
LONDRES,30 (U. P.) _.- LORD VANSITART� FALANDO NA CÂMARA DOS tORDS, DESTACOU A NECESSIDADE DE QUE
AS NAÇÕES UNIDAS SEMPRE SE MANTENHAM VIGILANTES PARA NÃO SER SURPREENDIDAS POR UMA NOVA GUEH.
RA. VANSITART CHAMOU A ATENÇÃO PARA AS ARMAS SECRETAS1 DESTACANDO O CASO DAS BOMBAS VOADORAS

NAZISTAS, SALIENTANDO QUE TAIS (OISAS NÃO DEVIAM VOLTAR A SUCEOER NO FUTURO"

Dez milhões de assassinios
o Londres, 29 (U. P.) - Dez traram provas da matança de

milhões de assassimos fa- nada menos de quatro milhões
zem o ativo de Heínrich Rim- de homens, mulheres e crían
mler; O mundo jamais terá co- ças ; Maídanek, perto de Ln
nheciInento exato do total de blim, onde um milhão e meio

:ida� humanas sacrifica�as ao', foram mortos: Lvov: com ....

íncrtvel programa alemao de 310.000 mortos e 1\1111sk, com

extermínio em massa e tortura 1300.000. Inclue também cifras

organizada, P?is os nazistas, I ofici.ai� soviéticas sobre os a�
quando a mare da guerra se' sassimos em massa na Lctô
voltou contra a Alemanha, de-II nia, Estonia e Lituania'Jsenvolveram atividade imensa
na destruição de arquivos e

I
provas dos seus crimes mons- I <'O I:'STADO»)truosos. I

L

Mas as autoridades milita
res aliadas e a Comissão de I
Investigação do govêrno sovié-,
tico fixaram em 7.360.160 o
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não teria sido consultadaA Rússia
- Avisamos ao pú
blico em geral,
que o preco da
venda avuba des
te jornal é de (r$
0,30 (lrin�a centil
vos), por exem

plar.

Washington, 29 (U. P.) - r�di�das, o marechal Sta�in te-I a. Rússia sómente teve conhe
Em art lzo publicado no "Was- na interrogado o .presidcnte CImento do assunto, quando o

lünJgton
o

Post ", o sr. Herbert Roosevelt, .üzendo: "Espero I mesmo, sem prévio aviso, foi

Elliston cita o apôío dado pe-' que não estejais querendo meu- submetido à Conferência de
los, Estados Unidos para a ad-! cionar a Argentina", tendo re- São Francisco.
missão da Argentina à Conte-j cebído resposta nos seguintes Esse editorial do "Wash ing-
rêucía de São Francisco como t ê r III os: "Absolutamente, t011 Post " pode ser classifica-
uma violação do compromisso não". do como o primeiro que critica
assumido pelo presidente Ro- Em seguida, afirma que as a acão do Departamento de

osevelt perante o marechal negociações para conduzir a Est�c1o por participar de "in

Stalin, na Conferência de Yal- Argentina à Conferência fo- triga" que classifica "de igno
ta. rarn feitas na reunião de Cha- miniosa mesmo que conduzida
Diz o articulista que em da- pultepec, na cidade do México" por hábeis mãos" .

aSdo momento das conversações sem que a Rússia tivesse sido I O sr. Stettiníus fez objeções,
alí realizadas, e que foram ir- consultada. E acrescenta que ao editorial, e o publicista Eu
----------------------------- gene Meyer, que também se

DETIDOS .NOVAMEN·TE referiu àquelas irradiações,
afirmou "não há nenhuma pa-

São Paulo, 28 (E.) - Dezenas elas pessoas presas pela polícia poli- lavra al í escrita que deva ser

tica local nos ultimes dias em consequência elas greves, continuam de- retirada".
tidas e íncornunícaveís, tendo sido recolhidos à prisão novamente, to- .-"'��""---._'--

dos os presos políticos recentemente anistiados.
" "esson de ensürSão Paulo, 29 (E,) - Numer-osos advogados locals, ]mpelraram U.

uma ordem ele "habeas-corpus" em favor elos presos políticos recolhi-

C N Idos nos ultimas dias à Casa de Detenção, em virtude das grcv es mas O . . ...
sem culpa formada.

numero de pessoas mortas por:
ím.anição e assassinadas - e'
essa cifra é moderaela e muito
incompleta. Abrange os vastos
centros ele exterminação da
Polônia - Oswiecim, onde as

autoridades soviéticas encon- I
"8-29" atacam Yükoama

A DIREÇÃO.

IVashington, 29 (U. P,) - Anuncia-se oficialmente que "Super
Fortalezas Voadoras" norte-americanas atacaram hoje a grande cida
ele japonesa de Yokoarna, situada na ilha ele Honshu, lançando nUI11L
rosas bombas incendiár-ias.

Esta é a primeira vez 'que as "Super·I<'ortalezas Voadoras" atacam
Yokoama, um dos principais portos do Japão.

Guam, 30 ((J, P,) - .l\utis d(� j;')O super-fortalezas voadoras parti
ciparam no viotento ataque desfechado hoje contra Yokohama. Ceutr
nas ele incêndios foram ateados pelas bombas explosivas e incendiúrias.
Revelou-se que essa cidade portuúria, a segunda elo Japão. sofreu da
nos em consequência do ataque aéreo- norte-americano,

._-------- .__ . ,_-

Prossegue
Guam, 2» (U. P.) - Mais de 400 "Super-F'or'talezas Voadoras" nor

te-americanas lancaram hoje m ilhares e milhares ele bombas incen.ü.i
rias sôbre Yokoarna, a quinta cidacle elo Japão, em prosseguimento da
ofensiva aérea em grande escala destinada a arrasar o Império Nipô
nico.

errasementoP -'d d
' di Rio, 29 (A. N_) - Em con-

rêso O arqui-traí or O ra 10 sequência da extinção elo De-

Londres" 29 (U. P.) - Uni- será reconhecida pelas autort- partarnento de Illlprens� .e
dades britânicas empenhadas dades br-itânicas, que nesse ca- Propaguuda, Tce�soil de existir

na caca aos criminosos de so poderão tratar William JOY-lo .Conselho �acIOnal. d�. Im
auerra 'no morte da Alemanha, ce como traidor sujeito à pe- prensa. Por este motivo ,f�l on-
v

d f
A

•

tem exonerado o secretarío do
captnraram um dos individuos na a orca

f
.

d C 11 d
que mais procuravam. Er,a ele Londres, 29 (U. P.) _ Re-p'e en.� .omse 10, lPassau o

I Williarn Joyce :
os serviços que se ac lavam a

o locutor inglês da rádio a.le- ve ou-se que 1,. :a1'o'o. dannela secretaria para
mã William Joyce conhecído antes de transformar-se no D�· -

d I D' IJ)el� alcunha de wLord Haw" lord Haw da rádio alemã foi a ,:v1sdao CD l1lPlt'ensa et nN-u,

. '. ío voartld aacao o epar amen o a-
também. chamado o "arquí- um dos membros e o parti o O.'

l 1 I ror -,
.' .

IA d '. O ld ciona e e 11 OImaçoes.traidor do rádio". Ao que pa- tascísta ll1g es . e Sl1 swa
_

rece semelhante a Rim.mler,' Moseley, chegando a ser o di- Sõ no caso de
,também Joyce não foi, de iní-' retor de propaganda .dêsse .mo- aumento de salário
cio, reconhecido tanto mais, vímento. Mas de'p?l� b1'1gOl: ,-
que traduzira seu nome para o com o. fuehrer bntalllco, e f�l i

cole IVO

alemão e chamava-se Wilhelm.1 procurar melhor campo de atl- i . ') J .• ._

O "lo�d Haw" naturalizou-se
I vidad?s na Alemanha

.. �o ser RIO,.,9 ("\. N.) __

o O 1�1esl ftrgent·loa e Ch!�,lla reata,Dl re.laço"·esIN 1 I t }\lras hOJ'e Lnformado da 1)1'1sao do dente do conselho NaCIOnal
a emao la a ,gulll en1rpo. '1. .

l'o d C1'0 í
se'1 antl'g'o auxiliar Moseley J do Tra,balho, atene enido as co'11-

como essa mUClanca e na -I
' . '. - , A

? N.

1 d
.,

'f t' III pIe não mostrou a minima sill1- cllçoes preseutes, que tem de- São Francisco, _9 (A. T,) - Crac:as ao e,,[o]'(:os pessoais do Sm-'ualle a e Ja se e e uou e -I
c

t
.

1 l' t baixaclor Leão Veloso, Ministro (ias Relaeões Exteriores c]o Brasil, a
'

1 t -o atl'a l)elo 111esmo ,erml!1�f.O (lyerSOS anUle11,OS
'1 A

.

Cl' 1na guerra, provave n1en e nap. repu )lica 'l'gentma e a 11rHl aC<l )::1111 ele reatar suas relações (iiplo-
__________________._______ glob,lis de vencimentos pelas máticas,

empresas para os seus 6111-1
,

p.l"egr:,dos,. aS:oilnou un.l� por�a-:Os ler-Idos dl:i F E B vi�l"taH1a""o PetrApol,·sna autOrIzando as CaIxas de I·
II ••• ! o u ti l

AVOSell1.:Hloril1S e Pensões a ,

Rio,20 IA: X) - :0Jotícia" \'�nclas de Petrópolis c1fto COlHa de fl's-
•

� >
• I tlVOS pl'eparatlYOói para a recepc:ao aos ,solclaclos fendos da FEB, qlle8fetua� em dez PI estaç?es i se encontram no Hospital Central, do Exército e que visiLarão a Cida-

111en:;31s, O desconto relatIVO ôe das Hortensias no próximo di::i 3,
ao primeiro mês de vencin1Bn-
lo, (lüando fôr solicitado pelos A
interessados e tão sóme�1te no

caso de aumento de �ã.íário em

caráter coletivo.

o

Terminou a guerra no
. �Uân'llco

Londres, 2D (U. P.) A comunicou textualmente: "Os
guerra no mar, no Atlântico, I navios que deveriam partir em
terminou definitivamente na I, comboio, nas áreas onde já
noite de hoje, quando o Almi- não mais se c imbate, poderão
rantado anunciou que a par-. se fazer ao mar Independente
til' da meia-noite não será 'mente, À noite usarão a ilumí
mais necessarro a formação de: nação normal de navegação
comboios nas árehs de comba-i notllrna, sern necessidade do
te. A propósito,o Almirantadot "bJac}\:-out".

