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Hio, 25 (A. N.) Monsenhor cspeciul, estão sepultados sciscen- :\I10'l1Se11llOr França assinalou que o tão mutilado, tendo perdido as duas I escreveu sôlirc os próprios pensos
Leovegildo Fi-ança, que é o primei- Los brasileiros que toiuharam no Quartel General de Mascarenhas de pernas, pretende continuar serviu- que envolvem os seus membros:
TO capelão da FEB que regressa ,ao campo de batalha, entre soldados, Morais sempre esteve junto aos la-I' 00 a Pátria. e já que não pode con- "pouco importa o Icrhucn to, si não

En.sil, dos '28 que acompanharam cabos, sargentos e oficiais. Todos cais onde se travavam as batalhas, linuar no Exército, quer servir no arranhaste a tua dignidade. Se cho-

os nossos bravos soldados ao esses corpos, oportunamente, serão exposto aos perigos dos demais f llwgis1él'io. Do major '\nacleto Ta-I rás!c por causa do teu Ier lmcnto,
"l'ro11t", acaba de fazer novas e exumados e trazidos para o Brasil, I combatentes. Em seguida, refere-se vares, imobil izado em um leito' do s,ó poderia se" de alegria. PUlgasl e
impressionantes revelações. Em ic vcnrío ser aqui recoth idos a uni a episódios comovedores dos f'erí- Hospit al de Sangue do "f'ront", re- COIll a dôr o preço da lua Iihcrda
Pistoia, na Itália, num cemitério grandioso mausoléo já projetado, \ dos de guerr-a. Conta' que um capi-. produz frases que o bravo oficial de".

Dispostos a lutar contra o govêrno
, Roma, 25 (U. P.) - O Par- oar suas vi.das e estão díspos-
tido Cristão Democrático Ita-I tos a lutar agora, em lugar de
líano iniciou, hoje, uma, cam-I amanhã, contra o govêrno de
pauha destinada a impedir que, um Partido. Sabe-se que os

o govêrno seja dirigido pelos chefes dos partidos de Iíber
socialistas, após a provavel re- tação nacional já aprovaram,
núncia de Bonomi. O sr. Gas- em princípio, o programa do
peri, chefe do mesmo Partido, novo gOVêl1ll0 e sómente resta,
salientou que os dernocrátas fixar a composição do gabíue
cristãos aprenderam a arrts- te.
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Detido secretário do P. S. I.o

500 SUPER-FORTALEZAS ATACAM TOQOIO Milão, 25 (U_ P.) - O secretário do Partido Socialista
Italiano, foi detido pelas autoridades aliadas, devais do discur-
00 que prommcíou aos operários em Milão. Nenni foi transpor
tado para Turim, onde possivelmente será julgado, já que as
autoridades aliadas lhe haviam advertido de que não devia ta
lar aos operáríos.

Guam, 25 (U. P.) - Qui- tal japonesa realizada nesta incendiárias f o i novamente
nhentas super-tortalezas voa- "emana. As super-fortalezas descarregada sôbre a estraté
deras nescarregaram � mil :?-, �les3.fiaran� as defesas.3.tn.ti-aé- i gica zona industrial do centro

nr-ladas de bombas incendiá- reas, que f'oraan as ruais ín+en- merir tonal de 'I'óquio, compre-
rias sôbre Tóquio, pouco de-

I

sas frente a invasão norte- eudida ,�ntre o palácio impe- Ferl'dos de gne rapois da meia noite, na segunda
1 americana c o n t r a Tóquio. rial e o distrito das fábricas de r

grande inollt'são sôbre a capi- .Bjp,Ol'me r]ua�tielacle de bombas Shinagawa.
•• chegam à Bahia

::s�!:�::a a quota Churchlll agradece aos braSileiros A.C��;���nl;i�lo�'\�é;)��\����;�:) Ca-

l"
,

')� (' ") P
.- _l "O"

..

desel pitão Waldemar Colaço e tenente],10, �;) ,;.. "'o - 01' ocaSlao uO, - prllllelro ruiuístro, eseJa _, '

Londres, 25 (U. P.) - Ao Iérrnin o da guerra na Europa, o' transmitir 0S seus sinceros agrade-
Encdio Montenegro, chegaram li

111eS1110 tempo que se anuncia .. ..

1 G
-

B lI' d
. esta Capital os feridos transporta-,.u.: prrruerro ministro la .r ra- re an la cimnetos a to os os seus anugos e

o re:::t�hdecimento da cota, de Winston Church ill, recebeu de pessoas que o Iel icilarum, de todo
dos no "Rodrigues Alves", os quais

1· tom "'eis I'
.

'1 li' 1
foran: internados em caráter pro-gaso m-i para os au iov -, peSSOf�S (e varres pUlses (O munuo, o mundo" (' que tiveram a roridade .,. : ..

)' rttculares na Inglaterra a t ri l I Á" ! t' I I 1'1' I
- I vrsor:u, no Iluspital Militar desta

la 'u' , <: ,no 'I runcn e ( a Amerrca a ina.: c e le enviar congrutu açocs no . . _ I
partir ele primeiro de junho I.

I' I B 'l" I· I' I)' l \T't" E .cldadc, onde aguardarao o concer-:

•
_

'
,

.
.

' me USI\'C (O rasu, I nun�eras _men-I ensejo lOta (a
_

I orla na su- "

'1tarnbé 111 �e concedem n1alOleS, sugens de' congratulaçôes. Sendo ropa. Lnmentando nao ser possrvel
to do navio ou ate que seja n.un-

facilidades para a compra de
1 impossi vcl agradecer a cada uma

1
responder a [:Jdcs ê les. espera que

dado outro paquete para buscá-
.... _

1 pneumáticos. O Ministério ÜOS dessas pcssôas, o pr-imeiro llli�lislro: aceitem esta mensagem como uma
los. 1--------- _

Ahaste:'imentos, C?Il1Urn�ca que
'

hritàJ1i,('1) fez dinilg:.lr, pela imV!'cn-j expressiva prova de suu gratidão e

S
..

I
'

d
jO P.S.D. em

a parttr do proximo (ha pl'l- sa a (,()l1Jllllicação seguinte: de seu l'ec"uhecirll(',nlo". erao anca os ao
:��rofiá�tiK,;etl�i�"oü���.·o.I_)�����=I! A--té' '--a'g-(J-r-a�'-3-a-lm'-,�;-a-'-n,tA;-;':-2-,,4 '�g'-�D-8-f11',·s· ·'m,ar dl-a ,30 '

São Paulo
, , I i U'-J 'fJ "

' Hin, :>:; CA., )\,) �- E<hj(, çon ••Ju.i-_to!'n�_r pOSSIVel a aqulslcao de' ,,�
) " , . /

! dos (!? iraballi�)� (le arf'gillllnl;I,:io
pneumáticos e câmaras de ar.1 Londres,. 25. (�. P.) ,,--- "\�-,-n;nçào �e G;��lebr?-, mas. t'l.m- Hill.' 2;) (.\. :'\.) - Le,lllZ[ll,SC,lld,(�.jor�·ils po]J�Il'as paulista, '1Ih'
Entretanlto O diretor da secção' guns dos prInCIpaIs chetes nu- hem nao VaI alem. Recebenl no dJa 30 do corrente, no Arsenal :1j)Olam a candidatura do general
de plH:'l!S daquele M�nistér1o 'litares alemães estão sendo: eles a alimentação comum do ue �rarinlla, a ceril1lúni� do lança-I Ellri('o (�aspHr ])utrn e que rlmna

advertiu que ainàa é aO'uda a
I mantidos em custódia, pelo ex�rcit(J bl"itânico, e são atBll- lllcnt.) ao lllal' des conll'a-lorpt'dei- rào () Pa,rlido Social ])elllO(TÚli('()

I - b

E ','t " ,'tA
.

O tl' 0"1 '(11' los ", b r" , l�
-

"'\. ," ,,\.,.. da'(juple Lslado. esperando-se (j1lL'
es'caNse' 'Z de 1.01·ra(Ólla de 1-';0(10 XE;l CI o :..111 aluc., na an, b" (, P'JI ag-ij,8.ell os a em,aes_ r()s - Cl e e f pa e a Incorpora- j"q o t'l

.

I"" u _ �' H
I • A • •

� 'j. _ , •
1 ue c ns I lll( o como segue o S('ll

que os motori,stas devem ter o, reslcl(:,�lcla c1Ul:l magnata da ll�- As s,entmelas l'D_glesas como
I ?ao, a A�nUl,?a �?s. caça-slw;mm:l'l1os: diretório, cenlral.: Pres1f}ente: F('I:

máximo cuidado com o "calça-I vegaçao, na CIdade de Veran€lO tamhem a }Jopu]açao local, tra- HlO P�Hdo e HIO Negro'. Ess�s n_anc!o Costa; Vlce-Presldt'nte: :'la

'men�o" dos seus carros. I ingle5:a de Hawldshead. Até
J

ta_m-Ihes com fria indiferença e I midades foralll construidas nalfue-Ilno Tav�res; ;\!elll;bro�: Silvio C:lIJJ-

aO'ora estão alojados ali três nao recebem mais COntinên-! je imporl:wte p!\rqne inllus[ria� pos, ,:\Im!eJ }l�nlOr, Cesar Ver�uel-'''' ..
'

.
. , II 1

. A . '. . 1'0, (,:lst�1O 'ldlgal e Hoberto SlIlIU-

I
almIrantes e Vl'I\jte e quatro ge� Clas aos so ( '3.( os bntalllcOS por e.lgenl!elros brasileIros. seno

APENAS Cr$ 3,00 nerais, entre eles o general
Com essa ínfima quantia Você Dietmar. O tratamento desses

O I CA. dad C Id --'-------I-d----edá allxiliando o
-

seu pró;cimo.1 :')fÍ(;iais corresponde, rigorosa- geBera an I O a as a seus so adosContribua para a CaIxa de Esmolas
"

