
Londres, 22 (U. P.) - O presidente Truman e

o primeiro ministro Winston Churchill dirigiram
se a Stalin,no sentido da realização de um novo e

urgente encontro dos "três grandes", Segundo in-

formou o comentador diplomático do "Evening
News" a entrevista dos "três grandes" deverá ser

realizada, o mais tardar, até o dia 10 de junho.
Ainda de acôrdo com o mesmo jornalista, Londres e

Washington, sustentam o critério de que sómente

a troca de impresões etnre os "t"rês grandes" poderá
evitar complicações, como as que se estão verifican

do em relação a Alemanha, Austria, Trieste e Polô

nia.

Homenagens aos bravos da F.E.B.
Rio, 21 (A. N.) - Estiveram em visita. a todos os minis

tros de Estado afim de coordenar as medidas necessárias, pa
ra que tenham um cunho de caráter nacional as üornenagens
aos bravos soldados da FEB, os generais José Pessôa e Sousa
Doca, almirante Ari Parreira e brigadeiro Gervasio Duncan.
Essas homenagens abrangerão não apenas os sobreviventes
como os mortos. E' pensamento, outrossim, daquela entidade,
ministrar tôda a asistência aos mutilados e às famílias dos
mortos, o que também foi ventilado nas entrevistas com aquê
Ies Secretários de Estado. H. 9319
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o Partido Trabalhista nega apoio a Churchill o plano d� Skorzeny
Londres, 22 (U. P.) � O. acreditando-se que as mesmas do Trabalhista cresce de im- París 21 (U. P.) - Foi 1'e- 'nagem norte-americana. E pa-

Partido trabalhista Britânico
I

sejam realizadas no outono. portancia pois foi tomada, velado no Supremo Q. G. Alia- rece ter surgido, daí, a notí
decidiu retirar-se do gôverno ] Contudo, estão os trabalhistas quase unanimemente, por cen- do que otto Skorzeny, o espião cia que então circulou, duma
de coalizão e forçar Churchilll preparados para acorrer às to e dez mil delegados, repre- mestre alemão mandou cen- tentativa de assassinar o pró
a convocai' eleições gerais. A urnas mesmo em julho próxi- sentando tr�s milhões de filia-, to e cinqüenta 'espiões alemães I prío general Eisenhower. Na

de�isão t�mada p�los traba-l m? Diante d� recusa tra�a- dos do Partido. Na cart� que que falavam o inglês com so-] realidade, segup.do se declara
lhistas velo contrariar os pla-1lllIsta ao pedido de Churchill, endereçou aos trabalhístas .o taque norte-americano, para oficialmente, nao houve seme
nos de Winston Cburchill, que acredita-se que o gôverno a- senhor Winton Churchill pro- trás das linhas aliadas, quan- lhante tentativa, embora por
era partidário de que as novas tual não dure mais de um mês. I pôs que os mesmos adiassem a do von Rundstedt lançou sua medida de precaução se tives ..

eleições gerais sómente se rea- O Parlamento Britânico já medida que iam tomar e con- ofensiva no Ardennes. O auda- se reforçado, na época, a guar
lízassern após a derrota do Ja- tem dez anos, devido às pror- tinuassem apoiando o govêrno cioso plano foi, entretanto, I da pessoal do Comandante em

pão. Os trabalhistas não in:di-! rogações dos mandatos de seus de coalizão até o fim da guer- descoberto pela contra-espio-
I Chefe aliado.

caram a data para as eleições deputados. A decisão do !?arti- ra contra o Japão, -------------

Quaes fogueiras ambulantes
Guam, 22 (U. P.) - Desen- canos conseguiram abrir ca

volve-se de forma cada vez Iu- minha até Shuri, desalojando
riosa a luta na ilha de Oki- os japoneses de poderosas for-Estocolmo, 21 (SIP) - O

te-amerí t'f'
_

id dcasal alemão Syne, beneficia- nawa. Os soldados nor e-ameri- I icaçoes, consi era as a s

mais formidáveis até hoje en-do pelos nazistas com uma
contradas pelas fôrças estadu-propriedade rural confiscada

JUO ESTAD040.... nidenses 110 Pacifico. A lutade um agricultor polonês, foi ,... ,.,
t' id I h_' .

es a ressumI a a anças-c a-
preso e condenado à morte por Avisamos ao pÚ. mas e granadas incendiárias,ter maltratado seus escravos

ehe90UParí5 l'���=1C;:�:' qt:'a':,j�:�d';;l��"n��: :��o o e:'rec!er�� ���;��� ��j���fs�e�:e,:�;a espancando os que caíaan venda avulsa des- tocas. Muitos niponicos saem
Roma, 22 (U. P.) - Edouard Herriot, ex-premíer da Fran- exaustos, queima-ndo os imifeli- te jor.nal é de Cri de seus esconderijos conver

ça, chegou hoje a París, por via aérea. O dirigente francês, que zes em carne viva com terro l 0,30 (trinta cenla- tidos em fogueiras ambulan-
procedia de Lion, foi recebido no aeroporto Le Bourget, pelo em braza. Os doentes foram e11- tes, morrendo carbonizados ou
íilho do general Mac Arthur, que é primeiro Secretário da Em-I viados pelo deshumano casal a VOS), por exem- sofrendo graves queimaduras,baixada norte-americana. De parte do diplomata norte-ame- um campo de concentração, 011- piar. o principal objetivo das fôrças
rícano Herriot .r�cebeu as congra�ulações do presidente Tru- I de a Gestapo assasslnou os em A DIREÇÃO. norte-americanas na zona de
man e de StettmlUs. Logo depoís de sua chegada Edouard ] cv·<â:n�l:a:ra:s�d�e�a�r�. �==�====�====_:�S:.:l:::lu:l'i é um grande castelo.
Herriot fói recebido pelo general De Gaulle. -