DOMINAM NAHA
Cuam. 29 (U, P,) - As fôrças norte-ameri.canas clominan:

.

agora
toda a zona ocidental ele Kaha, capital ele O�dnavva. Informaçoes l'eco

bidHS esta manhã dizem que a batalha de Okll1awa entrou em seu pon

to culminante, podendo-se. dizel' agora que es!á sendo �l'a,vacla l;m, t:l::
ri vel combate para alllqmlar os restos elo exerclto mp0111co que 1 e,,1S

tem no sul da ilha. situacão síria-libanesa e a.,

Câmara dos Comuns--Conferenciou com Truman Londres', 29 (U, P,) - A situa('ão na Síria e elo Líhano repercutiu,
hoje, também na Câmara dos Comuns britânica, o11(le \'ários deputados
apresentaram interpelações a que o sr. E(len clel'erá responder ama
nhã, Um deles perguntou se o govêrno ela França dará seguranças (le
Que não seriam mandadas no\'as tropas para o Levante e que serià re
tirado o numero de fôrças elluivalente �IS que desembarcaram a 17 ele
maio,

A Comissão
tomou posse

Washington. :30 (U, P,) -:', O Cha�lC("ler jLlgoe�la\'o, I'an" Sul�a�ic,
conferenciou hoje com o preslClente 1 ruman. ReslJondenelo a. uma ln

tcrpelaç.ão da Üilpl'enSa o ministro Subasic deu a el�tenclel' que. c]Js

cutira com Truman todos os problemas l'elaclOné_l�los a Jugoeslana, Os

jornalistas lhe haviam pergulltado se confel:encrara com o chefe do

govêl'l1o norte-americano sôbre o caso de Trleste. Rio, 29 (A. N.) - TomOu
posse a Comissão i'l1cumbid8: dE' ASSl·m falou a sra Lubereceber e controlar o arqmvo, • ,Y

moveis da a�ltiga Embaixada Nova York, 29 (U. P.) - A 101l pata os Estados Unidos,
pJem1, e respec:tivos consu.}a,dos, repreSell1itallte feminina no I no sentido de darem todo o

no Brasil. A Comissão é cons-
I
CDngresso, sra. Clare Boo.t�e I a�)ôio aos governos alnti-conm

tituida pelos embaixadores Lube, falando para um audlto-Illlstas, em todos os países em

João Carlos Muniz, presÍl1en- rio de homens, no Clube da que o govêrllo norte-amel'ica
te; ,,\[inistro A lenéastl'o Gui- Universidade de Columbia, de- � no tivesse acesso militar ou

marãe.s e Waldir Demer fun-
1

clarou que o coml�nismo russo, diplomático. A sra. Lube disse
eion3.ndo como secretário. Ho- está

.

empregando as técni�as I
mais que o mundo nada tinha

je, 'nlo Irl:amarati, a Comissão terronstas usadas pelo naZlS-
I
a temer do povo russo, que ela

realizará a, sua primeira reu� mo e ovassalando tôda a Eu-, apresentou como vítima das
llião. rOplit, p,l('l que a oradora a.pe� técnicas comunistas.

Deverá hojechegar
Rio, 2H (A. N.) - o vapor, tude �o �ciclen�e sofrido. "com

naeional "Pedro I", em que o navlO
. Rodl'lgues Alves , a

viajam 85 feridos da FEB e�-
I
bordo do qual se ellco)ntraval:1,

cuàdos do teatro de operações' vêm acompanhados de .dOlS
de guerra da Europa, . deverá I médicos e dez cl1!ermelros,
chegar a esta capital às pri-! :lão havendo enü�e .este,: ne

meiras horas de amanhã. Es' nhum do sexo femInIno. Os fe

ses exp'edicionários, que se en- ridos �er�o transpo:t�dos em

contravar.' internados no Ros- ambnlanclas esp,eClalS para o

pital Wmtal' dl& :B.ahhh eu'). vir- Hospital C�mt\al dç Exército.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Deparam os brasileiros com
uma Igreja profanada
pelos nazistas
Com a Fôrça Expcdieionúría

Brasileira na Itália - (S. 1. H.) -

Quando as tropas brasileiras avan-

cavam. recentemente, com o 5° IExecuto qualquer tipo de Exército norte-amei-icauo, algumas
den tadu r as , pontes em

--------------�

menta ísta

111.lilnr
do Bnt!sh

.:)er- ni�.l. outros estâo se dirüriudo para

I
ouro ou p alacr il. Conserto cld,�dezlllha,. '. ilJa Daiano, onde os

Avlce. I () 11:JJ1[o í

crminnl d�l fel'l'o;ia do Sii:i(;, dent a dur as em 2 horas nazixtas I'pSIstln.tlH a um cerco de

Londrt-s. (B;\!S) -- A cau.pnnha: ." ?Ilo. dias, ,1'.efugJados numa velha

de

[il)r.rUI�'iio
da Hirmân iu,

(J.IH'
vem que. ag, ru

11."�IJ�fU],lIlml.Sl"
por c:sc apenas.

Il.gre.la c.�jOll,ca ..
()

c.apelãO protc.'s-sendo levada li ef'e i to pelas forças I lJl?II\:O, no prrcrpa I alvo dos aviocs (ONS TA N TINO SERRATINE tn nt e J ':'I�J � o ren, d,; Hin, 1° tcncn-

britünieas do 1-10 Exército, (' en-: nliudns. ,� campanha de RUl'l!la, pn-I Rua Duarte
[e da J<ELL acompanhou o corres-

contra-se em vias de conclusão, tem: di--sc �!Jzer, pois, l' co�sid('rada
Schutel 11 porulentr- numa inspeção à 19rpja

.mportúuc in muito maio]', do que
COiIJO virtuclmente conclulr!». , onde os �l('mães haviaI�l demolido

.1 pri ncipio se supunha. () que as! o altar af'im dr construir UlT) abri

n rmus br itànicns conseguem em sua

I
I go sob ,a nave e a sacristla; As pa-

luta, representa mais que a ('011-

S
II

LIDER OI
redes (10 abr-igo estavam crivadas

quist a de grunrlcs áreas do país, ela o
de desenhos obcenos e o chão [un-

poi... que cada avanço aliado, é 1I1ar- .

cado de fragmentos �e taças de vi-

('ado lHH' ccntr-nus e centenas de dro. de comunhão util izadas pelos
.i'IP()I1(·�l'S mortos. c grande <iUanli-1 M...001

ll�,zlstas, �elll como ele garrafas de

dmle de mater-ial de "UCI')'<l i n imiao vinho vazias. () tenente Soren dis-

destruido, ou eaPtur��lu. A Illarcha �e: ."Tiv!' o�asião d� ver outras

para 1{(.ng(){)J). r:lpit;ll da Birrua nia, !gr�:Jas da It áliu utilizadas pelos
chegoi» ao seu termino, não sórncn- naz islas para fins militares, mas

te com a captura cio coblçodo porto, l�l1nc:� vi semelhante profanação na

COl!lO ainrlu ('('Ui �I dcSlruiç,iu vir- C f
·

d C:l�.a d� Dr-us. D.eJes,as de sacos de

tual dos Exércitos nipônicos de 011 ecclonan O O seu .areIa diante d.a .IgreJa, onde foram

ocupação. (.: verdade que bú ainda m�!aIHdas _P0slçoes de artilhafli�, e

lia India, nn rt'gião ll1rridional, lal-
CHI·O.. ; Y'iZJa� d(' munições de. j1]e-

Vl'Z mais rir meia dezena de lllilha- te rno na
tl"tlhaclnras na sacrJstla sen'lrmn

l'es d(' tropas I IIIl111ga, 1lI11S esses co:no testemunhc: IllU,rio rio desres

l',ontinw'nles nlo re]lr('sc.ltam de pello dos alenJaes as convenções
nenhulll modo, lima força organiza'-

(Ie gli�r:'a, � da ,falta de sentimen-

da. O brilho da façanha do 14"

Ali
II>

t
II

L'd
to r�I.IglOSO: l.m fragmento de

Exel"citn do Grlleral Slim e o as-j ala arla I er
(Tuclllxo, prJl1}(}rosamente trabalha-

peclo dJ':llll,ílico da f:lse final da do elll lllar[�Il1, foi o único vestígio! .-

lnb, chamou a "tcnç:io do lllundo, .

I
do. ,dl:u rlC'l;"arlll pelo inimigo em ATENI'AO·

('mIJo.1 a tenkllll as ()j)cra�'i\es re<l]i-' I'l'tJr�(h. LVIdrlllel1leI:te era partI' ".
zac!o-se sip.!ullaneamC'ntc, COllI a I da pli1hflgelll dos naZIstas, Verifi- V S Viaja a Porto AJe� e?
dl'ITota nlemã. Os acontecilllentos d,e

I
�Ol!-se lambém que ° patio (la igre- Hospede.se no H Tr�L'

na Birlllania, 11.lOs.·tram os rnél'.)dos .Ia estava ,)rl)rUSalJlC"I� minado <:
"

pelos qu:.lÍs, depois do indispensfl- <Jue a;1e!H1S lln:� estn:lta passagem FRONTEIRA localisad1l
yel I1létlH!O <1(' üriaplu.;âo, poderão CLftU....,DIONOR . OUTRI

nWI c:1da com fJI� �raJ�('a eonflyzia I no centro da capital.
os aliados expulsar os nipônicos lkf � ('om �cgllnlllça a Igreja (101:».

I
Rua Andrade Neves, 1t2.

