
A Grécia
-

vive num ambiente de terror
LONDRES, 24 (U. P.) -- A Grécia está viven

do num ambiente de terror sob o regime de Voulga
ris. Foi o que informaram membros da Federação

Maríttma da Grécia. Segundo os mesmos

informan-jVêrno
grego está perseguindo todos os democratas

tes a cen�ura exerc�d� pelas �u�ori?ades �r�e�as ím- conhecidos. Acredita-se que já foram presos mais de
pede a salda de noticias de violências políciaís para

,

o exterior. Revelou-se, iguaJmente, que o atual go- 10 mil pessoas, consideradas ilnlimigas do governo.

.

-

lOS mais pesados ataquesO Manila, 23 (U. P.) - Foram fôrça aérea, que os avíadores,
desfechados, ont.em os mais

I
de volta do, ataque récord de

pesados ataques aéreos jamais I sábado ultimo a Formosa, de
Iancados contra Formosa, em clararam ter afundado 6 na

quatro meses de golpes cons- vios e 36 pequenas embarca-
tantes dos bombardeios ame- cões e ainda danificado 14 ou

rícanos. Enquanto isso, os s01- tros navios de todos os tipos.
dados de ilIljfantaria dos Esta- Um total de 9 mil toneladas de

I I. dos Unidos desbaratavam 500 explosivos foi lançado contra
Ano XXXI Florianópolis - Quinta-feira, 24 de Maio de 1945 • H. 9381 japoneses cercados no centro R,S índustrias de guerra, aero-

�������.�_� �__� � �_�.�__�� da ilha de Luzon e avançavam dramos, transportes e instala-
para se unirem a outras tropas, ! ções militares da ilha desde o

•-) REG ·RESS�U- D \ L-' E -8
em Mín.ianao. O corresponden-' primeiro golpe dos bombardeá-

.

r
te da Assoctated Press, Russel [dores das Pílíplnas, a 11 de [a-

_

. l
.

t _ .�.. Brines, informa, da base da neiro.

Grupo Escolar
Lauro Müller
Um dos primeiros estabeleci

mentos escolares modernos, e

rigidos em nossa terra sob ori
entacão do saudoso professor
Orestes Guimarães, que fôra
contratado pelo governo Vidal
Ramos para reformar a ínstru
cão catarinense. foi o grupo
Lauro Müller.
Sua fundação data ele 24 de

maio ele 1812. Completa êle hoje
portanto, trinta e três anos.
Nesse terço ele século, muitas
crianças por ali passaram, pre
parando-se para a vida. em que

Fala'· a mõe de UIn herói ����ta�a���Oe�I�;I��la�n��Sil�� Esperam a evacuaça-o de Dorllhol�h S' 1'\o transcurso dêste aníver- U I na
Rio, 23 (E.) - Os [ornais �ntrevistç1]'am hoje a .s�n ora .. 1lI:ma 8a'I'I·0. pOI·S, "O Estarlo" saudá a I L 1 ?4 (lT P) A· I 13 1 I I

A·

Reszk mãe do tenente Apolo Mlguel Reszk. que foi ferido na tomada - . one 1'e8, _

.

J. •
-

.

emls�ora c e 1'uxe as reve ou, c e aCOl'CIO

de lVI�nte Castelo merecendo receber das mãos do general
_

Lucian direção�. o corpo .docente da-

I
COlP. fontes autorizadas, que na Dinamarca se espera que os russ 'f;

T t I' t do QUl'lltO Exército .�, 111"1'01 condecoracão ame- quela casa de ensino, que tan- iniciem ainda na semana em curso a evacuação de Bornhclm, ilha di-ruscot ,. comanr an e L .P-, U"C
-

• ti" ., 'J ..

" S .. cf" ít a que é víuva residindo no Brasil ha trtnta e o aonra o nosso apare, .ia- namarquesa na entrada elo golfo de Bothnía, ocupada por paraquedis-llcana. ua pro",em or ,
. .', .Ós: '·c . ,. , _, mento escolar ts I d· t d f' Iseis anos, sem nunca mais ter voltado a ::;uayatlla, � Sll�3. mostrou- . àS ·USSOS, IaS an es o .1lTI ca guel'r._3_.

_

se satisfeita com o êxito alcançado por seu fllh?, .

pois alem de tudo,

G· R d d
·

�:����to�us,,:'q:::hg: g�;e��a;�Ía'j�':'����i%�,��;f�a� ����:;'uilrJ:d��;: I te rIUg e uns te t esIafiam na lng Iate rra
ReàÜladõS�"õovos

- ·

ávanç-õS ;��!:!::f;':�:,���:�L�����llit�:��:�s� h��l��!�:���� ��::��=
. do hoje. Fontes fidedignas di-] Inglaterra. O gordo chefe daGunm. 24 CU. P.) - Os norte-americanos l'eahzar�m _.noyos avan- I

cos ao sudeste de Aahla, ultrapassando Onab�lru para isorar completa- zem que Goering passou por i Luft\\'affe não foi reconhecido.
mente Shurí. As fôrças estadunídenses estao reallzando.�lln . ult1l120 • • ,

.esfôrco no ,;entido de quebrar o centto do SIstema defenSIVO ]apones As atlv Idades daem Okinawa. Os aliados efetuaram a vanços em ambos os extremos da

linha de defesa, sendo possivel que os av�nços venham a dar como re-I AI·lau�a Trabalb·lstasultado O' envolvimento de novas trop<.ls Japone"as. '\I
.-

.
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A.cabou-se O governo de Doenltz I· Be�o Horizonte, 23 ,(A. N.) -.. A AlIança Trabalhlsta, que
Londres, 24 (U_ P.) - Aca-

I
mento ,da posição dos "três 1 reune numerosos sindicatos e

bou-se o govêrno de Doenitz e

1
grandes" em face da Alema-! entidades de classe, fez insta

von Kreusig, que eram auxi- nha. Com a notícia d,a prisão Ilar na cidade de Itabirito a

Bados por' uns 300 alemães. dos membros do governo de séde do Comité Municipal, des
Todos os membros do govêrno Düenitz foram repetidas as I tinado a arregimenta ros tra
alemão de Fensburgo foram afirmações aliadas de que o· balhadores daquele poderoso
presos acreditando-se.que es- govêrno de Flensburgo nun- Município.
sa aÚtude anglo-americana ca foi reconhecido pelas auto- Além das solenidades de ins-
concorrerá para o esclareci- ridades. talação e posse da Comissão

Diretora, realizou-se á noite
concorridissimo comício popu
lar trabalhista.

A comunidade dos povos bri
tânicos festeja hoje o seu dia
- o clia da sua Unidade, que,
não só animada de poderosa
fôrça política. mas, também,
de grande espírito moral, sou
be enfrentar com \'itOl"iosa ga
lhardia. os' embates furiosos elo
nazi-nipo-fascismo, os quais pu
seram por algum tempo em pe
rigo a estrutura liberal do mUll
do con temporane;·.
O Brasil, cujos ideais políti

cos também se inspiraram no
liberalismo inglês, como o pro
va a nossa história elesde os

tempos de Pedro II, acompa
nha com fraternal simpatia a a

tuação ela Grã-Bretanha nos

Serar (."da em todos
telllpOS modernos. Por isso, a
data ele hOje não nos pode pas-·
sal' despercehida.

OS PU'IpI-tos do P81'S Ainda afinando por êste ctia-
. pasão é que "O Estado'" sauda

Rio, 24 (A. N.) _ Está ten- a Pátria de Jorge VI. na pessoa
de seu representante nesta cado repel'Cu&são O manifesto ;Jital, o sr. Vice-Cônsul Welch.

]R,nçai!o ontem pelo l'lJrcebis'po .

-.----

__
-

do Rio de Janeiro, d. Jaime, Fa"rã uma «Iournee»
Câmara, em nome do Epico'8- pelo Rio
pado Nacional. O importante Estocolmo, 24 (U. P.) - A
documellto estuda a situação Companhia da Opera Real da
geral do país em face do mo- capital sueca, de acôrdo com
mento atual e será divulgada informações fidedignas, está
amp1u.mente, sendo sua leltu-I em vias de fazer uma tournee
ra feita em todos Of> pulpitos I pelo Rio de Janeiro, São Pau
do país e divulgado através I lo, Montevideu, Buenos Aires
de çonferências realizadas es-J e Santiago, além de outras
peci.almsnte. cidade� latino-amerioanas.

o MAIS AN'l'IGO D1ÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Nova olensiva contra os Irancêses
Londres, 24 (U. P.) - A emissora de Paris comunicou que, segun

do informacôes do Extremo Oriente, os japoneses iniciaram uma nova

orensíva contra os franceses, na Indo-China.