A J Rússia aceit·-a,-e-m-p�rin-ci-pio- c�!�!�!.mp�)se In!r- ��s,���!�pas�r!!esasopa_ �!����J!�i�a�!! A
São Francisco, 21 (U. P.) -I mentou-se que as sugestões ma-se que os govêrnos sírio e ra aqueles países, na base do [OPiniãO pública no oriente mé

O embaixador soviético And':·ei. apresentadas _pelo �mb�ixadorpi_banês recusar�m-se a nefto- último memorandum apresen- dia está �guard�ndo coI? Agr�nGromyko �ec1aro.u est� noite! Gr:>myko haviam ,�Ido suma-I c�ar com o g_?verno francês, t�do �elo representant�, de Pa� de ate�çao a atitude bn.t,amca.
que a RUSSla harvía aceito em mente a.lel'tadoras , obsenq,n-llsobre a questao das novas re- 1'1S. Nao se revelou, aliás, ate O governo do Iraque ja en

princípio a formula .norte-ame- do-se que as diferenças de opí- agora, o teôr desse memoran- trou em contacto direto com

1'�('ana :elativamente á ques- nião entre a l�nião �oviét�ca e

I
Camisas, Gravatas, Pi'lames dum. Ao que consta, o minis- o govêrno egípcio" l?al'a coorde-

tão regional, embora sugerisse os Estados Unidos sao mais de Meiaadas melhores pelos me tro norte-americano, George Inarem a sua política em face
certas modificações em sua re- forma que de essênci_a. Por ou-

Dores preços 16 DS CASA MIS Wadsworth, discutiu a situa- de possíveis novos incidentes.
dação. A notícia foi revelada tro lado, as sugestoes russas

_ CILANEA _ RuoC. Mafra 9
depois da reunião que se ere- parece revelar a aceitação em

•

tuou na tarde de hoje en�re os príncípio do sistema de .dete�á D.·rl·ml·ndo du"v·ldas"Cinco Grandes", a convíte de proprra 0.0S grupos regron.us,
Gromyko, durante a qual o em- que como se sabe constituía o

baíxador russo deu a conhecer maior escolho interposto entre
aos representantes da Grã- os aliados. ):;Jm consequência
Bretanha, Estados Ú n i dos, I da evolução tavoravel da si

França e China a resposta deltuaçà0,
os "Cinco-Oramríes"

seu govêrno sóbre a referida se reunirão outra vez no Do
tormula. Posteriormente co- mingo, dia seis.

Conhecem-se os primeiros detalhes O casal lei prêso e
são Francisco, 21 (U. P.) - Conhecem-se os primeiros condenado a� mortedetalhes sôbre o plano 'relativo aos sistemas regionais de se

gurança feito pelos russos. Na sua nova forma a emenda esta
belece a organização mundial como autoridade suprema pa
ra tôdas as medidas coercitivas. Mas admite o direito da defe
sa própria individual ou coletiva em caso de ataque, até que
o Conselho de Segurança possa tomar as medidas necessárias
para manter a paz e segurança internacionais.

Herriot

\
!

as

Avistaram-se há dias
Rio, 21 (E.) - o Ministro

Marcondes Filho aprovou o se

guinte parecer de um de seus

assister-t es técnicos.
"O Instituto de Aposentado

ria e Pensões dos Industríaríos
solicitou fosse dirimida a dú
vida sôbre a inscrição do em

pregador Atílio Benettí & Cia.
Ltda., estabelecido em Pôrto
Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul. A empresa Atílio Be
netti & Cia. Ltcla., e estabeleci
da em Pôrto Alegre com emige
nhos pi.1ra descarcas, esmaltar
e s,�('ar arroz, mantendo arma

zens pam guarda dé mercaJo
rias de terceiros, mediante ta
xas de armazenagem. Nessas
condições, ,a comissão é de pa- A t

,." d· T· tl'ecer que todos os operáriOS ques ao e..-;71' r les e
da empresa estão sujeitos ao

.
Londre.s,_21 (U. P.) _ A. r.ád.io de,"Roma an\lncia que con-

regime do Insütuto de Aposen- t
�

t d d
'I

"dtac10ria e Pensões dos lndus-
tmua a ensao no por o remVl Ica JfJ)j pelo governo o mare-
chal Tito,

triários, excetuados os condu- t��' --�--

}����re�ea;�{�����c�l.poaSd;!a��� Excesso de vivere� 7 dentro em po�co
armazens, que pertencem ao Londres, 21 (U. P.) - Irs�ormações procedentes da Dma
I'n.stirl-llto de Aposenta,doria c' marca indicam que aquele li �ís terá brevemente, excesso de
Pensões dos Emp-:-egados em viveres. Entre os produtos �1�ue pode�ão ser exportados br�ve
Tr!tnspo�'tes e Oargas, mente figuram c�l'ne, mal ateiga, leite, queijo, batatas e perxe,

...i
'

Rio, 21 (E.) - Os Srs. João Daudt de Oliveira, presidente
da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e Luiz Carlos Pres
tes avistaram-se há alguns dias nesta Capital, mantendo lon
ga e cordial palestra sôbre os atuais acontecimentos políticos.