IIsuas posiçô('s no ExtrelllU Oriente, I No bar Optima cozinha, banho,s
posiçô('s essas qUê' o inimigo não

e no lar

conseguiu consolidar, tão [irmemen- Rua $ioldanha Marinho 2·A

I
K NO T frios e quentes.

te l'OIllO as daquele pais, e que não não deve fal_tardisprielll de comunicações COIll as O
•

POLI _

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

llusl'� na relargllarda. COl1tudo, 11(0; fL RIANO S '----..---------------------

qUl' diz respeito ao IranspcJTte aé·' .. 1Ii

Brasl-1reo, r a proteção das forç'as de ter-I
ra, pelos ::1yiôes de caça l' bomlJar- --IIII-I-------------------------�

deio, o 1.10 Exérci[o sempre lutou:
em. excelentes posições c ótimas I

�:�n(�:,�<)��:l(� ���c�.il;��:i.ã�e 11��})����!

MATE
N I C A N O R SOUZ A

[asse com (1 avôio aérc�). De\'it!o vá-' gelado
rios engenhos Il'cnicos, e sll'bretudo:' •• cha"

Trahalho. Comerciai.

I
Tél�' e Memorai.

Iao anojo, que nunca faltaralll ncs- 'I ImprellSão a côr$l Douhlé. e tricromio.
sa'i ope'·;.J�'(-)e�, foi possi\'eI manter

I
Compo.ição de livro. e Revi.:a... Avul,oJl • Caixa••

em aç'üo, l) transporte aéreo, Il1CS- ch.-marra-O Jornai. E.tojo., etc,
.po \'('nc(',ndo o mau tempo, ls�o
evidenciou·se II ano passado, <jl1an- Aceita encomendas para o interior do

Estad���s °p!.:.;�al;xt�·('::)l;;ç��f������lg���l����� I Bebi·da sauda'vel Rua Tiradentes n°. 10 ••. Florianópolis ••• Santa Catarina
parando C,,1ll sua imp]ac�vet ofen
si Vil. a yilúria de 1\.)44. V pet'Índo:
clllminante da campanha, teve lugar i
em março e abril, meses >durante os

I

l}u:.lis f(;]'llm Iransportado/, por via lIIlI _

aél'ea, para as tropas do 140 Exél'ei-j�--_--_-------------------- _

to, c outras forças, mais de mil

tO-·111l'ladas dr suprimentos pfll' dia, e
I

(f li (' na realiclarie constituiu uma, Icarga cf)I()�sal, para tal meio de:
lranspo['[('. Este ano, Hangoon foí I

Hlingi.rla :.lntc's

(.lll.e
o tl'lllpU Pi().l't�S-1 ' Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Sl', Eslava, as�illl, vencida a "CO!'-
j'ida" para a capihlJ da Bil'll1Hllia. Dr. j, j. DE SOUSA CABRAL
A pstaç'ão chuvosa que agorn ini-I Óda-se, poderá retardar as Ot)(>nI;�'ÔCS ESCRIT RIO: Ruo Alvoro de Carvalho, 8 (esquino

Ifinais de limpeza, lTlas seu resulta-! Felipe Schmidt), C. POSTAL: 140.
do ra\'onNel, é inevilaveL Com a; �
l'_x_j)_ll_I�_:à�_(_Ir�_C_,()_nt_in_g_·e_n��_s_i_nillIigOS'-- ,.Ii-----..---------------- •

.....................................=---1 __

Laboratório Clínico

DV(- � 'I-)()SA _)(_T r\.. . k

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

fundado em 1765
CONVITE

De ordem do Sr. Irmão Provedor, tenho a honra de eonví
dar os Srs. Irmãos e Irmãns para comparecerem Quinta-feira,
dia 31 do corrente, ás 16 horas na sacrístía da Catedral Metro
politana a-fim-de, revestidos de balandeaus e fitas da nossa

Irmandade, é á mesma incorporada, tomarem parte do présti
to em honra a Jesús Sacramentado.

Consistório, em 26 de maio de 1945.
José Tolentino de Sousa
Adjunto Secretário

Agonia
da Isma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos B nova receita ._

Mendoco - começa a circular no sanguealiviando �s ac�sos e os Rt!tCll1PS da asmá
ou bronquite. Enl pouco tem po é possível
dOI'IDH' bem,. respirando livre e facilmente .

Mandaco aliv Hl'O, mesmo que o mui seja
antigo. porque diSSO/VI' e remove o mueus
que obstrúe 88 vtas respiratortas minando
a sua ener�a_. arrutuanoo sua �alüje, !�_zondo-o se n ,Jf:8e prematuramente velho.
�8ndaco tem l(tlo. tanto ,:'xito qulô. se ore
I ece. CO:!! li garantia de dar ao -paciente
resplrnG,!o livre e f�cil rapldamente e com.
pletu .alivlo do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça .Mandato, hoje mesmo, em
qualquer tarmàcta. A »osse g.funtia é a
sua. maior proteção,

arend aeo A�a::n�:.n.
Agora tambem a Cr $ 10,00

GRA'TISJ
Quer receber ótima .urpr••a?
que o fará feliz! e lhe ••rá
de valiosa utilidade I E.erna
a Soare., à Caixa Po.tal, 84.
Niterói, " Eltado do Rio.

Dr, H, G. S.

RUA JOÃO PINTO. 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Medina rlum. Narbal Alves de Souza

Parm. L. da Costa Avila

R. H. BOSCO LTDA.
ITluAi - S· CATARINA'

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
R",prel8ntaçõe.

Consignações •• Conta Própria
Rua Pedro Ferreira, 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Endereço Telegráfico

SEGUROS DE:
Transporte. Maritimo.; Ferra.
viário.. Ro.doviár'io., Aéreo••

.

Callco., Fago, Acidente. do
Trabalho, Acidente. P...cai.,
R••ponlabilidade Civil. Vida.

Exame de sangue, Exame paro verificação de concer,
Exame de urino. Exame poro verificação da gravi
dez, Exame de escorro, ' Exame poro verificação de
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
}1utovaccinas e transfusão de sangue.

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

{( BO seo.,

..__ a.__ �

Sed�s, Caserniras e Lãs

CASA S••,. a(OSA.
ORLANI)O. SOA RPELL]

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

•
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o ESTADO-Guiarla·felra: 38 d. :MaI. ele '945 3

LIRA TENIS CLUBE,- Dia 3 -- domingo -

às 9' horas da manhã, Dia t� de junho os sócios

DO:', concerto do pianista Henry Jolles, às 20,30

Cock-Iail dançante com início
do Lira lerão ingresso franco
no Teatro Alvaro de Carvalho.

URla iniciativa dilna dos maiores elolios VrnA
.- .;

-.,

Srita. Mirian Tereza Pizani
Fe.teja amanhã o leu aniverllá

rio natalício Q prendada I.nhorinho Enfermos:
Mirion Pizani, elemento de realce

I
Acha'le recolhida a quarto

na no..a lociedada e dilatll filha particular do Hospital de Carida
do eatimado conterraneo, sr, CIo. de. afim de ser submetida a uma

domiro Pizani. alto funcionário intervenção cirúrgica, a senhoeí-
dali Correi.s e Telegrafas. nha On :Hvaldi Clímaco Macuco.
A gentil aniversariante filha do ar. Valdir da Lu'l: Mo-

que I. acha em Lajes, em vilita cuco, alto funcionário estadual.
a leuI parente•• será muito curo'

pzoimentada, par suas inúmeras
amiguinhaa

ANIVEB8A1U08
Dr. Mário de Carvalho Rocha
Tranléorre. amanhã, a aniverlá·

1'io natalício do respeitavel patri.
cio, Ir. Dr. Mário de Carvalho Re
cha.. íntegro Juiz de Direito da

I Comarca de São Jo.é,
O iluatre aniversariante que. pe

las suai Ixcapcionais qualidades
de caro ter • coração boniaaimo é
muito estimaDo nOI meios iuridi.
co e locial do Eltodo, Berá �aque.
.10 data alvo doa maia ainceras
homenagens pelo auspiciollo ccon

tecimento. es quais nOB a.l&ocia
mos resp&itolomente.

C.IHE

Sra. Ana-Cecília Uriart
Decorre, hoje. o aniversário na·

talício da exmo. sra, Ana·Cecília
d. Canalha Uriart. mui digna
elpêila do sr. João Eug�nio Uriart,
funcionário da Cala Hoepcke.

Dois aspectos apanhados quando das Férias Coletivas de 1945, vendo-se

um grupo de operários na praia e uma vista parcial da sala de refeições,

especialmente reservada para os empregados da Fábrica de Meias Lupo,

Srita. Maria de Lourdes
Schraiâ t

Tranlcorre. hoje. o aniversário
natalício da gentil Irita. Maria
da Lourdes Schrpidt, funcionária
do Cio. d. Segurai Minai! Bralil
e filha do sr. Oscce Schmidt. co.

merciante em São José,

l!'ECHADA '}'EJ}IPORARIA·· gados da Fábrica de Meias
3I.EYl'E A FÁBRU:.A DE ILUP.o estiveram em Santos, no

}IEIAS LFPO gozo de suas férias coletivas

Chegada a época {las férias de 1945, confortavelmente hos
coletivas, a fábrica de meias

I
pedados no Palace Hotel, na

Antecípando-se às m a is' de Araraquara, paralisa com- i Praia do José Menino.

adia}IlUdas legislações traba-
1

pletamence, durante 15 dias, I. Todos os detalhes foram cuí

lhtstas, a 'F'ábrtca de Meias' tôdas as suas atividades e con-] dadosamente estudados, para

Ll.IPO, de Araraquara, E-stado 'duz todo o seu pessoal para que a caravana Lupo tivesse

de S. Paulo, resolveu satisfrutó-: Santos, onde gozam as delicias seus dias de repouso num am

rlamente um problema de' das férias passadaaà beira- biente de satisfação e camara

grande .relevâneia.: as férias' mar, revigorando as energias dagem. Vários passeios e dí

coletivas para os operários. I gastas no trabalho anual. E só versos jogos forann orgamdza
Com êsse propósito, os direto-' não: vai quem não quer, pois a: dos, sempre em meio da maior

res .d:i progressista indústria
I
firma facilita tudo: viagem e' al-egria.

brasileira estabel-eceram, desde hospedagem. Até as famílias

1939, um magnifico sistema,
I dos operários que mais se des

lHL1'a proporcionar aos seus tacam em-suas funções, vão go

o!})eIlários uma ltempoTada zar o descanso. E quando re-co-

arrual nas praias de Santqs, in- meça o trabalho, há maís ale-I Iniciativas como a da Pábri

teírameute gratís. Digna dos gria e mais vigor, todos cientes
I
ca de Meias Lupo merecem os

maiores elogios a iniciativa da de que novas férias coletivas. aplausos de todos os brasílel
Fábrica de Meias Lupo, porque

I serão realízadas e sempre me-II' 1'OS e são motivos de justo orgu-

proporcion,.a aos. seus trabalha-I Ih
ores,. Ilha, porque

assinalam a trans-

dores � oporttmddade que êles, I '" formação por que passa o Bra-

com seus recursos próprios di-I .\ S }'ÉRIAS DE 194:; I síl, sempre rumo às maiores

fícllmente poderiam obter. Ainda agora, os 250 empre- conquistas da civilização.