.
-

dIIOS lndi�entes de Florianópolis. mente, as estIpulaçol"s a con-

_II h I't-
Bahia, 23 (Agência Vilória) - O "�l C�t!l(lillo C:lldas as�ill1 termil1{l: Vol"ei os vossos pensalllen[(,s e os

Cllurchl na Cftfnpan �. po I lca gen�nl\ Cal�dido Caldas, con!'an.d�n-I - "Sois, port,anto, lll:US ca�l1�II·.:l- VOSS()S cornçõ,:s pan a lellllJranp
Lolnidres 25 (U. P.) - O in- curso pelo radlO; mas em co.n- II' (la l:t'tllaO, p.or lllOtlVO ciG fna- das, conlemporaneos dcstes 1eltos, ("ll'lna dos nossas 111')rtos gloriosos,

terêsse popular, na Grã�Breta- sequênci::t da situação ll1,uurlal menta a I3andc[rl'a, na data que I como sois henkir03 legitimos das cujas cinzas repousam em terra ('s

nha, já se -concentra in;teira- e do seu afastamento, a �tU.a Inlll:�,':1 (� 7H anivC'rsúrio da �a.tHlhai glórias de Tuillti e s:)mente 'pela fi- lnwha - nas longíql!�S encoslas

mente nas próximas eleições.' participação pessoal nas �tlVI-1
de Illl.Ull. dos no�?s \'�lunt.al'los e de1idade aos pl'incípiüs que inspi-, dos Apcni.nos - e jurlli ser dignos

Mesmos os acontecimentos in- Llarlp8 de propaganda el,"1t(�ral ,,'Oll�C.l'ltos da Hegrao, ll1�enll em raraE, tantos sacrifícios podeis ser
I
dos seus exemplos e dos seus sa

te'l'n�donais. inclusive a ques-' pelo interior será red�z�da'l BoletJln, a segulllte sugeslIva ordem dignos de pronunciar juramento. I crifieios".
tão lIa Confcrêrllcia dos "três Hojp Cburchill deverá vlslt�r I do. dia, da qual dt'stacamos os se-

o-randes", são estudados quasi sua própria circunscrição elel- gUll1t�,s trec.hos:, ,b

1 s'vamente em Tela- toral em vVoodford e o conda-I, - Pi'!-lC'lllb:1S I Como vos, Orlun-
que exc U 1

• ,

1 I I
' -

I
.

C;;ão cotn as eleições. Clnu'chill do de Essex, rr:as so fara .a -I ::0 (�s mC�I,nos, rll�C()e;" cOll1;pan 1e1-

deverá :::er o primeiro dos lide- guns breves dIscursos de lm- . os (,e tri balhiJ.' ll'lll,lOS })lln san

res políticos a fazer um dis- l,lrovi"o. gue ll!:S e pelo ](Ieal todos, homens
que perante a mesma Bandeira

"b L d m-Issa' ri-R americano preslwà(, Cllll dia - como fazeis

" egou a 00 res o e U.. I, . hoje - o mesmo jUl'ameúto ele

Londres, 25 (U. P.) - O sr. Joseph Davles, enussano do amor e fitlelidade ao seu pais, ci

'lJres,idente 'l'rumann chegolLhoje a Londres iniciando logo sua� I
rladã('� d.e �una Púll'ia livre e ]Ylci

'COll,versações com ChurchilL A visita de Davies a Londl:es e a fica transformaram-se Ulll dia, im

visita de Hopkins a Moscou, segundo informantes autonzados, jJlllsi\)m.d()s pelo sel-SO do cumpri ..

está relacionruda à próxima entrevista dos "três grandes". meí1to f!(:'sse deycl' militar em gl1er

Acredi-ta-I!l€, €,rutxetanto, na Inglaterra, que o problema das I ei,'os magníficos, em herói; Yer

eleições gerais fará com que o Inovo encontro dos "ttês gran- dadeiros que �ào jú hoje um patri-
des!' �eja adiado ,p�ra agosto. Illóniu moral e espiritual do .nosso

;)()VO' hO;\1 ens dos tI ópieos qUe

transpUZprhl11 m,-mtar has alcanti
ladas e cobertas (Ie ne,'e, vadearam
:'iO$ e atraYe�saral1l' flol'esb15 soh- São P"lllo, 2j (A. X) - A im
o jllg0 das mais duras co.ndiçôes prensa local inforlll� ,que jil se

clillla�éricas e elT: contacto con� o acha pronto na Prefeitura de São Londres, 25 (U. P.) -
inimigo. tenaz ,e impiedoso, ombra- Paulo, o projeto st.bre o 110"0 110- SuhmarinoR piratas ainda es
J'a'!l� C')111 hOl1l'a e dignidade com rario do coméreio desta Capital, I tão operando no mar Baltico.
os mais aguerridos exércilos do flue será apresentado ao govêrno diz um despacho ele Cope,llha
munrlo -- as gloriosas fôrças das no fim do allL) e entrarú imecliata- gue para a Exchange Telegl'a
Nações Cnidas - na lwta pelo di- mente em vigor. O novo horário se- ph. A fôrça aérea russa está
reito ,e péla liberdadé! rá: nos dias uteis das 7,'!5 às 18,30 caçando' esses últimos corsá-
�)f'pois de outras considerações horas e aos sábados das 8 às 13 ho· rios nazistas, tendo atacado,

em t9rno Q,'P ll).I.\:;JJ.�O tíllllllA o i��Ç" raso vários deles.

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

plar.
A DIREÇÃO.

Nomeada a Comissão Está tel1do grande
Hio, 23 (A. �.) - O Presidente -

da Hepública assinoUi um decreto r�perCU88aO
nomeando o Embaixador João Car- Rio, 2;3 (A. N.) Estú tendo
los :\funiz, :vnnistro AJencastro

I grande repel'clIssiio o ma,nifesto Jan
Guimarães c '''aldir Niemeyel'" para çadn an mundo católico brnsilpiro
constituírem a cOl1lissão encarrega-!ln'lo Arcebispo D. Jaime de Barrns
da de n�eebet' da Embaixada da Câmara, em nome cio episCOIJ,lflo
Espanha, os arqui\'os e bens da an-' nacional. O importH!nte dOCllIlll'1l to
liga embaixada da Alemanha. O I estuda a situaçiio geral do país elll
Embaixador :\{unj�, foi, por outro: f��cl' do momento atua! devendo Sl'['

ato, nomeado presHlente da mesma dIvulgado amplamente, sendo a slla
comissão. leitura; feita cle toclos os púlpitos do

país c divulgaLlo através de ('.0:111'('
rl'llc,ias realizadas especialmente.Pronto o projéto que

modificará o horário
do comércio paulistaDuvidosa, graças à política interna

Londres. 25 (U. P.) -- Ape-rcom Tl'umann e Stalin. É de

Sal' da afirmação de Washilníg-, esperar que êstes não venham

ton, de que as eleições na Grã- a uma Inglatern. agitada pela
BTetanha não atrazarão a con- propaiganda eleitoral. E mesmo

ferência dos "três grandes", a depoi,s da cOllsulta ao eleitora

opinião geral em Londres é elo, Churehill certamente nã_o
que esta conferência não se I se sentirá autoriza.:_elo. a partI
realizará antes de agosto.

N01
cipa,r duma conferenCIa de ta

momento, 111:em Churchill nem n�anba in,-1portan?ia, enquanto
Eden aba'ndonariam a Ingla- nao fosse conheCIdo o resiUlta�
terra. p a.r !:\ �ncontrare;t:ll7'se do da vptat;:ãQ,

Caçando os últimos
corsários

II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Sábado, 26 ct. Maio de t9452

,LIRA TENIS CLUBE - Hoje, grande «Baile da Vitória,», em

FEB, FAB, 'Marinha Brasileira e Nações Unídas, (A pedido, os

conseguir cartões de mesa na séde do clube).
Lon.dres e París forçam franco � I��!... I
legação francesa í

ndicou que
I
gel' c respeitar o Tratado de

�".tanto o govêrno de París como! Algeciras, de 1028, documento �� dJít I
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

() de Londres decidiram adotar �esse que ínternacíoualtzava es.- W1f$- Farm. L. da Costa Avila
uma atitude enérgica com sa zona Estratégica. Logo se-I � C:UTIS Exame de san!fue, Exame para verificação de cancer,
Franco, sôbre a questão de fa-Irão adotadas medidas diplomá-] ,-- -,---, ,. Exame de urina, Exame para verificação da gravi
zer com que Tanger retorne ao

I
tícas conjuntas, visando con-

Ap" '1/f;(�'*I fJ'_ dez, Exame de escarro, Exame para ver ifícc.çôo de
estado Yigente de antes da l vidar a Esparuha a retirar seu pr

� M/;V doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
guerra e que seja uma zona I exército daquela zona, bem (:0-

u. CR E M E Exame de secreções.
i�ltel'lIac:ional .. elf�smilit al1 b:ada.1 :110 respeitarr os direitos c;pntl'a� I i� �u tovaccinas e transfusão de sangue.1 ropas eS])anJlOI8 ocuparam, tuaís com a Framça e Inglater-l ......IIIt..........::q.aquela zOl:a tnternacíonal, em 111'�. No? círculos f�an�.es('s foi Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
frente a Glbralt�l' "para prote- dito, .amda, .que H,a? f��'ou, de-I "'_.ds��������������������_II!-�';gel' sua neutralídade ", a ] 4 de I terminado SI a JtalIa tlcará to- i

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

julho de lH40. ocasião em que I ra elo acordo assinado em AJ- i
-------------

a França e a GJ'ã-Bretall.ha es- geciras, ou si será convidada aiA coopera�a-o-tarn ocupadas com a Alerna- tornar parte 110 mesmo. Os \I
nha. em mês depois, Franco franceses cor-sideran a atitu- b",stoFr·.ca do Bras.·1ordenou a ocupaçao total de de da Espanha em 1940 como

'Tanger. 11 ma pun lialada traiçoeira.' Vilar San Juan _ (Diretor de
.Iá estão concluídas as nego- idêntica á declaracão de guer-.' Imprensa dI) CEC, para "() Esta-

cia<:,ôes 011trl' Pa.rIs e Londres ra de Mussolini á Franca. I do")."