Temem
14 japs por um americano

Washington, 21 (U. P.) - Por um americano morto na

guerra do Pacífico, 14 militares japoneses têm sido mortos. Is
to no que entende com as operações anfibias que têm sido rea

lizadas pelos americanos naquele teatro �a, g:uerra. Essa rev_e
lação estatistica foi feita, hoje, pelo Escntono de Informaçao
de Guerra. O mesmo Escritório revelou também que, mesmo
incluindo os feridos e desaparecidos de Guadalcanal (Outubro
de 1942 )a Okinawa, as perdas japonesas são tres vezes maio
res que as americanas.

justas represálias
Estocolmo, 21 (SIP) -- A primeira Divisão Blindada polo

nesa, do Gal Maczek, acha-se aquartelada em Wilhelmahafen
isto é, no ponto onde se encontrava a rendição incondicional do
inimigo, Wilhelmahafen é sua região é a parte da Alemanha
que se acha sob a ocupação polonesa. Em vista das horripilan
tes' crueldades, cometidas, pelos alemães na Polônia, os habi
tantes da cidade e da região, mostram-se bastante acanhados
temendo as justas represálias. Entretanto os alemães estão
sendo tratados pelos poloneses sómente com fria indif(�:.:'<-'.;:'."?,q"
porém muito justa.

'

'------

Voltaram do front
Rio, 21 (E.) ., Procedentes do "front" italiano via Africa

e Natal regressarbm, pelo avião da linha paráense da Panair
do Brasil, o"cúronel Ramiro Correta Júnior e o Major Eugênio
de Castilho Freire. Os dois oficiais superiores, que pertencem
á arma de artilharia e que serviam no 10 Escalão da FEB fo
r..m recebidos, no aeroporto Santos Dumont, por numerosos

Rmigo� e colegas çl� arma, ... ,
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Farm. L. se Costa Aviia

I

Exame de s c n
ç ue , Exame pera verificação de c o nce r ,

Exame de urina, Exame para verificação da g-raví
dez, Exo rn e de escorro, Exame poro veriHcoção de
doenças do pele, boca e cabelos, Exom.e de fézes,

Exame de secreções.
fiutovaccinas e transfusão de sangue.

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

...'
._'- '

.. ---._---

produtos
III

esponjosos
Wnsh i ngl nn (S. I. H.) ._ A di- <Ines de vcrmcs e 1 1'<\(:a.'> , Sl1�1 su

ficuldadc do culchão de bor-racha pcrf'icic não retarda a vcutilacão.
esponjos« est.!1 no preço. Antes da pode sei' corupletamc n!e lavado
guerra c.ustn va cerca dr sou, ('OU-I'

com agua e sabão, nào pOSSl1e mo

Ira mais 011. rn eur», B40 cobruclos las que Ircquentcmente se que
por IIIll colchão rie molas de alta hram e perfuram () envoltó rio,
qualidndc (' entre �()O e $75 IJor I "respira" constantemente quund o

um bom colchão de crina. Entre- I ern uso, pnsue raras qual i dades
tanto, as companhias (le horrncha cmortccctlor-as dp choques e v ihru
esperam que depois da guerra j)OS- ções, hem como milhões d r- cecu

sa 111 [abri cm' colchões para serem I as in tcrconcx as (f1.H' IlW nl em .0

vendidos por um preço de 84:i a produto fresco", A hormchu es

�jO. Os f'ahricantcs esperam o lere- poniosa eslá longe de se!' um a d es
c er roxins por "'10 a �12, contra () coberta nova. Seu princ-ip io dal;I
preeo de 815 de antes da guerra , e Ol' IlIlI i ncê nd i o :!citlPn[al ocorri·
poltronas de automovcl a menos do numa fúhriea d(' borr-acha da
de !iil0, contra () preço de 812 ,] Inglaterra 1)oí· vnllu de lS:'íO. O cu-

- Quer receber ótimm sUl'presa?!sl;) «Ic antes tia guerra. Quais I\S lo)' dI) fogo evi.Ien temt-ntr- fez com
que o fará feliz! e lhe será

vantagens alrihuirlus aos produtos que ,o produto químico (quo os i n- .

de valioso utilidade! Escr-evo
dr borracha esponjosa'? A "B. F. dustriais da Iiorruchu a([!li não sn-

• a Soares, à Caixa Postal, 84,Goorl r-ich (;'1).", unia das seis com- hom qual seja), l'1l1j)l'egadn na so-

I iNiterói .•• ElItado do Rio.
panhias enpenhadns neste ramo l id ifir aç âu do latex se t ransf'or-
de Fabr-icação assim sr expressa mnsse numa esper.ro d,· esponja. ��������_���_'""_�_���_...._'""""__�..
neste particular: O colchüo de Deste produto dr-senvol veu-se lima

borracha esponjosa é frcsr-o. não liorruchu esponjosa obtida por
deixa acumular pó. contem entre pr-ocessos quimicos, comumente
HOf;i r 93';{· de ar, não se desi nte- conhcci d.a como esponja de banho.
gra, não exige rcnovaçào não se (965).
deforma, não cslá sujeito aos ata-

Preces
,

dos

... _.r--�

A Guarda de Honra formada na frente da Cámara dos Deputados, na

cidade do México, no momento em que saiam os delegados que assisiitam a Se·ssão
Iria uguel da Conferência Inter-Americana sôbre os problemas da guerra e da paz.