---"----

Significa a diSSOlução do Gabinête
Londres, 23 CU- P,) - A re-, no, até as eleições, e preve-se

n une-a de Churchill significa
I

qu até ::>.0 fim da semana este

que ficbu automaticamente dis-' jam escolhidos os integrantes
solvido o gabinete de' coalísão, i desse novo govêruo. A procla
que levr-u a Inglaterra à vító-] mação real .le dissolução do

ria sôbre a Alemanha. O rei: Parlamento, é esperada para
I

.deverá, agora, dirigir U111 c'ln-' boje à. noite e as eleições ge
vite formal a �'hurchill. par.a I raís serão. novam�nte marca

(pie fo 1'1.ne um gabinete lllt�n- das para cunco de julho.

condecnração
París. 23 (U. P.) � O sr. Herriot aceitou a condecoração ela Le

ci-iftO de Honra, depóis de uma conferência com o general Charles _de
Gaulle. Herriot havia se negado a acei,tar a mesm� conclecoraçao,
quando lhe foi oferecida pelo marechal Petall1 em,. 1942., Interro�a?o
pelos jornalistas, o sr. Hernot. ueclarou que seg'Ullla pal a Lyon, afIm
de ocupar a sua posição de prefeito da cicláde.

aceitouHerriot a

Os japs abandonarão a
_

China
Chung'-King, 24 (U. ·P.) -1 tnonal e na Corea e �andchu

Os japoneses estão-se prepa- ria, onde es!abelecenam um

rando para abandonar a maior I sistema defensivo semelhante

parte do sul e do sudeste da I ao,existente em Okinaw�. De

China. Foi o que revelaram' acordo com .os mesmos mfor

informantes fidedignos. De manfes,. os Japoneses, ao que
acôrdo com as, mesmas infor- parece; estão procurando uma

mações não' confirmadas, os forma de prolongar a €)'uerra
japonese� pretendeII1: reforçar com a e,s:p�rança de obt,e'!. uma
liuas potnçoes na. �l:lma· set�n� paz negocIada çom os allados,

Deverá ir. heíe, a Paris
Paris. 23 cu. P.) - Anuncia-se que o marechal de campo Montgo

mery virá a París no dia vinte e quatro do corrente, afim de receber
do general Charles ele Gaulle a grande cruz ela Legião de Honra. Fo
I am planejadas cerímoniàs no Parque dos Invalido", anele se encon
tra a tumba de Napoleão. Montgomery inaugurará também em Paris
a Exposição elo Exército Britânico.

As relações Ir-anco-italianas
Nova York, 23 (U. P.) - A rádio francesa anunciou que o prirnei-I 1'0 ministro Italiano Bononi, em entrevista ao jornal parisiense "Com

bat", disse que "o reajustamento ela fronteira ítalo-francesa" poderia
ser obtido num "espirita amigável" de cooperação entre os dois pai ;es.
Bononi expressou o seu desejo de ver restabelecidas as relações envr
é, Itália e a França, "amizade essa Cjue nunca pocleria ser abandonada' .

Enquanto perdurarem as gréves
Beirute, 23 cu. P.) - As

I
cidades, tendo havido, tafnbém

tropas francesas na Istria ti- desordens esporadícas. No 1 í
veram, hoje, ordem de perrna- bano, a situação parece mais
necer em seus alojamentos: en-I üalma,. embora os estud�nt�,squamto as greves de protsto orn Beírutte tenham realizar.o
contra a sua presença conti- uma manifestação ordeira, vi
nuam. Os grevistas já causa- sitando o primeiro ministro e
ram a parallzação completa do .leclarando-se prontos a rrr- -

comércio de Damasco e outras' gressar 110 exército nacional.

na estação onde desembarcou.
Mas, von Rundstedt, que che
gou :1. outra estação, foi ir:en-,
tific.tdo pelo povo e homena
geado com uma tremenda vaia.

Dia do Império
Britânico Rio, 23 eg.) - No gabinete

do titular da Pasta. da Justiça
tomou posse, ontem, do cargo
ele p;'ocurador geral da Repú
blica o professor Hanema;nn
Guim:u·.ies, recentemente 1l0-
meado para as elevadas fun
ções. O ato foi presidido pelo
ministro Agamenon Maga
lhães. estando presentes nlune
rosos magistrados e jornalis
tas, bem, eomo amigos do novo
titular. Dando posse, o minis
tro I\gamemen Magalhães em
breVeS palavras pôs em desta
que sua personalidade. Em l'es

posta, Hanemann Guima�'ães
declm'ou esperar dar ás sua.s
novas funções a 'mesma dedi
cação que sempre votou ao ill
terêsse público.

Tomou posse, ontem

Ainda não se
renderam
Londres, 24 (U. P.) - Ain

da existem de 10 a 12 subrrm
rinos nazistas que não se ren
deram aos aliados. De acôrdo
com informantes britânicos é
bem passiveI que a bordo des-·
sas unidades se encontrem al
gumas altas autoridades na·
�istas, i ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TENIS
homenagem

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

perdas do Loide na guerra I
Hio, 2::! (A. ;.,:,) - A, rf'j)()I'tagclll l lnul as. Outras Companluas (Il' X:,l

pr()cllr�l! IHI\'ir as altas a�ltoridd(h's I veg>J,ção per-der-am ;� navios dr- pus-
do Loi d Brnsilcíro, avistando-st-, sagC:lrns L' 9 de carga, rcprcxcn lau-
TIara lun l o , curn () comauduuto 'lú ' do :Hl.lll)fj í

onc ludus. Fui o lluan:" ()

rio Celcsl iuo. presidente da C,,:;;is' Brasil perdeu com ;1 guerra, As per-
são da Xlnr inhn ::\'[1'1'(,<1111(', r llil,<'líJJ das dll Loitle representam 73 e ! dé-
do Lnid Brasileiro. llltel'l·ogado. de cimos rI, da Iouclugem total d,'ss:
início. de quantos navios o Loirl empresa". A seguir, a repurtagem
Brnsilr-h-o possue atualmente, o ': I·

LIRA

As

inandanto :\-J:h'io Celestino I'l'Sjl'ill
deu: - "O Lnid Brasileiro dispiíe,
no uiomcnt». de 21 navios, UIII d')')
quais cedido :10 Mi nistcrio da ]'\1,11';·
n ha e outro l'l'rlar!o ao Xl inisl ério
da Gucrru. A Iun c lagem bruta dl's
ses 21 navio-r. é t[e 82 mi I 105 tone-

CLUBE Dia 261 sábado, grande «8aile da Vilã.ria)).,
à FEB, FAB, Marinh� Brasileira e Nações Unidas,

,------�

j)('l'glllltUll cm que' prazo () Br:l�il
poderá rr-cupcrar a 100lPlagl'IlJ per
dida, 1-10 que o Comnudnutc Cclcs
l ino respondeu:

"São DO.';S() dar uma resposta a:),
solutnrncntr- matemút ica, mas f,,;pr'
1'0 que () Loid tenha J'('Cllpl'I'�ldo ,)

s_i\ 1': (_1- r J J1JN ( ) ]
Contêm oito elementos tônicos

Fósforo, Cólc o, Vanadato e

A rsemoto de
Sódio, etc·

em

leme
mar

Hio. 22 (E.I - Quando viajava ;1

'nllura do sul do Estado {b Baia, o

navio "[lodrigues AI ves", do Lln.\(f
Brasileiro, perdeu um dos leJl:cs,
sentlo socon'ido elll alto mar por
Hill rebocador do Ministério dn ::\[a,

rinha. () "Hodl'igucs Alves" .. [Ul·

transporia para l'sta capital ('(',C1

de l;iO feridos da F. E. B., estf>\';1

sendo esperado súbado prúximo n:1

Cllan�lhar:l. llJas devido ao ari.-kn,

te, foi obrigado fi entrar no p:il to/
de S:io Salvador, onde permanecerú'
n!guns (lias, para os necessários re

paros.

No bar e no lar
}{NO'_r

não deve faltar

EMPREGADO
Auxiliar de escritorio, com

noções de contabilidade, en,

contrará oportunidade em uma

Empresa, com escritório nesta

capital. Escrever carta do pró
prio punho, endereçada ao c!li·
dado désta redação, para «Au

xiliar de escritório " dando re·

ferências. 5v· 2

01:1 Pauoos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Ml:Igi'ut!!, Mães Que Orlam.
CrJi:tOçI:JS Raqutncas rece

berao li tonírtcação geral
do orgamsuio com o

�lACHADO & CIA.

BE1CEMA

II.qência. e Repre!.lontações em Gero
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. S
Caixa Postal, 37
Filial: Cr-esciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil
?róprio).-Te19gramas: "PRIMUS·
�oent8. nos principai. municipio>

do E.tado

Piano
:::omf)ra se um, de segunda mão
Informações nesta redação'

para Erupções da Eczema

• Pomada não gordurosa,
antissêtica, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras,

.

o santo do dia Missa de primeiro eatversêrto
I

Euclides N. Pereira, Almerinda e Darcy convidam,
por êste meio, aos parentes e pessôas amigas, para as-sis
tirem à Missa do primeiro aniversário de Ielecimen to de
sua espôsa e mãe.

ONDINA GOMES PEReiRA

latias.". Sú!JI'L' o núuuro exalo dus [ol1elegt'lll. até dczcmhr-o de 1!).1I).

navios brusi lr-ir-os uf'undrulos nu- isto l', dentro de ano l' mcio, IH)IC jú
ranle a g'lll'IT:J, (l L'ntrl'Vi�;[;I,h de, c' sabido que o Loid tem Iu un idurlcs
r-Iarou: � "O Loi dc Brasileí ro 1WI'- ;.\[·:llltas nos ('��aleit'(Js cnnadcnscs e

deu, afundados 'pelo in im iuo OL! pnl' nl é dezembro do anil vindnuro ('s,

ucidcute. 21 unidades. das quú'; 7 tL'S extalciros nos entregado ma is
de passageiros L' 17 (le eargll, l'l"'l'r- 1·[ unidades. todas pagas com dl
sentando 110 mil e 303 toneladas

l
nlieiro tio próprio Loid ".

lH t RECOMENOAl '�

SI. Ivo Confessor

que será rezada na Catedral Metropolitana, no altar do S.
Coracão de [esúe, no dia 26 do corrente, sábado, 'às 7'30
hr.rae . Antecipadamente apresentam agradecime.nto.s <l qU�n'
tos participarem dêste ato de piedade e caridade cristã.

