
o
. presente americano para o Japão

WASHL�GTON, 15 (U. P.) -- OS ESTADOS UNIDOS JÁ POSSUEM MAIS DE 2 MIL SUPER FORTALEZAS QUE BREVEMEN
TE ESTARÃO EM AÇÃO CONTRA O JAPÃO. FOI O QUE INFORMOU O SR. KRIJG, PRESIDENTE DA JUNTA DE PRODIJ
çÃO DE GUERRA, AO INSINUAR QUE BOMBARDEIOS AINnA MAIS PODEROSOS DEVERÃO SER REALIZADOS CONTRA
O JAPÃO. AO QUE PARECE, OS FUTUROS ATAQUES (�ONTRA TóQUIO E OUTRAS CIDADES íJAPONESAS SERÃO REA·

. LIZADOS POR fÔRÇAS DE 500 FORTALEZAS VOADORAS.
'

o sr. Trumao encontrar-se-á com. o sr. Leão Veloso
São Francisco da Califórnia, ,Leão Velloso, ministro interino ldesejo do presidente Truman, r t b b d N I15 (u. P.) - o sr. Edward das Relações Exteriores e Che- de encontrar-se, em Washing- eu aram um ar ear OV!! orqueStetti.I1ius Júnior Secretário Ife da nossa Delegação à confe- ton, com s. excia., logo que lhe ii

.

de Estado norte-americano vi- rêncía de São Francisco, para permitam seus trabalhos nes- LONDRES, 15 (Via aérea) - O "Star and Stripes", citan-
sítou c Embaixador Pedro .lhe transmitir pessoalmente' o sa Conferência. do círculos "considerados fidedignos", anuncia que os alernaes

--
----'----------- tetaram bombardear Nova York no dia 7 de novembro passa-

I melhor maneira de aconselhá-los I Ainda esta semana do, cgaj��a�l�i�õ��en�ss!st����s������te em Nova York des-

Londres, 15 (U. P.) _ Um

I·
das autoridades a 1 i a das II S. Paulo, .}.5" (E.) - O sr. cobriu provas de uma tentativa de ataque a bomba-foguete,

comentarista militar informou terem tratado com delicadeza Prado Kelly, POucD.(�nte� de re- que provavelmente caiu ao mar ou foi abatida pelas patru
hoje em Londres', que as tro- o almirante Doenítz, o porta.-: gressar .ao. RlO ge�J�nelrO, fa- l.has aéreas.

pas dfot ocupação aliadas est�� I voz �r�zou o seguinte: "�as i l�ndo Iígeiramente a reJ??rta- Edenem Frensburgo, sede do gover-I rendições em massa, e preCISO i �em,. decla�ou que devera ser

no. do almirante J?üenitz.1 tratar com al�uem qu� dispo-! mst�lad.� amda e�!a semana ,a
Quanto à situação precisa des-I nha de 8;utondade .so�re ��::; I �ecletaI�a da União Democrá-

te últ�o, disse o comentaris-, tropa3·
Ha uns 6 milhões ue i �lca NacIOnal.

.

ta nada saber a respeito; SÓ o alemaes espalhados pela Euro-IAd'alto comando poderá fazer, pa, e a melhor rpaneira de IOU O regressouma declaração sôbre o assun-] aconselha-los, esta em apro- . ,

tu e até agora não o fez. Mas I veítar-se da autoridade exi::;-I S. Paulo,. 15 (VIa A��ea) -
quantç às críticas pelo fato tente pelo momento". i O .sr. Otavio Mangabel��, que

Rompeu relações com _0 falecido !1�i�f'��f�����;E���� O Vaticano não leva a sério
, NOVA_ IORQUE, .�5 (U ..P) ---:- o Jap�? a_caba de I�.mper Ils<;>lveu adiar o r�gresso de sua) Cidad� do Vatican?, 15 (U. é partidário da manutenção
suas relaçoes. com o ]!1 �aleCI�?, el.xo Bel,llm Roma, �e��u��o I viagem, que estava marcada; P.) - Círculos autorizados da da unidade da Igreja Católica
anunciou hOJe.pela rádio d,e IOq�lO ? po!ta-vo.z do Mínístérío I

para hoje, em virtude de a en- ;Santa S/é, manifestaram à Romana, pelo que os esforcas
do Extenor. Diante da capitulação aiema os Japon�s�s resol-

I fermidade do ex-governador:United Press que não tomam I
. "

,
_'

veram, agora, romper todos os laços com seus ex-aliados. An- bandeirante ter-se agravado de I demasiado a sério a tentativa do bispo ue Mama estao con-

tes tarde que nunca. , . ,'maneira considerável. Segun- do bispo Carlos Duarte, de for-, d:�ados ao fr�casso. Outros

. I
do apuramos, o sr. Otavio Imar

no Brasil uma igreja na- círculos do Vaticano observa-

. Condenado um «quinta-cu una» Mangabeira só regressará.' ao cional cristã, independente do Iram que. Dom Duarte é bispo
. .

.... Rio depois de conhecer melhor

I
Vaticano. Assim, segundo per- apenas títularmente, pois des-

RIO, 15 (E.) -.0 ministro Ra_Ul Machado, condenou, on- o estado de saúde de. seu parti- sonalidades autorizadas do va-j de 1937 que foi destituido da

tem, o japonês Bunje Tad�no, resIdent� no Pa;rana, acu�ad�:) [cular amigo. ticano, todo o clero brasileiro diocese de Botucatú.

��1��::�s��t1Ç������:!lr�\��'%idi�!:;IU: I
Continua a ferver a questão de Trieste

Reagrupam-se os InteQrallst�s .Iem �r�este �_ estabelecer .�ma .,

. GOLWIA, 15 (E.) - Informa o jornal "Estado de Goíaz" Roma, 15 (U. P.) - 9ontI- admínístração �nglo-amefJ:'lCa- mar�chal ,AI.exander, ja em fe-

que os íntezratístas daqui já estão se movimentando em tor- .nua a ferver a questao de no, logo que TItO atenda. ao vereiro UltlI�O, chegou a um

no de um p�rtido, ao qual vão dar o nome de Liga Progressís- T!.'iestre.. I.nforma-se qu� ° g�-lconvite de �ndres e Washll�g- acôrdo com Tito., �.� se�tid? de

ta. A ag.remiação já tem um :manif.e.3to redigido pelo sr, Paulo ver�o. ml11.tar do exército brí- t?n para r�t.Irar�se da provin- ser todo o terrI�orIo. ltallan.o.VJ!h� Ciijtraa conh,eciçlQ cn,eft: integr�lista. tãníco est� pronto para entn'\,r cia da Istn�, li'rl�a-s� 9.ue. o ocupado pelos alIados.·· _.}

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARIN1\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXXI' Florianópolis üuerteIelre 16 de Maio de 1945 I N. 9374
----------�------------------------------.------------------

tanques e soldados norte-americanos passam por uma rua de Manilha, capital
das Filipinas, onde iáz o corpo de um soldado iaponês. (Fóto do S. I. H.)

................................Bm...._I. �

o
.. .I _

emversano
Recebemos a seguinte mensagem:
Redação de "O Estado"

,

Fiorianópolis.
Na passagem do aniversário de fundação desse

vibrante orgão da imprensa catarinense. a Associaçã.o
Brasileira de Imprensa e seu nrestãente se rejubilam
e refletindo sentimento jornais e jornalistas apresen
tam aos prezados confrades efusivos cumprimentos e

felicitações Cordialmente.
H E R B E R T MOS E S·

O ressurgimento da França
PARIS, 15 (U. P.) - A França, para ressurgir, terá que,

percorrer um longo e aspero caminho. Foi o que afirmou o ge
neral De Gaulle num discurso que pronunciou perante a As
sembléia Consultiva. Depois de. destacar que o país precisa fa
zer o maior esfôrço possível para retomar o seu lugar no

mundo, elogiou os franceses que lutaram sem desfalecimento
contra o inimigo .

.

Prestes felicitado pur anlericanos
NOVA YORK, 15 (U. P.) - Sabe-se que 100 intelectuais,

em sua maioria religiosos e professores, enviaram um telegra
ma a Luiz Carlos Prestes, felicitando-o por haver sido posto
em liberdade,

O telegrama diz: "A anistia e a expressão sincera da von
tade democrata do povo brasileiro". Entre os signatários rígu
ram Charles Chaplin, escritor Eliot Paul doutora Mary Wo
olley, presidente do Mount Holycke Collega e doutor Walter
Dill Scott, presidente emérito da Universidade de Nerwest.

Encerrou-se o interrogatório
LONDRES, 15 (U_ P.) -- Ao cabo de três dias, encerrou

�e, ontem, o interrogatório dos oficiais alemães que chegaram
a Escossía afim-de informar as autoridades aliadas sôbre a

disposição das fôrças alemães na Noruega. Informa-se que es
ses oficiais voltarão o Oslo acompanhados de outros oficiais
aliados, incumbidos de verificar a exatidão das suas declara
ções,

falar
WASHINGTON, 15 (U. P.) - O ministro do Exterior bri

tânico, sr. Anthony Eden, completou dois dias de conversacoes
com as autoridades norte-americanas. O sr. Eden deverá em
barcar amanhã para Londres. Interrogado pela imprensa o

dirigente britânico declinou afirmar se tinha conversado �om
as autoridades n01 te-americanas sôbre a próxima reunião dos
três grandes.

recusou
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•

NIB. - o AGRADECIMENTO
DO POVO HOLANDÊS

Segundo despacho de Lon
dres, os pilotos de quatrocen
tas fortalezas-voadoras norte
americanas, que deixaram
cair quatrocentas toneladas de

1
víveres nas proximidades de

I
Alkamaar, Amsterdam, Utre-

I
cht e Hilversum informaram
que o povo holandês formou
por meio de pedras uma men

sagem que dizia: "Muito obri
gado, rapazes".