(Fóto do S, I. H.).

I

I

GRATIS!

Confeccionando o seu:
terno ·na

Alfaiataria líd�r
de

CLftUDIONOR' BUTRA"
Rua

S8ldanh.
a .Marlnho 2·A _IFLORIANOPOLlS

Seja o LlDER -

• DA
MODA

fARMACIA ESPERANÇA
'0 Farlllaehtleo NILO LAUS
1I0Je • lUIUlIlJIA 'Mli'6 • na ....,....

.......... ...-..... ..traacetru - H_..dM - ............
&.rtICOe «.. IIOn'HIIa.

........- • __lia .........CIIA _ ....................

-

MATE: gelado
chã:
chimarrão

Bebida saudável

Com as Divisões Blindadas do
Primeiro EX(:J'('il0 A merir-u 110, iI
(S. F. T.) '-_ L'mn aventura curiosa
que dl'IllOnsll':\ Jll'l'feiluIllrnle qual
o estado do mornl do excrc ito

lla-,z ista acaba de sucede]' a um moto
ciclista t!n 1° !'},ército uniericuno. IDurante as op(,l'a(:õe.� 'de limpeza,
qll� atu a lmcn lt- Se' levam a cabo
cm uni impur lan lr- bosque de lima

rins frentes de lula, {�SsP :-1gente de
iga�'Õ'es caiu no meio de umu ('01I1-
·;;tl'llía inimiga na rdaguard a. que
:J tez prisioneiro.
"Vem aí unia di visão blindada

.-- disse o americano aos uleuuícs
que o iulcr roguvam - .. e t()dos vo

é'I:S serão p ri s i o n eir os ".

I
Foi pôs to imr-d iutument c em li-

���:=��:=:=�==�===�=�=====�=====�
'ierriade l' correu ii buscar reforços.

- Quando voltou, acouipa nh nd o de

.ssocl·a�a-o flomer"·lal de Florl·anoFpoll·s cJois tanques aliados, Ioda a com-

a "V li panhi a se encontrava formada, em

perfeita ordem, COlll a bandeira
branca ela rendição ii Ire nte.

Convite

Estabeleclmen tOD E
Gráfico BraSil!

,NICANOR SOUZA I
I

Uma aventura
curiosa

r.----

,1$ ,J -I. 4- Q Ikll1.;;J·!b4 14 i- ti, .i ,a.

Sedas. Casemiras e Lãs

'O:"'$A $••'. a(O$A
O I No ·S.O/A· I-{PEjL.. L]_ R' __.tA J_)" � _

,

Rua Consel�eiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa ?ostal 51 --- End. Teleg,: «�carpelli» --- Florianópolis

,41 j _;m;s;; u • la_ute : J d ;:.

Trabalhos Comerciais
Impressão a côres

Co'mposição de livros e

Jornc is

Téses e Memorais
Doublés e tricromia"

Revis :0& • Avulsos • Caixas •

Estojos, etc.

$4J ).; . Z$2. ••

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

A Associação Comercial de Florianópolis convida aos

seus associados e aos interessad.:Js em geral para assistirem à

palestra que sob o tema "Impres,ões da Conferencia de Tere

zopolis» fal á o prol. Odilon Fernandes, secretário geral da As·

sociação e seu represeotante naquele grande conclave. quarto.
feira, 23 do corrente, às 19,30 horas, na séde social, à' rua
Traiano, 13 __.._ sobrado. 3v·l

----

Esta
/

e a verdadel
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

modp.rnos, inclusive SandoHas para praia ao alcance

das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus calçados sem visitar a

<'Tamancaria Barreiros)
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

-

*. e: ue

,

L Y
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7!DA SOCIAL
Rita de Cassia

D, rr,e, hoje, o aniversário da

gal()n meni�a menin?- Rita. �e

CaSSiolj
Ligockl Lopes. dí leto hlhl

nha d' nosso conterrd.neo ar , Eu

clid.. '1'olentino Lopes, funcioná

rio da Filcali2'ação dOI Portoll,
n.sta tmpitál.

\.

Sra-l Laura Born da Silva
No d';l,o de hoje, vê. pauCI;T ,ma.ili

um on� de sua precroso eXlstenclO'

fl elCrna� uo. Lllura Born da Sil'

o' 'viu(fC do noaso saudoso con

�e;râne<\) Manoel P. da Silva Ju
nior. N aniversariante,

A

dado o

grnnde t:\úmero de pessooa de su

011 relaçõ\ell e amizt1��, será muito

felicitada: pela ausplCloaa data.

Sra. Mitria Fausto de Souza
TrClnllcor,re, hoje. o oniversár�o
atolício da exma. sra. Mana

Fausto de Souza, digna espôlla do

sr. dr. ClIll,eo Fausto de Souza.

Sra. No'�mia Lopes Viana
Deflue hoje. o aniversário nata

lício da' exn1a. 91'0,.: Noêmia Lope�
ViClna. dignt1 ellposa do Ir. RUI

Viana.