Laboratório C'líRica

Não havendo no calendário ge
ra 1 da Igreja festa especial nêate
dia, aproveitamos a ocasião para
dar um bré ve esbôço do podr.oeiro
dos advcgados, sendo a paasagem
do santo desta poro a outra vida
comemorada no dia 19 do coereri

te mês. Nasceu Ivo, apelidod:> o

Ptdvogado dos Pobres. aos 17 de
outubro de 1253. em Rer Martin,
na Bretanha. Seus pais per-tenciam
Q faroHias nobres. Ivo e.tudcu. em

I
Por-is, filosofia e teologia e. em

Orleans. o. direitos romano e cn

nônico. -Já durante êste tempo de
formação rezava muito e t:ava·ae
a obra. de penitência. Tendo feio
to o voto de ca.tidade. foi orde

I
nado sacerdote. Ficou nomeado
juiz eclesiástico da diocese de Ren
nes. Mas, o bispo de sua cidade
natal o queria para si na mesma

qualidade de juiz. Os seus profun
dos conhecimentos dos sois direi I
tos aproveitou'os 'especialmente
em favor dos pobres e para a pro

teção de órfãos e viuvas, advogán-
:io suas causas não únicamente
no tribuna I eclesiástico. mas ain·
:ia perante os tribunais civí.. Já
Clvançado em idade renunciou á.
sua dignidade, tornando-fie páro-
co de Lohanec, onde erigiu um

hospital para o. pobres e pregava
muito e com grande fruto para ae

almas, Sem atender à. fiuas ne

oessidades pr6prias dava tudo
quando tinha aos indigentes. Co
mo êle rnesrnc predillsera, deu-se
suo morte aOI 19 de maio de
,303.

RUA
•

JOÃO PINTO, ,25 - foné: 1-44.8
(em frente ao Tesou,ro do fstàdo

Florianópolis
Dr. H. a, S. Medina F�rlil_ Marbâl Mv.e� dil SOlEI

Farm. L. da COIta Avila

Exame de sangue', Exame para verificação de ca�cer�.
Exame de urina, Exame p.ora verifícaçã� do gl',a:vi,
dez, Exame de escCtrro, Exarrte paJ'Ct verificaç.ão de
doenças da pele. boca e cobeloe, Exame de fez•••

Exa'me de secreções. ..,

}\utovaccinos e transfusão de sa,nque.

Exame químico de forinhas, bebida�, café. água., .tc.

Comprar D8 CASA MtSCE,
LANEA é 8sbir e.c,QQomi.u�;.

'

iiiVRAuiiprOi'OSA" I
I

Liv.ros novos e uS,a,QolI,'
em diversos idiomJolS.

Clark Gable volta
ao cartaz
Hollywood, 32 (U. P.) --- o

i3J.U030 galã Clark Gable en

frentou as câmaras C'inemato
?,'ráficas, pela primeira vez há
tres anos e meio, quando ini
'iou a filmagem de "Estraloha
_\venwra', juntme,lte c Q m

Greer Garson. Clark Glabe 1'e

ee'l1t(,1l12ut.e deu baixa da aVia-Ição norte-americana, ÇOl1l o

posto de major, depois de

nu-Imerosas missões sôbl'e a Ale
manha, em fortalezas voado
ra.s. Uma estl'Bla argentina,
COlnehita Carnaln, foi escolhida

Icomo companheira de Clark
num filme de detelt,ives que a

RKO co.meçará a rodar em

princípios de junho. ------�----,...
_ "o�r""'f�'

Rua ];)eodof.o, 33

Florianópoli"

Atend.e encome.ndu de
obras editadas no Brasn

ou no estrangeiro.
"

.---------�----------------..---------------------------

Perdeu o

alto

Novidades todas RI

semanas

Estabelecimento Gráfico, Brasil
DE

NICANOR SOUZA

ALVARO RAMOS

Trob,llhos Comeroiai.
lm.p.rellllaO a côr"l

Compo.ição de livraM e

1ornai.

" Té.lis e Memo.rai.
Doublés e triE!r-om.i1l1

�evis:al - Avul.ós • Ca.i,lco,l ,

t.tOjQI., �tc.

CIRURGIAO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

DepOis de 2 anos !
Rio, 22 (A. N.) - Depois de

dois all:>S de ause'l1cia, reg!'es
sou à Gl1anabara, onde fun
deou, o encouraçado "S. PAU
LO" , eapitânea da esquadra
Drasileira. É eurioso salientar

que o "S. PAULO", por diver
sas vezes, roi dado como afun
dado pelos submal'illl,OS do ei
xo. Esta belonave da nossa

Marinha de Guerra, não mais
j·egrp'ssil1'á. ao norte, onde se
encolltrava em operações, de
vendo jJe!"manecer no porto
desta Capital.

Aceita e.ncomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°, lO --- FlorianópoUs ••• Santa (itári'i'i

Estabelecimento
Crafico Brasil

PRECISA-SE de um corta

Idor de papel, paga se além do
salsrio Il'inimo. 3v 2

SedasI CaselIliras e Lãs

CASA $A"". 8(0$A.
·ORI_-Al�\NJJO 801:\ l{PBJLL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 -- loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede inter'lIa)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scarpelli» -_.' Florianó'polis

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO Quinta·felra, 24 ele Maio ele '945

financeira alemã
Londres, (B. N. S.) - O relutó- Bulgária e a Humauiu abriram cré

rio, de 194"l, do Banco In í

crn acio na] dilos supcr íor es a 3 biliões de mar

de Pagunn-nto« puhl ica in ttrcssan- cos para <IS tl'l�S, nas contas de
tcs dados snbrc a oxplorução ale- cOl{lpenS<l(:ão, no fim da ocupação,
mã dos recnrsos económicos da ao pus so que a Itália pagava dez

Europa. Divulgados em dois de biliões entre scl cmbro de 1943 e se

ma io de 1!l-l5, esxos dados revela- tr-mbro de 19-11, <I t itulo de despe
!'l,lll a !JH'dida em que, por inter- sas de o<:upa\·ão. () lotai das extor
mé dio do f'iuanrinmentn do esforço sóes, por nmbos os métodos, f�itas
de guerra com os rccursos dos pai- a todos tJS })<lISl'S europeus, ate se-

i ses «cupados, deixaram os alemães Icmhro d.e lU 1,,(, era avnliado l'1ll124
a ('sse'i países um legado Ú(' dos biliões de rn.u COS. Ai não l'�tú in
financeiro que representa um dosl cl uido o vn lur da 111:10 de obra es

Illai·ores probl�'lJlas \Ia rcconstrucüo ('r_ava !ransrer�da Vill:a a Alemanha.
mundiul. O "Tinios ' de onlem faz Desse Iotnl , 8-1 bi lióes dc marcos

lllll resumo da si luaçào, dcr-larundo r
' foram co n tahi lizudos CO!110 gastos

"() amplo excesso das importnções I de ocupação. c os ,jO bi liões restan
:lI('l11iis dos países ocupados era fi_i tcs; élClLlllulados C()IlJ(\ divida da
nunciado. em part«, através doi Alemanha nras contas de cou.pensa
rcerubo lso compu lsório rias despesas; çâo ". O red:1tor do "Financial Ti
de ocupação, c, em parte tall1bl�m.! mes ", pass ando em revista os' da

peja acumuluçào de grandes' dí\'i-I dos referidos, t e ce o seguinte co

das alemãs nas contas dr- c()Jl1jlen-!mentúri:l' "Torn:I-Sl' claro ser iin

saçào. l�sse último método de ex- poss ivc l i��s()rLr a iruportància dvs
l orsáo, aliás, era usado i nd iscrimi- ses núrnt-rus do ponto de vista da
nudumcnto com os. antigos inimigos I questão ,hs rel1arH�·()l'S. Só as di vi
da Alemanha assim como COl1l os das alcruás aos un tigf)s países or-u

supostos all1igos._�a França, as

des-,
pados, ('llnffll'J:1c () saldo da conta

fJ('sas de ocupaçao durante todo o d(' conun-usuçuo, equ i valc a capa
período se elevaram a 35 bel iões e cidade t,!lii! ;:ll'lilii para pngumcnto
:100 milhões «le J,lH,lI'COS, ao_passor das di\'ida,� dn, :,(11('1'1'<1 pussada, C')11-

qur () suld» da dívida, alcmá, na! forme cs
í irun l i va dos lermeus do

conl a dl: compcnsoçüo, atingia ai Tesouro Briü'tnico. As despesas de

illlJ)oJ'tú)1eia de 8 bi liócs de marcos. ocupação exltll'ql'idas a esses países
,\S�;illl, u total das extorsões

feitaSl equi
vulc :H> d')bro dessa capacida

i! Frunça elevou.se a 43 b iliõcs e de. As dívidas e as despesas de ocu

:lOO mi llrôr-s de llJaI'COS. A Bélgica, pucâo sào imporl ancias das quais
por seu turno, foi despojada por não hou \'C exemplo 110 após-guerra
.nubos os métodos l' quasi C'OlJJ a passado. ::\'{ío se deve esquecer 'IlIe

IlIlesma
in tcnsidade. As despesas de os b.m cos cr-ntrais (los países ocu

O(,�P:1Ç:i[� t�talizar:1111 cinco biliões pudes }1a�ar:'tlll, C�l1 todos os casos,

_______1
e IOf) millrõcs de marcos, ao passo quantiríudcs eqn iva lcntcs. «m sua

I que () acumulo na conta de cornpcn- pr ópr ia moeda por :lIl'!)OS os ccn-
�--------_....._---

,;:çüo era de cinco hiliócs e 400 coitos. Esta politic» financeira de
milhões de marcos, Entretanto, I saqueio forma parte elo dos geral
1 crn os paisr-s ,lo Eixo eOf:sl'gui-! ('01'1 flUC se defronl:.irão as Naçõc�
[',mi sair-se hellJ, elll proporção aoi l'nidas após a derrota e a rendição
Imnan,110 e riqlleza. A Hungria, a' incondicional do Reich.

NOVO HOTEL
dede Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S. JoséI
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

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

Nevidades

Rua Felipe Schmidt, 34

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora do
dia e da noih

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.ó no.