•

laboratório Clínico
$

�\ t.SOI/Q,9.J'-e.:,-

�
� RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448

•
Dr. H. 6. 5, Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L, da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de ti

doenças da pele. boca e ccbelos, Exame de fézes,

IExame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinha::, bebidas, café. águas, etc .

...............................um........�..�....:

DepoiS do R�ich, o Japão I
Londrcs. (BNS) -_ "Cada hora, pr-etcnsúo d(, rC'si�l('ncla!la -;";0-

c",da minuto, l rnzem nuuorcs l' no- ruega poderia causar aos aliados a

"as evi d
ê

nri as dl' que o Tcrce iro diriculdade de ler que e lr-l uu r opc
Hei ch chegou fi sua fase final de: ru<JJl':, de dcscmbnrque, jlJ�IS nâo
d i sso lur ào. lu n l o politica, C01110 'duria outro resultado a núo o SCI'

mil itarmcnl c ", - - afirma o "Daily , o retnrdumcu to da cupitulação ini
'I'e lcgruph ", cm cditori al, "Tcrrni- in igu nnquclc j)<llS por umu 011 Iul
n ou a res i stô nc.iu do ocidente, V('Z duas semanas. O pcnsuuu-nl o
COIl1 a· rend içâo, ao rnarcchal Mont- de que isso pode' ocor-rer. antes
gt)llll'r�', 1i:1 l

í

oa lnda, Dinamarca c que a Eurnpn possa I>lT rcs lnuru
Ho l igul aml, assim como -rlos rema-I da e rcstahelecí da em seu solo 11m

nt-xccn tcs tI() noroesle da Ale.l�l�-Il!n(,lrüo tle, vida t ole rúvcl. d cve in
nha. () general Palch. (' o seu Seh-; j luir em todas as cx pausncs dos
mo Exérci í

o movimentam-se, sem i que, como nós, aguardam o dia da
e nr-o nu-ar a tu i n ima oposrçâo. na I ;'itúril.l na Euronn J?or dap::s, E.�su
d ircc-âo rlo Passo deu Brcuner, c apenas unia

í arcf'a cumprldu e H

]lnra' jun l ar-xc com os exércitos do, mais dura, coritrn () dnlgüu iapo
nuu-echal Alr-xuntier na Itúlia, O' ncs, estú ainda PIIl nossa frcllte,
que rtsta da Austria está sendo' Com a aprox i ruaçáo. pO!'t'J1l, do
l'úpiclall1enlc l i qu ida d o e pode momento final !lo reinado n az ixl«
muito hem ser que a essas horas e dl' Ioda sua llC'fasl,1 i n íluênc iu,
jú tenha se rr-nd i d o. A Bohcmia adquirimos L1111 mujcs toso titulo de
está ainda lnt acta. mas pratica- sohcrho regos!]o, n,lo sóuicnt« por
111(.'11lc cercad a. Se as ordens do termos sirl« Jibcrturlu llr UlIl

í

crri
Docnitz c irculum de qualquer ma- vr-l l)('rigo. COJllO aindo pelo ;'('

'JH.ojra. ê

te só pode contar com a conhccnuento d e que nussu na<:::io
Noruega para último reduto de contr ibuiu nobremente, com sucri
reun iâo de seus seguidores. lima Iiciu C' firmeza, para a presente

R. H. BOSCO LTDA.
ITAJAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS

I
SEGUROS DE:

Representações Transportes Maritimos: Ferra.

I
Consignações·. Conta Própria viários. Radoviários. Aéreos,

,

ERnUdaePreedrçOoFerreira.
5 I Ccsccs, Fôgo. Acidentes do

2' Pavimento . Trabalho. Acidentes Pessoais,
CA IXA POSTAL. 117 Responlabilidade Civil e Vida.

Teleoráfico « B O S C O»
...-.-

O diadosanto
ALVARO RAMOS

o primeiro ministro Winston ChurchiJ1 (à esq uerde) o ext in.to presidente Roose
vel t e o Marechal Joseph Stalin à (direité), acompanhados de oficiais doe es

tados maiores das Nações Unidas ao terminar a famosa Conferência da Criméi« ..
(Fóto do Serviço de Informações do Hemisfério).

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

'--�.

-

gelado
chá

..

chlmêrrêo

Bebida saudável

Notícias da Holanda Instituto dos Industriârios
Serviço de Obrigações de guerra

AV ISO
o 1. A, P. 1. cviso aos seus ossccicdce que os mapas de .elos

de obrigações de guerra, já integralmente preenchidos, continuaréio
a ser trocados pelos títulos definitivos ('BÔfofUS DE GUERRA), até
30 de junho de 1945, na Dalegacia do IAPI. ?t rua Felipe' Schrnldt 5,
dai! 12 à. 15 horas.

Florian6polis, 14 � maio de 1945.
DÉCIO REIS, pel�ga:do do IAPI

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

NIB. -- AS INSTITUICõES
RELIGIOSAS INGLESAS� AU

XILIAM A HOLANDA
Informam de Londres que

as igrejas e as instituições re

ligiosas inglesas concordaram
em recolher um milhão de li
bras esterlinas para ajudar as

igrejas da Holanda. Desde já,
porém, enviarão dádivas sim
bólicas ao capelão-geral ho
landês.

, .'.;

TOPOGR'AFO
Precísc-se com uil'g�ncia, de um tip{!grafo com prá·

tica de serviços de exploração e locação, paro. t,robalhar
na região compreendida entre Cambirelo e' Florianópo.
liso Vencimentos acima de c-s 1.000.00, de acôrdo com

a qualidade do candidato. Maioru detalhes sD.rão pres
tados á Avenida Hercilia Luz, 220. Sv a

MATE:

VENDEM-SE
Em APUCARANA, Norte do. Paraná'
Dois grandes armazens um com instalações de mequinarios

e outro para capacidade de 30,00 sacos. maquina de' arroz.
nova, produção dia ria 100 sacos beneficiados, maquina de café
400 arrobas, moinho de fubá, Iocornovel americano lO, 1l,P.
nominais, 3 otimas casas residenciais, uma cem água' e: esgôto,
luz eletr ica na porta. poço com bomba autcmaties. e· .r éser
vatorio para 3,000 litros de água, area do te r renoy. 5,000 'me
tros quadrados e a 100 metros da estação', Preço de ocasião,
sem intermediaria. Rua Marcos Arruda, 348.' São Paulo
Tratar com Cimino, ou na mesma localidade. Maquina Se.rita
Clara.

'

Esta vel"dade!'é a
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mol$.,
modernos, inclusive Sondalias poro prala ao arcanc�
das SENHORAS e SENHO.RITAS, por verda:deh�o.,

PRECOS SEM RIVAlS!'
Não comp;em seus cç lçodcs Bem visitar o.""

«Tamancaria Barreiros))
RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

Iniciará a partir da próxima 2a, feira (dia '7)-,
Q sua grande liquidação, intitulada «FESTAS DE ..

MAIO». - Vendendo todo seu stock com grande
redução nos preços.

AGUARD,�M I APROVEITEM!
FESTAS DE MAIO - A. PARTIR DE 7 DO CORRENTE

...

......__�..&� �Ç'.3 2L 2 X�,AA-.I��__...u� ' ....
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Novos tecidos descobertos pelos
cientistas ingleses

conclusâo glorinsa dI)

conflito"'ICOlllO .HliJ.lJ(.nto,
transformado em

Copvrighí do B. ;'1;. S., paru (O azeite para �aladas e margarina,
Estad o ) . sendo (lllL' a proteína vegetal deixa-
As mulheres poderão escolher, da podcrú, segundo um complica-

entre uma enorme variedad o de te- dissimo processo, ser convertida
ci dos para a conrccào de suas li em f'ib ru dr "Ardil". a qual p()de
roupas quando forem lança dus as rá ser misturada com lã pura. fl!
últimas novidades depois da gum'- '§odão. ou rai on c Iransforruuda
rfl. A�lligaJi!l'nte era lima Silllple_s i em fios n_os leaJ'cs, d« estombre, Jã,
questão de osculhn entre sed a. la,! ou algodao, de acordo com o tiPO
algodão ou linho, p o rúm os quimf-] de tecido que se- queira produzir.
cos c cicn l istns pr-oduzi rem ago- \ Desde o rornp imcnto da guerra
ru um número igúal de diferentes que se poderia t('1' fabricado este
[eridos feitos de outras subst anrias. I tecido, mas () seu desenvolvimento
sendo que, quando chegar a paz, !Ifoi paral izudo pelas necessidades
as elegantes usarão o raiem, dis- da guerra. Todavia, 11.1ll d o s jo
Iarçado em nilun, vluios, soilou, e,l vens cientislas hrítâulcos reS1JOI1-

até mesmo elll fibra de vidro. As savel por esta invenção vem usan
matérias primas lrunsf'ormarlas as- d o há Irês anos um lerno feito de
sim nestas f'ibras artificiais s50, li uma mistur-a de lã e Arrli], o que
madeira, o carvão, o Iei te, a arr-ia, prova a grande durabilidade deste
(' o feijão so.ia. Hecen tcmente () fio.

i Imperial Chemical ludustrics T'C- Deverá ser concedida agora a 11-

I' velou um de seus grandes segrr-- cença para a produçâo do Artlil
dos com respei lo aos progressos da em grandes quan li dados. o (file

'il1dú'!l'i:l tcx til , npresr-ntan do o virá aliviar conslderavelmeute o

\"Ar'dil'"
uma lfi siuté l ica do mundo da escassez de tecidos para

amendoim. O :1ll1cndUiJ.ll {: r-nr-on- vestidos. l� tão quente. quanto a lã,
lrad o em abuudância por Iodo o e conserva St'1I11Jl't' a côr. Xãd' en-

l'll1Pério
Br-itâu ico. tia India, na colhe e não {: atacado por traças.