Vivemos Ulll período do mais in-
------------------.1--------- tenso iúhilo qut- ,jú sucudiu a Hu-

1.llUU1ida..

de nos

Úlli.lllOS
séculos . Nem

as alegrias pela queda da realeza
Irn uceza cm 1 í1l9, n e111 a derrota
do di lador- Solano Lopes, nem a
derrota gerrnâ n icu de 1911';, pódern

I comparar-se com a glória da atual

,. vitor-in dos P()\'OS democráticos

,l'Ol.ltra as hordas totalitárias do na-,-I zi-nipo-Iacisrno, .:- ------------ _

IliaO d��I��;�ta�:l��·;·(:l,P��\jl���[�'�r ���i::�l�:

aRTEFaTOS DE VIDRO. I.cuucnto vitorioso da Inglaterra c'
seus aliados não trouxe tanta sa-'
tisf'açào (" alivio corno a rendição
incondicional da Alemanha nazista.
Em meio aos mais justos e expori
tâneos movimentos dc' satisfação ('

regoz ijo. o Brasil não fui esqueci
do por nenhum dos al iados. Todos

I·
f(W:1111 unà nirncs cm reafirmar a
cooperaçúo históricu do Brasil na

I
'causa da libertação do mundo da
ameaça tutalitária. E de Sua NIa-
",tade. (l rei Jorg« '1'1 da Iuglater
" rl'c�belll()s a mais grata e a mais

�:tllll()ra vel de todas as mensagens.
Partida do chefe de um llOYO que

.

.- _

exibiu ao mundo os mais i'eno!De-;
.

l1�d� dotes de graudesa ntOI.:al, .es- Compresmr: to de lu ta e coragem ] n audi ta, I 'tJ
essa mensagem é para o povo bra
sileir« um verdadeiro tributo p('- Mr ..Frank Lynch (Formado pela Purdue University e rn
lo seu sacrifício e sofrimento nC5- Engenharia mecanica), Com escritório em Detroit-Ea.
taÉgllerra'j t

' ,\ todos Unidos. Oferece seus serviços e experiências paraI um (OCUIll(\n o que passara a, . .
.

história como um a:testado dos. compras de rrroq'urrro r-rc novo ou usado, comum ou

L._...������������������������ mais eloquentes da f{., (lo amor pe-' especializado bem como desempenhar negocios nos
_-- la liberdade e (lo respeito á iusti- Estados Unidos:

ça que ?r�l'llta o espírito de todos COt't08 em Inglês: Mr, Frank Lyon 1469 Pierce St t�T���2�!.!::��..T_...._....- .... ...... BIRMINGHAM, MICHIGAN _ U.S.A.
ree

I
Cartas em Português; PEREIRA DE MAGALHÃES &

�iiVRÂmHl4ProiiõsÂ I :_
LTDA - Rua X��� :�;;Z�do, 98 - 2°. - '010 26.

I

homenagem à

p0derão
,

SOC10S

____iii

Clínico
.

��tSO(/q,9� Laboratório� ��. -

i=== � RUA JOAO PIHTOf 25 - Fone: 1448
� � (em frente ao Tesouro do Estedo
RNÁTOnO PRTOLOGlCnS Florianópolis

--'----g-e-t-ad-o------.!IMATE: �:t.narrãO
Seja o L1DER OI

MODa
Bebida saudável

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
Importante fábrica de vidros e garrafas pare cecve

iar ias , distilar ias etc., deseja pôr se em contacto cem os

consumidores ou com as firms s de comércio, conhecedo
ras do ramo Sómente inter essarn firmas de provada
idoneidade, tendo referênciss bancárias de primeira or

dem, Cartas para "VIDRARIA'". Caixa Postal, 539 -

São Paulode

CLftUDIONOR DUTRI Estados UnidosDOS

Rua' Saldanha Marinho 2·A

FLORIANÓPOLIS

Transfusão de sangue no novo Gabinete
Londres, 25 (U. P.) --

WiJlS-r
Churchill fará uma trantusão

ton Churc:hiU iniciou a forlll�- d�, sangue no novo Gabinete

cão do novo Gabinete, acrcdi- arím-de acostumar os Jovens
'�alJclo-sn que o mesmo venha 'I "c. <..

.

.' do Partido Conservador no
a ser orga'l1lzado antes da reu-, exercício de caro-os do o'ovêr-
nião elo Pal:l�mento. na terça-

no. Entremente� revelou-se
fel·r·'a da jlrO"lma semana De- '

.
' .e .

fIne os trabalhistas não alJan
yido ao" urgentes problemas.·
intêl"nacionais, Chul'chill não

I
clonarão o .:\linistério até que

fará [2T'l.udes modificações �ll1: ,'hl1J'chil1 t�nha eutregalizad('
seu

::':M:::Aque��>:;:::ÇA I
Co Farmaeê.Ueo NILO LA tTS IBole •� 1IIlJ'3 ...13.�

_ .._atIJ • _1IllJ(WU - lIomeopa.1à6' .-� -

IlJ'ttli'M ... Iffln:-..elaa.

Eslabelecimen to Gráfico Brasil
_.tr-l/,

Rua Deodoro, 33

Florian6poJi!"
DE

NICANOR
Livros novos e usados,

em diversos idiomas. SOUZA
Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

Trabalhos Comerciais

I
Téaes e Memorais

IImprellsão a côres Doubléll e tricromia.
Composição de livros e Revi.:ae • Avulso•• Caixa••

��� &��. �. '

Aceita encomendas para o interior do Estad�O'.Rua Tiradentes n°, 10 ••• Florianópolis ,.. Santa (a�arina
-

estrangeiro.ou no

Novidades todas as

semanas

alt

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA.�A a(os�
()R J-AA Nl_)Ü SOA l-{ PELI�]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpelli)) -_. Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sensacional partida de futeból
Bancários x Viajantes Comerciais, será a atraente partida futebolística, marcada

hoje, dia 26, cem início às 15, horas, . no Campo da F,e,D ..

para

Na <irã·Bretan hã, uma missão
comercial mexicana
Londres, (B. X S.) - ema mis

são mexicana chegou a Inglaterra
para efetuar compras de mer-cado
rias, segundo informou o "Fm.m
cial Times". Isso está nos progra
mas da política comercial do Méxi
co tJ"C, conforme esclareceu o sr.

Ricarrlo Corda. secretário da Mis
são, procura aumentar o valor das
exportações para o seu país. A
:\Iis';�i[\ l'slú interessada' particular
mente na aquisição dr maquinário
lcxtil c agrf co la, de que os Inhri
cantes britânicos possuem uma ex

tensa linha de produtos para otere
cer aos mercados estruugcir-os, .le- r

Dois 'Ia guerra. Com o intensivo
desenvolvimento da maqumarra
clétric« na Grã-Bt-eí anha, durante
a guerra. o trabalho agrícola ad
uulr!n prrgresso técnico especial.
\gOl'll,

í

ornou-se possive l toda sor

te de tarefas no agricultura com o

C'lllIH":gr, de máquinas. A procur-i
mundial de, equipamentos tcxtil ]
de vo ser lambem mui!o grande, ex-:
cedendo aos 8 milhões de Iibrus '

atingidos na exportação do ano i

que precedeu a guerra. Outro 1'01110 I
de exportação br-itàn ica que illte-jrcssará iI Missâo Xlexicana está li
gado aos tecidos britànlcos, ))Hr�l i
(JS quais há grande procura no '\1é-\xico. Aliás, os pedidos desses arti
gos já uli ngirnm cifras de

ftlll.b;IO lmundiul , como os de duas. compa
nhias suecas, por exemplo, cujas
l'nco!:Jenrbs alcançarum ale agora I
qf)fI.()(lf) libras, para entregar lcgG

I
Precisa-se grande quantidade de

depois (1::1 guerra. borboletas azues. conhecida. como

MORPHO AEGA. muito comum no

Brasil, Paga-se o dinheiro qualquer
quantidade. Paga-se Cr$ 2,50 por
cada borbolheta MORPHO AEGA
em bôcs condições. Relipostas para:
-

��!!;�firrOO��i�n�9�e!aS�0�t.:;'1 SRS. DENTISTAS IEscrevo via aerea.

Livros Novos
os MAIS BELOS CONTOS RO
MAN'I'H'OS, dos mais famosos au

tores - Antologia - EtlitÔI'él
Vc<,chi - Rio, 1945,

"Os Mais Belos Contos Român
ticos", dos mais famosos autores,
evocam a época não muito distan
te em que os homens faziam da

paixão amorosa primordial escopo
da vida. Era quando \\'erther e

Larra se suicidavam por amor.

Quando à luz da lua suspiravam as

donzelas e se batiam os cavalhei
ros e o poeta escrevia endechas e

madrigais ...

ALVARO HAMOS

Orquideário Tremenbé
Cultivo especializado com estoque de 30.000 exemplares.

Vende'se axcluaivnrnerrte plantas aclimatadas, bem enraizados
e sadias. Despacho para qualquer parte do pais. Lista de pre-

ços gratis e sem corrrpromjsao. �

«ENSINAMENTOS BASiCOS SOBRE O CULTIVO DE

ORQUlpEAS»
Folheto de 24 paginas coZn ilustraçõea, pr6prio para o

principiante, e util para o colecionador experimentado. Preço
Cr$ 3,00 p6rte e registro pago; póde ler remetido em seloa do

Correio, Pedidos á:
HARRY BLOSSFELD

Caixa Postal. 2.189 •• São Paulo

Executo qualquer tipo de

Identaduras, pontes em

Francisco Cearias Regis

louro
ou palacril. Conserto

dentaduras em 2 horas

Arllette Corbetta Regis

11
... a_p_e_na_s_. ...

