Eslc será o

liç,a, Helalor ° SI'. rles. Crhallo Sa- úrgão oficial do Pal'tillo Social De
Il>5 e re\'isor o SI', des. Guilillernw 1l\ocnítico, qne fará a propaganda
Abry, - Preliminarrnenl.e. foi. o i!n G:t1. Gaspal' Dntra, (' o outro

jlllgamenlo convertido em diligêll- será o órgão dos ('slllelanl.es da
ela, para qne os ant·os baixelll Ú co- liniào Delllocriltica X,af'Íonal l' fa-
marca de ol'igem, ;afim tIo dr, juiz ró a propaga,nela tio Rrigf1deiro
a quó "('forme ou mantenha o seu Eduard". l;�llll(,S. I ".".���������������
dl'spacllO - FOI, ontplll, nOllll'udtl pl'eff'ito

AJl('I�lÇ<1O criminal n. 7.142, da l'0- de ::\bl'crlino RallJos, () dr. Lecni.- I O Id ale tlllarc�
.

d� Campos Noyos, a))rlal,lÍrs das Cnplho de Sousa, então pr.efei t( e IS 8»
<I .Justl{_'ll. Pedro Alol1sll Enlllclsco to de .\l)an;dos da Serrêl, ex-Bom
til' Sousa c a;J)l'.lados Franeisco Gon- .leslls;, .

.

! Fomos, (lutelll Slll'lH'pendi:los
\�:l!\'('S c '�, jll.Sll�a .. rh:lat�))' o S:." de.'�·11 -.

ll'l�l o�tl;t�),I,lllli
..
S�'l1s'lveiS n�e' �'Jlll, <I apr('selll:�çã'(), lIdos jo.\.rCIl$lll_1ano Sales e I e\ ISOl o �I. de�, hor,ls, SlI, (�(I,j. I e\lIlH. d. Joan :'ien I{osa e Art ::\lelo aluHos do

ClIlIhel'llle Abry, - Dado, provI Becker, arcel)lspn metropolitano, Inslitutf) de Educação' de Flol'iail,')

l��ent() l'I.�l :),II:t(', yOJ: \':)�O �I(' pre"1 que se �ncoll�rn" seriallJ(,l�tc l'l1f�r-! polis,. (.10 pl'imciro núJll('ro de �eH

\ ,dpJlC,!1 a JPllasno �ntel posta por II�O e que, p01 ISSO, tl:lIl slflo Il11UÜ)' .luf·nalslllho "O Idealista" ór"'úo
Pl'dl'() .'\!IJllSO fra'nclsco !l(' SOllSlí \'1$1I<ld',. ,.

I ()ficial rio (;l'l;rliio Cullnral' "pr0f'1
j)�ll'a cOll���nú-l() ,u 4 ,al1l�s de' I'e'du-, - �'alecell l'll� [{.ilJeil'ão Preto Antonieta de Barros".

'

S�to l' e�l.nfI1'1l1ar a :.lpelaç'ao de Fran-' ('01118·+ anos de l�latlP, o mais unlí-, Disselllos "surpl't'cndidos" Visto
('lSCO ,('l:�l�'alv:s �Jl:C II al�s'().';'elL .

I �:' �I:]J(). do Bmsll: .�L :Alhert'o Gon·! que �lã(l esperaY<U1JOS [osselll os 110.

Apebç,tO Clllllll1al �1. ,.41!), <la 1"l(\.es, flillO do ,P,n,ma (' lJUI' r('-! vos Jo"ens allllgos C<lllazes de toro
l'Olllal'C'c, I,l.f;' HI�) do Sul, apelan'I<' presentou SPlI bslado nalal no Se-I nar realidade lima C'lllprcitad<l ,ie
Hodolfo hlrm'tll e apt'lada, 0 .JlISLJ n,a�o Fedl'r�l, sl'ndo uma rias lllais II tão grande vulto, cOJnO trazer à
ç':1, ({l'lalo!' () sr. eles, (,ull!)crme :)�J!hantes hguras do Clcro Rl'asi- lUllle um jornal.
AiJl'y l' fl'\'lsor () sr. <leso Guedes t('lro. F'Jtre!ant() "() I{!'eall's'l'" " ".+:

I)' I ('
.

I '1
. a ,U �S"l

I n 0:.-: ,.ou \'ertl( o o .ILi g�lllen�l) COllH,) uma afirll1ação insofismú ve!