A SERVIDORA I

I
[o maior organização no

gênero ne.ta copitall

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

COMISSÁRIOS DE AVARIAS

l...
· Repreaentações

Consignações •• Conta Própria
Rua Pedro Ferreira, 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117'

I Ead:3reço
--

A sabotagem

DE PESSOAS TÊM

US.-\DO COM BOM RE·

SULTADO o POPU·

Ll\R DEPURA TIVU

DO SANGUE

Iª,"t:11:ItlE
A $IFILIS ATACA TODO o ORGANISMO

o Fígt1do, o Baç(" o coração
PUlIDões li Péle. Proàuz Dôres de
nos 0"80", Reumatismo, Cegueira.
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo, Agradável como Iicôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D, N, S. P.
como auxiliar no tMltl.Hbento da sífilis e Reu·
matismo dR m(>!'OU1R orig(,m,: _

VALIOSAS Ç>PINIOES

o Estôma�o, os

Cabeça, Dôre�
Queda do Ca·

Atesto que apliquei muilas
vezes o ELIXIR «91lt» obtendo
sempre os melhores resultados
no Irelamente da Sifills.

(a) Dr. Rafael Bartolatil

o ELIXIR «91lt», dada a sua'
base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo·
C'lJ é a única passivei.

(a) Dr. Benedito Talosd.

Tecidos nacion�is
para a UNRRA é

govêrno francês
Hio, 2:2 {E.l - o prl'sidelll.l' da

I
COlllissão Execulil':l Textil, t('I,.1.,
"

..
111 vista o:; (,C'IIlP�-OIJlissos assllIni

I dos J)os Eslados l Illdos 1)ela !k!L-

I' gaçiio Brasileira l' os acordos �lU(',

I CIl1 d(,C()iT(�IlCia Ilt-sses COlllJ)J'Olllb, I

•�-----------_-:
'os, foram, pela clJlllissüo, firl1l:1;Jos

SRS. DENTISTAS Illl'sta capital, com os .1'epreS('llt:W-
les da ''Cníted Xntion Helid :lll,i

HellHbi I i lation Adlll inistra I iOll
Executo qualquer tipo de

Il'11rra»
e com os do Conselho ll'

dentaduras, pontes em Suprimento do (;O\'('rno Fraill'(\s,

louro
ou palacril. Conserto resol\'eu distri!mir pelas fábr;l'}',

dentaduras em 2 horas nacionais de tl'cidos de algodüo as

apenas.

1"
quol;:s de !)l'OdllÇào jú estiplll;ltlas,

I
CONSTANTINO SERRATINE de conforJllidade COIll o quc foi fi-

Rua Duarte S::huteJ)l xado pda respectiva Sub-Collli�sii()

Tccnicu.

Clinico Geral de Adultos
Doença. dos crianças

Laboratório de Análi.e.
clínicalil.

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

raiso]. das 1030 ás 12 iii da.
15 ã. 18 h•.

Re.idência: rua Vi,c. de Ouro
Preto, 64.

Fone: 769 [manual]

MIL

CréditoMútuo Predinl
Proprietários - J. Moreira & Cla.

A mais preferida, ê iaettóvel.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO M-'IOR CR S 6.250,00

Muitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1.00
-----...,......----------..----......----.....

R. H. BOSCO LTDA.
ITAlAi .., S· CATARINA

SEGUROS DE.:
Tranllporte. 'Moritirhç;s; Ferra.
viáriolil. Ra'doviários, Airaôa,
Casco.. Fôgo,' Acident... do
Trab.oiho. Acidentes

.

P•••oaia,
Respon.abilidade Civil.' e Vida.

Telegráfico «BOSCO»

I Esta é a verdade!
Sapatos de todos,. QS modelos e dos tipos mc;lÍs
modarnos, inclusive Sandalias para praia ao alçance.

I das SENHORAS e SENHORITAS por verdadeiro.

PREÇOS SEM RIVAIS!
Nã.o comprem seus calçados s.em visitar a.

«Tamancaria Barreiros»)
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

.

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIlÁCIA

I.. C........o Múra, 4 .5- FOfII 1.'.2
!alrel' a 4•.wI•

��

j\ ]�)VO(_]-A_I)()S
, Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (uquinCil
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. I

-

MAIO - A PARTIR ?E 7 DO CORRENTE - A (·CAPITAL»

Iniciará a partir da pr6xima 2a. feira. (dia 7),
a sua grande liquidaçã.o. intitulada «FESTAS DE
MAIO». - Vendendo todo se)J. stock com 'grande

redução nos preços,
ACiUARDEM f APROVEITEM!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Qulnta.felra 24' da Maio d. '945

Benaacíonal partida de futeból
Bancários x Viajantes Comerciais, será a atraente partida' futebolística, marcada para

e próximo sábado, dia 26, com início às t 6 horas, ao Campo da F_ C_ D_ .

o E5TADO Esportivo Vida Social jExtre,ma tensão política no Levante
ANIVERSABIOS Cairo, 22 í U. P.) _ Os encontros r icdadc, durante um dia, enquai 'o

V•
-

t
dada 110 Hotel dos Eslrangeíros T h ., entre civis e forças armadas f'ran- no Cairo repr-esentantes dos pai 's

I�JaD, e.s X
- ranscorre oje o anlverlario na

U A reportagem apurou, ainda, que tolício do exma. na. d- Palmeira cesas na Síria e no Líbano crlarum árabes reantram-se para coas .Ó;

B
,,- UIll grupo de ca tarinenses resideu- Luz Moura. espôsa do Ir. Nicoláu lima situaçâo de extr-ema tensão 1'1) rar a situação, conferenciando c, 11

ancarIos tes nesta capital vai prestar uma Franci�c� de M�1;lra, .sub-delegodo que se refere ú política Jruncesu no o scct-clúrio geral da Liga Ara' lo,
.

'

, ..
de pohcla em Tl]uqulnhal L S '

Últiv.e,r.am em nOlsa redação. on- homenagem ao sr, LUIZ Gnllotti, VJ-
__

ovante. abc-se que os chefes (iqS da qual fazem parle a Si r ia e o ,í·

tem. afim-de no�s �onrar co� umj
ce-pr-esidente da C. B. D., ofereceu- Srita. Norma Ortiga Couto partidos politicos árabes na Palcs- bano.

cónvite par,a (uiSllllrm�� 1
a lm�?l- do um barco. à escolha do chefe da I Transcorre hoje o aniversário na_/lina proclamaram greve de sol ida

g�nte parti�� de ute Aac' r' o�'lIa�- delegação daquele Estado, à Felle, talício da gentil senhorinha Nor-
tlntCi's potflclO& 81'S. I , O t' C t f'lh d dí t'

-- _" .,....

Alberto Farnandes, Jo.sé Nóca e ração Catarinense. ma r 19a ou. o, 1 a o 111 m-

Ab'b ""-- .

t d viajantes comer-
to casa� u, Erlco Coutc-vd. Nor-

_' � '-'l.lrl. o os ma Orhga Couto.
C1cnl. rtno YENE�O!
A p.artida em referência será

trcvoda entre dois quadros forma- Disse o vento ao Filome

dotl por viajantes comerciai. e no: Teu "Dunga" é bom bar
bancário.• , tendo c�mo local o co,.. arranjas um timoneiro?!
campo da rua Boceiuva. com mr-

__ o A "escota" aO Milton
cio €1. 16 hora_ do próximo sába-
do. Lemkulh : Que mão macia! que
OI organizadore, e preliante. unhas brilhantes! Olha que eu

dedica,m e..a importante peleja, "escorrego"! Jogas basquete?
0011 'rs. dr. Aderbal Ramos da

O 1 R f
Silvo, Pnílidente da F. C, D. e

- C i.opim ao ru ael: A

dr Jo.é ROI<Írio de Araujo. major "adertça desconríou. Matou o

tné.dieo do. Fôrça. PoliciaL H e" !
Urna bonde musical abrilhanto.

r d a tarde e1lportiva.
Soma. qrl;ltol 'à gentileza da vi

,iro e convite, feito. pelos viajan
tu ocim.o. citados,

NóS, OS nA YELA. ...
A turma do Iate irá a Canas

vieiras. sábado próximo, U1'l2

vez resolvida a questão do "co
z

í

uhelro ". Ninguém quer in
cumbir-se da feijoada a ser

"preparada" naquela bonita
praia da nossa ilha. Entre os

Emites designados incluiu-se o

dr, Felix Schaefer, que para
justificar sua negativa expli
cou: Mas meus senhores! Sou
agrôlwmo, não veterinário ...

,

VELA EM ATIVIDADE
Conforme informações oficiais da

Cot1.i·ed'er2çào Brasileira de Veja c

Mot()l', o segl.mdo C�mpeonato H!'�
stleiro de Vela, sera levado a dei

to na se'gl.mda quinzena de julho t_!o
corrente ano, com a particípaçao
das Federação de Vela e Motor, do
Rio GralJ(I{� do Sul, Federação l-a.n
lista de Veja e Motor, Federaç�w
lIletrop()li1ana de Vela e Motol> 1'e

d'eração de Vela e :\1:otor de S;lnta

Ültarina, Ft'ueração de Vela e -:\10-

tor de !\tin:1s Gerais ê Iate Clube da SEi\1 AUR.IÇA ...
Baia.

'I
. Mas a redação ele esltatu-

O segundo Campeonato ,Bras1, el' tos é coisa "dura".
rl) serú disputado da segull1t� fo)'-

ma: Sharpie 12 lUZ, eJass� l�JtCI'- '_ Já temos um publicado.
na('iofwl. cOluparecenoo (lOIs. lales �o ITI!OSSO ca30, basta ,mnda'l' as
de cada conc.orrentt'. Local: agu<ls ,

1
.

d "'-1 (') vlrgu as, ..

Jfronteiras a prala O.l' alllen",l -

_

'Baía 'de Guanabara - trcs regata�. No bar e no lar
, O segundo Campeonato ,Brasl,tel-
i'o ser� displItudo da seglll�te 101'- K N O T

11l�: Sh:lrpie 12 m2, elas�e �nte}'n�: não deve faltar
donal, comparecendo dOlS lat�s d�

cada conconcnte. Local: aguH"

fronteiras ,I pr;lia do Flamengo

Baía de Guanabara�três re,gatas.