1CONSTANTINO SERRATINE
têm o prazer de parti Rua Duarte S::hutel 11

cipar aos paren tes e pes-
sôas de suas amizades,
o nascimen to de um me-

t EMULSÃO DE SCOTT
a maneiro mais facil e se

gura de temor-se o legítimo
óleo de fígado de bacalhau

Elsa Lehmkhul Cabral
Auxiliar de escritorio, com A família do rr. Abel Alvares

noções de contabilidade, en

I
Cabl'a� Jor, �anda,rá celebrar, a·

.

,

'd d
manha. domIngo, as 9 horas, na

contrara oportum a e em uma capelinha do Êstreito, missa de
Empresa, com escritório nesta 6' mês em sufrágio a alma de d.

capital, Escrever carta do pró- El9a Lehmkhul Cabral.

prio punho, 'endereçada 80 cui
dado désta redação, para «Au
xiliar de escritório., dando re·

ferências. Sv-3

Anuncie
no

ESTADO

Vida Social
ANIVEBSARIOS

Doriva.1 da Silva Lino
Deflue hoje o aniversário nata'

lício de nos'so distinto conterrâneo
Dorival da Silva Lino, funcionário
da D. R. local dos Correios e Te·

légrafos e pessôa grandemente es -

timada nos meios jornalistico,
social e esportivo, de nossa cap i ta],

Acresce, ainda. que desde algum
i tempo, o aniversariante vem preso

tando eficiente colaboração à este

diário, dedicando suas horas de

lazer à recepção do serviço rádio·

teleg.ráfico e, bem assim. a outras

secções.
Eis porque os de «O Estado» o

abraçam afetuosamente,

Neste florilégio do romantismo
amoroso achamos reunidas cli
versas pequenas obras-primas de
tão exímias figuras .como Sten-

dhal, Chamísso, Alexandre Du-

mas, Géral'd de Nerval. Lemaitre,
Cobineau. Anatole France. Rachl
de. Rostand, Hoff'mann, Selma La-

'gerlof, Banville ...
A maioria dêsses contos corres

ponde ao padrão nitidamente 1'0-

mânticd, São produções ele gran
des artistas inadaptados e insatis
feitos que consideravam o mun

do um bom viveiro .para galiná- \ceos, mas não para águias caudais,
Somente ao Belo é à Natureza

rendiam fervoroso culto. Ôdiavam
o vulgar, tôsco e filisteu. Reclama
vam liberdade para amar e viver
com nobreza. Profundamente in
dívídualistas, queriam que o ser

humano exaltasse sua personalida
de e a tornasse rica ele sentido
próprio, em vez de ser o dócil
borrego esta ta I em que certos re

gimes e doutrmas. CJue nada te.m
de românticos, pretenderam con

verter o homem nestes últimos
lustros.
A versão de OS MAis BELOS

CONTOS ROMÂNTICOS, dos mais el;-�e';i��(��i7'"q:G'�
famo.sos autores, foi esmerada- êste seja o último a falecer e, por
mente feita por tradutores ele re- tanto. sejam êles possuidores ela
nome. A edição. muito cuidacla e cobicada fortuna ...
bem apresentada, enriquecida por Entretanto. acontece um lamen
artística sobrecapa em côres, obra Uivei de�astre ferroviário. Há víti
do pintor Jan Zach. é produçfto da mas... Há um cadúyer... E há
Editôra Vecchi, �o Rio de Janeiro. l1Uf�m ,clandestInamente eleva re-

ceber esse cacla,-er ... e ... em tro

PERDEt:-SE eH CADÁ\'ER -

'I
ca receba uma estátua do deus

R. L. StCyeDSOn - Romance ])oli- Hércules. E aquêle que espera a

cial - }Jclitôl'a \Tecehi - Rio, 1945. escultura depara com que trouxe-
No famoso romance "Perdeu-se ram para sua casa um morto ...

um cadáver", tão intrigante e di- absolutamente inesperaclo.
vertido como sumamente original, Há quem mande o cadáver pa
se delineia e resolVe' um caso ra outro... enquanto não falta
curiosÍS::;imo e invulgar. quem o procure ansiosamente e

fnterêsRe apaixonante e humo- dê qualquer coi::;a por encontrá-lo.
riSh10 britânico, elo melhor quila- E aRsim, ele lance em lance, ca

te, saturam essas belas páginas, ela qual prendenel-o mais o interês
escritas por R. J J. Stevenson, imor· se do leitor, a magia do gênio ele
tal antor de A ILHA DO TESOU- Robert L. Stevenson conduze-o ao

RO. desenlace, onde o aguarda nova e

O argumento gira acêrca de uma delicioó;a surprêsa, fecho precioso
tontina, da qual depende uma que encerra êste empolgante 1'0-

E t b I
·

avultada soma, que passará às mance. S a e eClmento A"e' CR$ 04%'00 00mãos elos filhos de Masterman, ou A traduçfto foi esmeradamente I J,
as dos sohrinhos de Joseph Fins- feita por Enéias Marzano. "Per- "ra'·lco Bras·11 Precisa·se alugar uma caso, não
bury, segundo qual dêstes dois ve- deu-se um cadáver" forma parte tJ muito distante do Colegio Coração
lhí�sil110S cavalheir?s fôsse o

pri-I
ela triunfal coleção "'Os mais céle- PRECISA SE d _ de Jesús, Pagam-se até CR$ 300,00

melro a morrer. bres romances policiais", qué vem

I
- e um corta

mensais, odeantadamente. Dão-se
Os sohrinhos· de Joseph clesve- publicando a conceituada Editôra dor de papel, paga·se além do referências. Informações nssta Re.

Iam-se para com seu tio, exageran- Vecchi, do Rio de Janeiro. salario tl' inimo. 3v 4 dação.

CIRURG IÃO-DENTlSTA

Rua Vitor Meireles, 18

•

ocorrido a 19 do fluênte.
Fpolis, maio de 1945

«o Colegial»
Temos sôbrt- a mesa o terceiro

número do "O Colegial", órgão'
i dos alunos do Colégio Catarínense.

Aborrlan do assuntos atinentcs ti
vár-ios aspectos da vida estudanti L
"O Colegial" é hem o Iidimo rc

pr.esentautc da mocidade que fre
quenta o Colégio Cataríuense.
Bem feito, caprtchosamcnte ela

borado, vem "O Colegial" cumprin
do () S0U objetivo.
Para l.r-n s, pnis, aos jovens estu

dantes do Colégio Catarinense e

que C')'l ti n nem contornando todos
os obstáculos como até aqui têm
feilo, eis o que lhes desejamos.

Associação Filatélica
de Joinville
Firmado pelos srs. Dr. Carlos F.

Sada e All'rcdo Koch, respectiva
mente presidente e 1° secretário da
Associaçâo Filatclica de Joinvile,
recebemos um oficio comunicando
haver sido empossada a Diretoria
eleita para o ano sociaâ 1945-1946,
que fÍt.'Oll, assim, constituida:
Dr. Cal'lus Franeisro Sada, pre

,'idente; dr. FeJix Scbmiegelow, vi
ce-prcsideiJte; Alfredo 1\:oeh, 1° se

cretório Afnnso Creuz, 2° sccrelú
rio; 1\.l1rl 1Iorriesen, 1° tesoure:ro;
Germano Stein .Ir., 2° tesollrc:l'O;
Alberto Bornsc!Jein, diretor (�e CUlTl

pras (' lrócas; 0110 Lepel' Jr., (Ure
tOI' de propagandaJ e séde.
Aproveitando o ensejo que se nos

ofercee, ::lpresentamos a \'. s. nossas
cordhis Saudações Filatelicas".
Somos gratos.

e
I EMPREGADO

Maria das Dores Azevedo
Transcorre hoje, o aniversário

natalício da senhorinha Maria das
Dores Azevedo, exemplar aluna do

G, E, Dias Velho e filha do co

sol SI. Francisco Azevedo·-d. Ida
tilia Monn Azevedo.

•

Iére-Odila
Entre a alegria incontida de seus

queridos paes. sr , Sidnei Noceti,
industrial, diretor· preaíderrte da

Reini..ch S. A, e diretor· gerente da

Ind. Comércio e Seguros Knot, S.
A .• e d. Alayde G, Nocet.í, verá
transcorrer amanhã seu aniversá
rio natalícil') a galante menina

Idrc-Odilc ,

A graciosa aniversariante o Ee'
recerá a suas inúmeras amigui
nhas, lauta mêsa de finos doces
e guaranás.

Maria Celeste
Decorre, amanhã. o aniversário

natalício da inteJihente menina
Maria Celeste. filhinha querida
do nosso dilltinto conterrâneo. sr.

Campolino Alves.

Fazem anos hoJel
o Ir. Antônio Sbissa, funcionário
da D. R. dos Correios e Telégra.
fos;
a srita, Maria de Lourdes Luz
Medeiros;
o ar. Heitor Bittencourt da Silo
veira;
Q srita, Zita Moritz;
o sr, Afonso Liberato;
o sr. Antônio Rodrigues;
o sr. Julio José Floriano;
o menino Nilton Vaz. filho do S�.

Andíro Vaz;
o sr. Manoel Ramoa de Sousa;
a menina Marta Veiga.

Fazem anos amanhã:
o sr. Eduardo Teixeira. linotipista
da I, O. E ;

a srita. Dulce Ligocki;
o menino Newton Nunes Tplenti
no de Sousa;
a srita. Orábia-Carmen de An
drade;
o sr. Benedito Jorge;
a exma. sra. Elv.ira da Silva·;
a menina Jandira Pacheco;
o menor Protogenes Mcirque3 Gui'
marães;
o n, Alfredo Lhereux, comercian·
te e industrial;
o jovem Isáias Conceição Livra·
menta;
o jovem Amâncio 1. Pereira Filho.

MISSAS

CONTRA FERIDAS
.��

nino, que na pia batis
mal tomará o nome de

FLAVIO

Fpolis., em 23 - 5 - 945

Resfriados
dasCrianças

Friccione este agradavel unguento
no pescoço e peito. Evita perturbar
o estomago com medicação interna.
Proporciona allivio mais rapido
porque combate o resfriado de duas

r
maneiras directas.