Af'rica do Sul. Jla Afr ica- Oriental () Ardil mio é. consider-ado como

C' na A1'-ri(';! Oc i dr-nlal. hem COI1JO um substituto rla lã, mas como fi
na China. Bornéu. e na América. I hra crnnp lernentar para ser mistu
A colheita é de cêrca de oi lo mi- rada rum lã, algotliío, ou raiou.
lhúes de toneladas por uno. de 501'- Misturada C0111 rui on ou algodão,
l e , que este novo ma ter ia l puderá di! a (_'stes mais calor e peso, Ior-

.. •• .' ser suprido em gl'un(!l's quaut ida- nando-lhes uin dn mais resistentes
d es e a um p reco baixo. O óleo I a rugas. Será mais barato que a

extraído do amendoim será usado lã, porém ruais caro que o algodão.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, MunicípiO

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

I

Não se aceitam hóspedes
portadores de morestias

contagiosas

I �����,a���I��!�� IIlouro
ou palacriJ. Conserto

dentaduras em 2 horas

apenas.

CONSTANTINO SERRATINE II Rua Duarte Schutel 11

No bar e no lar
KNO'!'

não deve faltar

Móveis
Compra" vender ou alugar

.ó no

ft SERVIDORA
I a maior organização no

q&neTO nesta capital]

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

CASA MISCELANEA dí.stri
buidora dos Rádios R. C. A.

Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra, 9:

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora do
dia e da noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CARTAZES DO DIA
HOJE 48 feira HOJE

CINE
A's 5 e 7 1/2 horas

SESSÕES "PÃO·DURO"
Um filme que conjuga todas as emoções já experimentadas nos

fIlmes dt uTarzan»):

A lei das selvas
com John King e Arline Judge

Gorila Monstro invade as seivas espalhando terror

brancos e selvagens
NO PROGRAMA

COMPLEMENl'O NACIONAL Natural
O MAGNO DAS VALSAS Des. Colorido

Preços: 1.00, e 0,70. Imp. 18 anos
• • •

Um

I
entre

Clínica Geral de Adulto.
Doenças da. crlançcu

Laboratório de Análissll
clínica•.

Consultório: rua Felipe Sch.

midt, 21 [alto. da Casa Pa-

raiso]. das 10 30 á. 12 e da.

I
Um filme

15 às 18 h•.
Residência: rua Vi.c. de Ouro

Preto. 64.

I
... F_o_n_9_:_7_6_9_[_m_a_n_u_Q_Il _

No bar e no la.r
I KNOT

nilo deve faltar

POINT - ft -JOUft
Aceitam-se encomendas

BAZAR DE MODAS
(onfeçóes -- Alta costura

Ncvidodes

Rua Felipe $chmidt, 34

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia VOfÊ' I

i'stá auxiliando o seu próximo. IContribua !Jara a Caixa de F_.smolas
agI! Indigent�1! lle fl(�l'Ía.lóPQlis,

I CIHE «IMPERIAL')
A's 7 1/2 horas

IndicadorMédico

espetacular e emocionante e que tem por cenario a

própria natureza:

Clarão no Horizonte

o mais

(Tecnicolor)
com Paulette Goddard e Fred Me Murray

Amor. Emoções e Aventuras
NO PROGRAMA

EDUCANDO NOVAS GERAÇÕES Nac.
BOMBARDEIRO HUMANO Desenho

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

• • •

Amanhã no Odeon às 5 e 7,30 horas
lindo romance de amor que o cinema iá produzi u:

Isto acima de tudo
com Joan Fontaine e Tyrone Power

-

A DV()(]- .t·\DC)S
! Dr, OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr, ], ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Alvaro de Carvalho, 8 (esquil"lo
Felipe Sohmidt). C. POST�L: .�40.___j

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos, Na.riz - Gar.�tL
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Of1almoh�i.i•.
CONSllLTéRlO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 à. 18 hora.a. FQDt 1_
R�SIDENCIA - Conselheiro Mafra. 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e gineco,lo(ia

Hospital "Miguel Couto"
'

IBIR.AMA (HAMÔNIA) - Santa Catarina

nu. POLY])ORO S. THIAGO
Cltn len MMica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intE'ls:tinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e cri:!Ill1ças

CONSULTÓHJO: Rua Fernando Machado, 16'
CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 1.8 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. A. SAN,TAELLA
(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 N.ERVOSAS

-_ Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe SChmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nv 18 - Florianópolis�

DR. ARAUJO
Assiatente do Prof. SanHoD, do RI\> de J:_elJ'o

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS. OUVIDOS. NARIZ e GARGA.N'l'A

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEF01UNO (itillio e ctú '

da bõcs fendidos de nascença)
�fagoscop!a. traqueoscopi.a, oroncoscopía para rl!t:Lr$ de cor-pos estrannee, "'C.

CONSULTÁ.s: aBS 10 b 12 e das 15 u til bOT'U
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.44'1

-----

DR. SETTE GUSMAO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAO·DE ti: I.JO

,
HOSPITAL "NER�U RAMlOS"" .

,

<Àll'so de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S3.o Paulo - )L\lt.etIt!I.
i!árJo do Instituto "Çlemente Ferreira", de São Paul" � Ex..JÍiédico Inte.rn", do

Sanatõrto de Santos, em' Campos do J,ord.áo,
' .

,

!]LtNICA GIlRAL - DIAGNóSTICO' PRECOCE .b. l'RA'l'AMENTô JCii'óileuu2'';U)O
DAS DO'ENÇAS DO� APARl!lLBO RESPIRATóRJó. .

'

OPERAÇaO DE JACOBOEUS '

X)NSULTAS: Dlàriament,e, das 3 à� 6 horas. CONSULTóruO: Rua Vitor ..,-elrel., l.$,
RElSID!:NClA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'l'e!. 142.

'

------------------------------------------�----��------

DR. MADEIRA N�\lES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHO�

(,'W'1!O te Aperle\ooanlento fi t...oaga Prática M RIO M. Jaa..".
,(J.IIIIUJLTAlt - rela mulll: 4bU1aJn_te .... IO.3Óà.12 h•• Q tQi'd••r.ç.pto'o...
>4IIa4oe. Cu 11.18 .. li 1l0l''' - CON8(J1J.I.'OBl(h a.a I"'" t'lIl� .. ,...""... -

,_� t....l - Rt!od�.at.: a.. rn.t4_te v-�aho. �..

DR. ROLDÃO CONS()NI
;[BURGtA GIilR,U - ALTA CffiURGIA . MOL�8'l'IAS I)� 81J.lUlORAa • PAK'l'OII

Formado pela, Faculdade de MediclJJa da Unlversldadi> de Mo Paulo, on4�' ie1
\.tISl:stente p<)r vários anos do Serviço ClrÜ!l'glco tio Prof. Allpl0 Corre!1I N�to"
Cirurgia do estÔmago e vias bl!liares, l.ntestlalos t1.lglldo e gl'o6l!(}, t.la'óiQ-e. r1!l.1,.

'X'68tata, beXi.@'a. d.tero, ov901.'106 e trotnpe.s. Varlooceie. hl<1.r�le. YIIt'tse. .. hil'illiL'
CONSULTAS:. ,

1&8 :I u II horas, II Rua Felipe Sclunidt, 21 (alto!' <:la caM PàTRleó), Tel, 1 ....
R:E8lD�NCLA: Ru. Esteves J�tor, 17ft; �l. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN:
(Diplomado pela Faeuldadc Nac. a. Ki!(ljcl:rul da t1n!�ad. ® BrUll'

«s·lDtertlo do Iiler'YlO<I 4. curuca .Mica do P'l'�8l1OI' OtmIlc1o OU....1ft. 1Il� ..,

Deputam.nto IH laea. ' :
'

..
l)LlNW4 ••D),CA - .016tUu lat.erau 4. 8411ltott • er1aafU. 'OO"8ULTOaIO

• IUl8UlUClA: BD "ellpe 8eh.m14t ...a, - TeL UI. OON8UL'l'4.8 .... D.. l' ......