Sra. Diva Gomes Schlemper
Hoje. felt.eja o leu. an.iversário

natalício a ex'ma. sra. DIva Go
m.. Schlempet, espô!ia do sr, Pau

lo Sch lampe'r', indultdal.

Neide Nocet ti
A ef.meride d� hoj� assinal?a

pa..ogem "do \anlve.rlarlo . nata!lCl.o
da grcnciosa menmo �elde•.hlh!·
nha do ar. Nilo Nocettl, funC;lona.
ri. clCl Arataca' e de sua esposa d.

Silvia Machado, Nocetti.
�

Menina Jurandy IC.mpleta ne�ta data o 2' a.ni
vencirio de nOlldmento. a men�I1;a
Jurandy. filhinl"\o do �asQl Mal'�o
BrittUoIracy Alhjno Brlttes, reSl

dente no Estreita.
_-

Fal�m anoe l,aoJel.
a exma. Ira. Reginalda Mund. el

pôsa do Ir. Evald� �und; .

.. exma. lira. Doralhce MartIns; .

DIA
Borracha
esponjosa
Washington, (SUl) - A indús

Iria planeja, no após-guerra, inú
meros empregos para esta borra-Icha, conhecida há cem anos. Col
chões. genuflexórios, almofadas e

peças de reparação ele móveis

se'j'rúo fabricados como o produto.
•

Nova York, (S. 1. H.) - A

in-,dústria da borracha está se prepa
rando para transformar uma des-
coberta de quasi um século em um

negócio de varejo de 200 milhões
de dólares anuais depois da guer
ra diz o "Wall Street Jourrial". O
pr�)rlnto é a horracha esponjosa.
Antes da guerra esta indústria cs

íava se expandindo em um certo
número de novos setores. Logrou t
êxito por exemplo. em assentos :

amortecedores de choque para
ônibus e trens. No entanto, seis
grandes companhias de borr�cha
interessadas neste campo elIzem

V dque a indústria d�ste material, Ia- en e-sebricado quase lltel'almen te, })ela
.

mistura de ar e bo,rracha, esla

ape-I
Uma Casa comercial, de óti

nas se

I.·niCian�o. Es.l�S .col1lpaIll�ia� mo ramo, situada no centro�
lançam suas vlstas SobI e. os mel ca

_ Um motor el etrico dedos cujos produlos va1'1an.1. desde , . ,

genuflexórios até os mat�rIal� ele ,4_1/2 H. P.,
.

em otlmas condI
embalagem resistentes a unIdade çoes de funclOnamento
p��a_r�ç'.a_:;_1�:ri!i.:na::.!:�5};____ - Um sitio, em Barreiros,.....��.- .,.� -.- • .-••�.�

medindo 70,000, m2 com 2
Prefira uma parte de seu casas.

trôco em "Selos Pró Doente I Um estabelizador de bôa
Pobre do Hospital de,Carlda· qualidade.
de". e estará contribuindo para Tratar na «A Servidora., R.
que êle tome mais nm pouco Jeão Pinto 4, nesta capital.de leite, tenha melhores medi- ... '

camentos, mais confôrto no
leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade Cornl'ra se um, de segunda mão'

do H08'PitaJ dfl Caridade). Informações nesta redação'

a exma. Ira. Rita Carolina
reira;
o sr . Abelardo Goulal't;
o jovem Osmar Delait ;
o jovem Lauro Luiz, filho do sr.
Nal'bal Silva, alto funcionário da
aduana.

'

flaJanteu
Dr. Oswal Pereira Baixo
Pelo avião da Cruzeiro do sul

seguiu. ontem, para a Capital Fe
deral. à lerviço, o sr. dr. Oswnl
Pereira Baixo. alto funcionário do
L A. P. C., nesta capital.

MISSAS
Braulirie Schmídt Costa
Hoje. às 7,30 na Catedral

Metropoliiana, Altar do S, Coração
de Jesús, foi celebrada mina de
6' mês. em sufragio à alma de d
Braulina Schm.idt Coata.

Dr Armando de Sales Oliveira
Na Catedral Metropolitana, a·

manhã, às 8 horas, lerá celebrado
milSa em intenção à alma do
insigne brasileiro dr. Armando de
Sole.. Oliveira. recentemente fale'
cido em São Paulo'

Falecimentos:
Prof. Agrícola Guimarães
Em VGllões, neste Estado. onde

dirigia o Grupo Escolar Icee l , fa
leceu na. semana pallllada, o ar

Professor Agricola Guimarãel. A
sua morte foi muito sentida nes

ta capital. pois o extinto gosava
de inumeras amizades.
Sua familia aqui residente. fo

�ão celebrar, amanhã, às 7 horas
na Igreja do Senhor dos Passos
mista de 7' dia.

II �: II � :r�,: I ;lIT�g����

.& PESSARI� �AIRA
VENDA SOB RECEITA MEDICA

CARTAZES DO
"O.lE' 3a-feira HOJE

•

CINE (,ODEON)
A's 5 e 7 1/2 horas

SESSÕES PARA·TODOS
A comedia que

Irene,
volta para matar saudades:

teimosaa
William powell, Carole Lornbard, Mischa Auer, Gai!

Patrick e Eugene Pallette
NO PROGRAMA

OBRAS DO ESTADO NOVO Nac Coop ,

Preços: 1,50 e 100. Imp. lo anos
• • •

com

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

ULTIMA EXIBIÇÃO
Cenas espetaculares e eletrizantes:

TAMPICO
com Edward C. Robinsoo, Victor Me Laglen e Lynn Bary

GigantesC') e Incomparavel
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO Nac Coop.
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

Preços: 3.00 e �_90. Imp. 14 Bnos

....