O�<ERÃRIOS,DA }'ÁBRICA DE
MEIAS LCPO REALIZARA!l
SUAS FÉRlAS COLETIVAS

DE 194tJ

BUDg'alow
Vende se o da rua Quintino

B0.4.itiV4t, 622, Estreito. que
dispõe de t'odo conforto, Tra

.

t.ár ino lecal,

,U

fl!!o.Ó'D!!!S��
ltu. Vito, M.lr�les, 18
I

• iP..mo <DO'· DIA,
'. PA.REeE: BOM·

RI c:j�e�'i'julgb'" Q.li�r,tQNe
ótim�Rt. po-rqüe,·�· refeiÇj)es,
come pei�i caTne, arro'll, feijê(q e

doce. �iJodo.l· ccm vinho pb �er'
vejo. lf'iae Q�·v.rdude é que' se ali
m.Jltou b\ol. poi. deixou d� cOJ;ner
1.g�lI\e". ..".erduras, fruta .. crdlll,
0,901 • l..i.t••
Gompijate' .!lual r.feiçõet, cDmend.,

tQlÇI:lbim 'legume.. v't'd�rQ'. fr1.lta.
19., • l"t.. lNa ..

FAZEM ANOS HOJE:
a exmo.. sra. Maria. Antonieta de
Diniz. lIiuv. do ar. Leopoldo de
Diníz;
a menino Miriom Musai, filhinha
do sr. MUlli Dib Musai, do alto
comércio da Loguna;
o menino Alinor. filho do sr. A·
geno!' Vieira;
a srita. Marie da Gloria Pereira,
tilha do Sl'. Amando 1. Pereira.

NascJmentos:
João Otaviano Neto

O lar do ar. dr. João Carlos Ra.

SOCIAL
mo.. , advogado, e de lua exma.

espôsc, d. Alcino da ·Silva Ramos,
foi enriquecido. dia 18 do corrente,
com o nascimento de um robusto
menino que, na pia batisnal, re

ceberá o nome de João Otoviano

Ramos Neto.

MISSAS

João Damasceno da Silva
A família Damasceno mandará

celebrar. dia l ' de junho, sexto

feiro, na Celtedral Metropolitana
altar de N. S. de Lourdes. àll 7

horas. mislla em sufrágio a alma
do nosso saudoso conterrdneo João
Damasceno da Silva, falecido a

1 ·6· 1924.

VIAJANTE6:
Encorrtru-sa nesta capital, ocorn

panhado de lua exma. espôec , o

estimado conterrdneo sr. Arnoldo
Luz. Tabelião em Joinville.

Dr. Ruben Gueiros
Chegou. ontem, a esta cupi tn l ,

viajando em avião da Panair. o

ar. dr. Ruben Gueiros, Inspetor
Geral de Estatistica Municipal e.

ne.ta qualidade, alto funcionário
do Instituto Brasileiro de Geogra·
fia e Estatística.
O iluatre visitante foi recebido

no aeroporto. por diversas autori·
dudes, entre as quais o IIr. Aroldo
Caldeira, digno Inspetor Regional
de Estatí.tica Municipal.

Em vi.ita a esta capital. acham
.e entre nÓII, acompanhados do
ar. Rodolfo Gerlach. Prefeito') Mu
nicipal de Brusque. os acatados
induitriaia sr, Roland Renaux, Er
nesto Bianchini. João Bianchíní e

Humberto Mattioli

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi
gentes de Florianópolis.

Carnisaa, Gravatas, Pijarne s

Meiae dae' melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA -- RueC. Mafra, 9

• CARTAZESjUOTIYO DE JUSTO
ORGULHO

DO DIA
HO'E HOJE4a-feira

A's 7 1/2 horas

Defensores da bandeira
(Technicolor)

com John Payne , Maureen O'Hara e Randolph Scott
CINE JORNAL BRASILEIRO Atualidades

CARNAVAL NO GELO Desenho
Preços: 1.50 e 1,00. Imp. 14 aaos

.

1

CASA MISCELANEA distri
buidaia dos Rádios R. C. A.

.

Victor, Válvulas e Discos.
RUrl Cl.lnselbeiro Mafra, 9

CIHE ((IMPERIAL)
A's 7 1/2 horas

ULTIMAS EXIBIÇÕES
Roscoe Karns e Ruth Donnely em:

Política de saias
Uma tempestade de riso
J. Edward Bromberg

Traidor traido
. CRISTAL DE ROCHA Nac. Coop.

Preço único. Cr$ 1,50, Imp. até 14 anos
, . . .

Amanhã
TEATRO A. DE CARVALHO

Estréia da
GRANDE COMPANHIA

De Comedias Bailiot
com a péça em 3 atos

CANARIO

Solon Vieira e IIb L. Vielr.
participam às pessôas Ide suas relecões o nas-·

cimento de seu filho

ROberto,�ocorrido ôntem.

Fpo1is, 28 de maio de 945

, Francisco Carlos Regls
e

Arllette Corbetta Regis
têm o prazer de parti
cipar BIJS parentes e peso
sôas de suas amizades,
o nasci,mento de um me

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

FLAVIO
Fpolis .• em 23 - 5 - 945

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO Quarla.felra. 30 de Mala d. 1945

Vilar San .Iuan se á mais gigantesca lula de p1'O- Precisa-se urgente
Diretor de Imprensa do CEC para c1ução que o mundo civilizado já Armações e cadeiras pára um

"O Estado" viu. salão de barbeiro. Informações
Como que comemorando a data Navios saíam para o mar num nesta Redação

universal do trabalhador livre, crescendo assustador, tanques 1'0-

morreram nos últimos dias, antes lavam pelas portas elas fábricas c

e depois cio dia I? de maio, os dois rumavam incontinenti para' os'
maiores tiranos da Humanidade: campos de batalha, aviões e aviões
Mussolini e Hitler! levantavam vôo para derrotar a

O que a morte desses dois expo- poderosa Luftwaffe e a artilharia
entes da selvageria humana re- acompanhava febr-ilmente as mas

presenta para o operariado mun- sas militares que se dirigiam ao

dial é facil avaliar, rememorando encontro do inimigo. Mais tarde,
a parte desempenhada pelos traba- juntou-se ao operariado britânico
lhaelores na consecução da vitória o mundo industrial norte-amcríca-

j

rla Inglaterra e das nações aliadas. no e depois também o soviético.

Quando a Alemanha impelida pela Eram então milhões ele homens

fôrça bruta chegou ás margens que obscuramente forjavam a "i
do canal da Mancha, lançou-se o tória ela liberdade e da civilização. I

apêlo aos trabalhadores hritânicos
i
E a sua in�€nte tarefa evidenciOl;

para que contríbuissem na luta, se 110S areais da Afríca, nas planí-
contra a mortal ameaça que pro-I ces d�. Normandia, nas encarpas I '
metia envolver a Inglaterra e o

I
ela Itália e nas montanhas da Ale-IAte ces 300 00resto do mundo na mais negra es- manha. ,

. - . . i E' 'I " Precisa-se alugar uma cOfia nãocravírlão e na mais cruel das trra-
I 'l� �)m q�e, )em mel ece; arn os

muito distante 'do Colegio Co;ocôonias. l!� milhares ele trabalhado ; operanos ele todos os paJ8es. as de Jesús. Pagam.se até CR$ 300,00
rei; conscios do perigo e amantes agraclaveis notícias da morte elo::; mensais, odeantadamente. Dão-se
das lib€rdades que o totalitarisr'no � dois maiores escravagistas do referências. Informações na'sta Re·

ameae.,a\'a arrebatar-lhes lancaram-! mundo moderno! dação.
----------------------------

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE,

SULTADO O POPU·

LAR DEPURA TlVU

DO SANGUEMAHCA RE61STftAD

I o Fíg rdo. O Bxço O coração o Estômago, 08
PUi�ÕeS li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos Ossos. Reumntlsmo. Cegueira, Queda do Ca·
helo, Anemia, e Aborto«
lnotenstvo 80 organismo. Agr'adável como llcôr.
O ELIXI R 9 t 4 está fi provado pelo D. N. S. P.
como auxiliar DO trar-rnento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma orig� m.

_

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR' «91ft». dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
le nos casos em que a via be- no trrtamenta da Sifilis.
cal é a Única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa. la) Dr. Rafael Bartoletll

A forja donde
vitória

,

surgiu
a

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PREMIO MA IOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificaçõ�B e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

------ � �

--rARIViÀc-,Â· ÊSPE"RA-NÇÁ
n_

A SUA FARMÁCIA
I•• C......eo.elro M.fra, 4 • 5 - FONE 1.142

[atrer. a "o_fi.

o sabão

"VIRCiEM ESPECI.ALIDADE"
� '1, \V}�TZEL INDUSTRIAL-J()INVILLE (MlIfCC r�'ilSI

CONSERVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LA VA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

Idi@n\a. por·

Ituquê., e.pa·
nho1. francê•.
inqlê., etc.