Oscar Brandão
Senhora

par ticipam aos paren tes
e amigos o nascimento

de sua filhinha
ELIANE

VENDA SOB RECEITA MEDICA

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

redução nos preços.
A<iUARDEM! APBOVEITEM!

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ag3ncia•• Repre.entaçõe. em Oeral
Matriz: Florianópoli.
Rua João Pinto. n. !l
Caixa Po.tal. 37
Filial: Cre.ciúrnQ

I'
Rua Floriano Peboto, e/n (E.

clil,
Pr6pl'i0).-Telegrama.: ·�RIMUS·

.

AIl.nt.. DO' prinaip'a.� l\\unic:lpiQt
J:..,....__- ---_""""..... !II<IIIII..rr:i ...

I 40 fil!ltllc:19

TENHA JUIZO
TEM SíFILIS OU REU.

MATiSMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

A SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Figado, O Buço, O Coração, o Estômago, o"
Pulmões, a Pe le. Produz Dôres de Cabeça, Dôr ee
no!'! Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do C'1

belo, Anemia e Abõrtos.
lnofensivo ao organismo. Agradável

como um licôr
O ELIXIR 914 ép.tà aprova 10 pelo D.N.S.P. corno
auxil.ar no tratamenro da Sífilts e Reumatismo

da mesma origem
FALAM CELEBl--llDADI�S MÉDICAS

I"obre o prep-irado EUXm A co nposlção e o' sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre grucavel do ELIXIR cil14. re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indicação eprr-- far.l! manejo para o público
prtade (slfills em varl"" rle ,no combate á slfllil!, qualída
suas manítestacõee) os rel'lUl· ile. que frequentemente a
tados têm sido sati8fatorlos. »roveíto no Ambulatorlo da
pOis são ratddos e duruveís. Maternidade de Santa Maria

Dr. Washington ferreira Pires Dr. Silvestre PaSSQ.

...
I

FABRICANTES.

EMPRtSAS REUNIDAS DE INDOSTRIA E (OM{RCIO

ARN'O Se a.
, DEPARTAMENTO': CEMBRA

( O N S T R U , O E S E L E T R O - M E ( Á N 1.( AS

MATRIZ. SAO PAULO -- RUA J05� BONlfACIO, 209

TFI tfONE 3_5111 - C. P. 217 fi,

PARANÃ - SANTA CATARINA
c. o. Mue.LER, CURITlilA - Caixa Postot, 138 - Telefone 980

DISHiIBUIDORES EM TODOS OS ESTADOS DO PAís

i.

J;ta é ���rdade!
atos de todos os modelos 9 dos tipos mais

m dernos, inclusive Sandolias paro praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PRECOS SEM RIVA1S!
Nõo comp;em seus calçados sem visitar a I
«Temancarle Barreiros).:jRUA CONSELHEIRO MAFRA, 4l

............�a...=-�..aaaMmm ...

R. H. BOSCO LTD.A.
ITAJAí - 5· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Representações Transporte. Moritimos; Ferra.

Consignações •• Conta Própria viários, Rodoviários, Aéreos.
Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, F8go, Acidentes do

2' Pavimento Trabalho, Acidenteil Pessoais,
CAIXA POSTAL, 117 Respon.abilidade Civil e Vida.

End�reço Telegráfico « B O S C O),

I Dr. OSVALDO BULCÃO VIAN_NA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

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

,.

ODIN

1ftv.
LHE RECOMEN.DA I
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Importante achado químiCO
para embalagem
de ilrógas
Lon.In-x, (B. i\. S.l - o novo

mater-ial plást ico lnitâu ico - P'O
LYTHmn·; foi aiPli\:ado no

combate ii malár-ia entr e as tro

pas aliadas 110 l�xlrell1n Orien
te. Ele está sendo usado agora
corno uma nova forma de pro
tc';ão, no ar c na água, dos ta
hletes (L �Iepa('rille, uma descoher-

I ta inglf'sa contra aquela doença. A
droga (' -ua embalagem são descri
tas como "um duplo lriunfo para

I

:1 química hritú n icu , em suas pes-

q.uisas e industrialização". Tesís
rigorosos evidcnciarnm que Poly
thcne é ubso lul ameu l e neutrc em

face dI) r-Iimn tropicul. Por outro
lado, quando a uu-pucr in» é envol
vida por esse rnu lcrinl, os ta�)letes
podem ficar mergulhados em água
salgada durante meses sem que a

drogn sofra qualquer alteração.
Particnlarmcn tI' r-ngeuhosa é a téc
nica da embalagem, que compreen
de o envio de milhôes de tabletes
para usos individuais. O maqnin:'l-II
rio desti nud« il essu operação foi
fornecido pela firma Genatosan Li
mitrl. da Crâ-Bretanha. O Polvthe-I

. lt1l' torna polsst'inl fazl�l: chegar àSIropas que II am na sn-marna os

tahlet es co ut eudo doses de lllepa-'
crrnc, lral1:'J1()rlado� pelo ar.

A Inglaterra prepare-se para
ativar o seu comércio
de exportação
Londres, (B. N. S.) - A nova

Orsanizaçáo de Pesquizas para o IComércio Britânico de Exportação
já possue 70 membros fundadores,
ao (rue anuncia o "Financial Ti-
mes". Eles representam os mais
importantos interesses do mundo
cornercinl britânico. Essa orgar iza

çâo foi fundada já IIIll mês. �'l1fl
finalidade consiste em obter e pro
curar inf'ormaçõcs de primei ra mão
nos mercados mundiais afim de
que a indústria britânica possa pro
(luzir os artigos mais desejados e

procurados pelos chentes do ultra
mar. El�J l� inteiramente :,poinda
pela Junta de 'Comercio e Departa
mento do Comércio de Ultrumar do
{('ino L'nirlo. Os membros funda
lor os incluem três dos maiores
1�ncos �n Gr:i-Brelr.nha.

graças ao saboroso < PÓ Digestivo
DeWitt. que, desde a primeira dó·
se dã alivio ãs dôres agudas da
mã digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
exces.lO de a::ido no estomago.
0« PÓ Digestivo DeWitt. corrige o

mal no seu inido; estimulando a di,
gestão, protegendo as mucosas gas·
1!fO intestinais e neutralisando a aci·
dez exce.1siva. Lembre-se que com O
• Pó Digestivo De Witt> não se de·
ve ter receio dos gostosos prato»
da al'te' culinaria Bra�íleira.

, Peça na farmada o

MAQlADO &: CIA.

•

Não ha necessidade. mi
nha Sen hora, de cada mês
ter séte dias de sua vida sub
traídos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Senho
ra sólre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Saud ... da
Mulher. Regulador. tônico.
anti-doloroso. A Saude da

.,.:-:::,:::::.:::.:.:.:S:·::::))): Mulher lhe lará recuperar

t".:•...:..:.::.::..,.:....:'::.:
...'::�.:.:f��i:::.',,�;':'W �.i

<mos de vida.
.$

,.:
.

. o �e :;0 \,,:�::,': :::y
�!oO>J o

t� 6e�' >::: Wk
<,'o O \6í>O�" '4;.t\� .....
.':t.<:,.. � �o.� ::\

{���; .

"��. f�
A SAUDE DÁ �ruLHER

(

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & tia.

4 mais preferida, é inegável.
2 s8tteios meDsais 4 e 18

PRÊMIO M /J IOR CR s 6.250.00

Muitas benífícccõea � m-édico ÇJra·i9
Tudo isto por apenas' Cr$ 1,00
-

i Cooperativa Avícola
Catarineose Ltda.

Vende-se
Uma Casa comercial, de óti

mo ramo, situada no centro.

Um motor el etrico de
4 1/2 H. P., em ótimas condi
ções de funcionamento
- Um srtro , em Barreiros,

medindo 70.000. m2 com 2
casas.

Um estabelizador de bôa
qualidade.
Tratar na «A Servidora s

, R.
João Pinto 4, nesta capital.

Assembléia geral
Pelo presente ficam convo

cados todos os quotista da C.
A. C. Ltda. para uma sessão de
Assembléa Geral destinada a

tratar de assunto de máxima
imporrâncla. A reunião terá.
Jogar na séde provísónía (al
tos da Confeitaria Chiquinho)
estando marcadas para 16, 16

I e ljz e 17 horas, a primeira, se
gumda e terceira convccação.
Floríanópolls, 23 de maio de

1945.

EMPREGADA
Precilla-se a Rua Duarte

Schutell 21.
Trotar com D. IVETTE.4

Pela Diretoria Executiva
Frederlco Di Beruardí, Diretor-
Comercial.

GRATISl
Que.r recebar ótimlll lIurpr·,.a?
gue o !fará. feliz! e lhe .erá
de valiosa utilidade! Escreve
a ·SoQ.re., à Caixa Postal, 84,

I Niterói.·· E.tado do Rio.

. Precisa-se urgente
Armações e cadeira$ rara um

I salão de barbeiro. Informações
nesta Redação

........ iu�w7IL""'_�w="""'uu.""""iIIIIII""'.w ••• ".4 r:::;IPrta;; ww ,..

COMPANIDA "AlJANÇA DA BAlA"
Fadada em 1878 - Séde: B AJ A
INCENDIOS E· TRANSPORTES

Cifl'1a do ·NlIlllCo 4e 11143:

Cap1ta1, e reservae, .

Responsabilldtidee .

Receita : ..•.•..•••..•..........•.....•.
Ativo ......•.•..... ' , ..•.....•..•.•..•...

Sln!str08 págos \MIl 1l;hlmos 10 mos .