Snipe, classe íntel'n:lClOuaJ. um !ate

(I.e cada COllcolTente. Local: o mes-

11lO.t rês regatas. Gual}aba�'a, c.la,,;se

nacional de eruzeírn, um late �� en

da eoncon'enle. Local: pernlllmlÍo
as condições de tempo, itla e "o\ta
até fora Oa barra. Em contral'lo,

t1entro da Larra-1 regata. wJc

olímpica, classe internacionaL :m�
iate de cada conco]'rent�. Loc.ll.

Hepresa Santo Amaro (Sao Paulo)
tres rega tas, As provas. s11I?r� se re

ferem ao campeonato Illdl.\'lduJI. .

O Campeonato de equlp�,s SL'l'a

disputado 11l'lo sistema de e.l111I11<1-

tórias, preconizado pela. modeTl�a
tática de regatas de eqmpe, or�(I(!
correríl <IH cada vez, uma eqUIpe

composta de qualro iates, �ontra
-outra, composta do mesmo nu.mero
de iates, Local: Flal:n�ngo-�ala ,de
Guanabara. O calelldano esta aSSllll

organizado: 15/i _ �bertura 0'1.0
Campeonato, com �or.telO, d�s U.I.Ul
pes; iI tarde

..1a. elll�ll�at<)]y,;; Ih e I'17 .- 23, 33 e 43 ehml�ato.nê�s; 18

_ final: \'encedor <la 33 eh�ll1:�ttl�
ria, c.ontl'a () vencedor da 4 l'lIllll;
natúl'ia; 19 - descanso: p.aSSL'l:) a

wrde, pelos iates de Cl:uZi'lrO, if!_ra
da ba·rra. Jantar ofereCido pela I' e

der�ção Metropolitana .

.....- !

HOMENAGEM
lUo, 22 (E,) _ Já se encontram I 11111111Ij (líTInesta capital duas delegações tlu.e;'.a'd'virão disputai' o campeonato b':aSI'!

--

leil'o de ren�o, a � de junho pri��i- Solicitada abertura de
mo. No dOnllngo, a tarde, chegar.illl _

{JS {'atarinenses, por via marítinlH, um Inquérito contra
A d{>legação da Federação Catari- O promotor
U(,'llse de Desportos é c.omposta de Hio, �2 (E.) -- O promotor da

sete pessoas: o presidente, sr. \',11_ justiça de Magé, dr. HauJ de Figuei
di!" Gl'isard, o tesoureiro, sr. João 1'e(lo Meireles, solieitOll ao prOCUl'tI'

l\1iroski e cinco remadores. FaJan- (101' geral cio Estado do Hio a aIH'r·
,

do li nossa reportagem, na sede da tura do inquérito afim de apurai' a

C. B. D. o sr. ValdiJ- G�isard decla- responsabilidade do dr. Luiz �IH!et

1'0\1 que, nâo ohstante ser reduzida, Ja,l_ues, promotor de ltagllaí, o qaal
a r.epl'esentaç',ão catarinense nâ,) é acusado da violação da correSpGli

fará figura apagada no call1prflll:\tD dência particular do queixoso. o

brasiLeiro. Acrescentou que, por mo- que leria se verificado por ocasii!ll

ti vos ovários, somente agora o remo de uma permuta de lugares por alll

esla ganhanuo maior increm'2J'lto, bus combinados.

islo graças aos esforços dos {'h'i· Foi aberto inquérito na Delegacia

ç()l).teli. ;.. ,delesaçií,Q �c4a-se llOspe· (te fl,l�'tos, Roubos e Defraudaçõç�,

e

FAZEM ANOS HOJE:
a exma. aro . Hilda Moellmonn Ri·
beiro;
a exma. sro. Maria Lamego, es

pôsa do Ir. Mário Lamego;
a arita. �Maria.Cêleste. filha do
saudoso conterrâneo cop. Jaiio Pe
dro de Oliveira Carvalho;
a Irita. Eunice·Maria, filha do seu

doso conterrâneo sr. Egídio Aba'
de Ferreiro;
o sr, prok, Alfredo Xavier Vieira,
inspetor escolar;
o ar , ten. Joldir Faustino da Silo
Ya;
o ar, Luiz Roía eli, residente em

Curitibanos;
o ar. Joel Mancelles de Moura;
o jovem João Bcuae :
o jovem Alber-to Shmidt;
o jovem Luiz Carla. Moritz;
o jovem Ladí Damiani;
o. exma. tira. Maria Calcais.

Nascimentos:
Esta em feItas o lar do dilltinto

casal sr. Francilco Co.rlol Regil ••
d. Arllette Corbeta Regia, com o

nascimento de mais urn menino

que tomou o nome de Flávio,

Ocorreu dia 22 o nascimento do
menino Edmillon·Maurilio, filho
do sr. Orlando Jocelin Concei
Çao,

naJa.tell
Major Juracv Magalhães
Para a Copital Federal, onde

serviréÍ à disposição do E M. E ••
seguiu ontem, via terreltre, o IIr.

major Juracy Magalhaes. que ser

via ne.ta capital como sub-cmte,
do 14' B. C.
Ao embarque do ilustre milita.r

e prestigi<ldo elemento da políti
ca nacional compareceu grande
número de amigaI e autoridades
civíl e militares,

l\IISSAS

ODes. Medeiro. Filho, senhora,
filho.. filho.. noras. genro, netos
e netas ma.ndam celeh'rar, às 8
horas de lexta-feira. 25 do cor'

rente, na catedral. misla por al
ma da sua idolatrad" mãi, sogra,
avó e bisavó d. Máxima Gonçal
ves da Silva Medeiros. recen te
mente falecida no Rio de Janeiro.

Julio (. Bousfield e senhora
participam a seus pe:
rentes e pessôas de suas

relações o contrato de
casamento de sua filha
MARIA DE LOURDES
com o sr, José Avelino

da Silva

Avelino Francisco
Silva

da

Aparêlbos elétricos I
A Instaladora de FlorriaaÕ-jpolis, à rua Trajano lll. 11, avl

sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários

habiHta-1dos para executar Instalações
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grá":is e

Isem compromisso para seus

�erviços.
Possui também oficina espe

cializada, com técnicos prrofís
sionais, para COII1Seirtos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dín,amos, estabi
liz'adores, ferros de engomar,
fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

Francisco Carlos Regis
e

Arllette (;orbetta Regis
têm o prazer de parti
c/par aos paren tes e pes
sôas de suas amizades,
o nascimento de um me

nzno. que na pia batis·
mal tomará o nome de

FLAVIO
Fpolis., em 23 - 5 - 945

Vende.,se

participa a seus paren
tes e peesôes amigas o

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

o ESTADO

70,00
40,00
20,00
7,00
0,36

80,00
45,00
25,00

I-M-a-ria-d-e-L;"d:-;-J-OS-é
-

'Estreito, n;i:: de 1945

____________________J
--------------------�--------------------_I

VENDA SOB RECEITA MEDICA

Uma Casa comercial, d�-6"ii
mo ramo, situada no ,[Jntro.
- Um. 'il'l'Cítoi- -"'ê,'etrico de

4 1/2 H. P., em ótimas condi·
ções de funcionamento
� )m sitio, em Barreiros,

medir�do 70,000. m2 com 2

casado
'S'm estabelizador de bôa

q�alidade.
.. �Tratar na «A Servidora", R.

João Pinto 4, nesta capital.

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Te!. 1022 - CX. postal 139

ASSINATU�AS
Na

Ano
Semestre
Trimestre
Mês
Número

Capital:
Cr$
Cr$
CrI
Cr'
Cr'

Osca r Srandão
Senhora

participam aos parentes
e amigos ,o nascimento

de sua filhinha
ELIANE

ocorrido a 19 do fluênte.
Foolis, maio de 1945

Até CRS 300,00
Precisa-se alugar uma casa, não

muito distante do Colegio Qoraçüo
de Jesús, Pagam-se até CR$ 300,00
mensais, edeantadamente. Dão-se

referências, Informações nesta Re

daç1io.

EM'PREGADA

Ano
Semestre

avuho

No Interior:

CrI
CrI
Cr'

PreCilo.-le grande quantidl d de
borboletas azues, conhecidai::1 e

mo
MORPHO AEGA. muito comiuco no Preciso se o Ruo
BroaiI. Paga-lIe a dinheiro qt:' iuer
quantidade, Paga-Ie Cr$ z-�oqpor Schutell 21. Quando se compra um filtro, o

cada borbolheta MORPHO'>' AEGA Tratar com D. IVETTE.3 primeiro cuida.do deve ser verificar
bA d-

- R - se funciona perfeitamente. Paraem oas con lçoes, 8.pOSt
a. parQ: ===<_" h- Butterfly Co.. 297 E"lilt 98 '=- isso, mergul a-se a vela numa.

Street, Broocklyn. New y' k
-

GRAT IS 1 vasilh'l com água e sopra-se pelo
Eacrevovia o.erea.'

OI' -

•
orifício inferior. Se se formarern

•
bolhaI! na' superfície de. vela, é

•...-·............_...• ..._.....•.....
-...

Ã
...

'i>Jo'E'"';
...

_;
...

;
...

S
..........

c
...

:
...

s
...J..

â
...

-:O
.....

o
...•

r ......--� �::ror����er f�i:�Gesrh�r::�� ::;:v�u�a:l: d:;�r�;n�fi�:��. e não

�om e�s!l ínfima quantlia Voe,é de valiosa utilidade! Escreva Ao comprar um filtro. não se

esta aUXiliando o seu �. '

imo o Soares, à Caixa Postal. 84,

'1
esqueça de verificar se a velo. está

Contrib',18 para a Caba. de, (í���ola� I Niterói, -- E.tado do Rio. funcionando convenientemente. S.
1105 IndlgentC!i1 de Flonano:.llOlis. • :..__-----------.... N. E. S.