I
Romance, Poelia, Religião, Aviação.
Mo.temcítica, F4.ica. Química, -Geo.
logia, MineralQqia, Engenharia. cio
vil, militar e naval, CQl'pirrtaria,
Oe••nh.o, Saneqmento, Metalurgia.

I Eletricidade; R'ádio, Máquinal; Mo
tor8l, Hidráulica, AI9.nQ�ia, Agri'

I
��Iturá, Vetel'incíriQ. Contabilidad.

Dicionário.. etc. etc.
-_......

·-----1 Esta é aEMPREGADO
Sapatos de todos os modelos, e dos tipo. maisAuxiliar de escritorio, com modernos, incl�sive 'Sandolias para praia ao afconcfIInoções de contabilidade. en das SENHORAS e .SENHo.RITAS, por verdadeiroscontrará oportunidade em uma

PREÇOS' SEM' RI"VA1S'Empresa. com escritório nesta'
'

"

' _,'.
capital, Escrever carta do pró. Não comprem seus ca]çcidC!s aem viaitâr a

prio punho, endereçada ao cui· <'YamBO'·c·a,r.-a Da,rrel-,roS))dado désta redação, para .Au-
i

xiliar de escritório>, dando re-: RUA CONSELHEIRO M!lFRA, ,.41
terências. 5v 5

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S; José
(Viagens di: etas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISÔ

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

contagiosas

MACHADO & ,CIA.

Exterminador de
ervas daninhas
Londres, - (B. N. S.) As

Imperial üllemical Industries"
anunciam o descobrJmento de um

novo produto para a eliminação
das ervas prejudiciais às planta
ções, e que promete ser de grande
vantagem para a agricultura hritâ
nica. J�sse anuncio segue-se de
perto ao descobrimento do ."Ga�n
mexane ", o novo inseticida hú pou
co produzido. O "Mcthoxone", t10-
me do novo produto eliminador de
ervas prejudiciais, e produzido após
dois anos de exaustivas exper ien
cius. já está à venda em toda a

Grã-Bretanha. Ao passo que mata
certos tipos de ervas, não ataca as

plantas nem os cereais. Isso ficou
demonstrado quando uma libra de
"Methoxone" fOÍ aplicada a um
hectare de terra semeada com ce-
reais. Entre os cereais viçavam as

mais daninhas en-as, mas todas fo
ram exterminadas sem que os ce-

rea!s sofrcssen.l '� menor prejuízo. ça-o d·e m'aqulrnár,··aTalvez a pr-incipal vantagem cio '

novo produto consista no jato que •

I
.

'

elimina as ervas daniJ11�.a� antes ele agr'l"A a, -,que estas cresçam o suficiente

parai
\lU-,

abaf'ar a colheita. Não há dúvida Londres. (B. l\\"S.) - Já estão
que, com este lratamento das ter- bem desenvolvidos ',{)S planos para
ras, será inevitável 11111 aumento o incremento da pro�l�lção de ma
das colheitas de trigo, "evada e' quiuária agrícola bHtâhica para
aveia.

'

satisf'azcr '(JS mercados do país e da
Europa. Anuncia o "Times" que
!W!1l cedo serão postos à venda
muitos dos .novos e melhor-ados ti
pos de máquinas agrícolas aperfei
çoados pela nossa indústria. Embo
ra tenhamos importado maquinária
da _\tJ1él'ieh para acelerar a pro
dução agrícola, calculu-se que dois
terços das novas. .}Úáqlli<lllls com

pradas pelos fazendeiros durante 3

guerra, avaliadas em mais de 100
milhões de IMhras foram fabricados
na Grã-Bretanha, e verff'icou-se
que o material produzido no país
tem dado bons resultados. Além
de' tratores, foram f'ahricados e

aperfeiçoados outros t lpns de 111a

.quinária agrícola especializadas, in
cluindo arados, máquinas para co

lher í

rigo e batatas, ,('al,clll,anclo��e
que existem atualmente nu Grã-Bre
tanha cêrca de .J.OO.()(JO máquinas
para ordenhar. O Govêrno Britâni
co pretende, cont urto, uceiernr ain
da mais li fabricação de equipamen
to agrícola para satisfazer as ne

cessidades do pais e de ultra-mar,»

de
TOSSE,
5RONQUITE
E COQUElUCHE

Aq3ucia. II Repre.antaçõe. em G.ral

I
Matriz: Florian6poli.
Rua João Pinto. n, S
Caixa Poate l , 37
Fillal: Cr'esciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Pr6prio).-Telegrarnas: ·PRIMl1S·

'I Agente. nOI principais municipiOl
do Estado

---�

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora do
dia e da noite

Confecções
de

Gravájas

I
J

Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua "'nnita Gar ibaldi , 58

FLORIANÓPOLIS

o mELHOR DOS mELHORES

Acelerao.do a p'Fédu-

RESIDÊNCIA;
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

Nova aplicação
dos raios X
Londres, 03. l'\. S.) - Os testes

de raios X são agora compulsórios
em quasi todas as indústrias da
Grã-Bretanha. Esse sistema demons
trou tanto valor no descobrimento
de falhas na construção naval, que
os peritos acreditam venha a de
sempenhar um papel importante
na construção de navios e de ma

{. [u inuriu em geral, no após guerra. IPor outra parle, é possivel que
esses lestes. selam estendidos, comio mesmo êxito, ao exame de arti
gos não-metálicos. em muitos ra-Imos ria indústria. As primeiras ex-

(periêucias, nesse sen+ido, ('0111 raios
IX foram iniciadas na guerra pas-]

sada. Então, o almir-ante usava o!
novo processo para examinar as'
chapas de aço e as secções dos sub
marinos.

NO'VOS e
USA-DOS
COMPRA e

VENDE
•

.

No bar e no lar:
KNOT

.

não deve faltar,

'Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 na

A SERVIDORA I

1 a maior organização no

aênero ne.ta capital I

Rua João Pinto, 4

Fone 775 ..

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinico ,Geral de Adulto.
Doença. da. criança.

Laboratório de Análi.e.
clinicas.

Con.ultÓrio: rua Felipe Sch
, midt, 21 [alto. da Caaa Pa.
,

rai.oJ. dali .10 30 á. 12 e das
IS ã. 18 h•.

Residência: rua Vi.c. de Ouro
Preto. 64.

Fone: 769 [manual!

Si tem irritação fetal 0\1�morra·
giaa. cuidado I Sà... o pr�n,ónçio de
graye doença que, não tratado em

teri1po, pode ttaz�r serias çomplica
ções, exigindo até uma intervençio
cirurgica. A Pomada Mao Zan lbe
iará alívio imediato das dôres, gra.
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-ba!=tericida.

verd,ad,el
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o ESTADO Quarla·lelra, 30 de Maio d. '945
_c..--------��__� ---------------------------------------------------------------------------------- � .

5

IndicadorMédico
DR. ARltlANDO VALÉRIO DE ASSIS

e.nlço. ele Clínica Infantil da Assistência MuniCipal a Bo.pital
de Caridade

CUNICA MtDlCA DE: CRIANÇAS E ADULTOS
OOlt8ULTÓRIO: Rna No.nea M.IHlltado. 7 (lildif1cio 8. Franc1aco) fo... 1.444

Conaultaa das 2 alil 6 hora.
•

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
M.edlco - chefe do Serviço de S1fllls do Centro d'e Sallde

D�NÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇõES URO-GENITAlS DE
A)lliOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMEUIOS E ULTRA-VIOLETM

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 48
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
eHoica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Dil)loma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. nas 14 às 18 horas. Fone 12511
RESIDBNCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta círürgía e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (RAMONI A) - Santa Catarina

DR. POIJYDORO S. THIAGO
Clínica �[édica em Geral

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

CONSULTóRIO: Rua Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIAMliJNTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR'. SANTAELLAA.
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

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

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

.; Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.
--------------->�---

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sausou, do RIo de Ja.eiro

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

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

da bõca fendIdos de nascença)

EsOfagoScopla. traquêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos. etc

CONSULTAS: das 10 ã. 12 e das 15 às 18 horas
Rna Vitor M.eireles, 24 - Fone: 1.447

DR. SETTE GUSMÃO
CHÉlr'E DOS SERVIÇOS DE TISlOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E [J()

HOSPITAL "NER�U RAMOS".

Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<Jnzaga, de S110 Paulo - E-x·cota

g!Arlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo � Ex-médico interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

CLINICÁ GlilRAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .ll; TRATAMENTO ESPIilCIALlZADO
DAS DOENÇAS DO. AP.<lRtl:LHO RESPIRATÓRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
OONSULTAS: D1àriamente, das 3 às 6 horas. �ONSULTóRIO: Rua Vitor MelrtHes, 18

RESIDlI:NCIA: Rua Esteves Junior, 135 - Tel. 742.

I

'�I
.'\

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

curso IH .A.oerte1çOalIlento e Long8 PrltlCa no Rio � JanelJ'o

WlII.ULTA8 - Pela ma..hA: 4Jarl&mmte 4.. 10,30õ,tl2 h_, à tarde excepto aOJ

•b.doe..... '1.10 .. 11 bor.. - CONStrLT()BIO: R.. "010 ....to .. 'f. _brado -

.._ 1."1 _ RMldeacta: au PrNI4_te eo.ttabo, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
OIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA . MOLa:STlAS DE 8ENHORAS - f'AR'l'()l'\

Formado pela Faculd'ade de Medlcm8 da Universidade de São Paulo, onde fo'

AaebJtellJte por vários anos do Serviço C'i.r'ÚJrglco do Prof. AliplO Correia Neto.

Cirm-gia do estômago e vias biliares, intestinos <'elgado e grosso, t.iró!de, rins

-6atata bexl�a \itero ovAdos e trompas. Varlcocele, hidrocele. varlzes ,. hérnia
.. , .. "

CONSULTAS:
4v li.... li horas. à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Parlllso). Tel. 1.698

.,.. 'RESID:lIlNCIA: RUI! E8teves Jtinlor. 179; Tel. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DIplomado pela J'aculdade Nac. de Kec1l.e1na da Uninrlldac10 do BruIJ)

_.1nter110 40 I14U'Tlço d. Cl.tn1ca MM.1ca do Professor OaYaldo Oll'veln. médtco d<.J

Departamento de laild.