�'Ill. <1illgeuc.w, parll que o reu Sl;.Ia, "asou-se na prl·sa-o do qmll1tc) é capaz a 11l0cict<ldt' estn·
Inllmaclo da sentença lJli(' II co:,u,· U diosiI de no�sa lerra.
llOll. Que seus anillladores niio eSI1lUI'('·

Paris,22 (C. P,) - Lêol1 Bllltl1. o çam ante os o!Jslúculos que, por
chefe socialistn francês, til' 7'.!. <11; 'lS ('erto, advirào l' consigam fazer do

lie idade, e ex·prilllcíro lllinistro ,la
".o Irlealista" realmente o ideal da
classe, eis o que lhes almejamos,

França, que acaba de rl'gre��al'

após quatro anos til' ('ntiveil'o 1',1

Alemanha, reveloll que ('011 i r;Jili
l1latrilllonill ppla segunda \'CZ dn-

Francisco (arlos Regis
e

Arletre (c rbetta Regis

UIMlilnl:ufflUIHJj).
'Í IU.lS QlJK D

NO)(� i VIl
.1)( B o Lof

têm o prazer de per ti

cioer aos parentes e pes
sôas de' suas amizades,
o nascimento de um zne

nino. que na pia batis
mal tomará o nome de

FLAVIO

Fpolis" em 23 ,- 5 - 945

VELEJADOR
•

NóS, OS DA VELA ...
._- Precisas tiL' fazer isto, Xiin im,

porta, mesmo, que envolvas o lacu

nome, me não deixoll I) cargo I.,illl·

p!esmente por egoismo. Quer. a

Iodo custo, ir ao Hio . , ,

- ::\las. Fl:ívio, nàu podemus fa

zel' tal ('oisa, .:'\ão inlDrlTta êlS illLen·

çiies Ito rapaz. TPIlW;, por dt'VE';' de !Ab---'cOllsciellcia, (LU!:" rC'C{)n�leCel' �;(,lIS
- er.o

lné>ritos. Perder rasculllj(j,s e 111111

"crónico" dos s('crelários'. ::\'fin ('(l.

lI1entarei o assunto, nada dIrei!
. , . e () 'amigo do Ftú\'io u\lda uis·

se! Ou disse?
'

--

PODAOSO .4UD-
LI..ü NO TRATj,..

MENTO D.4
(

o

voluntariado

SEM ADRIÇA ...
- Enl.tw (l SilllilS vai ao Bil

o Haf:.tel? �ras êle é do late e

fael, rIo YpJril'os, ..

-- Tens razão, �'fas em se tl"l:;;n·

do da Ilussa \'da no exterior, l'stit

tudo belll, Cooperemos amigo!

Do sr. te,n. ('el. Nilo Chaves
Teixeira., d.igno cmt. do 14° B.
C" recebemos um oficio cO'mu
nic�ndo que, de cOimformidade
eom o aviso 2.348, de 16 dp
corrente, do sr. .:\1inisltro da
Guerra, acha-se aberto o vo

luntariado para o preenchi
mento dos c].aros existentes
nos Corpos de Tropa e Form�
ções de Serviços, decorrentes
do licenciamento de reservis
tas convocados, em todas as

Regiões Militares.

(,()ll�

na,

PURO VENENO!
- O Cún{'o, desta vez, vai :lO i tio

sem "ajuda rie cllslo" !
.
- Isto é malriade, Agora. o Lo. Ú,

sim. Só cavando a reeleição! Afé CR$ 300,00
" Precisa.se alugar uma cala nào

Missa. de pra-mel-ro aDI-versa'fl- �\, muito distante do Coleqio Co�aÇao
I! de Jesús. Pagarnoae até CR$ 300 00

EuclIdes N. Pereira, Almerinda e Darcy conVida�_,
mensais. Cldaantadamente, :Dão�l5e

P?r êst� m,eio, aos parentes e pessôas amigas, para a5S II d:f;�:�cias. Informaç5e. ne.ta Re

tIrem a MIssa do primeiro aniversário de falecinlento le ., -
-- ................._._-_._-_

sua espôsa e mãe. DI.TZ Hoje, 4a.-feiro. à.
ONDINA GOMES PERilRA

K 19,30 ho.ras

. .... .. .. _ _

illente l'SpOSfl do ('lln!wcido advo- que será rezada na C t d 1 M t I't I S
Sessões da cama;radogem

I .

a e. ra e ropo 1 ana. no a tar do .' Claude Rains, Ralph Bellomy, Wo�-

eh R
gal o frall(,�s Henri TOl'res, ql1(' se C -

d J
..