Trimestre

Anúncios mediante contrato.

Os originais, mesmo não publi
cados. não serão ,devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos DOS

artigos assinados

o PRECEITO DO DiA
Duarte SAIBA COMPRAR UM FILTRO

Prefira orna parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
qoe êle tome mail! um pouco
de leite, t.enha melhores medi·
camentos, mais confôrto no

leito de sofriment.o, etc. etc •••
((;à.ril.pa�_8 ib'.,. Humanldad4ll

I do Hospital de Cariél....vJ·).

GRATISI peça este 'ivr�

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

"",r,","1O_ DE DIVULGAÇÃO

�""'"
(avie 2 cruzeiros em selas pi o pOlle PO�! '

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LT':.
C.P05TAl,M JABOTICASAl.. ur.S,PAUl(;'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IndicadorMédico
DR. BIASE FARACO

!4M.1co - chefe do Serviço de SífiLis do Centro de Sal1de

,DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
_umOS OS SEXOS � RAlOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

.

,

CONSULTAS: das lJ às 6 h. - R. Felipe Schmidt 46
,

RES.: R. Joinvile, 47 _ FONE 1648
'

DR. SAVAS LACERD.A
Cli�lica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta,
I)ip,lQma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CQNSULTtíRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 haras. Fone 12!i9,

" RI.;'SIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD BROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

------DR. POLYDOR(�THU.GO------
.

Clínica JUédicn em Geral
Doe�lças do coração, pulmões, fígado, e-stômago, intestinos,

rins e demals órgãos internos, de adultos e críanças
CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado,' 16

CbNSULTAS DIARIAMENTE: elas 15 ás 18 horas
RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766,

, ------_.-----�-

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

Ç'niyel'sidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cíonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
sérteórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CtÍN.lfA MÊDICA -- 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
Assbteute do Prof. Sanson, do Rio de Jaaelro

ESPECIALISTA
DO�ça8 e operações (\os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

CLru,rg!ci' moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINo. (lábio e céu
da bôca rendidos de nasoençà).

\ .,�ajfO&lOPla, tz-aquéoscepía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos.
CONSlJlll'AS: djlS 10 iI� 12 e das lá àA J8 horas

Rua 'Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR. SETTE GUSMAO
C�'E DOS SERVIÇOS DE TISIQLOGIA 00 CENTRO DE SAÚDE li; oo

. HOSPJTAL "NERll:U RAMOS".
Curto li!! aperfelço,mento no. Hospital São 'Luiz G<Jnzaga, de São Paulo - Ex-eata
.IArjo dó Instttuto �'Cleroente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno de

, EiIIla..tó.cl,e de SatltlOs, em Campos do Jordão.
CLfNICA GERAL _:.. 'IJLtGNóSTlCO PRECOCE J:, TRATA�lENTO ESPi:CIAI..IZADO

DAB DOENCAS bo_ AFARilLHO RESPIRATóRIO.
", OP&RACAO DE JACOBOEUS
:CONSULTAS: Dlària�J1éllte, uas ii àó ti horas. CONSULTORIO: Rua Vitor Meireles, 18

..
. ,

ftESIlJ:mNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'I'êl. 742.

[)·�R·�,. MADEIRA NEVES
Médico eapeeialUta em DOENÇAS DOS OLHOS

("'uZWo .. Apertex:o&.'llento • Looga Prlt1ca no RIo óe Ja.n.e1r'o

flUJII.lILTAJI - Pela'�.: d1aJ1&1D_te cLu lO.30à.12 h.a à tarde excepto ao.
......Ul.... U. il,'1I b .í hor.. - CON8ULTORIO: .R•• .1066 ""10 .. 'lo IIObra•• -

�_.. 1•••1 - �ama: R.a .PreIIill_to CoaUllho, ,..

I

DR. ROLDÃO CONSONI'
·

-Cl.URQI.t. GICRAL • ALTA CIRURGIA - M0I.1l:8TIAS
_

DE SilNHOltA8 - FARTQ!,
•

'Ó,
'

.(I'ót'!l'...<!.d.o", Pela, Faculdade de Medicina da Unrveraídade de São Paulo, ond... to

·.tw!.Bten.té por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio Correia Neto.

cl:ri.J,i-gijl: ® e'Stô-:n1aS0 e vlait biliares, lnte!ltlnos <leIgado e grosso, tírolde, rtns

ptllllUlUI 'bexiea' útero, ovários e trompas. varícoceíe, hídrocele, varizes .. hérnia
.,

CONSULTAS;
.... a l. I. noras, ii ,Rua Felipe Schrnídt, 2'1 '(altos da Casa .ParalS9)- Te!. i.ess

'REStD�NCIA: fl;ua Est<;ves Júnior. 179; Tel. M.764
.

DR. MARI:O WENDHAUSEN
IDtPi�o pela Faculdade Nac. Oe ilec11clna da UnlTt!l'lldad. do BruU)

.

'_.1DWIt1ió CIO 1ile1'T190 d. CiliUca M6d1cll do Proressor OBTaldo OlJTtlra. médico <l

Departa,m.:mto d_ 8anO.
. ()Lri.ICA ...DICA - AoJ"uaa 1Iltel'Jl.. de 11111.1.1_ e crtltnÇOla. OONSULTOJUI

.• ...iDÍlNCIÁ: ,.a. ':treRpe Schmtdl a. 118 - 'reL 811. CONSULTAS _. DQ •• b '0

----DR. ARMANDO VALEIUO DE ASSIS
DOta fJ.n{çol 4e Clínica Infantil da Ã8!!istência Municipal I HospItal

,

.
.

de Caridade

(x)1H�1JJ���J��JI��AM2td���A�i�10Es.��,;!2�, toai 1.6&4

ConaultClII dali 2 às 6 horas
.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

l INSTITUTO DE DIAGN°sncol Dr. Newton d'Avlla
·

! CUNlCO
'

-

OR·
. . '·0'JALMA' Operaçõe. -: Vias. UrinariClI

-- D�en.
.

•. . çal dOI lnteltlno., réto e anUI'

'.'M·
.

O''EL'LMAN'N ·-Hemorro�daJl. Tra_tamento de
,

"
, cobte ameblana.

'_0 pela UlÚftl'lI1dad. de Q.nebno Fi.ioterapic .- Infra·vermelho ,

·

.Com pratica nOt' boepltaa eáropelUl Conault: Vitor Meiralu, 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•. a,

CIJaJce �� �'IJ"-.l. pI!d1atr.la. doen·
'à tarde, da. 16 h•. em dianto

.... 40 sWtema n.n0l0. aparelho ,.m\Oo. R..id: Vida.! Romo., 66.
1ll'iIár1o do homem • da mulher F01\. 1067

........ TM!a1oo: DL I"Atl'LO TAVAB_

Cur.a ca Radiolocta ClIalca com o dr.

Amoel dA Abreu Campan&11o .(110 Pau

loto ��o em Hlc1ene e laMe

Pdbu.c.. pela Un1...�ldad. 40 B10 ca Ja·

aelro. - Gabinete d. Rato X - Illectro

ear.� cUnIca - iletaboUIIDlO lia·

.ai - B�m Duodenal - o.b.Inett

.. &dottnplJl - Laboret6r1o 4. mJcrw

0011. • �t.l1H olf1úCa. -- Rua rfll'!lllndc>

�� I, "QM i,"N. - .�l)Oll.t
,

DR.· ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

� • 0JI't0� 0Ual_ • CJIr1IJ1rIa
.. toras. Partoe ••-..... _.._

CONSULTÓRIO :-R. Joao'Pi�to 7 Dlá
"1AlI14mte d.. li .. 1'1 boru. RIIalDaN·
CUI�.. AlTlllla. II. r.. m.

Resenha científica
Sob a epigrafe "Rese ..iha

científica - sobre leprosá
rios", "A Manhã", de 15 do

fluente, que se edita na Capital
Federal, faz uma ligeira apre
ciação sôbre o monumental
trabalho apresentado pelo nos

so ilustre conterrâneo, dr. p()
lydoro Ernaní de S. Thiago, ao
Serviço Nacional de Lepra,
pois, é com inteira satísração
que, data vênia transcrevemos
a apreciação em questão. Eí-la:
No concurso de monografias,

de 19·14, do Serviço. Nacional
de Lepra, foi premiado o tra
balho hOrganização e funcio
namento de leprosários e dis
pensáríos ", apresentado COUl o

pseudônimo de "F'lavíus ".
É um excelente trabalho de

259 pasmas dactilografadas,
em que o assunto dos leprosá
rios é abordado debaixo de to
dos os aspectos.
Do ponto de vista higiênico,

o autor estuda a situação topo-
etc gráfic a do estabelecimento, em

Iugares salubres, férteis e pi
torescos. Encarado d e b a i x o

dêsse triplice aspecto, evitar
se-ão as endemias, obter-se-á
o máximo proveito das terras
nosocomiais e os enfermos te
rão a atenuar-lhes o sofri
mento paisagens agradáveis e

climas amenos.
Esse trabalho é da autoria

do dr. Polydoro Ernani de K
Thiago, assistente técnico do
Departamento de Saúde do Es
tado de Santa Catarina. O dr.
S. Thiago foi presidente da So
ciedade de Medicina daquele
Estado.
Grata nos foi a leitura de

tão perfeito trabalho, por isso
que ° jovem leprólogo patrício
completou o seu verdadeiro
ante-projeto de leprosário, le
vamdo em alta conta o lado
sentimental e humano dos in
ternados,