C�CA aaDWA - .ol6!JttlUI IJltena.. 4e adnltoll e ertaAçaa. C01'l8tJLTORIO

• JUIlIu)uCIA: B.. FeIlpe 8cb:intdt .. IfI - '.l'eL 81S. CON8ULTAS -- Ou II AI 111

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO I Dr. Newton d'Avila
CUNlCO . -. .

DR- DJALMA Operaç3el:- Vlas. Urln<lrla.·- Doe1:'l.-

.

• 9al do. lntestlnol. r6to e anua

MO·ELLMAN N
-- Hemorro�da.. Tra.tamento do

. cobte ameblana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho.
Conault: Vitor Meireles, 28.

'tende diariamente 111. 11.30 h. ;o;

à tarde, dQII 16 h•. em diante
R..id I Vidal Rame., 66.

Fone 1067

,"armado pela UnlY.eraid&c1e t1a o.nebra

Com prAtica nOt· hOllPltala europeu.

. CUII1ca m6dJca em ieral. pediatria. dOOlD

tu do 81atema nerYowo. aparelho ,f!Il1to
urtDAr10 do homem a da mulher

........ TMlilco: DR. PAULO TAVABn

cw-.o t1a Radiolotr1a CUnica com o dr

'lano.l de .A.bnsu C&mpL'1ar1o (810 Pau·

�. 1lIpec1allado em IDeteu • ladd'

PdbUca. pell Unt'Yera1dac1. do R10 di J..

ra.tro. - Gabinete da Ralo 1 - Illectro

1lar4llosrat1a cl1n1ca - Ketabol1lml.o tia·

•J - Solldqem DuOOena.1 - GabltD.eta
t. f!a1oterapla - Laboratório di Dl1croe

tIOtlla a etita CUD.lca. - Rua J'cuaIl4O

�.do. I, "0J)lt 1.1... - J'!orW1óPQllt

llIr1USIa • ono....L CIJal.. ti OII'1Irp

.. toraL p� ••_........aIIor....

CONSULTÓRIO: R.loéioPinto 7 Dió
"lamenta d.. 11 .. 17 boru. BIlIllD1IN.

mA; AIIIIiInA" 6.1..... .. rue ,.,.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

ft Inglaterra, berço das
>l"i���t�!.�a�!t�qUi�OROU��e��! o St:.a��:a ��Ar�ia

(Exclusividade elo CEC para "O todos eles apenas apreenderam no Virgem e Mártir
Estado") regime parlamentar inglês, foram Mais um exemplo de que os san

tos não são apenas pessous a corr-
O Impér-io Romano antigo não simples discípulos dos ingleses. Há templações infrutíferas. E mais u-

chegou a formular os moldes com- mais. A Revolução Francesa de ma comprovação da palavra da

plexos da democracia moderna. 1789 não fui feita pelos intele- Sagrada Escritura que «não há

Devemos contudo respeitar o Di- I ctuaís nem inspirada por eles. Foi redenção senão pela efusão de
· . sC'ngue». A redentora da França

reito Romano como uma herança

10
povo que premido pela fome e

nasceu na casa de piedosos Icvrn-
notável. Mas quasí todas senão ajudado pelo mulherio todo saiu á dc ree em Domrémy, no ano de

todas as garanttas fundamentais rua e fez a subversão social. Então 11412: S�a i�fància e primeira aio

elas liberdades modernas têm sua Luiz XVI convocou os Estados Ge- \
Iascêncío vrro rn-na. tomar parte

·

1 ' 1 a Irizlate a rais, Nessa ocasião o Terceiro E",'.
nos trabalhos ccsexrcs e campes-

ongem e seu 1el ço 1 b lTc." .,

tres e distinguiam· se pelo amor

Elas estão quasi todas formuladas tado se reuniu á parte e reagiu de Deus e do próximo. Mali. êSliles
na Magna Carta ele 1215, compre- contra a ordem de dissolução. anos felizes coiram numa época
endendo já a instituição do juri e Uma vez reunido á parte foi o em. e:m que o rei Henrique V. da Ln-

glaterra estendia sua mio para a
a proibição de cobrança de qual- baíxador americano em París, que corôa francêsa. O pior era que o

quer imposto que seja sem o con- era 'então Jefferson, que sugeriu rei da França não encontrava em

sentimento do povo por seus re· ao Terceiro Estado que se procla !li a energia necessária para opôr
presentantes, E foi em nome des- masse uma Assembléia Constituiu- se aos in t r o ao s , Praça após praça

caia nas mãos dêstes. Faltava o
te ultimo direito sagrado e ínalie- te. Feito isto, nessa Assembléia última baluarte, Orléans. Nêste
navel que os Estados Unidos se Lafaiette, que havia estado nos momento crítico aparece por oro

levantaram e proclamaram sua in- Estados Unidos, nela propôz que se clem de Deus a Virgem de Dcrnrê

dependência. Ha os que filiam a redigisse o capítulo dos Direitos my. oferecendo seus serviços ao

liberdade e os direitos modernos a' d
fraco rei. Ela consegue a saivo··

� " O Homem e do Cidadão. Aceita a ção da cidade ameaçaàa e a co'

Revolução Francesa ele 1789. Mas proposta, o mesmo Lafaiette e ou- rca�ão do rei CarIes VII' em

tros foram nomeados para rídígír Reims. Com êstes fatos estava

esse capítulo. E é visto que La. concluida sua rnrsaoo política.
Mas. estava lhe reservada a corôa

faiette () fez inspirado na "Decla- do martírio. Caindo .nas mãos d, S

ração da Independência dos Esta- ingleses, foi ela julgada como bru
franceses que inspiraram a Revo- elos Unidos" de 177G, treze anos xa e condenada à fogueira. Foi

íucão Francesa, como Voltaire, anterior á Revolução Francesa. tal o preço que elo teve que po -

gar pela salvação de sua estreme·

cida páttia. Em Rouen, aos 30 do
maio de 1431, ccris'urn irorn as eha
:mas o corpo virginal do redentora

I
da França.

Santo do dia 31
A Festa do (arpo de

Deus
Na primeira metade do século

13. teve a B. Juliana Corneliense,
religiosa do mosteiro de Cord ilto n
Mont, per-te de Liege. uma vi 'io.
Via ela. sob a imagem da .ua

cheia, o ano ec l esiciattco. Na i riu

ge:m havia uma manha eSCUl',. e

Juliana entendeu que ela sigr-..l
cava que faltava uma festa e 3'

I cial para a glorificaçãtl do SL n ,

Sacramento. Dirigiu-se a D. ,t{o
berto, Bispo de Liége, ao crce., n

go Jacó Pantaleão e ao mo je
dominicano Hugo. Estes examina
vam a comunicação de Juliana.
Falecendo o Bispo pouco dep .Is,
introduziu. Hugo. que, entretar.t:o,
fôra nomeado Cardeal·Legado, a

festa do Corpo de Deus. em Lii,ge
e rioa dioceses vizinhas. Em 1264,
Jacó Pantaleão foi eleito Pc. )0.

I
tomando o nome de Urbano �V.
e êle estendeu a dita festa a to
da a Igreja. St. Tomaz de Aquino
escreveu, por ordem do Sumo Pon
tífice. o ofício festivo. Por meio

.���������:=:=�::==::====::!:������:"!�=
desta fes' a, e, principalmente, por

- meio da proclssóo teofórica quer
a Igreja a fé dos católicos na pre
sença rea 1 de Jesús na sagrada
Hóstia. E não há, para o católico,
nada mais natural do que esta

homenagem pública ao Rei Eu-
caríatico .

-

-----�-------- s

Camisas, Gravatas, Pijar ne
Meias das melhores, pelos Me

Dores preços só na CASA MIS'
CILANEA - RuoC. Mafra, 9,

esta os proclamou apenas teórica
mente para acabar no fracasso

completo da Ditadura napoleôní
ca. Além disso todos os escritores

,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar 8

UI[t·DllNiUt3

-

(OU REGULADOR VIEIRA�
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantegempa

ra combater as írregularfdades
das funções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas Iuações .

FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confia. nÇ8.
FLlJXO·SEDATINA encon!rlHW

em h.da parte.

Horário das Santas Missas
para à Festa Cilo (orpo de

Deus
Dia Santo de Guarda
Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho.
raso

Puríssi:mo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas .

Igreja de Sta. Teresinha, 8 horas
Asilo Ir:mão Joaquim: 6 horas.
Capela da Base Aérea: 8 horas
Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunolil), 8,30
horas.

Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas;
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas.

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

Ioéio Pessôa (Estreito): 6 horalil
Seo 10116: 7,30 e 9.30 hOl'o.lI.

F'ARMACIA ESPERANÇA
to Farmacê.tleo NILO LAUS
110" • amaab.l _.. II ...�••

______ • ..trucetr.. - Bomoc:paUu - .....,.__

&.rUaee c. 110m""

... -.0--»= • ...,.. w. w. w w_ w •• _._.. u c •• w •••• = = •• cu ....

COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA"
Fadada em 1870 - Séde: B A I A
lNCENDIOS E TRANSPORTES

euraa do balanço de 1843:

Capital e reservaI! .. , _.. ...•...... Cr$ 74.617.035,30
ResponB8!b1l1d8.<te8 . . . . •. . . . . .. Cr, 6.978.401.755,97
Receita ,................. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. (.,'1" 84.616.211.6,90
Ativo .............................• _ ..•.. , • • • . . .. er, 129.920.006,90
Sinistros pagos notI a.ltimOll 10 MlOII .•.•.•••.•....•. Cr, 86.629.898,90

Responsab1l1dladea ••....•...... - •.••••.•.••••• , . • •• Crt 76.736.401.306,20

DIRETO.a.m8: - Dr. PImit1lo d'U1tn rro:r. de OInalho. Dr. Pranc1aOO

4e 81 e .A.nú1o )J(a.arra.