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

DR. BIASE rARACO
MMIC() - chefe do Sen1ço de S1fUilll do Centro 11. 8&114.

OOE�ÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇõES UnO-GENITAIS.' DE
\MBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA·VERMEUfOS E ULTf\A-VJOLE'rAS

CONSULTAS: du S às 6 h. - R. Felipe Sehmldt. 48
'

RES.: R. JGinvile, 47 - FONE, lM8, .

INSTITUTO DE. DIAGNOSTICO I Dr. Newion' d'Avll.
CUNlCO -

'.

DR DJALMA Opera95•• :· Via� Urinaria.·- Dó.!'-
• Qa. doa lnt••tlno.,. rito e anta.

MOELLMANN -.H.rnorro�do.•. Trl;lto,m'.nto ,à.
oohte orn.ltiana,

Fi.ioterClpia •. InfZ'Cl-••rm.Uio.
Conault: VitClJ' Mei"1'" as.

,

At.nd. diarlcu:nent. à. 11.30 he. 'I,
o tarde. dQlJ 16, hs. em dianta

R..id: Vidal Reuno... 68.
F'�ft. 1067

r()l'llW1o peJa Uru.....I1d.ade d. a..bra

Com prAtica non boaplUt. eu.ro:DeWI
CImlca m6d1ca lDl feraJ, pediatra. doe·
_ do tWItema nerYa.D. aparelho teD1»

U1'lInAr1o do homem e da mulher
UiU... !r4ealoo: DB. P4.ULO T4.VAJma
cur.o d. Badiolocia cumca com o dr.

Unoel d. "'breu cam�o (Il10 Pau'

,Clt, &Ipec1allado em Hl&1.ne e Id4.

P'4bl1ca. pela Un1Teraidad. 40 lUo da J.
aetro. - GIlbtnete 4e Raio X - &lectro

'lIlNtocral1a oltnlca· - lfetabolllmo bit,

oal - 80l1Oqem DUodenal - GabJbeU
S. ft«1ote:cawa - Ll.borat6r1o de m1cro.

copia • an6.llile cUntca. - a,. l'tnWIdO
Maoba40. I. J'o� 1.1". -�'

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

�.��.0Inrpt
.. taru. putoe ..........

�!Y.L���O':'�il�.in=::
'lIÃ: 41W1'Ute 4lT1a, ....... �

"

. "ri
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LIRA TENIS CLUBE
da Vitória»,: em homenagem

Dia 1 9 grande soirée.. - Dia
FEB, FAB, Marinha Brasileira

26 grande «Baile
Unidas-

-

,

a

VIDA. SOCIAL
ANIVERSARIOS

Prof. Lourivel Câmara
A da:to que hoje tronSCOl're a.'

.inala o aniver.círio natalício de
no..o �Íltinto conterrãneo, sr. pro
fll:.IO'l' Lout'ivo! Cdmara. digno Di
ntor êlo Departomento Estadual
de E.totíatica,
MuiH.süno relacionado, o ord

v8r.Cl-tionte receberd. por certo, os
maia 'in.quivOCQ. demonstrações
do opr.,ço em que é tido por leus

amigqe, ã. quai.. nos allsCllciamo.
*

Oeni Ortiga
Fa:r anal hoje o sr, Osn! Orti

go., do cito comércio de,sta praça
e pel.&o grandemente estimada.

•

FAZEM ANOS HOJE:
Q ."ma. Ira, Clara Rornos Luz
Silvo, 8ig:nll opa,a 40 Ir. João
Mai-i'a Ferrei.ro da Silva;
'> Ir. Artur Copella;
o n ten, Gilberto da Silva; da F8rQ'l
PoUciCll do E.tado;
Q exmo. ara. Arglmtino, irmã do
r.vma. côna.go d-r. Ger.sino Oliveira;
o .ri.ta. Eda Lourdes, eatimada fi-
1ha 80 sr. cal, Man'Oel do. Pauol
Maia,;
o sr.. Ruben. Lemkhuhl;
(I, �Q. tira. Maria Amélia. Cunha,
eepa_ do ar. Ulyuel CtInha, fun
c;i.ondr.i-o all'!:auuo!;
o eJtrnQ, ara bolino Régi., 811pôsa
9-0 ar. OtQvÍo Régi., fU'nciondrio fe
-:lerol;

.

o Utno..•ro Aléxina Lima Simas.
'o.pa.a d.o ',r. NaUlr-flno Simos;
b jo",fim Joãc . Neponuceno Mako-
"wi..k", alturo do Ci:d'g'i'o Cotari
nerres,
f) jo..m 1"4liri'O Silil.Q;
o jo",.m OO� Uly.o.� Cunh.a;
a .rita. Cenita·Ma:rio.:. fHhu do sr.

- Lindolfo S'Ou�.;
....

• ,

Q .rito. Marino, {ilhei 'do 111'. dr.
,Alton:Ur:o Guimor1i... ;

Manoel Venândo da
.

Silva
e' AmeUa Silva

p'ártici�atn .
a seus pa

rente-s e pessôas de suas

reJa'!iêks o contrato de
càS<.lme·nto de sua filha
Ducilia com (') senhor

Mário Cordeiro

o menino Olni, filho do sr. JOllé
Ferreira;
a menina Eug�nia, filha do seu

doso educador Egidio Abade Fer
reiro;
a menino Nisia, filho da exma

src , vva. Ida Spoganicz,
•

fBodas de prata
Comemoraram no dcta de on

tem, a pas,agem do 25' uníversd
rio de feliz consórcio, o distinto
c060.l Augusto Jccquea-vGuternber
guino Jccques ,

Por êsse cusptcíoso acontecimen
to, seus filhos mandaram celebrar
uma rrrisso votiva.

'"

Noivados:
Contratou casamento com a gen

til senhorita Hilda Lemos Bitten·
court. filha do sr. João Bitten
ceurt, o senhor Jacy Mattos Ar�a5l.
funcionário da Comisllão de Ma
rinha Marcante, nesta capital.

•

ffaJantel'
Arlindo Senegaglia

Acha se nellta capital o sr. Ar
lindo Senegaglia, BaCia da impor
tante firma João Senegaglia &
Cio. Ltda., de Curitíba.

*

Falecimentos:
No Tubarão, onde residia, fale

ceu ante ontem. a exma. era. Hrí -

da Steiner Wensing, espôsc do sr.

Paulo Wensing e irmã do sr, losá
Francisco Steiner. func. da Con
tadoria Geral do Estado.
A' família enlutada, nossos pê,

samel,·

Eníermos.e
Dr. Achiles Balsini

Acha-ve nesta capital, enfermo,
o dr. Achiles BalBin�, diretor da
«A Cidade»', de Blumenau. Áirr,e
jamas um. breve restabelecimento.

Genésio- Vieira Cordeiro e

Marieta Cordeiro
participam a seus pa·
ren tes e pessôas de �uas
relações o 'contrato de
casamento, de seu filho
Mário Cordeiro com a

senhorita Ducília
,

'---JMário e Ducilia
Confirmam

Sto, Amaro 13.5,.946
.

Em
.

poucos mÍnlltos a nova receita -

Mandaco -- começa a circulaI' no sangue,
aliviando os IICessos e os ataques da aS'-"a
ou bJ'onquite. Em pouco tempo é possi';eJ
dormir bem, respirando livre e facilme"te.
Mandaco alivia-o. mesmo que o mal seja
antigo. porque dissolve e f<-,move () mucl.lS

que obstrúe as vias rcspiratorias, luiuUlHlo
8. sua energia. arruinando sua suúd<·\ I'u·
zenclo-() se 11 tiros e prelllaturamente velho.
Manduco tem t;'ln Ífmto êxito (luÇ. Re ofe
rece cOJU a g�ru.nlia de Ua!" :!() "piiciente
respiração livre e !acll rllpiuaJ11pnte e com
)lleto ulh-io do sofrimento da asma !!In pou
cos dias. P�ça Mandato, hoje mesmo. em
qualquer farmacia. A nOSGll gal'anUa é a
sua maIOr pro\t"çào.
..
enda fto .4caba co".

.._ . .., a "tUUA.

Agora tambem a Cr $ 10,00

Camisas, Gravatas, Pijamcs
.Meiasdaa melhores, pelos me,

Dores preços só na CASA MIS
CILANEA - Rune. Mafra. 9.