O mortétíco não é um indi-
víduo esquemático, em que se:
levam simultaneamente atrt-'
buír cuidados a medicina e a

oolícía. É um paciente de car
lle e osso, outróra célula efi
ciente elo organ.ismo social.
Tem família e deveres fora dos
Hmites elo le,prosário. Não é
um "morto-civil". É mil cida
dão, cujos direitos devem ser

defendidüs pela.s .autoridades.__..........._.�••""'_•••""�._...........WJ"�........,.VY"W"W"I...........- ..._-.._.......__••_ '

.3anítárias. A sua segregação ,da.
30ciedade deve ser o quanto;
lWf,sivel, temporária.
E o dr. S, Thiago em seu

magnífico trabalho tem um al�
to sentido humanista no consi
derar a questão dos le'prosos,
Esse sentido, humanist�, põe
mais em relêvo o mérito ciein
LÍfico da sua monografia.
Bem se houveram,' pois, os,

membros da comissão de jul
gamento do Serviço Naciona,l
de Lepra em premiar com a

maior justiça o trabalho do dr.
P�IYê!or(l Ernani S. Thiago.

rrullio Chaves

Precisa-se urgente :

Armações e cadeiras para urr

salão de bl>rbeiro. Informaçõef
ne.ota Redaçl9,

Confeccionando o seu
terno na

ftlfaiataria Líder
de

CLAUDlONOR OUTRA I
Rua Saldanha _MarinhO 2-A

IFLORIANOPOLlS
........................�aEcr.: an�� .a;

CARTAZES DIA
HOJEHOJE 5a-feira

CINE «(ODE
A's 3, 5 e 7 1/2 horas

O melhor e mais humano drama de €nredo religioso até
filmado:

O milagre das rosas
ou �SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS»

com Irene Corday e Lucien Galas
NO PROGRAMA

OBRAS DO ESTADO NOVO Nac Coop,
TIO JOSE' VAI A CIDADE Desenho

,

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Preços Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00. Livre de Censura

• • •

CINE (Cl PE I
A's 7 1/2 horas

Um dos filmes

Quem
mais imp: essionant es da temporada:

matou Vicky ?
com Betty Grable, Victor Mature e Laird Gregar

Misterioso e Romantico
NO PROGRAMA

A CIDADE E A SERRA Nac. Coop.
Preço único. Cr$ 1,00. Imp. até 14 anos

:1:'1<*

Creanças maiores de 5 anos poderão entrar nas sessões diurno \s

j
J
•
'I
'�

.�
r
1,

�
74.617,(l35,!>_. f

5.978.401.755.9' 'r
Cri 84.616.216,I'1r.. �

Cr$ 129.920.006,tI:,
Cr$ 86.629.898,9<-
Cr$ 76.78{j.401.306,20

COMPAL�A �&ALIAr�';A DA BAiA"
Flllldada em 1870 - Séde: B A.I A
INCENDIOS E l'RANSPHR.TE�

Cifra.. do bwunço d.e 1943:

Capital e reservas ,.......... . ..• , ...•..........

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

Receita , .. " ' . . .. . ,. . .

Ativo , .................•..............

Síntstros pagos n,os ültímos 10 anos ,_ .

Responsa.bllldades , ,.

Cr$
Cr$

OIRE'ffi8J!.lS· - Dr. PllD...fUo a"'TItr.: !!''rfl.N> 4", IJarVlllllo, Dr. J'randeoo
d. sa e .A.IWIlo JialDOlTL

,Ag4!nclai e filb:age!l(.'Íaa em eoao c :"rr;tórl", n.ac10nal. - .UC'lI:t"K.l 00

Uruguál. Rf!IrU,Ia<101:ee d. R'nIrtu na.. pr1nC.t'P'fLu c.1!ladei!l da AmV'ica. Iluro..
• AfrIC'l,

AGENTIIl EM FLOlUANóPOLIS
C 11 M P O 8 L O nO., C I A. - Rua FeHpe BchmhTt, a. II
Cama Postal 111. 11 - Telefol\e 1.003 _: End. ,)�.,legl·. "ALIANÇA
SUB,AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJA1, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO 00 SUL

FARMACIA ESPERANÇA
de Farmaeê.Ueo NILO LAU8
Boja • amaah& _.. • na pretwt4a

__ __ e Wb'allcetr.. - BCIDHJOpaU.u - 1'CIrfuII_

I
ArtIIIOII'" lIilon'aella.

"'>nU\_ • da'" olNM!rTf.AtI1a .. 1'ftltd1lliArItD �

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável.

hoje

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Reatadas as relações diplomáticas Mesmo antes da quêda alemã O -,,_4cioDameato
Moscou. 28 (1;. P.) - A agência Tass anunciou ° reatamento elas Londres, 23 (U. P.) - Mes- Partidos. Considerando que o dos Tiros d" Guerrarelações diplomáticas entre a União Soviética e a Dinamarca. Foi aín- mo antes da quéda alemã, ja rádíc inglês está ceutrahzado

ela acorcla9a a 110mea�ão de Doessing para ministro dinamarquês. marchavam os preparativosDoessmg e elemento fumiliar a HUSSla. eleitorais na Inglaterra. Assim,
uma comissão de membros do
Parlamento está estudando a

maneira. ele distribuir os dís
cursos rle propaganda eleito
ral pelo rádio e entre os vários

Repelidos os que procuram
perturbar as relações

Moscou, 23 (U. P.) Um

des-I
guerra civil dentro do país". O

pacho da agência Tass, proce- Congresso ainda decidiu se

dente de Varsóvia, diz que no guir um programa de elabora
primeiro congresso geral de ção da reforma agrária, basea-I
camponeses tomaram parte da nas propriedades indivi-!1.500 delegados de todas as re- duais dos camponeses. Os seus'

groes do pais. A agência rus- membos manifestaram con

sa adianta que "o Congresso fiança na política exterior do
resolveu repelir todos aqueles govêrno provisório. I!que procuram prejudicar as

- -- --_._--

I;���í�e�o�l���'�aa O�lo����ça� � O sepultamento do J

aral, Sousa Doca
Rio, 33 U;.. N.) � Teve lugar

no cemitério de São Francisco

I Xavier, o sepu1tamer:to do �e� I
Rio, 23 (A. N.) - Por haver, neral Souza Doca. O feretro fOI'

solicitado exoneração, o major transportado do Clube Mihtar.
Amilcar Dutra de Menezes \ i_onde era vice-presidente, ten-
passou o exercício do cargo de do o corpo ficado em velório,
Diretor Geral do DIP ao Se'U durante a noite. Saindo daque- ����������������������������
s�bstit:uto legal s�. �..:itor M�- 1:1 .�ssociaç.io aco�lraJlhaelo Impedida qualque!, 1 Vinco milhões demz, Dl!etor da DIVIsa0 ele ni- 1)01' verd:'clcIr?, ,n:llltIdao, clle� busca ou apreensao I

•

.

vulgação. g�u ,ao ce:n,1ter�0{, send� ali de sulfanilamidas ! crllzelros para os
R d·

prestadas, poi une Batalhão do
U· 2') (t\. N) -- Um de- i

eza a missa em Exército NadonaI as contí-t 10, "'. �..

.
I

anceroso') .

nências reaula D10'J;,tarp,s. Du- r
(Teto a?"ll?ado pelo Presidente

i C . S
Ó

-

d b I � , . da Repúbl ica vem de revogar o' U' "9 (E) I "

mem ria os ravos i
ranto a ('e1'1mOI11a usaram da ""0' o , . '') I ruo, '::'J

.:
�. - .ançaram-se

. " . i palavra vários oradores, entre art.igoB do decreto n. 6.1L'!llesta capital as bases de uma

R,1O,.2" (A. N.) -:- �Ol :'eza- (18 quais os srs. Pedro Calmon, 1:1�)('�hn51� �l�alqnpr busca
� ou) institui.ç�o.de fins mais uteís e

da, 11 0Je. na Catedr al Metropo- zeueral ,;, I ti B' .'
.,1 et Y1S:lc, (1')'0 estoques de oul-. uumanítártos: o tratamento e

l't'
,.

d
'" v aientrm euicio, o

'�"l '1 deri d 'C •

G
.

I �Jl1a: missa em memorra os Min istro ela Guerra e um re- :.)_111 :'1111: a e seus errva os assistência e hospitalização de &mlsaa. revalas, Pijamel
prrmeirr-s t.el1BJlotes aviadores preseritant 1 T tit t B' '1 importados. Procurando apu-! doentes cancerosos. O ato rea-

Meíaada. melhores.. pelo, me-
d P'

.

G 1 C
o o e (O ns lUO lasI -

d rd
'

Dores preço"ó Oa· CASA MIS'Jo _ ;'Tlmel�'�
.

rdupo "'\� e

1
.aça, de CnlÚma, do qual o extinto

rar as razoes

11
a mec 1 � a ;'e-; lizou-se no gabinete da sênho-

,oa.o �,aunclO e A1efe11'OS, foi dlll"a t. 1 O' t
. portagem co leu no 0ervlço ra Darcí VarO'as na LeO'ião CILANEA .- RuoC. Mafra, 9

\ "'I' \�"., S
.

]"
. 11 e 0111,,.,0 Pll1pO mem- :-'T.· I d 'L"" . .'. d M l'

I
•• "'. "

•

o .-- .