..tcmclu • sub4gtOOlaa em todo o cerrltór10 nactODal. - ltucursal D.C

UruguAi. ae.uIadorea di 1lYW1u nu�� da A.mé1ca. Europa
• A.trtca.

AGENTE EM FLORIANóPOLI8
C AMP O 8 L O B O A C I A. - Ea.a FeUpe 8cbmldt... I'
Caixa Postal .. li - Telefolle 1.881 - EneL Tele�. •ALIANÇA.·
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

'NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Convocarão.um exército A situação política na Itália
de 250 mil homens

Roma, 20 (U. P.) - O go-: posstvel que os demais cornu- tir que brevemente romperiam
Londres, 30 (LI. P.) - A" Indías Orientais Holandesas convocarão vêrno Bonomi na Itália está nístas tomem atitude idôntica, com Bonomi. Togliatti, em sua

11m exército de 230 mil homens para lutar contra o Japüo. Foi o que I
'

"U'"afirmou o dr. Hubertus vem Mook, gO\ ernador geral daquela posses- sérlamente ameaçado. N o.s aco:n�anhad8s d� perto pe�os errtrevista a� diárto níta
.'

�f\o holandesa. O sr, Van 11001<:. deixou hoje São Frnncisco, e111 viagem meios hem informados consi- soctnlistas. A t:1Jtlt'L'de de '10- apelou também para os católí
para a Austrália, depois íle permanecer alguns dias em Washington, dera-se a situação má do pre- gliatti foi o coroamento de sé- cos e cristãos democratas, sa-

IIpresentou se'-o-- ·u'-I·-t-I·-m·'-o--q-u-e---,'a-it-a-- v'a- ��,�e�'� :s!�����d�-�e l'����c��u�i� ���� ��v�:;���;�� :�lT�����:' ,n�� �iee��:����hi(;�re�m�:ó��l!�er�
II -' . I atual gabinete. Informações, tendo solução, levaram os co-mesmo alguns padres fazem

Rio, 2!l (A. N. I - O tonentc-aviador Ismael Paes da Moto., do l° autortzadas salientam que To-r munistas e socialistas a admi- parte do partido comllinista.
Crupo ele Aviação ele Caca. que era considerado desaparecido, apre- gliatti, que acaba de regressar Isentou-se ao comando daquela unidade combatente ela F'AB, na Itália. do norte da Itália, não

reas-('--------'------------------_...-..Era 0_l_\_lt_il_11_()_of_i_cl�_1_a_y_ié_]clO_r_c��.!��l_ta_\'a__ (.:.?s �=::�I=arecjc1os. sumirá seu posto de více-pre-

AG A EC IME��TO
I

míer no gabinete Bonomi. Es- R D
((]) ]E� 11 i1lcd«])

sa atitude do dirigente comu-I .

nista, ao que parece, está dire- Ivo Ribas Reis, filhos. genros e nóras. pro
tamente relacionada a uma po- fundamente consternados com o falecimento de seu

siçao idêntica a ser tomada querido filho, irmão é cunhado, NEY, agradecem
pelos socialistas, dirigidos por I de coração as homenagens que lhe foram prestadas
Pletro NeEIl. Acrescenta-se I pela direção e funcionários do I.A.P.C, corpo docente e

que Togliatti salientou que só I discente da Academia de Comércio SANTA CATARINA.
voltará. ao govêrno se o pre- e bem assim, às diversas associações ou sociedades
mier fôr Pietro Neuni. A deci-I que si fizeram rep.tesentar nessas homenagens.
são de Togliatti criou crise no I Esses agradecimentos são. tambem de coração.
gabinete Bonomi que só tende extensivos aos amigos de NEY, e, em especial. ao

a; agravar-se mais e mais, É Exrno . Sr. Dr. Nerê u Ramos. d . d : Interventor Fede-
-.._-....."......".�-......._.,.,.-.-....

Florianõpolil 3O Maio de 1945

Vigorosa advertencia ao Japão
\Vashington, 30 (U. P.) dado, por engano, uma unida-

Os Estados Unidos enviaram, de nipônica que navegava com

novamente, vigorosa advertên- salvo conduto aliado. Os Esta
cía ao govêrrio japonês contra I dos Unidos não aceitaram a

o mal trato dos prisioneiros I explicação japonesa, pois a

norte-americanos. Os japone-] Marun.ha norte-americana já
ses insininaram que a alllica.-I havia iniciado o julgamento do

ção elas represálias foi mott-Jsubmarfno responsável pelo
varia pelo fato ele um submari-! afundamento do navio japonês
no norte-americano ter atun-

I

referido.

tal, ao acadêmico Francisco Mav Filho e à senhora Re
pública Selva Gentil e a todos quantos enviaram
expressões de pezar e o acompanharam à derradeira
morada. A todos imorredoura gratidão.

Florianópolis, 28 de maio de 1945,

Resenha Forense

\

Julgamentos realizados pela Câma
ra Criminal. em sessão de ontem.
Hccurso criminal n. 5.217, da co- I

marca de Porto Lniâo, rccorrcnf e a t IBllII .. IIôllII:_

�1���t\I'· �) I�(:.l:o;/�i��() C�l�nl�c:I�I/��.!�)�� lO ESTADO Esportl"vo I PERDEU SEe revrxur o s r. des, Guedes PllltO.- -

P
· -

d C Ch
iii

til Foi dado, provlmen to <lO r'ccul'sn,1 --
. -

roclssao e orpus ris I para reformar a sentença e que

°I Hin,2H (E.l - Dos cOl1eorrentcsi�oJe pela =.anha. um =: de

I d!', Juiz ,I<; �irpito receba a dcnun-
.io campeonato br-asileiro de remo,

oculos. no trajeto de.:'ta redoçao 00

Realiza-se amanhá nesta capital a imponente procissão ele Corpo de ft�lll�)�r;;::l;a, o. process�J �)S sell"l ���ll;�ll��)�lt�" e�i�J:ç��st�n�;I�)�1. y)�� I ��:���oc:o: Ee'!.��:;:�· n�R;��i��l�Deus. que, como nos anos anteriores, alcançarú extJ'aorclin�rio brí] Apel'lç[H� C1'l1lllnHl, n. ,/A:J2. da! mingo, pe la manhã, chcgm-am vú-] �.est':. J�.:.�l, _�e�_era gra lflCo..�,o.'
HWl1 tismo. Tôdas 8:-; sociedades e associações religiosas tornarao parte. cOllHlr�'a de FIl)rwn\)p()JJ�. ap�'1an � e I rios clemcn los da delegação gaú-I s .

- -

t I dO préstito sairá da Cut.edrn l os G horas. e as ontídades formarão na a Jusl iça e apelado João 'Yl�'g!110 cha, pelo "Arutinjbó ", navio que] era,? Ins a a 05,_
seguinte ordem: Cruz processional. Instituto Coracâo <1< .Icsús, Con- Marques, Relator o sr. des. Guilher- trouxe, lamhén., :1S embarcações da possivelmente; aindagregações ;\;Iarianas femininas. Associação ele Santa 'I'erez inha, Damas me Abrv e revIso". o, sr. dcs. Gue- F. A. H. G. S. A tar-de. chegar:l!1ll tde Cal'iclacle. Apostola(los. ('ongl'egae;ões 11ariana" masc'ulmas Onlem des Plnh. - Prrllllllnarmente, ren pelo avião d.e carreira da Cruzeiro es a semana
;)9. ele Sáo Francisco. fenuninas lnmmclades segundo a ordem ele prece· :;\.iI:��alllc:1l() ('()�Y('rtid() �m Jdi1i� do Sul os �Jcmel'l:tos restantes �al Ri�, 29 �A. �.) Os :rridentes ou ('ostumes, ordem :3"- masculina, e, por último a lrmanclacfe "l nCI", ]J_aJ a �Iue os anjos ):lal::en! a represl'ntaçao SUIID:J. A delegaçao hunals EleItoraIS üCl11ec;.uao a
do Santísi!11o Sacramento, As a,;s()ciac:õe� apresentar,se-[Io com os l'es· "ecr('l"],]�l atlm de Sl't' (iJstnbuHl0 gauC"ha foi 110spcdada na séde dai ,. !, I ·1

. -1 -tpectivos .estandartes e clistinti \'OS, como rd':'liSO!l� Sl'llti(20 _estricto. I spcçào de remo do Yasco da Gal\1a, S�l �nsLa ac os, POSS1V� ,?leln e

A procissão obedecerá o seguinte itinerário: Praça 13 tie 1\ovembro Apel<lçuo cl'Jllllllal n, 1,·1;)0. da co· diant' da LaO'oa Boc!ri"t) de Frei. aInda esta sema.na. O '1 nbunal
(laclo cio Paláciol, ruas Viscollde de Ouro Preto, Artista Dittencourt, marc'l dt' La.ip�., apelante José T�- las, pL nüo nl; eslildio d� S. Janua-: Superior, que é uma espécie de
Saldanha l\Jal'inho. Praca Getúlio Vargas, rua YL-;concle ele Ouro Preto, lllas Cesar de Sa e apcl,:i/da :J Jl�stl- rio, e )(11'). l� principio cslant Illa-, eúpola do sistéma, S81'á natu
Prae'C\ Pereü:..1. e OliveiÍ'a, l'ua ,\l'cipreste Paiva, Cateclral. A benção ça. nel:�lor () sr. d.:s: hl1cde� PllltO nejado. Ont'(,lIl, e!1egaram a esta cu·1 , 1 .t ,. i' f ..,"

1 d It 'la C�t� 11 aI ',. 1)"11C1a' elc Inl'lL'l'C'� c'e"t'j calJ]'t'll " 1'('\"SOI' () sr (1"< 1 j'!J'tno Salfls' , . dila men e O pllme 10 a uuClO:-;e1'a (a a no a 0.1' mor (' «L.l·. f'1.,O LI S' �".I .. " C, C L , ., L, .. ,< L --

pJlal lendo vtapHio de IrC'lll ezes- .,
.