Amanhã no Odeon !f)� e 7,30 horas
SESSÕES PAu-DURO

Betty Grable, Victor Mature e Laird Gregar

Quem matou Vicky ?
em:

I
Caixa Econômica Federal I

� 8D �_�

do Rio de Janeiro Precisa-se nrgl!nt�

Mo-

Piano

LIVRARIA
Rua Deodoro, 33

Florianópolis

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

o Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

20·' sorteio de resgate, com prêmios,
das Apólices Pernambucanas

A CAIXA ECONôMICA FEDERAL DO RIO DE JANEI
RO avisa ao publico e, em particular, aos portadores das Apó
lices Pernambucanas, que fará realizar no dia 30 do corrente
mês, ás 10 horas da manhã, o 20° sorteio de resgate, com prê
mios, dêsses títulos, de que é a distribuidora.

O sorteio será realizado no Edifício da Matriz da Caixa
Econômica Federal do Rio de Janeiro, á rua 13 de Maio, ns.
33-35, 4° andar, concorrendo os títulos aos 63 prêmios seguín
tes :

1 prêmio de ............. Cr$ 600.000,00
1 " "

Cr$ 50.000,00.............

2 prêmios de ............ . o-s 10.000,00
4 " "

Cr$ 5.000,00.............

5 " "

Cr$ 2.000,00'••••• o ........

50 " "

Cr$ 1.000,00'" ..........

São nossos representantes nesta cidade o Banco de Crédi
to Popular e Agrícola de Santa Catarina, á rua Trajano, 16
que estão encarregados da venda de títulos e habilitados a

prestar qualquer informação a respeito dos mesmos.

As apólices sorteadas serão rasgatadas pelo valor do res

pectivo prêmio, e ao sorteio, nos termos do § 5° do art. lU das
instruções em vigor baixadas pelo Govêrno do Estado de Per
nambuco, com o ato n. 749 de 5-8-35, concorrerão todas as

apólices emitidas.
A. Veiga Faria

Diretor da Carteira de Títulos

r-

ODIN

�.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

LHE RECOMEN.DJI

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
(�l A. \VETZEL INDUSTRIAL-JOINV lLLE (MGfCO

_.0 4.... f.lt...... o••••'S.... t

Novidades todas as

semanas

Armações e cadeiras rara um

salão de barbeiro. Informações
nesta Redação

EMPREGADA
Precisa·se a Rua Duarte

Schutell 21.
Tratar com D. IVETTE.2

VERMES·OPIU1ÇÜO
Combata-os com um

ve rmífugo-purgattvo de

ação rápida e eficaz.· fi..
venda em tôdas as faro

mácias e drogarias •

VermifuDO de

KEI4P

Preciaa-se grande quantidade de
borboletas azues, conhecidas como
MORPHO AEGA. muito comum no

Brasil. Paga-se a dinheiro qualquer
quantidade. Paga-se Cr$ 2.50 por
cada borbolheta MORPHO AEGA
em bôas condições. Respostas para:
- Butterfly Co., 297 East 98 ;.
Street. Broocklyn, New York.

Eilcrevavia aerea.

Humfrey Rougart
'casou-se

Manstíeld, 22 (U. P.)
Humfrey Boggart casou - se
com Lauren Baugart, reali
zando-se á cerimonia na resi
dência do escritor Mansfield.
Baugart, que casou-se pela se

gunda vez, tem 44 anos e sua
noiva 20 anos.

Tem areia!

• Q. ;,ha* tau 4.1

,

Londres, 21 (U. P.) - A rá
dio suiça informa que a igre
ja alemã pediu autorização pa
ra que o pastor Karl entre na

suiça, juntamente com a sua

espôsa e dois filhos. O pedido
está sendo estudado pelas au
toridades. O pastor Niemueller
tornou-se famoso como um
dos maiores inimigos do na

zismo, dentro da Alemanha, e
a emissora não explica porque
foi transferir-se para a Suica
agora, depois da queda do l:e
gime hitlerista.

s�SÃ���I?CfA?
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS
homenagem

CLUBE Dia
à FEB, FAB,

26, sábado,
Marinha

grande «Baile da Vitória»,
Brasileira e Nacões Unidas,

•

r--hCOUIDA "AUANÇA DA B�
fadada em UHO - Séde: li A I A
L�CENIHOS �.: 'l'RANSPORTES

NOTAS !Hi)(;r�AF!C,\:� SOnHE OSI DELEG \íJOS HlnTANJCOS A
CONFBHf,,'\CL\ PE S,.\O FHAN-

CISCO FOil:,ECliJAS PELO
B, N. S.