RefIpon8!lbllidad.es .•....• , .•.......•••• , •.•.••.••••

CrI
CrI'
L'rl
Cr$
Cr$
CTt

74.617.0l!:I,l!0
6.978,401.755.97

St.&1.6.2HI,9ó
129.92Ó.�,9il·
86.629.898,90

71S,7S6.401 ..�06,20

DLRETONIlB; - Dr. PI.!UIJo cl'U!Ua rreft 41 carral.ho, Dr.�
a. ... AlWII.O�

.t.cenc1U • .ubqtDclu tIIIl �o o .-r1tór\o UdOD&l. - ltucunal ..
Ul'IlfN61.� c1e �n.r1u nu, prl.IJmpail C1tU4ea da� JIIuropa
• ,ÜI'�.

.
AGENTJD 11M FLOBIAN{)I':OLl8

C AMP O 8 L O B O A OI A.. - B..
·

".,Upe 8cllat4t, ....
Caixa POfltal .. 1. - Tel�C)lle 1.181 - 1llIld; Telepo. "ALIANOA.·
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, I'l'4JAt, BLU1lE-

, N4U, Bl\USQUJll, :LAGES .Il ItIQ DO SUL

'-
, r
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o ESTADO-Sábado. 26 de Maio ele '9�5 5

CLUBE 12 DE AGOSTO--Auiso
A par1ir de segunda-feira, dia 28 do corrente, o acesso à séde do clube será,
provisóriamen1e, fei10 pelo edifício Eduardo Horn, à rua Joã� Pinto D. lO.

O santo do dia N=O-Y··O HOTEl-/pequena vítima
s. Felipe Neri, S_L\NGT JENOJ__ da fatalidade!

Contém oito elementos tônicos de Miguel
.

Rodrigues de

F Sousaósforo, Cálc o, Vanadato e

I Angelina, MunicípioArseniato de de S. José
Sódio. etc. (Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO I A visjnha e pacata popula

ção de Rio do Testo foi abala-

Não se aceitam hóspedes da quinta-feira transata por

portadores de motes tias trágico e doloroso aconteci-

contsgiosas : menta, no qual perdeu a, vida,
" .:: li em circunstãnclas impressio-

nantes, um infeliz menino,

I
' I que mal despontava para a

rUIMT A JOUft
existência.

I Leves rumores circularam

I
- -

I
em nossa cidade sôbre ai OCOl'-,

rênc ia, levando-nos a telefo-
Aceitam-se encomendas nar para aquela vila em busca

de detalhes mais precisos sô-

BAZAR DE MODAS bre o acontecimento. São as

inrormações obtidas por esse
1 n10(10 que passamos a relatar
i aos 11 ossos leitores.
I "

ii nu ES('OS'l'IW J;LH'·ABIW
Na última quinta-feira, 17

elo fluênte, um colono encon-

nau num capão de mato exis

i tente nas imediações da referi

I da localidade, o cadaver ele um

Imeni.no, morto, seguindo tuelo

, indicava, por uma bala que
'lhe atingira a cabeça. Inconti-
nenti levou o fato ao conheci
mento ela policia, que l'Ul110U

para o local íudentítícando o

pequeno cadaver e transpor
�ainclo-o para a vila. Tratava-

I se do menor Herberto Lehn,
filho da sra. Vva. Lehn, resi-

I·
('(LUO 'l'EI{U. EX(,OXT1U.nO
• A JIOR'l'E �
Não nos foi passiveI saber

com exatidão o moela pelo qual
o desafortunado garoto perdeu
a vida. Ao qlle parece, nem

mesmo os moradores de Rio
do Testo estão bem esclareci
dos sôbl'e êste ponto.
Contudo, circula na vila a

versão ele que Herberto, no dia
fatidico, organizara uma ca

çada com outros dois amigui
Illh<Js, levando) cOil1'sigo, uma

'espingarda roubada. Quando
se entregavam a esse esporte,
teriam enco,ntrado um pé de
tangerinas e parado para sa

oorear algumas, encostando a

espingarda arm�da ao tronco
da árvore.
Nessa ocasião, se presume,

'1111 ,los menin<Js, i,nadvertirla·
mente, tocou no gatilho da ar

ma, pl'ovoca:ldo o disparo, que
foi atingir seu coleguinha no

rosto, matando-o.
Desorientados com o fato e

"
temelldo as consequências que
dali poderiam :::,dvir, os meno

res teriam arrastado o cadaver
I do com]':}l1heiro para o capão

01111(1e mais tarde foi encontra

elo, procurando, assim.. enco

brir a dolorosa tragédia.
Sabe-se que os dois garotos

foram interrogados na Sub
Delegacia da loc::tlidade luas

11.ada transpiro]l sôbre o re8ul-
taldo dessa acareação. Não nos

foi passiveI obter por telefone
o nome desses meninos ilell1
como outros detalhes a respei
to.

I
Muito embora isso, é de se

Clínica Geral de Adulto. acreditar que tudo não passa
Doença. da. crianças

I
de um fatidico acidente de ca

Laborat6rio de Análillel
clínicas. çada, aliás bastante comum

Conlult6rio: rua Felipe Sch· entre aqueles que se dedicam
midt, 21 [altol da Casa Pa- a êsse perigoso esporte. (Da
railo], das 10 30 ál 12 a da.

I "Cida<le de Blumenau", de
15 àl 18 hs.

Residência: rua Visco de Ouro

I
23-5-45).

Preto, 64.
Fone: 769 [manual] Comprar na CASA MISCE,

� � LANEA é saber economi'ilr ..

Confessor

Os Pálidos, Depauperados.
Edgotados. Anêmicos,

Magl'os, Mães Que Criam,
Oriauçus Raquíucas rece·

berão li tontncação geral
do organismo com o

Nasceu em Florença oos 21 de
julho de 1515 como filho de pais
qua p.rtenciam à nobreza. Com
igual fervor entregou-se Felipe aos

elltudos como à prática dos virtu
d... Em villta da pouca fortuna
aceitaram seus pais a oferta de
um rico parente de adotar a Fe
lipe corno luceBlilor nos neg6cioe e

herdeiro dOI muitos bens dêle Fe
ps dirjgiu se. pois. para Monte

ICassino em cuja vizinhança ficava
a cosu de seu protetor. Ma., em

breve. renunciou às riquezes indo

I
para Roma afim de estudar filo
soHa e teologia. Já então distin
guiu·se por sua caridade para com

011 pobres , Para poder ajudá·los
vendeu seul livrai. Sem ser ainda

� ._____ _

.acerdote começou a trabalhar na �_-_- -- _

cura das almas Mais tarde, obe
clecendo a seu confessor, fez ·Ie ar

denClr de sacerdote. e não tardou
que seu confessionário era o mais

prollurado em tada a Roma. Vá
rios Papa. pediram seus conselhos
� costumavam beijar lhe a mão GHCP(.) PAHA. VEXDAS �A

A:\IE'I
da América Lali nu pelos exporta-

em sino1 de lua e.tima. Ele; po
BlCA LATI�A d.ores estadunid cnscs, relativamen-

rém, nunce aceitou ° chapéu cor Washington, (S. I. 11.) � A f'or- le à instalaçúo e conservação das

dinalício, muitas vezes oferecido mação de uma nova assnc iaç âo de i rnáqui nas. Embora até agora so

Era natural que outros homens se oxpor-taçân. para a venda de Lllú'lmente quatro manufatureiros este

agrupalllem ao redor dêle, e assim ql1i!1as e
. ferral1l�l1tas na Amórica jam r-cpr-esen lud os na soc,iecl�tde,

lur iu a Con re a ão do Orat6rio. Latiria [01 anunciada ues!a capi tal \)�Itros pro.dutores d� maquinas
Nêr�e institufo gc�ltiva\ram IS as pelo. sr . .I oseph r.. Trecl\er; V Ice- nao compe�](.lol'es scrao co:n"l(!a
altes. CÚidada especial votava Fe- p rcsidente ,execllÍlvo da Kcarney dos a participar da urgumz.acao,

lipe à mocidade a quaI"lIabía e.
& Trecker .Corp .. UIlI dos quatro como aCj()n�slas,. acrescentou o sr.,d

. '. da 'ig'-o IllWnUJntUl'elrOS
nortc-amcrrcanos I Tr-ecke r. Alem diSSO. a nova o rga-

Suoar �tOtS dPrmclPltOS '�tl'carseiforlam' que se associaram para organizar nização ele vendas planeja ta�n-
Iua. VI u as .ceru erh a , .

d t
-

I' t b 111 t
.

d.

a o�' d'; Deus
.

a devo ão ao :1 nova agencia e expor açuo C'OJl,- )en� ra a lar COlll {e er.lTIma os

Os m·S t' çe.a - Juntas. O sr. T'recker esclareceu pedidos de outras casas

IJl1Porta-1. sm. acraman o e a ven. çao '

.

d I I l 'i I
,. \ I I

d NOI. Senha a. Como tinha que li nO\'H socie ar�, o qua �ra (oras. c e maqumus. ;1.S vcnr as (o�•

d't
(l . r

dí 26 d
. o nome ele "Amerlcan Machíne tuanuf'aturndorcs pertencentes a

�re 1595'. morreu
.no la e mero

'.1:001 Export Associales" (A1ITE.A), sociedade ;,er�o feitas po�' ,intel'lll�-e
J,Ia preencheu todas as Iormulida- d io ela agcncin du A:\I1I�A, CUJa

" dcs rcquet-idas pela Comissão Fe- única tarefa é a de cf'etuur as ex-
'. Sanlo de DomIngo rlcral de Comércio Norle-Arnerica- portações negociadas por seus as-

F·'es''1,8 '. da 'San, I.'ss."ma na e que iniciará seu trabalhos no
.

saciados. A A:\1TEA negociará por
'lia L" de maio, I intermédio dos distribuidores Ia-

t:rindade OS ORJEnVOS nA SOCIEDADE I tí no-amcrícanos. Estes
..

entt'etanto,
() objetivo da nova organiza�·ão. serão convidados u cooperar com'

�., f!lstn.. fi.cdJ�rna, cH>re!_enta.sé _:.. C'Bllf()rme <leclarotl () sr. Tre-Ig ngência, na ol'ganizac..
:ão de divi-

como urna . chave de � ouro com. a

I9'�a,i .e· fecha Q ciclo das gralldes .