FerreiraD. Clementina Ramos
MISSA

Filhas. netos e genros de d, C'ementing
Ramos Ferreira, convidam a03 demais pg

rentel e amigos, para assistirem a missa que

por sua alma, mandam celebrar. na próxi.
ma sexta feira, dia 18. às 6 horas, na Ca

,pela do A�ilo doe O;-fãos, Antecipam agradecimentos aos que

.50�P'8recerem " ê:ne. pi�doso eto: 2v'1

,'�
�

e Nacões
•

& _II

Seja o LlDER DA
MODA

Retiradas as
credenciais
París, 14 (U, P.) - o Su

premo Comando aliado infor
mou que foram retiradas as

credenciais de Edward Ken
nedy e MOl'ton Gudebrod, cor
respondentes da Associated
Press. Ambos jornalis.tas deve':'

. rão seguir brevemente para os

,I Estados Unidos. A Associated
I Press fez conhecer seu profun-.-.........----�----------------...! I do pesar pela distribuição da

Festa da vitória IA A
· notícia antes da autorização

. ,.

g O'n Ia
da mesma pelo comando. Con-

T."e logpr dommgo ultlmo, na sidera-se que com esta decla-..de "oeia! do Iate Clube. n rua - '..
f'Frili Caneca, uma onimadi•• ima raçao da A, P. o mC1dente 1-

tâ%'de 'dan..ente. promovida por um

d Jt
.

cou encerrado no que diz res-

. gru.po d. gentis lenhorital de nos-

a sm a., peito ao alto comando aliado.
lio mundo .ocial. anm·de come-

roel'Qt a vit6ria elas Nações Uni·
das. Ó 1J(l1ão principal e as varan- Aliviada em Poucos Minutes
das lCitern-is, completamente lota0
do. '<la elementos de nossa. alta
.ociedride, deram um cunho di,.
tinto � fe•.ta do aii.tocrático clube
Sob o o,l'ientoção do Ir. Paulo L:m
ge, cii�etor lI,acial e com a colabo
ra,ão das gentia senhoritall Ruth
Gu.ol.b.a,rto., Mago.li Leborbechon,
Lona Fl'eyesleben, Venda Goulart.
Vero Couto e Terezinha GançQl
V", a. quais ornamllntaram o sa·

Ião pi-i'ncipal com as bandeiro.s doa

:rIa.çõe' unidas e vitoriosas, dando
a citada feito. um· alto cunho
patrjótica�' No bar do' clube, o Co.
modoro dl.'. Joijo Ed. Moritz, ofe
l'eceu à comi..ao organizadora e

õ iínpre.naa, uma taça.de chamo .....,.....__....•..-_�.·_·..........._.....w..........

panh4, er.quflIlldo um brinde à. vi
'bário. do.s armas bralileiras na Itá
li... Ao som da orquestro. do Ma-
'.ltr.1) Pirolito OI danças S8 pro

'lo��oro.m até ãs primeiral hora.
dá noite,

de

CLftUDlONOR OUTRA I
Rua Saldanha Marinho 2-A

L.·FLORIANÓPOLIS I·
RADIO TEATRO ���.��"���III���
Atraves a emilsora do DEIP, Morreu o Jornalistatendo como locutor o sargento Al-

berto AI�ell e. como �ecnico do 10m José Matosoo ar . Joao PIO PereIra, «Tupan e

sua companhia de radio-teatro»
realizaram, domingo último, seu

programa radiofonico comemora

tivo da abolição da ellcrovatura
no Brasil,
Tomaram parte ai sritas. Van

da Regina, Vera Regina, Vera Iru
cio e Co:men Lucia, e OI sra, T,�
deu Silva, Jcrií COlltro e Tupan,
tendo o ar, João Frainer lido uma

crê níce alu.iva á data.
Na parte musical fizeram-se ou

vir em numerOIl de canto, os 'lS.

Odaci Ccmpes, Eulalio Tomaz e

TClrgino Silva.
Todós o. númerol foram bem

Clpreciado. sendo felicitados 03 in·

tegrantes de Tupan e sua compa
nhia de rádio teatro.

Washington, 14 (U. P.) - N I' il-Termina, oficialmente, hoje, orma iZõnd� ii s ua

ao pôr do sol, o periodo de Cão dos asplran ..

trinta dias de luto decretado tes R. 2
nos Estados Unidos pela morte lHo, 14 (A .. N.) -. O ministro

do presidente Roosevelt. Du- da Guerra baIxou aylso, de�lara�l- -

t
'

'd b del'ra do que para normahzar a süuaçao I
ran e esse :peno o a an

dos aspirantes a oficial da reserva
norte-amencana permaneceu de segunda classe, os quais' foram
a meio pau, embora a grande convocados p.ara o serv, i9'0 ativo Quer receber 6tirna surpresa?

-

t f t t . 1'1 que o fará feliz! e lhe serávitória das fôrças das naçoes

I
sem 'erem e1 'o o es. aglO regu .

-

de valiosa utilidade! Escreva
'd t h'd motl'vO mental' reso]ove cOI1c'Hdera!' como

IUnI as en � SI o um
equivalenle a e�se Gstágio o 'Perí,�- a Soares, à Caixa Postal. 84,

de festas pa.la todo o povo dos do dos 3 primeIros meses de SefV!- 'li Niterói, �- Eatado do Rio. IEstados Umdos. �Q.. . =- -:

Vonfirmada a morte Ido Tenente Medeiros
Roma, 14 (U. P.) - Foi con- Ifirmada a morte do primeiro

tenente Mauricio de Medeiros,
da fôrça aérea brasileira, cujo
avião foi abatido pelo fogo avi

ti-aéreo durante operações sô
bre território inimigo, na Itá-llia. O tenente Mauricio Me
deiros saltou em paraquedas,
mas foi cair sôbre um fio de
alta tensão, encontrando, as

sim, a morte. A sete de janei
ro, foi supultado pelos alemães
no cemitério de S. Alessandra.
Agora, depois de cessadas as

hostilidades, diversos mem

bros do Primeiro Grupo de Ca
ça brasileiro vieram em procu
ra da sepultura de seu cama

rada, que verificaram no ce

mitério alemão. Foram toma
das medidas para a transfe
rência dos seus restos mortais
para o cemitério norte-ameri
cano de Cintoia.

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria líder

NOVOS e
USADOSRio, 14 (A. N.) -'- Os meios in-

telectuais foram surpreendidos, COMPRA eontem com a notícia do falecimen-
t ode José Matoso, velho jornalisla VENDE
cheio de servi c os prestados á irn- •

prensa desta capital e do vizinho ldiema. por-
estado do Rio, a cuja admiração tugu�a, eaper-

pública e a cuja história s�u nome I nhoI, francês,
também se liga pela contínuidude ' inglêa. etc.
de longos anos de trabalho e de

, _

estudo Romance, Poesia, Religião, AVlaçao,
Sua' morte repentina, quando Matemática, Física, Química" Ge�

menos esperava veio privar. os logia. Mineralogia. Engenharla cr

meios [ornalisticos desta capital, vil militar e naval. Carpintaria.
de um companheiro de raras \,11'- O;senho. Saneamento. Metalurgia,
tudes e de um antigo redator cheio Eletricidade; Rádio, Móquina.; Mo
de grandes merecimentos, torei. Hidráulica. Alvenaria. Agri-
_____ "'••: w "'_ .& &.... r:ultura. Veterinária. Contabilidade:

Dicionário•. etc. etc_

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

Autorizada a requisi
cão de pessoal
técnico

Riüo, 14 (A. No) -, O I1resldenle
da Hepública assinou (le('rcto au

torizando o chefe da Comissão da
Fábrica Nacional de Motores, nos

Estados rniclos, a requisitar o

pesso.aI técnico necessário e o ma

lerial que for considerado urgen
te e imprescindível para ('o1llplc
tal' a Fúbrica ::'\acional de ::\1010res
como uma ·oficina de forjamento
capaz de permitir a utilização de
matérias primas brasileiras na fa
bri cação de motores da' avi a(:ão.

Eraslo Macedo
Noêmia Eiras

Macedo

e

TOMe SEMPRe

SegUiu para o Rio
Grande do Sul
Rio, 1·1, (A. N.) - Seguiu para

oHio (;rande rIo Sul () minislro
Salgado Filho, que ali "ai inaugu
rar� o aeroporto dl' Sanla ::\1ari3.

I
Em seguida irá a ::\íontevidôo, onde
aguardar:l ii re,'oada dos aviões

I dos Aéro-Clubes do Hio Grande dn
Sul. organizada em homenagens ao

Uruguai.participam aos parentes
e pessôas de suas rela

ções o nascimento de
sua filhinha HELENA,

Fplis., 8/5/45.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

o mELHOR, DOS mELHORES

Terminou, ontem,
o luto

FESTA DE SAHTA CRUZ
Realizar-se"ão, no distrito de Re

rituba lex-Sto. Antônio]. nos dias
19 e 20 do corrente (sábado e do
mingo), as festividades da Sta.
Cruz; que constarão de novenas e

leilão de prendas.
Na noite de sábado haverá tam

bém, baile no clube «7 de Setem
bro», do mesmo distrito.

Preeila-.e grande quantidade de
borboletas azues, conhecidas como

MORPHO AEGA. muito comum no

Brasil. Paga-56 a dinheiro qualquer
quantidade. Paga-Ie Cr$ 2,50 por
cada borbolheta MORPHO AEGA
em b8as condições, Resposta. para:
- Butterfly Co., 297 East 98 g:.
Stl.'8et, Broocklyn, New York.

Escrevavia aerea.
.

DESENHISTA

GRATIS!

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
Precisa-se de um desenhis

ta com prática de desenho
topográfico. Maiores deta
lhes serão prestados à Ave·
nida Hercilio Luz, 220.