.

abrilhantarão as solenidades, Oaclo, pr()villJenlc Ó HIJelaçào •. pnra �cte 'll1embros (Ia delegação' da FC_I nar, pOIS el�le depe�lde ? regls'
-------- ;t_nula_r a SC]] I cnça por falta �lc m'?· (ü.ra<,:c,o Esporli va Espiri lusanlen.1 to dos partIdos naCIOnaIS e nu-

Reun,·r-se-a-o en.l, Londres
tl"açao da m�sma e qlle o reu seja '·C. Acotnp<>nhados (lo tesoureiro da.merosas providências sôhre o
n()\'alll��nt(' Ild gar] o observada :18 delcgação, sr. :\lol'iWdo Hort:J, vie-' l' "'" ,'t O l\!T' •

't df(JI'!11'tllf!']'1.es I('''''JO . a. 1S'L8,lnen o. .\VtlnlS TO a,
. , <. c '<:ou ".

iram ,jezPssl'is remadores. iend0 SI-· 'I'
.,

.. ,

....

-----------.-.' ! do hospedados na séde do C. H.. do J,�S! çll: Ja ton�ou. algllmas PI O�,

Curso de classlflca-' F!�1l1lCllg0, _na Gavea. Os capixahas vld�:llc:a" prelllYJ.lP�J'es na C0n-
, 111:.\0 l'Ol'rprao na proya de '·double· ferellcla que devera ter com o

d nres de erva mate
I skil'l'''. Disse·nos n sr. :\lorgado ministro José Linhares que é

UI' - Horta ,!<;larClll os d.'fensores da F. ),.
'

.

'E. E, hem lreinados e bastante ani- O lIeS'ldente nato do SuperIorHio. 30 (E.) - Terá início l:OS T'b I '

Illacios .. eSl)l'I'ando brilhar, princ·i· ri una, ql1e assentara asprimeiros dias de .i'unho o Curso
de CLlssil'ic-ar!orcs de En'[1-:\lalc 01'. pallllcnte nos pareos de "qualr!)" e normas perfeitas a s.erem po.�-

Resolveu perll"lll"l ii '.-r a reorg.ao.-" g�mizado ]>1"10 lnsti!l1to �acional (lO !lO "do�s com pa;lrão". O ehefp da tas en1 execução prontamente.1Ii.ll 'I I' I" 'I l)el() d(']egaçao. sr. Alberto FerreIra da.... 1 _.\ �1I'e, o lIua ser:l (Irtgl( o
I Silva. e' esperado amanhü, llnsi,'l "a- CalclJa se que se �preseJ1item

zaca-O de p�r"l-dos ", <\'.llmic.") Enio Leilão. ,

pI·tal.
' �

para serem re!!'istl'ados.' • '-lI.I I 1nSel?VPI''llll-S·(, llC aludido Cllrso � uns

Cidade ele Tl'ujUo, :30 (1', P.) ,- O preslClente Trujilo. c]lefe elo fIe ccrca dl' ('Clll interessados, entre vi.nte partidos de âmbito na-

govêrnu de São Domingos. resolveu permitir que todos partidos ])0' )S qll[tÍs 11l11ll,('rosos servi'lol'es da- No bar e no lar cional e para }llais de cellllto e

líticos se reorganizassem, A clecisao Trujilo causou sensacão em todo' (lUP"l alltnrC(W:1, K N O T cinqüenta estaduais desses par-
,

>

E,sf' curso serú minislrado ;HIlli não deve faltar tI·dos.o paIS, I' h'no ,io (' tam em por correspon·

FE6
df'!lC;ft. sendo Jll,lis unla inieialiY::J

• lltil ú (e011011lia er\':Jteira tom<1c]fl
]leIo pre�'Í<iPnje Carlos GOlllPS ele

,
Oliveira.

lvlanilla, 20 (U, P.) - Tl'o- encontra },la estrada numero 5, I
"_,................. .........,.,__.......,."...

pas 110rte-wmericanas da 25a foi c�nquistac1a p,elos 11?r�e- Recebido pelodivisão capturaram o centro amencanos depols de varIas

de estradas de Santa Fé, na

�ell1anals d� lutas, as mais vio-'Presidenteentrada elo vale de Cagayan, ,elntas r,e toda a campanha das
R' 20 (A N) _ O M'

.

_

pl'eparando o caminho para a F'ilipinas. I 10" <

•

••• • llllS

ofensiva final contra as fôrças I tro Jose Lll1harcs, que vem

japo-:'leS:1S calculadas em 30.000 Outras fÔ1'(:�Hs nOl'te-aIll\Ori- de S91' nomeado presidellte do

honwl11'O, Os :1Ípônicos ainda se canas aproximaram-sp do vale Supremo Tribunal Federal, foi
mantêm na rica região agríco- de Cahayan pela estrada se- recebido ôntem, à tarde, pelo
la de 1ouzon setentrional. A 10- C'llndária de Vila Verde, que Presidente da República, em

ealictade de Sa,nta Fé, que se atravessa Montes Carab.:dlos. i audiênda, no Catete.
___.,._w_w_w._-..

- ..........-..-..-__...�-_....-_-.,..,_,..._-_-__.......... _-......__-.... � I '---------------

RITZ HOt;-e4�/;�r�'rs,à91 NO_ b�rN"O;o lar Ilui�i�da a c8!DP8nba
S€SSÕeg da �amarartagem

I nao deve faltar
\30fl-lntegrallstalo, Mode�na AVlcultura DrB

I ---_---- I' ,

2". Sopa de Pato - comédia Sera Instalada no' Salvador, 29 (E.) - Foi 1m-
3". Um passeio através da Holan- nabinete do Ministro

I c.iada
a

camb.lanha a.l.1ti-inte-da - Short 1::1 l' T,' d40. O BRASIL DE HOJE - Short da Guerra gra 1Sta no T'.Jsta o, constando
50. O. seis bambas em: da mesma o lançamento da

DEEM-N?S AZAS.
.

Rio, 2H (A. N.)
_

- Devel'.á; "Carta aos F'ascistas Verdes".
Lutas,. emoçoes e torCidas... Instalar-se amanha, 'lliO g?bl- i Esse documento terá atIllplaLlVre de censura " .[ 1\·1'1' t' d' í'\ eI'ra a d' 1

- . .

d EPreço _ Cr$ 1.20 nele. c � l 11 lS 1.0 . aI' \.U l' lVU gaçao no llltenor o s-

('oml')sao eonstltmc a, pe o ge- tado, onde há ambiente propí-

ROXY Hoje, 4a._feira, às �1e"al Enrico Gnsl,:l'ADl�tra pa-

'Icio. para. a orgaJnização dos in-
19.30 horas ra tratar das prOVIdenCIas re- te!!'ralistas.

l' Brasil Atualidade; - DFB lativ;lS à recepção, homena- -�-'------------- '---------------
2' James Stewart, Hedy Lamarr. gens e alojamentos para os IJudy Gorland e Lona Turner em:

no�sos valol"JsOS eXI)eclicioná-,O MUNDO É UM TEATRO
Um drama comovente dos que rios, quando elo "eu regTesso
buscam o gloria n<l ribolta, do" frc·nt'· europeu. Desse ór- I

3' Harold Peary e Jonne Dorwell gão :az��n1 p�ll'tp ] 7 membros,

O HOMENZINH"omESTA' DE AZt\R I d:ll,tre
os quais o� �rê� m. i;�is-

Que homem complicado! tI os das pastas mIlItaI es, che-
Impróprio até 14 ano.

I
fe de Estados Maiores, presi-IPreço único Cr$ 2,00 dentes da Legião Brasileira de

h- R·t-à_17 1930 h I Assistêllda, Clube Militar, Li-Aman a no 1 Z se. 1'11, ,

DQnald O'Connor e Peggy RYCln em. g.a �e Defesa �aclQnal e Asso-
AS TRES OI,.ORIAS ('l,açaq C'omerclal,

Londres. 30 (U. P,) - Delegados ele lG nal�ões reunir·se·ão em

Londres pal'a est.udo.r a [orma de acelerar o ju Igamento e descobrimento
do,.; criminoso" ete guerra e nip\>1lil'os. A reuni5.(), em que"tüo. ,�erti
efetuada entl'e 3a feira e súlJac!o da semana em curso. l<�l1tre ()s aSbun·

tos a serem discutidos figurará Ll descoberta ele provas para garantil'
jus(iça dos julgamentos,

CAIU SANTA
Rio, 29 (E.) - O chefe do

Govêrno, por decreto de on-Item, na pasta da Justiça, no
meou o sr. Julio Barata para!
exercer as funções de diretor IGeral do DqJal'tamen1to Nacio- jnal de Informações. .

Páscoa dos Funcionários Públicos'
CONVITE

Healizando·se, a :5 de jll'IlJlO proxnl1O, em lodo o Brasil. a Paseoa
dos FUllCionRl'ios dos ·correios e t.elégl'llJos a Comissào lkgional eHI
Santa Cat:Jrina lem a honra e o prazer de cOiJl\'i'dal' os senhores Chefes
e demais fUlleionúrios d:Js repartições federRis, estndw�is, ,Illllnlclpais,
para se ussoci:Jl'elll aos fUlleiO'llál'ios post:Jis-lelegráficos l1l'SSa demons
tração de fé, a�fim·de quc' em nosso Estado, como nos anos anteriores,
essa cerimônia se revista de 1I!l1 cunho todo especial, qual o de congre
gar junto ii I�\('sa da C(l�llUlllHio, sem distinção de classe ou categoria,
lo(tos (JS servH!ores do J�stado que cOlJlUngallJ da mesl1w Fl�, sendo esse
cOlnite extensivo a todos os colegas aposcntad-os.

A mesma comissão estende prazeirosamer:.te ,esse convite nos senho
res bancúrios e comerciúrios -para, irlllanados, tomareJll pHrte 110 gr'ande
banqupll' Euearistiao.

O aio, que se realizará no eitado dia, às 7 horas, nn Caierlral teTú
a assistrneia do EXl1lo. e 1{eYl11o. Arcehispo MetropoJitwno.

'

I"�püJjs., 25 de Maiü de 1945.
':

A Comissão

Pll.aLI.R
11111[011

,

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÕ�IC(:) CAPilAR
POR 1:*�fl�ê!�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