Intenso comércio
em colvbões
Washington, (S. 1. H,) - () crn

Ri, HOIl. Robert .1nllllilllJ Eden, -
l tro vital desle comércio em tempo

I P. C, f'. P.· I'de paz. lodavia, se lnculizarú em

Rober: vn tho n v Eden nasceu em colchó.-s c coxins para mob ilias,
1897 e e () seguÍ1do filho SOhrcVi-IDejJ()i� da g'lIl'rra o cunsumi.Ior
"ente d( SII' William Edcn. cujo poderá «omprur assentos, espalda
avô', Sir lL;ll('rl 1:<1('11. foi go\'crna- rr-x r brur-ns dr cadeiras já "r or+a
dor cm :(:1"\ i:l!1I1. ('IIJ 17(;1\. Edl'n dos" de horracha esponjosa e

achava-se l'l;l Etr.n qua n d o irrorn- prontos para () reparo de pl'<:<1S
pC'U a pr"llc:ra glll'lT:1 mun d ial , em �."a!'ladas. Caso o cons,um.Hlo]' 1)1'1:'-
1914. Veio d i rr-tumcn!c da Escola lIra moldar suas prnp rras peças
para o Exérrí to, incorporando-se d e reparo, poderá comprar peda-'
<10 Hova! Hifi(, Corpx. Chegou á Ç'üS de bor rachu esponh osa cm

frente o"ídpnlúl C'1I1 1\)1(;, exata-' qualquer loja e cortá-Ia e cmpre
mente acs 1 n u n o s de' id ad e. como g'ú-la segundo sua uecessi dade par
ajudante do ,('II but a l liáo - o mais 1iclll�lr. O lllerca�lo mais pro.l1lis
jovem of'ic i a l adjunto do Exército SOl' � o .d� colcho�'.s, ao que dizem
ingll�S. ;-',1 a n spguinle. obU'\'e a funcl(�l_lartos das IIl'JlwS de horru
Cruz .:'IIilitm·, t' quando a i.n!crra cha. Citam <'Ies uma carta da sra.

Ilenllinoll l'I'(IIJ:!\':1 o l!Ost:1 de ma- Alla La Bellc, diretora encarrega-
jnr. Doi» /los 'S('lIS i rmà os morre- da do Hospital Michel Hec'se. ()

. ra m <ll11'�;ntt' a lul a. tercc i r-o de Chicago: BO colchâo
Em lUl!l. i:del! era estudantc de de horr-acha esponjosa pode ser

IIIinguas ,,]'j,�lllais. cm Oxford. eOI1- Iabricado em sccçoes e IllCSItl,O as

segui nd o " pi'iJ!ll'iJ'o lugur na sua srrn conservatl!). C{)1I1 peça lIl11C,a .

classe. E:'CiU,tnlll ali !'stl'Yc. cros- em um cuvullúr io que torna Iacil

Iccu o iniLn'ssl' <k Allihüi1} Eden o SPlI t ransportc. _ema paciente
pela po l i l ica , decidindo candi dar- que U�Oll UIll_ colchão de borra�ha
lar-se ao Parhuucn!o, onde afinal cm Ires sccçoes ern llOSSO bospJt_al
ingressou depois de lima tentati- (aJ?t�s. da gucrra), sen h u-s e tao
va mu lograda. Sua cle ic âo foi frita satisf'oí la que me ped i.i pura enco

por Wui-wick e Lcam ingto n, que menda�'. UIn igual para sua próp.ri_a,
desde então ole rc p rescní ou no casa. 'I inlia ela em mente a Iucili
Purtamsnto. Poucas semanas antes dade de transporta-lo em seu nu

de ingressar no Parlumcnto. Ed en toruóvel". (965)_
c a S o II C () JlJ .:'IIi s s B (' a t I' i c e 13 ee]i e t t, ;;.;;,;;;,;;;,;;;,;;;;;;;,;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;
filha" de Sil Crl'vase Be('kett. Des-

=' -

--,sa uniào nasceram dois filhos, o SRS DENTISTASIllais yelr:.o dos qllais, Simon, é •

agora mClllbro da H. A. F.
;'\;a Càmar:l dos COllluns, Erlen

batell-se no sentido de qlH' o Go-
verno desse I1Iais imporlància à

Iprotecão da Gril-Brrtanha contra
ataques <ll'rt'os T)arl ieulal'lllcnte
l('ndo :. yulnel'ahilidade de Lon
<lr(>s. �las, lUl1Jhi'lIl aelvogoll os in-

Iter('ssps �lo trabalho, hahilitaçiio e

.

educacüo.
Em "1026, foi seere!úrio parla

JlIenlar privado do Sir Austin
I Chambfrlaill, qlle ocupava então o

:Vlinistério do Exterior; c, em 1931.
lornou-sl' sllb-sl'('retário eless€' Mi
nistério.
EIlC[unlíl foi sub-secrctário, EJen nau parte do seu país. Xo uutono

rpalizOll rlil'('l's<lS viagens a (lene- de 1942, e sl1('l'dendu a Sir StaJ
bra, para representar o pais na furd, OCUpOl1 as fun�'õcs de lídrr
Liga das Xaç'ões e nOlllras ('onfe- da Câmara <los COHlUDS. sem pl'C
'l�l1cias internacionais. Entrou afi- juizo dils de spcrelário do Exle
n:ll no Gabinete em liJ:l4, eOlllo rior.
1.I'rd do Sêlo Privado. Em 19:{5, �os últimos dois anos, Eden lelll