5 v.·2

, ff
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nal•

mais que
passada

dias26 Crédito Mútuo Predial
guerra Proprietários - J. Moreira & Cia

1····· ires '(BNS) - A

Gl'ã-BJ"e-l
e a guerra 'no leste c,onttlnuasse.·.(l.flllc.. I II !fi 'I " . '1"Y(: em guerra COJll' a A e- - esse rcce WU. a resposta' de que

""n 1.1 es c '

')G di li 1
.

i tai
_

,
: '", durante 209'1 dias -5_,' IaS 0S a 1l-1U,;.� ocu en aIS nao estavam

�:��.1,1 (' dllrlHl1e'a zucrra passada.] interessados pelo fato, Antes do fim

;,:'d� qu " .

f �T' ti I f'
, ..

11 i .� 1.(1111, PrC"seniemente, treís ue �lJa�'ÇO, v ies lIllg 10. J_l1lClOU nc-

',:, -Hos aliados ocupam todo ° te�-I gociaçoes para a re!1CilçaO da� ír.r

f;'t;l \ 1

lo Peiel) .e a rendição veto ças nazistas na Italia e Áustria 0-
..'ÜorlO ( .'" . -

.

I
.

i I I "-' j' ')1 I hril 11'lir:,' '. da cOlllpleta destnllçao 'o CIl e11 a . "'0 I Ia - l e anrr , n11- I

:o:'����:�() militar germflni.co. F: iní e- mh-r apresentou ao Conde BC'�'I�a-'If
" te relembrar a SIllWI:UO na dotte o oi crccimeuto de ren.llcão

')'�j���� �)easi;i() em que a Al',el1lanba (i)ncyjndijci.ol1,a(l), fap�n�s às,' POf,t';llcias'!J,: oz as ai-mas. O Conde Haig, co- . CI( e11 �IJS. o crecnnentn l�l rc-

"'�lda.nte I'JIl Ch.rIe britâ,n>icO ,de- c�lslado" de.(']aran(�o
as pI�len(,l.u, ü

IG, rue "1 "1'crÍl'Inha não t inha CII entaís que fi uussia «evcrra ser

• JI Ot:S(ll':'!';"u"(h' DI) �entido •.
'

militar, inclni(la.?\o dia 2 de maio, as 1'01'-
SH (> c. r ,,,,' .

I' 'I
-

• 'It l' A ()
,

I' iam ser conseeuldas com I- çus a emaes 11<1 aua e Ausnra Cl-
e

_ (,� \(;\1(" p'\:]ll'"s!seuy se� aceitas. U de nt .... 1 rc-ndcram-se incondicional

,Ç(�"E�,-c.s' ':I'l'l"�la'"s estavam então, mente. Xo dia 5 de maio, rendição
1)JVISlIl.. • , c ,

II f
.

f it 1 f

�. 1;1.1 c1l1.lerrit{lI·io fr-ancês. sC'IlW_lante OJ CI a uc as ,"rçasl 'kANDE FESTIVAL ARTíSTICO
.·,I10s acontedmenfo� ql,l� precede- ;'}cr�ia(,� '],10 .,�I.)!'oes,t.e c.la AI.('n1<�nh�'11j s-. FEiRA NO ÓNE TEATRO

�'(m
:(' presentc efr}JJ'tulaç.ao, come- f l olundu, Dl�.amarca, (;' mais tarde, RITZc

t nr 'no dia 7 de março quando l no mesmo dw. renderam-se no sul A t
-

d '1 t t
8D':]' F' l"l't,� tless'e t'llviad'o 'do i\Iinis- os cxercitus alemães, O prilllei.ro -. Pl·l'eseR�baç.ao de bl l!slhre t ca,� o��
·i. J', "'.: '" f'" ,'" 1 'f'" I I: ,� r ,,' J -'\. Ice I CIrO e o rr an e piams-

jro do Exterior. Hlbbentrop,.:>1 a \ 11'llHdll[1 nr 0[, ? lel'II'1' ( aI' I onr lÇ'11�) '� ta Arnaldo Rebelo à nossa culta
� to "Hm ) I' óf{'l'''C'en a rendição no � �'1'1:1,n la, OI PU,) ICUI o 'no uia ,

I téí;;f\��: 1'( �I 'qwmto que Hitler e (!Lo maio, anunciado pcl» Almirante
S t f'

P a elC�' TIl"!r.)!I't'S. '.
) '. .' "

. ' I 'r no 'j.itz
ex ,a- erra o me- .ea 1'0- 'ü z

<Í':liúnnler Fernwnecessem no por c , ,',
,

apresentará à nossa culta platéia,
dois consagrados nomes 1110 cenário
artistico nacional.
AUCE RIDEInO além de var-ia

díssimas opiniões da critica, .tcm a

seu favor esta, do "Diário de Notí- te I

elas", do Rio (22-7-1943) - "Alice
Ribeiro é dentre W� nossas

canto-,rns, uma das mais queridas da pla
téia carioca - haja vista os aplau-
sos que recebeu no seu concerto de' ;---"'- _

���/e�(�ifll��I�e =�e'�:��pal����O���l ��� Estabelecl·meu-to G a' f·co B -I Ipalco, nllm prolongame·nto das ma- &' I raS Inifeslações que acaba de conquistar I
no sul do país, onde esteve em D E I
"tol1I'née" artística. Alicc Hibeiro
j)osSlli ql1alidades naturais de rara N I C A N O n SOUZ A Iespécie. t� suave o seu canto c con- K
\'l'nientelllellte dosado, tanto grave,
no mecHo ou no agudo, o que r·eve- Trabalhos Comerciais

I
Téses e Memorais

la bons ensinament(Js". Impressão o côres Doublés e tricromias
AR�ALDO HEBELLO, eneontrou Compolição de livroil e Revis�ail - Avulsos • Caixas •

sempre da cl'Ítica palavras che,as Jornais Estojos, etc.

de en1usiasmo C' assim diz o pia
nista de renome mundial e profes
sor de ARNALDO n EBELLO em

PARlS --, HOBERT CASADESOS
- (Tre·cho de carta) - "Voce me- .... _

recC' um lugar de destaque como

artista e C'llllO prr11'c'ssor e desejo Rt-dualdo

I·
qur o seu país o acolh� como tal".
Agnarde!11os Hio brilhante l1C>ita-

. d������:�o M. G.

no Bebé

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

PRÊMIO MIlIOR CR s 6.250.00

.Muitas bonificações e médico grada
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

....__ au.m§m1iB.ae�..��AWma-..Bm..a'E�'m*mmi�!..=..

Irmandade do Divino E_ Santo e

Asilo de Orlãs S. Vicente de Paulo
De ordem do Irmão Provedor convido ooa membros desta Ir

mandade e fiéis em geral poro assistirem as solenidades do festa do
Divino Ellpirito Santo que, antecedidas de novenario. serão realizados
com o seguinte programa:

Dia 20, à. 6,30: Misso com comunhão geral dos Irmãos e

Irmã.: às 8 horas Misso solene com assiBt�ncia do Exmo, e ReVIr O

Sr, Arcebispo Metropolitano. que pregará 00 Evangelho.
Dias 21 e 22: Misla às 7 horas. Durante o festividade. à no i

haverá leilão de mossas e prendas.
Florianópolis, 15 de Maio de 1945.

Julio Pereira Vieira
Secretário

TENHA JUIZO
TEM ',::IFIL1S OU REtU-

ORIGEM? USE O PO-

PULt\R PREPARADO

lêJ!IJI:IilI9'
; ",- A.;Sl1fILI�: ATACA TUD'U O ORGANISMO
::�, "O':."�ga'd.ó,, .' p' Baço.. o. Coração, o Estômago.: Olil

-P-ufmões, }t rel�: Produz Dôres. de Cabeça, Dôres
�»M,' OB�Ó�, �eumatísmo, Cegueira, Queda do. Ca.
.

:" : :' .:,' .; .:
..belo; 'Anemia e Abôrto.8,

,Lnoff'l,ls,vo ;a�, organismo.. Agradavei
.

, '

.

"como. um licôr
.

',' Q ELIXIR 914 está apro.vado pelo. D.N.S.P, co.mo.
,

't.ÍlxiHar .. no, tratamento. da SUilis" e Reumatismo.,
da mesma o.rigem. .

".
.

.
:FaLAM CELEBRIDADES' MÉDICAS

�obre o. preparado ELrX(R A co aposição e o sabor a-.

-91,4., devo dizer-lhes: sempre gr.adb.vel do �LIXIR -1:114, r�

que O ·tenbo empregado. em comeodam-oo como arm.a. de '.

oe casos, de 'IndtoaçB.o, apr'o- facll maoeJo para o
. públlcp

ptJada . (amUa em va.rllHl de lUa combate á sums, quliHd8�
;. suas manltestações) 08 res,ul- de' que frequentemente a"

tádos têm sido s8t1sfatorfotl. proveito no Ambulatorlo da
. pai. sAo t'àpldos, e 'duraV'eh�, Maternld�4e, de Santa Maria.,
( Dr. 'Wastllngton Ferreira Pires. Dr,' Silvestre Pas�Y,.