cl(el' - será o de .(lferccer aos la· sões de opel'<ll,'õl's. segundo ,lecla-

fa'tal cri.ta•.... ,Foi o Papa João lino-alllericanos não somente uma, rou o sr. Fred :\[. TIead. gerente
, sl-rie completa de múquinas, como elas vend3s para () exlerior da

XXII que d!lterminou lIua celebz:a· I alllbelll assisti:ncia técnica e ou- Kearney & Trecker C0l'lJ., nomea·
ção ...•m :toda a Igreja cat6lica, na .. .

f 'I l' I1 ' I tros sei'\'iços, os qllaJS JamaIs o·
I
( o ( Iretor gerente ( a nova associa-

I>:r:.im,_ira, metade ·do 4. secu o,
ram dispensados aos compradores ção. (1001).fi1tQ.ntt,o. lua. data no l' dominqo _

depois !Ja .. festa. do Divino Espírito
Santo. A .feIta, el::Ltretanto. era j.á
celebrada ém' séculos anterior;s
.in ,.váriCis lUgares; aSilim na Bél"

I Si.1C!l. ontle o Bispo Estêvão de Li�
Q". pr.scr.veu lIua celebração .

na

lIua catedral. A.GII pOUCOil introdu
ziu'se elta fe.tividade em todo o

orbe cat6lico. A' pergunta por que
que foi eacolhido o l' domingo'
depois da festa do Espírito Santo,
respondem os autorell: que ° mis'
tério da Ssma. Trindade. foi en

sínado depois da vinda do Ellpíri
to Santo. e que a festa da Ssma.
Trindade é o fim e complemente
de teda. 011 felltall.

Estabelecimento de uma organização de
exportação de máquinas

F'ARMACfA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

CC'DDeILelro Mafra, • • 5 - FONE 1.'42
�.tr.... . do.ldll.

CARTAZES DO DIA
MOJE SABADO MO.U:

(lHE
Horário das Santas Missas

para Domingo
Catedral: 6, 7, I;! e 10 horas,
Novena: às 19 horas.
Em dia$ da semana: Missa: às

I7,30hora!l.
Igréja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
HOlpital de Caridade: 6 e 8,30 ho-
fas.. .

Puríssimo Coração de Maria (Par.
to): & h9ras. .

Ig,rej.a d� St. Antônio: 7 e 8 horas.

Igrej� de S. S,ebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas
Igreja do ROllario; 9 hor,ail.
Capela da Bale Aérea: a, horas
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas ..
Gindllio: 5, 6. 7,30 (só aluno.), 8,30
horas..

Capela tie S. Luiz: 7 e 8 horas·
Capeia do Abrigo de Menores: 7
hOfaa. (todos. e6 dias).

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

hor4s.. .

.

João flelisaa _(Estreitci): 7,30 horol.
Stio José: 7,30 e 9,30 horas.
Coqueiral: 9,30. horas.; dia seguin
te: 7 horfl,l.

A's 4'1/2 e 7 1/2 hora�
SESSÕES POPULARES

Uma comédia original, com Roscoe Karns

Política de saias
em:

J. E:lwárd Bromberg e Osa Mason em:

O traidor traído

Dick
Ralph Byrd no finl:ll do seriado:

Tracy contra o crime
CRISTAL DE ROCHA Nac. Coop.
Preços: 2,00 e 1 :00. Imp. la al'lO&

CINE «IMPERIAL')
A's 7 1/2 horas

ULTIMA EXIBIÇÃO
O mais sentimental e hurnano de todos os drama religi0s09:

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

com Irene Corday e Lucien Galas

O SOLDADO BRASILEIRO NO FRONT Nac.
TIO JOSE' VAI A' CIDADE Desenho

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Preço único. Cr$ 2,00. Imp. até 14 anos

e e •

Amanhã, simultâneamente, no Odeon e Imperial
O drama repleto de lances eletrizantes:

A. espiã de Argelia
com James Masoo e Carla Lehmaon

.

_ Prefira uma· pam de 8e1l

trôto em "Selos 'Pró Doente'
Pobre do Hospital de Cuida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leIte, tenha melhores medi·
càmentos, mais. confôrto no

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

. to HOI;Ultal de 1)arl4&4").

Um menor encontrado morto

com um tiro na cabeça.-·Presu·
me-se que o acidente se tenha
verificado durante uma caçada,

(onfeçóes -- Aita (ostura

dente no locül.
*

Ncvidodes

Rua Felipe Schmidt, 34

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉ.DICO
os dias em

Amaro
Todos Santo

Atende a qualquer hora do
dia e da noitê

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

.....a I .

Móveis
(-omprar, vender ou alugar

só na

A SERVIDORA
[o maior organização no

Ilânero nesta capital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rlnto
Parfs, 25 (U. P.) -- A F'ran- que aprovou, uman imemente, Franco deve ser subscítuído r

. vez mais forte. Em fins do ano

ça deve propôr aos aliados na reunião de hoje a Comissão 1 por um govêrno que represen- I que seja ímetituído inOVO go- passado Miguel Maura Ilder
uma ação conjunta e imediata das Relações Exteriores da As-I te t::c10R os ll1�.tiZ2S ctemocráti-Ivêr�o na Espanhacapaz .de 01'- ela ala direita republicana es

no s -ntirlo de -uraucar Franco semhléía Cousult iva. Explica a.1 cos e que sera encarregado da gamzar as eleições gerais sem panhola, apresentou proposta
<lo Govêrno da Espanha. Foi o resolução que () regime de I realização de eleições livres. A I tardança. A comissão foi presí- 110 sentido de substituir F'ran-
------------------------ I rcso,lnção pede, aill�a, q�e o

Id�da por yic.ent Auriol, ex-rní- co por um govêrno íutertno, ao
.g:-�·ompa relaçoes diplo- nístro socialista. Se tal domar- Bureau de Estrangr-iros da

O ]E II cd rmátícas com Franco, no caso j che conjunta fôr impossível, a França, que mostrou-se frio a

� � � I em que a referida medida in-

f
comissão de assuntos estran- essa sugestão mas, com ten-

� � '3l.J' ! ternacional custe a ser. t�n:a- geiro:, ppd�rá o rompimento de I dênc:ia �ara a esq.u�rda mas a

_ {La.. Explicam os part.idár ios relações díplomátícas entre a I reaâízação de eleições ortale-
desse PCilllO-:18-vista que Fran-l F'ralllS'� e Espanuha uma vez que I ceu essa decisão. A �omiS�
co nunca fOI neutro ern face as razoes em favor da manu- de Assuntos Estrangeiros nao

JH Franca. .c Os princípios (lc-' tenção ,!essas relações deixa- faz suas recomendações sem

Resenha forense ' NenbuDI partI-dO mocráticos pelos quais os alia-Iram dI' <':dq1;ir, O próprio gene- muita reflexão. Ouando prece
dos lutaram e a segurança da! ral De Gaulle não está desejo- niza o rompimento nrgesue de

t d f d Franca exigr-m a retirada do 80 de precipitar a crise franco- relações diplomáticas pode-se
Julgo.nler:tos realizado� pela cs. pre eu em uo ar regime de Franco, pois o povo

I
espanhola em parte por ncou-j' compreender que

o govêrno es-
mara Crirninal. em "essa o ele on- Hio, 2[) (A. X.) _ () sr. João espanhol é o único dono de I vos econômicos mas está sen- tá preparado para dar séria
tem. Daul, pres ideutc da ASS()C'i.1Ç�lO Co- s eu destino" _. afirma final- do submetido à pressão cada consideração a tal medida.
Apelação criminal n. 7.[J:5, ela co- nicrcial do HlO de Janeiro, teve mente a resolução.

marca de Jaraguá elo Sul. apelantes oportunidade de declarar que as. *

Patrício, Otávio, e Plínio C'astelan claxsr-s conservadoras nenhum par-! Par ís, 25 (U. P.) - Intluen
e apelada a Justiça. Relator o sr. l i d o pretendem Iuudnr. Exntu.ucn- i te comissão de assuntos es
dos, Urbano Sales e revisor o sr. l<' cono os ca l ó

hcox, essas classes! trangeíros na assembléia con

cI:s, .Guilherme Abry� FOi, :Jegael(: i cljs�rjlJlleJll as suas, simpatias (' ]Jr�_1 sul�iva nacjOl�al. recomendou
pIO" uuonto a apelação, para con

I fen'n"1as pelas duícreu tcs tJrg,mi-: hoje por unan lmidade ao go
f'írrnar a sentença que conclenou os ! za,çti.:� ])0 lí I iras e candidatos, S1'111, vêrrio francês que solicite aos

apelm�tes a 7 anos e fi meses ele I a J11C,lur íntcrf'erõncia dos órgàos a! aliados moção conjunta no

reCJ�l�a(), ,-ao pagamen�o"da n�ult� I
que 1ll''rlenCC'!.l1 cm Iu nçáo da ati vi-. sentido de que o general. Frande Ci S L)OO,oO e na taxa peniten <ladc que exer'cern. I co abandone o poder afim de

ciá ria d e Crs 20,00.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliUiiiiii iiii3iiiiiiiiii_iiiiiíiíiiiíiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíi;:Apelação criminal n. 7:448, da'· •

COJ1l31'ca ele Araranguá, apelante
Otacílio Esteves ele Aguiar e ape-
lado Joaquim Norrnélio Cunha. Re-
lator o RI'. eles. Urbano Sales e re-

visor o sr. des. Guilherme Ahl'y.
Confirmada a sentenc:a que julgou·
improcedente a denúncia e absolu-I
veu o apelado ela acusação que lhe

IIfoi imposta.
Apelac:ão criminal n. 7.381, na

comarva de Timbó. apelantes Hugo'
e Er",in Knopp e apelada a Justi
ça. Relator () sr. (J e:::: , Guilherme
Ahl'y e re\'isor () sr. de::;. Guecles
Pinto. Pelo voto ele prevalença, a

('�Imal'a eleu ])l'ovimento a upela
c:ão, para ahsolver os apelant.es.
Apelaç'f\o criminal n. 7.-1-14. da co

marca ele fnclaial, apelante GustDvo
Wild e apelada a Justic;a. Relator I
() sr. ele". Guedes Pinto e revisor o

sr. cles. l'rbano Sales. Negado pl'O
vimento a apelação. para confir
mar a sentença, que condenou o

apelante a 3 anos ele reclusã() e

taxa penitenciária de Cr$ 50,00.
Apela(f\o criminal n. 7.447, ela co

marca de Rio do Sul, apelante Bl'u
no Adalberto Raclcke e apelada a

Justiça, Relator o Rl'. deR. Guedes
Pinto e revisor o ';1', eles. Urbano
Sale". Preliminarmente, foi (] jul
gDmento c.onverticlo em diligência,
para que os autos haixem � co

marca ele origem para que seja o
réu intimado pessoalmente da sen-Itença.