. !.\ III e 10 lelIa ampalO e �Ulz b1'o. ,�aclOna o �.'.1XerCIClO . a
.

e,( 1-: BrasileIra de AsslstenCla. Para I A iltlpr s O di _

Lopes Dorneles, mortos na ('ma, o segnmte eselarecllnen-
i. iniciar o patriotismo da ins.ti-I den a e

_ .�
Itália e cujos corpos foram en-

I
to: Ha tempos, quando se ve-' tuieão o sr. José Martineli CU'_SO O embaixadOr

contra!dns após a rendição dos r�1�?tos l'ificou um surto de intensa:do�u ;lm terreno e cinco mi- Le!l0 Veloso
nazi3tas. o ato religioso, que gripe, tOl'llll0U-Se necessária a lhões de cruzeiros. �ao Francisco, 23 (A. N.) -

foi efetllado por iniciativa dr), TOMEM forma,ção . da stocagem da sul-I _- _. - .. - - .-.---- A. Imprensa divulga trechos do
1\IiniRtél'lo da Aeronáutica, t �nh8 CrelsBta�1 famida paTa atender às neces-j,

No bar e no lar dIscurso do Embaixador Leão
eontou com a presença de nu- "SILVEIRA" sidades do momento. Nesta li NO T Velloso, proferido em homena-
n�roso pessoal entre altas au-

I

ocaSIaO exisVa.m alguns esta-! não deve faltar gem ao Presidente Roosevelt,

.��r�1:;�esg0��er��!�Ç��cia��ilit�� i �:::.�.��� ,� ):J�����l���o�,�:t��steo����a�:l::a�l Làncada a pedra. ����d�.ando a beleza da sole-

FAB e cadetes da Aeronáutica, _ lireito da fabricação. Com o fundamental da -Vila
.11én1 elo titular daquela pasta. Vbegarao dentro objetivo de salv,aguarda:r esses dos Comerciários»
-------------

. 3stoques o g;oyerno baIXOU o

(Ir_cul�u, On!em, O I em
. breve iecr.,:3to em questão, segundo o �U;> �8 .(A. N.) -, Realizoll

primeiro numero do '.. " f, qual não poderão os mesmos
a ce.ImOl1la do lançam�mto da

lo n I de P t I RlO, :8 (!.\.. N) -:-- Segundo sofrer a a ão de (lual uer me- pedn'" fund8.me.ntal da futura A livraria Cristo-Rei, de S. Pau-
r a res es rleC']araçoes do lVI.llllstro Apo- .d'd

.

r]' Y,". ,q't d I "Vila dos ComercIários", no
lo, que está conquistando largo

• ]ôn' S 1
- 'e 1 a Jlk lClana pOl paI e os . ..... prestigio nos domini(js elo pensa·

Ri0. 24 (.A. N.) - Circlllou ,10 a es, �le"Terao chegar 1etentores de tais patentes, i ball';"o Senador Camara, nest13 menta, numa honrcr"a gentileza.
ontem o primeiro número do ('OS Estados Ul1ldos, dentro em

que poderão entretanto pros-' ("3.ipltal. Ao ato compareceram, ofereceu à Biblioteca cio' Livro
jOl'nal "Tril:.una POlmIBl''' que hrev�, c,el'ca de .seis �nil _:náqui- iegnir no fab.' rico do citado

pro-l ent.l'e
outras personalidades, ��f�l��iro At;��to��Jenrli��<; ;br���f\hedN:C ol)entação polítiea de nas pala a raclOnallzaçao da duto re·presentantes do Presid�nte e Erasmo; Historias de (1. l\llatemáti.

Lniz ("ru'los Prestes, dirigido lavoura. A encomenda é cons- - :----- ... -----_____ do Diretor da Estrada de Ferro ca, de Zulmira Ereiner: e Acão
por Pedro Mota Lima, Aharo tituida por tratores, a.rados, I Espanha adqol·rl·u ]<la Central do Brasil. Esse nu- Social de Leão XIII - de Femàn·
Moreira, Dulcidio Jurandi1' e ;',Tades, sf.'l1wa.deiras, e:1pinado� II cleo residencial terá uma pe-

do Callage. Süo mais 3 volumes
." .

() 1\1' f b ·1
que vem enriquecer a referida bi-

('ados Damrmt Andrade. J :oa.s .e cel,elraR. ., nlif'\tro da
orno rasl e-Iro ':juena. comunidafle nrb�1<J)a. blioteca, cujo programa está sell-

-- 1-\f'J'lcnl1.1lra empregarão com com 7.0!1:lS 1"�'3idsneiais-comer- elo. cada vez melhol' compreendido.

RITZ ,. HOI·e,. HOXY os Rf'11S tpcnieos. nos Campos Madrid, 33 CU. P.) -- A ciais. elj�postas nos _pOlllrtoS de . Inscl'e,:eram-se na campanha elo
,

I
de Cooperação e nos seus esta- Companhia de Fumos espanho-I c:onvl"rgência dos transportes

11v1'O mms os s.eguintes ses. Acal'i
SIMUL"'ANEAMENTE b I' d 1 1 I Spv:a. gerente do Banco Inco; An·

, 1,
Q 1". ec�mentos ,

(' l?roducão dl.13t' .

a _acaba de �( quirir quatro m�-; coletivos. A futura "Vila" se- tOl1l0 de Paclua Pereira prefeitoAs 17 e 19,30S ho_:all eh'
A. 20 horas. nu1 nessas maqulllas. A.s res- 1hoes de quüos de fumo brasl- rá dotada de belos J'ardins, de B.iguaçú: Elias Feingo' ld, co-essoes ICS:

I t
L -

•

I
. -

Gary Grant e Loraine Day em: ..
anleS serao revendIdas a,os eIro, que serao elnbarcados praças e avenidas, ben1 como mercmnte e Floriano Vieira co- ,,"
tI' merciante.'AVENTUREIRO DE SORTE Iln .eressac o� pelo preço do para aqm no segundo trimestre escoh:s, po�tos-de-saúde, igre-.

Para ele. viver era jogar.. �nsto:, iavorecido este pela do ano em curso. O Brasil e os:ia �� ca!'a-de-diversões. Será êA'MMisêE'tANE'A......,;.di:t"ri..E elim��%�;�o :�:oi4°���;os... 1sençao de direitos alfac1egá- BJstados Unidos são os unicos dividido em 4 setorres, 3 d.os uie?ra d.os. Rã.dios .R C,. A.
No programa:

rios concedida pelo Presidente lois países qlle atualmente quais comportarão uma popu- b V1ctor. Válvulas e DiscC',).s.
A fróta de Sõ.o Joã.o - DFB da Re}�ública. vendem fumo à Espanha,. laçãe· dt' vinte mil almas. Rua Cúnselheiro. MJiI.f.f8, .9Noticiário Universal· Jornal --"-----------

BraliI �e. hoje: Se;,sacional. short I "o.nvocada umada serIe ASSIm e Ç1 AmerIca, U
Preços: R�:= : �:�g : �:cig sessão do Conselho

Amanhã, no �o:;-última exibição d-o MI·nl·strosde ALI BABA E OS QUARENTA (j
.

LADRÕES París, 23 (U. P.) - De Gaul-
le oonvocou uma sessão do
Conselho de Ministros para
discutir o problema das greves
E;' a situa.ção das industrt�s,

No curso desta semana
.

Londres, 21 (O. P.) - .L\ rádio ele Bruxelas, segundo fontes ordí
rWl'Jamcn�e bem informadas ela Dinamarca, diz que as fôl'(:as soviéti
cas deverão abandona]' a ilha elP llornholm no CUI'SO desta semana.

Montgomery no ConJando Supremo
Londres. 23 .( L. P.) - O prlmctro ministro Churchi ll nomeou o

marechal ele campo, sir Ilernard Montgomery. para o posto de CO 111eU1-
tlante em chefe �lo exército brJtânico ele ocupação da Alemanha é re

presentante inglês junto ao Conselho Aliado de Contrôla cio Reich.

em mãos do govêrno é sempre
um dos asstmtos mais centro-

vertidos. Espera-se que a Co
missão atribuirá um total de

vinte discursos a cada Chefe
de Partido.

Rio, 23 (E.) - Foi recebido
em audiência especial, pelo co

ronel Danton Teixeira, chefe
"Ia Dtretoria de Recrutamento,
o sr. Herácic1es Cezímbra, pre
sidente do Tiro de Guerra, n(,)
4, dessa capital. Dentre os as
suntos tratados, o coronel Dan
ton informou que possivelmen
te no próximo ano não mais
funcionará nenhurna sociedade
de Tiro na 3a Reg.ião, visto o

alistamento da classe respecti
va sómente dar para o preen
chimento dos claros na tropa
ali aquartelada Em bre.ve será
distribuído o novo regulamen- ,

to das Sociedail.es de Tiro, pois
essas uteis sociedades serão
mantidas nos lugares onde não
existe o corpo de tropa Qua.nto
aos meios e corno serão feitas
as desíncorporaçõas elas socie
dades existentes, ainda nada
está resolvido em definitivo.

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

Florianópolis 24 Maio de 1945

Desenhista retocador
para fotolito

Importante e moderna casa Litográfica do

Rio de Janeiro, precisa de bons retocadores

Indicando idad e , pretensões e outros detalhes
A DIREÇÃO.

'

..

Deixou a direção
do O.l.P.

Domingo, no Ritz e Roxy - Paul
Lukas, Cal Esmond, Petel' Van
Eyck e Mady Chdstians em:

ENOCREÇO D�SGONa&crpO

poro foto it.). Grande oportunidade, também, «o ESTADO)
Avisamos 80 pÚ·

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

pala os d e s en h i s to s litog.ráficos e retomdo-

res de clichés a cô re s , que queiram epren-

der os processos modernos (deep - etch).

Ofertas F, Botelho - RuE!. Uassari, 46para

Tijuco - Rio de �aneiro,

tecnicos.

Novos cOltra
torpedeiros
Rio, 23 (�.) - Prosseguindo

em sua tarefa de reaparelna
mento da 11110SSa fôrça armada
11:O:S mares, os estaleiros da
Ilha das Cobras vão lançar ao
mar mais duas unidades con

tra-torpedeíros com o nome de
"Apa " e "Acre". A cerimônia.
de seu lançamento no mar se
rá feita, provavelmente, no
dia 11 de junho, data que :re
corda a batalha de Riachuelo.

,

Biblie teca de
Livros Bràsileiros

I

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I R.A S,
E 5 PI N H A Sr E TC

'1
J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