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

Brasileiro Martins
(Ridú)

Missa de sétimo dia

Portilho

A família Carlos de Souza Martins, convida aos

parentes e pessôas amigas, poro assistirem à mis
sa de 70, dia. que por alma de RIDUALDO BRA
SILEIRO MARTINS PORTILHO (Ridú), manda
celebrar na próximo quinto-feiro, dia 17, às 7,30

I,hora., no capela do Colégio Catarinense, Antecipadamente agradece
à. todo. que comparecerem a ellse 'oto religioso, 2 .v-2

Evite perturbar·lhe O estomago com
medicação interna. Friccione ate
alliviante unguento no pescoço •
peito, ao deitar. Tru prompto alIf•
vio-corta • maioria doi resfriadOl

da noite para o dia.

I

",.._w _...--� _ w _ _
-

_ "".."'".."' _ "'.._ __ __...

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
Fadada em 1870 - Séde: B A I A
LNCENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do balanço de 1943:

Capital e reservas ,." .. ,., .. " .. , .. , .

Responsabilidades ., .. ", , .....•........ , .

Receita ,." , , ,." ,.

Atlvo ." .. , , , ", , ,

Sinistros pagos n{lfi t1ltlmoe 10 anos '

.

Responsabilidades , ..

.,.Afoarda ..se 'importante:.' declaração
: RIO; :14 (A. N.) _-'- o minilstro ela. Justiça está estudando o _· ...............� h __ ...-_�

.Ifu,�r�iq,qu;� ��.�?-bel'eçeu .as .medi.daS de ::x.-eepção, te,ndo po.l' fim .pare"'lbos elétr·lcossUispeTIjder o e,st'a<1o de guerra. no Bmsll. B
Agu8irda.se impo.rtante dedaração do titular daquela! A Instaladora de Floriaa..ó-

"a.�t�;". .'., "

.,

polis, à ru� �raj34nlo n. 1�, avI.·
'� • " ,

,
....

sa a sua doIstmta fregueSIa qU€

":H.i 'a'�: -,-"desenlendim.enlos dispõe de ope.rário.s. habi1i!a-
• . '.'

,

.. " , ." ,
. ,

.

dos para executar lll'stalaç'Jes
Roma, 14. (Ú. P.)':......; Criou I resolvida definitivamente a si- de Luz e Fôrça em geral, fOlr

:disenten.dimento :·'a ocupação Ituação da Istria pela Confe- necenGo orçamento g'Tá+'is e

q.e ':l'i'festre'e .oUtrQS pontos .da 'rénda da Paz. O caso de Tries- : sem compromisso. para seus

l�tP� J�ín vistà do)pténso de-i te, por, parte, está servindo �erviço8.
�'Cor.do :,'.:Efntre Tito; os' italia- ! como farol' de divisão na Itá- Possui também oficina eS'Pe�
nos e os anglD�ameriçanos, Os lia, Enquanto a esquerda mos- cializada, com técnicos p!rofis�

.�?vêrnQs· de .,L.õ.pÇl.i��s.· e Wa�-!�rou-s(:yAavoravel à pret.en�ão I s�o'nais, p�r� COltSe,rto-s de apa

hmgton, segundo clrculos dI-! )ugoeslaya. a extrema. ,dIreIta, relhos eletncos, enrolamento

:plol1l.áticos ' be)n informados, Lapoiada .e: estÍl:'l:1Ulada pelos mo.-! de motores e dínalm!Üis, estabi

nãq cpncprdam cÓffi a :p�'eten- :'narquistals e rritütbs elementos lizadores, ferros de e.ngomar,
são. de .Tito" Ao que parece, o até há pouco fascistas, defen- fogareims, a.paT€lhos médicos
·nJ,arechaJ jugoeslavo :deseja

I deu o direito da Itália à posse, e outros, com exceção de apa-

�Upar" . Tri�te' -IogD� que seja! de Trieste,; relhos de rádio.

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr'

74.617.035,50
15.978.401.755,97

84.616.216.9G
129.920,006,90
86.629.898,90

76.738.401.306,20

DIRETO�: - Dr. Pan..tUo d'U1tra FNdn de CarT&lho, Dr. J'ranc1Dco
de 86 e .l.n1I1o Kal!llOl'l"L

....encia. e aub-egen.cIU em todo o terr1tór1.o nact\l>.Il&l. -, Sucuna.l no

U�A1. a.e.wadore. 4. !i1.'Rl'1u nu prl.oo1pa.iJ1 c1c1adea da A.Wér1ca, Europa
• .4.frlc&.

AGENTE El\f FLORIA.NóPOLIS
C AMP O 8 L O B O 6< C I A. - Rua FeHpt! Scllm!lTt, !!l. SIJ

�
Caix. Posta] a. 19 - Telefone 1.083 - End. Telégr. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBAR.ÃO, ITAJAt, BLUME

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
"'- -_", � • ---..-�fb- ·..-..:- ·_·.· ..,,_._- - -

..

F"ARMACIA ESPERANÇA
•• l'armaee..t1eo NILO LAUS
BoJe. amaaàA _. ....�..

....... 1lIIde..... enr�.. - ·.8omeopaUu _�
•

.&.rUcoe •• �.elila.
....- • uaC- o.._.,.,..... _ NelllhUte _ .

. :-;":.1'

. ,Sedas, ,Casemiras

0"$_ $••"'. a(O$A,
Lãs.. '."

e""','

�J'" 1'"

OR�LAN,rJO
·RUB Conselheiro .Mafra, 36 - loja e sobrelOja Telefone 1514 (rede ir�terna)

Caixa Postal 51 Eod. Teleg.: ccScarpelli)) __" Florianó!�olis

SOA RPEJLL'], '.�'. I'

.1

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

grandes))
Washíugtou. 15 cu, P.) 'I'ruman a reunião visaria, a111!- i Alemanha, ue forma con:l�ati.

Está assentada, para muito tes de tudo, estabelecer um I vel com a seurança ,mahtar
breve, uma 110\Ta reunião dos "acôrdo justo e prático" no i Mas a liberdade de ,impreu�a
três grandes, em local ainda que se retere às reparações; suprimida. pelos .u.azi'stas, 'só,
não revelado. A primeira Íl1- que a Alemanha deverá pagar. mente voltará a vigorar '�
formação autorizada sôbre a O chefe do govêrno norte-ame- Alemanha quando houver, g:ai
reunião foí feita por Winston ríeano deixou entrever que l'I3111ltias de que foi eompletad,
Churchíll. sendo horas depois quanto a êsse aS1sUJILto e à ga- a eldminação da tnfluênoía na
eonfirmada pelo presidente rant ia de que a Alemanha não ztsta. De Moscou, por '611qu3,n·
'I'rumam, Mas, ha várias sema-I voltará a rearmar-se, não exis- to, ainda não chegou nenhuma

nas. tal. :'u:nor '.T!nha Ci.l'CllJian-'. t.em diVerg�.
elas entre os'

�.êsI1nfQ-r:��ç�0 SÔbl� a próxÍlllli
do em varres países, revelando grandes. Revelou, tambêm, reumao aos três grandes, �
ainda que o encon tro seria rea-' que o general Eisenhower per- qual será a primeira, desde �
Iizado na própr ia Alemanha,' mitirá a livre afluência 'de rendição rncondleíonal da Ale,
Ainda segundo O_�l,-",si�ln{ormações e de aldeias na

;;.;;- que Dada �.

8itz-Sexta-Feira, 18 de Maio às 20,45 reste do nazismoUNICO CONCERTO DA CELEBRE ARTISTA Londres, 15 (U. P.) _ Em
despacho de seu corresponden.
te junto às fôrças de ocupa
ção britânica, a "Exchange
Telegraph'' informa que mi
lhões de retratos de Hitler � de
emblemas nazistas estão seno
do destruidos no território ale
mão. Adianta o referido des-

I pacho que o coronel D. T. Gi})·:'"
I bs, da secção postal, teletôní-

i ca e telegráf'íca do govêrno mi-
: litar brítâníco, declarou que
'todos os selos postais que con
têm a efígie de Hitler e as in
sígnas e "slgoans" do Pal'tidQ
Nazista estão sendo recolhid'ria.*
e incinerados, os quais 8obe�
a uma cifra de milhões.

I .---'--...,.--.---------.

zados agradecemos a todos
quantos nos honraram ep re- BEETHOVEN Saint Saens Côro dos Der vichessentando felicitações. pesso das ruinas d'Atenas

EXPERUIEN'J'E ESTE RBl\1blDIO almente ou por meio de cer
CHOPIN Polonaise

Se v. S. sofre de aturdimento catarral ras, cartões, telegramas e
REBIKOFF Caixinha de música

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca- oficios por. motivo da paso A, NEPOMUCENO Precetarro obstroe a parte posterior/ da sua sagem de nosso 310. aniver
garganta, cert,ll�nente se alegrará �o sa·

eério ocorrido a 13 do iIu LEOPOLDO MIGUES Allegro appasicnatc - por AR
bel' que essa tao aborr-ecida aff'cçao de-

, NALDO REBELLO
saparece prontamente com o simples

tra'l
ente.

III
lamento, durante alguns dias, de PAR· Moscou, 15 (Via aérea) -",'
l\fINT, o qu�l poderá adquirir em qual- J]m estado grave LPUI<:::CZ�J.,INI Addio de Mimi-da ópera Bohê me Anuncia-se que o novo empmiD,�
quer fanuácla ou drogar-ía, I jj >J Rêve damour timo de guerra da Rússia,

.