Florianópolis 26

farmacia de plantão
Estará de plantão, amanhã, a

Farmácia Santo Antônio, sita na
lua João Pinto.

DITl Hoje, Sábado, às
K 19.30 horas
Paul Lu!ms, e K T. Stevens em:

ENDEREÇO DESCONHECIDO
A maia sen.acional hist6ria de.tes
últimos tempos, agora um drama

poderoso e emocionante ...
Jamais esquecerão o drama vivido
por uma mulher torturada e da
extranha vingança do homem que

a amava.

No programa:
Rep. Folha Carioca rI. 52· DFB

Notícias do Dia - Jornal
Impr6prio até 10 anos

Preços Cr$ 5.00 e 4,00

ROXY Hoje, Sábado, às
16,30 e 19,30 hrs.

lo. Nacional
2°. Maria Montez, John Hall e Tur.
.;:...-, . hap. Bey em'

ALI BABA E OS QUARENTA
LADRÕES

Uma maravilha colorida ...

Um Bonho deslumbrante
30 Harriet Hillard e David Bruee

Ozzie Nelson e sua Orchestra
AMOR TIRANO

Musicas.. Cançõ,'i... Romance ...
Impr6prio até 10 ano.

Preços Cr$ 3.60 e 2,40

:ROXY - 2"·feira às 17 e 19,30 hrs,
Harry Baur. Georges Rigaut e

Jaquelino Laurent em:
:O TURBILHÃO DE ARGELIA

t�arati. o T�rrivelJ

Maio de 1945

A Casa Branca nega
Washington, 25 (U. P.) - A Casa Bramca negou as ínror

mações de que o presidente Trumann estaria com De Gaulle,
em São Francisco. Os mesmos i,n<fol'mante.s declararam nada
saber sôbre essa propalada reunião.

EXTINTO O o I P O ESTADº-Esportivo

para foto ito. Grande oportunidade, também,

o Snr. Presidente da Repü A '.arde esportiva de
bUca, assinou,onlem, decreto hOJe

.

I extinuindo o Departamento, Dentro de poucall. horGllJ, ou .ela
�

P
ali 15 horna, de hOJe. no gramadode Imorensa e ropaganda e do Estadia «Adolfo Konder» será

criando o Departamento Na - travada uma .en8ac�ono.l p�rtid(1
elonil de Informações. subor- d� .futeb61 en�r.e Viajante•. Comer'
dinado dirétamente ao Minis- CI�I� e Bancarlo•• Na .equlpe cios
., VIajantes encontram-.e a-ze. do

térlo da JustIça. futeból carioca, pauli.ta. gaucho

TEATRO
e paranàen'ie e ainda, de P.ortugaLNota.e grande e.petábva nO$
meios futeboli.co. da no..a Fio-

�O('JEl):' "l'E })""'\'}l\nOR.ES rianópolill. em torno de�.e embate
,., _1..I.l I� - - -

I que promete marcar epoca nos

UE TF�ArI'RO anais esportivos da capital.
Em sua prinleira retu!nião, a, Ao marcador do l' tento dQ

diretoria da S. A. T. estudou e tarde. será oferecida um� garrafa
. .

_ .

de «Champagn�». A equlpe vence-
resol\reu dlVensos assuntos de dora fic:lrá de POt.. definitiva de
interÊ'sse social. O presidente,' uma linda taça. Eo a .eguint. Q

31'. Oscar Camisã.o, propôs a
i ol'ganização e direção dos Viajan

nomeacão do sr. João Frainer te•. Comer?i�is: Re�re.entant
.. ;

.

. InáclO Haahn]ar, W,ll Goldfeder,
)ara O cargo de dIretor do Ex- Erwino Truppel. Va co Gonclim
)ediente, e o ,secretário sr. Delegado d. Arce.p, II Eduardo
Luiz lVIartinelli pediu ao presi- Abbud orador. Técnico·- Flávio
, t '

-

d t V Ferrari.len e a. nomeaçao �.s a. an-
i JOGADORES E RESERVAS

da Regma para auxihar da se- Abib Cury, Alberto Fernande.,
:retaria, sendo atendido. Luiz Rubin. José A. BonacH, Ae.ir
Prosseguem com entusias- As.ad, Joaé A Nora. N icolino Mi

nG JS ensaios de A VIRGEM lantonio, Julio Propst. Paulo Ho-
landa, Orlando Silva" Ioaé O. de

)OS LABIOS DE MEL, com Freita., Geraldo Torres, Manoel
Lquela l11óvel agreuliação a1'- C. da Silva, H .. itor Cruz Nett",
Íii:,tica fará sua extrea nesta Jo.é COlazo. Nel.on Deni•• Joio

capital. B,. Focaccia, A. Ro.a e Manoel
.

,. _,' ". Mlngotol. •

1101 111anclado COnfACCIOllal I A entrada. será franca.
,.m retrato e111 grande, do sau- Entre CII .enhorinha. pre.ente. no
loso �unaf1or Da'nte Natividade Estadia, será e.colhida o Rainhça
')ara ser inaugurado na séde e qu,•. t�rci a honra de d.u o pan-
." ta-pe InICial.

.

SOCIal, de que e patrono. Aguardemo., poi., o de.ertrola:r
del.a imp_,rtante e hltlre••ante
tarde esportiva.

.

Desenhista retocador
para fotolito

casa Litográfica domodernaImportante e ,

(

Rio de Janeiro, precisa de bons retocadores

para os desenhistas litográficos e re1o::ado-

res de clichés a côre i, que queiram apren-

der os processos modernos (deep - etch).

Ofertas para F. Botelho - Rua Uassad, 46

Tijuco - Rio de Janeiro.

Indicando idade, pretensões e outros detalhes

tecnicos.

Campeonato da 1 •.
divisio
Continuand.o amanhã, � Cam

peolõ.ato d. AmadorM da lo. Di
visão, duo. partido••erõo reali
zadall, no campo da rua B Jcoi1.lva,
Avoí x Figueir.n�e e Caravana

do Ar x Paula. RamoB e.ta.rao
frente a frente numa luta d. gi
gante.. Reina muito entu.iasmo
em torno do e'óuiee da cid,a.de.
Avaí x Figueirenle, o. tradicionai.
e leais a.dversários, tudo fazendo
orêr que o nOll80 Estádio ti panhe.
na tarde de amanhã. umGl ener
me aSlistência.

ro novo govêrno provisório br tânico
Londres, 26 (U. P.) - As mércio (-> ministro da Produ'

I
nOl1l=ações f?it�.s esta noite por' ção. Richards Butler foi desig
Winston Churchill para o seu najo m;nistl'o elo Trabalho, e

Realiza-se hoje e amanhã govê:nlG provisório, até a,s elei- visconde Tr1:nlc:;b01�ne SGcretá-
10 diste ito da Trindade, a� ÇÕ8S gerais ine!uelll lord Bool- rio de Estado para os Negócios
tradicionaiQ festividades da S. tOl' como lorde presidente do dos Domínios e J. Gridd Secre
S Trindade. as quaIs COlhta CO'nselho e lord Beaverbrook tário ela Guena.
ão de novena na vespera, bar eo�no. Jorrl do Selo Privado. Fo-. CONTRIBUA-aquinhas, quermeses e tóg�s e ram Igualmente nomeados os � para a Caixa de Esmolas aos Indj
lO domingo, às 9 horas. mi,sb "'''suilltes minii:'tros: "Richard f gentes de Florianópolis.
'olene. Butler - ministro do Trata-li IUma banda musical

. abri- lho; Donald Sommerwell _

-

...

hantará as festas. ministro do Interior; Brall- ATENÇAO-Correrão' nesses dias, onibus dan 8racken - 10rd do Almi- -
,

especiais, facilita ndo assim, o rantarlo: ,'\Jac;'.lilla'l1 - minis- V.S. Viaja a Porto Alegre? I
tramporte dos fiéis. tro ela aviação, Revelou-s,e que, Hospede-se no HOTEL

o rei aprovou, também, a de- FRONTEIRA localisado
sigllação de Ede'H para o Mi- I no centro da capital.
nistério do Exterior, sir John

I
Rua Andrade Neves, lt2.

.::\Jnderson para challüeler do Oprima cozinha, banhos No bar e DO lar
Erario e Littetloll como presi-j frios e quentes. K N O T
dente do Departamento de Co-

__�����������_._.. ��o deve fal��r _

festa da S. S.
Trindade

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

fiDIII CrelSltai
'"SILVEIllA"

Gr.nd. T6Aice

r

Entregues ao
govêrno Francês
París, 25 (F. P.) - Quaren

ta lanchas de assalto, utiliza
das há um 31110 ,na invasão da
Normâ,ndia, foram entregues
ao goYÊ'rno francês para serem

utilizadas- no transporte diário
de seis mil to1nlPlada,s de víVle
res do porto de Havre a París.
A super-estrutura desses barcos
teve de ser modificada, afim-de
p.erlllit'ir sua passagem sob a.s

pdnttes do ;rio S�na,

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
F R I E I R A S,
"

,ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