.

egou ao 1'0 ',lcl)',l
oracao e .e5US. no dIa 26 do couente. sábado. às 7,30 ren William. Bela LUNosi,' Lo"

atLlaJlI]l'llll' nos Esladus rni- h A
" ..

\los.
(lIaS, nteclpadamente apresentam agradecimentos a quan Cho.ney e,Evelyn Ankers em:

Rio, 22 (A, N,) _ Via a,érea
tos participarem dêste ato de piedade e caridade cristã. ti .

O LOBISHOMEM
)
Um hlme altamente chocante,

���(;���l�t0o c1����tl��_�i�_�����;�;� Prossegue, pacificamente, a ocupaça-o da Istrl·a. td:�fto.o ��s :;e�r:ar�.: ;�v�� a::
[1, Cro'.'e Coodwin, ofidal da r,
l'ese�'va da Ma�'inha Bl'i�ânica, Homa, �a ,r, j).) - Os ingleses '

OC\Lj)'H;�ào 'lU"lo amerlcatlfl ('sl'l '11 I,Eeprcnto.ndo" Mo.tando., A.lul-
c' n'll'h' -@llJ('rit:tllospl'-flss('guem"llltódaalinha}Ja,ssalldopeJasci.eI· r','t 'J -'1 -

1
. l seI -"I tando.,.

que comdnzill o pl'imeiro caça- oCllpail.do, 'lac.ifi(,:lIIIC'nÜ:', ,ufanci<'.s 1 1 I
o yi a n.a �as�' a el�lH (u "d.ip 0- � CENSURA: Rigoroaamente proibido

I f
' .. - ,ai es OC1I1pa( ..s j)(']os jugoeslavos, Ill.m:w e cortlJalldade'. Ac.rNbla-se ate' 18

minas empregac o contra as a- p:'I'I{',; da lstl'i:l. <\s IlirlÍs I'('cl'nle:, sem qlle rl'gistl'llSSenl <luais(luC',1' di- d l' "d 1 anal,

r
.

f'
-

I' I
(IU(' essa. otl1l-a o mm e.nte .da I8- N B, - E' necesscsrio tro·er troo'ado

1110sas minas nlagnetica.s.. O ca- ln Ol'lllaçoes sa 1('11 am (lUt' ()S an ficllldarles de partr' a pal'tl'. Os pa· tl'la desaparC'ce elo ('.artaz-, ficando _

�

pitão ele fragata Goodwin ('0- glo-alllt'rieanos j:'t SI' elll'()lltl'alll pn- tl'iotas jugo('slavos, na maioria dos rll'finitivamentl' estahelec.ido que o r .
. ,

tr.l' Triesle {' (j-orizb, Os Ianques CílSOS, ()h�e'I'V::;1ll (;on, curlasi:If.lde G t" ROXY HOJe 4' f à
mandOlí o primeiro avião que rlos n,l,·',I'.'I(.',.s l'rl','rl(_'llI '.II·S· c,',aso. em ques aq s�IA'a t.ratado. c 1'0' I ' . eu'o, II

. " . avançaram a;'!õMl111en[u norte' - ameriC'ano. A solvido pela C f d P \ 1930 h
entrou no ,porto de Tripoli, na _

...

"on erenela fi . azo "
oral.

S
.

' Utima exibição

�t��il�J;i[;����J�;!.�J M�jl t��:,IInl1i411R :::o�:o::��� �: :����E1\}�����:
�if��:����f}E}I� III�R" ti!.;: I�'flR �::R�CC�:�U:: ::��l�;:��;:�l�

Oscar Brandão
Senhora

e

rante sua prisão, d('pois (1U(' os llH

zistas cOllcec1eralll lJl'rmissão i.t sua

noiva para ir it Alelllanha com p-que·

Ie fim, jiarlanlt' Bllllll, foi tlntel'ior-

participam aos parentes
e amigos o nascimento

de sua filhinha
ELIANE

ocorrido a 19 do fluênte.

Foolis, maio de 1945

,
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