Nota-se uma grande melhora logo no São Paulo, 15 (K) -- Segun- I\RNALDO DE SOUZA Querer bem não é pecado num total de 25 bilhões de ru-primeiro dia. A respiração se torna mais! do as informações divulgadas JOSE' SIQUEIRA Remioiscência blos, foi totalmente subscritofaci! e desaparecem, gra�,ua]Jnente, os I pelo último boletim médico de t ERNANI BRAGA Engenho novo·_ por ALICEzumbidos nos ouvidos, a uor de cabeça.] .

I I
com um excesso de .

a sonolência e a obstrução nasar, I hoje, v�m se ac�ntuando cada RIBEIRO 1.384.685,000 rublos.
A perda do olfato e do llala�13r, a difi·: vez mais a gravidade do esta- Ingressos à venda na gerência do Cine Ritz Parte desse empréstimo éculdade de ouvir e' o desprendimento do

I

do de saúde elo sr. Armando Preço único: Cr$ 10,00 destinada às obras. de recons-muco nasal na garganta são outros sinto- I' Sales de Oliveira que se acha trução mas a maioria J'a' estamas que índtcam a presença de catana. . '

" Eo qual deve-se combater com o tratamen'j J,nternado no Senatollo spe- �::::��=����������==�=�����_�_�,���_�_ destinada a obras de defesa e
to de Pal'ffiint. ranca.

T d bl·
· de reorganização do Exército

•

J

, erra as repu lcas amerlCana� Vermelho.

O êrro "de ve)n �ol,1ll!'ell para o túmulo de seu líder
. '-om-E�-'!I-�-o:'������Rp�-'�!-�E-�-�O-�\.-ita.�el'Cht.es�a��n, .b (POl, Ja�k t;:,sel.va,� l;::mzel . Llve:sel:1, si� \Vashingtoll __ (s. I. H.) __ A men,é!onada tel�ra, enVIU- do·s. Contríbua para "\ Cai:!ta de Es,

Flelschel, aa Ul1lted. Ples� ) 00 dlstdb,uld��, pOI uma �xten Em tribU!to às sólidas qualida-! da de avia0 para os Estados m�las aos Indigentes de Florianô.
,- 0" coron�}-.general H.�mz I �� z?na na li rança, em vez _d: I des da Politica de Boa vizi-l Unidos pam ser utiHzada n.as polis.
GudallaEI> le�;tIma "a�tollda-lfT"ea�e� concentr�das nas Pla� nhança, de Franklin Delan:o oerimôni3Js finais do sepulta� •.__....................� _de alema em tanks , e de pa-) xlmldades da costa do ca�a� Roosevelt, OOS govel'nos drus: mento, foi retimda das raízes Dlll· Hoje, 4a.-feiro. à�1 ,1recer que a Wehrmacht pOde-\pelo que acusa o defundo

. repúbliclS latino�americanaslda Arvore Pl3Jn-Americana no K 17 e 19.30 horcs� �l.j
fia ter desbaratado as forças � rechaI �ommel de ter cometl- (,�lllbin�ra1l1 r�0entelllente en-I p.arque da Frrutel'll1iidade' em S_••õell da c.(1mQJ'Qd�g.m
aliadas na Norniandia se suas' de um erro tremendo. �iar terra, de c3Jda um 'de seus I Havana, Cuba, a qual foi p1an- l°. RefoÍ'Ino UrboniaticQ. <1.. Nitt·

roi· DFB.

P d I P doo
r -

O países, para o túmulo do gran- tada. há diversos anos atrás, 2°. AtllalidndeB RKO Pathé - Jor.rêso um os e Ira a evaCGôça de líder democrat:a, em Hyde com terra fornecidas pelas 21 30. Cavalo. Arqentino. - .hort co.!.

I Park. repúblicas li1tino-ame.rj�allas, 4". BG'U Rathbo.ne. Nigel Bru� e
- .,. Dama�co, J5 CC. P.) --' O Marjorie Lord em: SJ:!ERLOCH

piores criminosos lrl'ime;ro ministro da Síria, 1'e .. Coisas do No bar e no lar HOI���p��a:��I�!;oN.
_ fplrilldo-::;(' aof' }l1'oblemas que K N O 'I'

Preço único Cr$ l,�
Londres, 15 (U:"P.) - Caiu: surgem eom () tél:mino da guer� J-ornalismo ! , �ão deve faltar N,B. - E nacelflário trO.Z81' trocado,

em poder dos aliados um dos I ra na Europa, (118,r:;e que o go-

M I t M
-

piores criminosos nazistas, o 1 v�rno de dSidi pedirá a tevaC"u�,- Londres, 15 (U. P.) - Com O O ovem osceu ROXY Hoje, 48• f.-ira, à.
tenente general da polícia I çao de to a,R troJla8. es r'augGl- a ��1!�t�laçào da Al:manh�, o '19.30 hora•.
Ernst Kalten Brunnel' que era' r�s. Se a pe,rm,�1�e11�la dos COl,i

". not�cIano de guen!l p�ldeu Moscou. 15 (Via Aérea) l' RE!p. Fo?i�C:r::i��So . BFB
o principal técnico de Him- t 1.ngen1tes na SIna f?l' ;necessa- mUlt� do seu sensaclO�.cth_sm? A rádio de Moscou _ anunciou 2' Dougla.. Fa.irbanke Jr., Akitll
mIeI' em matéria de atrocida-, lla para, pl'o,ssegullllento da E assIm, voltam a surglr notl-

que o sr. Malotov chegou a es- Tomb'oH e Ruth WOJ'f'ick am:

des. Kalten Brunner é consi- i
gue,rl'a contra o Japão isso, ao cias de 6ut�'a natureza. O

ta capital, procedent .. de Sã,ú OS IRMÃOS CORSOSI f
.

d' bt' ..I N s Ch o cl d Londl'es c;... lrmãos no luta, riva•• no om�)I:,1derado O responsável pelo pro-, quP nZOll, pO cra Bel'
_

° ],.LO ew r 111 e
.

e .. 'Francisco, ..

grama nazista de estermina-I por meios das t:onvençoes en- por exemplo, publlca hOJe na
_ _

.

..._____

3' :a�r:m:W��Gu�L· S�R�G1IT�
ção dos judeus em câmaras de I Ui'

015.-
E8tadoR i�:d?pp�l�dentes. primeira pág:ina um despacho

I
ca,?isal. Grav'atss, Piiame. Impróprio atti 14 o�o.

gás, tendo instalado os centros! A,s tl'OP3:S > 1�a. Sma lllclUemlele lnverss dIz.�ndo que volto� Me18sdas melhore.s, pelo. me Preçoa Cr$ 2.40 ii 2,00
110S quais se calcula que foram I forQu,s br�tal11cas,. franües�s e a apar�cer o Ja famoso mons- Dores preço. s6 08 CASA MIS A.MANHA no RITZmassacrados pelo menos qua-' do u\lpeno eOlQIlllal fllanees, tro mannho de Loch Ness. CILANEA - RuoC, Mafra, 9

O VARAo PRIMITIVO. Umo co.t",o milhões de pessoas. segun-I - ------ .. -.------..
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Se tu m'ami
Irnpacience
A ma tiancée
El tra-l!.-Ia y el punteado

por ALICE RiBEIRO
..

A Auslria, Estado soberano
Londres, 15 (U. P.) -- A rá-l cam abolidas e que as leis 1'e

dia emissora da Austria anun- i publícanas estão restauradas",
ciou que o govêrno austriaco I a que possivelmente significa
do dr. Korl Rennerr "procla .. ! a restauração da vigente
mou sua independência" e deu I Constituição austríaca de .. ,

a conhecer ter-se convertido 1920. Em resultado da medida
aquele Estado Soberano.. fica sem efeito o "Anchluss"
A referida declaração diz com a Alemanha, feito em

que "todas as leis nazistas fi- 1938,

Os «Irês

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

Florlanõpolil 16 MaiO de 1945
,------------

Serão da leiíéraconsideradas

Alice RibeiroLondres, 15 (U. P.) - Já so- I eles serão consideradas fóra da
bem a 37 os submarinos naziS-!lei, e os navios de guerra alia
tas que se entregaram aos: dos que as encontrarem sub-]
aliados, de ambos os lados do

I
mersas tem ordem de ataca

Atlântico. Calcula-se que entre [las destrui-las e, além disso, os
15 e 25 submersíveis ainda >2S- oficiais desses submarinos que
tejam em alto mar. Segundo não cumprem a ordem de ren ..

afirma o correspondente naval I dição estão sujeitos à Côrte
do Evening News, essas unida- Marcial.
----------------- --------- ,-----,---, I

Fhmqueadas Naha e Shuril
GUAM, 15 (U. P.) - Fôrças norte-americanas flanquea

ram os baluartes nipônicos de Naha e Shuri, na Ilha de Okí
nawa. Os norte-americanos já conseguiram ocupar completa
mente a elevação a este das cidades, da qual podem dominar
importante setor das defesas joponesas. Outros despachos in
dicam que as fôrças de Mac Arthur efetuaram novos avanços
nas zonas de Mindanao e Luzon, nas Filipinas.

--------------�----�.---
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