I :'('(JI1�panh(Jll Sir .John Simon. en- visitado países. cobrjndo milha
tão sccrelário do Exterior, ii Ber- res rle milhas, pur ar, mar c terra.
lilll, ondc all1bos niio se sal.i�fize- Tem parlicipado de loda.s as gran
ralll com as cOI1\'crsacôes lI1anlidas des reuniôes suhsl!Cluenies dos ehe
C:Ol1l �J'tler. e pl'Ossl"gúiralll Yiagl'J1I fes de E�lad() das ::\ucôes Cnidas.
alé Mosc(Ju, onc!(', pela primeira Em agosto do ano J.)a�sado, es-

vez Eden enconlroll eom Stalin. teve na Franca c, cm novembro.
Ainda no mesl)lo ano. Edrn foi acompanhou '(:hlll'chill na viagcm
plevado ao j)o,sln de secretário do à Paris e it Grécia. Dele disse
Exterior, tendo siclrJ () mais jovem Clmrchill, por n('<\siã,o da rxpllsi-
()('upantc du cargo desdc 18,)1. Ele ç'ão Clue fez perante a Câmaril dos
enfrenlou I) ]wríid() ClT! quP Illais Comuns, após a Confl'relJcia de
:orte se tornou :J allll':lCa do arma- Yalla:
lIlen[isl11o "lcll1iio e ria ilgresslva . _. "Sua cOllstante preparaç'fio
política do Heich. Hpnul1ciou em para <IS iarefas que llH' venhanl a

1938, quand() n�io quis juntal'-se à caber, SIl<l inegllalú\'l'J experiêneia
jlolítiC'1 enlão adotada por Sir �e- como �lillis!ro cio Exterior. seu
"ille Chamberlain, qllf' elr, Eden, conhecinwnto dos assuntos estran
oJhav3 como 1111/ "apaziguador". gci.ros e seu passado, sua expel'ién
Ató o comec,'o ela guerra atual, cia CIlJ conferências de todas as

Ecll'll permanect'l1 ii pari!'. ChlW- espécies. spus pontos dr "is,ta, seu

('.hill, qlle nele via "lima J'igu,ra jo- poeler de eXj)osiç,ão, sua coragem
\'l'1l1 da primrira gcra'ç'àn da gucr- moral - proporcionaram-lhe lima

ra passacln", enleou no Gabinl'le posição d�taca<la entre os secre,
I

COIllO Primeiro Lord do Almiran- túrias do ]�xleriar da grande alian
tado, quando Eden veio a ocupar ca"_

I
o eargo de secrelál'io de Es[ado I)íngle MAr:J\./XTOSH FOOT M. p,
para os Domínios, Dingle :\;rackinlosh Foot é mrll1-

Em HJ4fl. passou para <I Secreta- bro liberal por Dunr!ec desde 19:11.
I
ri'1 da Guerra, l' foi ele que, pelo

I
A partir ell' 1!)40. é se('retária par

I

nídio anuneiou ii nacilo o rccru- lamentar para o :\Iinisléria da
Ital11e�lo <lu "HoJ1le (;uard". �o, Guerra Econúlllica.
I fim do mesllIo ano, subill nova-! Nnseeu no anu de 1\)05, em Ply
mente à SplTelaria do Exterior, lllouth. tendo sido educado na

___... IIIlI!lI !IIIlIl IliIII 1Ii substituindo L()rd IJalifax, c1esig- Belllbric!ge School r no Balliel

.nado embaixador l'1I1

\VaShingIOI.ll College,
Oxforrl. Foi presidente da.elll virtude do felecill1('íllo de Clube Libcral da l.:niversidade de

Lord Lothiam. Poucas semanas Oxford. em 1927, e da Oxford
mais tarde, Anfhony Eden esteve

I
enIon S()('iel�', el1l 1928.

no Oriente }[édlu, visitandu a Seis mrscs fintes ria guerra.
Turquia e () Egito, realizando 1al11- Dingle Foot reuniu-se ao Corpo
bém Ullla visita ii Hússia, a horda I rle Observadores ela R. A. F .. tendoI de 11l1l navio de gUl'rnl. Ao tempo prestado servi\'o,s efetivos em ,."

em que MOSCOll esla\'a llluito perto 1940, Illas foi excluído das lllís�"
es Icio "front", EdelJ fooi um dos raros d� (,ol�lbatr. e!11 virturle dr. dp't\�r�

visitantes rstrangelrus da zona de 11llll<H:ao mrdlca,

guerra na Hússia. Em Ml)s(,�ll1, Dingl,e Mackintosh Fr)!)t casou
,mante,,!' .illlportantes e.onversHçoes r111 123•1 ÇO,0111 no!'oth�: ::\�arv EllisI COJl1 S.taJIl1 e 1Ioloto\', p:ep_aranrJ.o" ton.}�

o filh�, pnmog�Ito �do HT.I'Ú cnmlllho para a nego�J<I<;a() em HOX Isaac Foot, Cl!�(1 foi membro
I Londres, durante o vcrao de 194?,! elo Parlan:ent.o e(viee-presidenteI do tralado angJo-russ'o, que aSS1- rla ConferenCIa M;etodisla.

CiITM do blilnnço de 1943:
Capital e rese.r-va,g , .. "... ••. . ••... ,.

Responsabilldades , _ ' ..

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

I\tlvo , ,. . _ , .. ', .. , .. __ .

SinIstros pagos nos últl:mOi! 10 anos _ .

Responsabilidades . _ . ' , '

crs
Cr$
C'r;
Cr$
Cr$
Cr'

74.617.035,110
1i.978.401.755.97

84.616.216,9(;
129,920.006,90
86.629.898,90

76. 7�6,4()UI06,20

D.mETORE8: - Dr P6n.I'UI) li'Ultra J'T'tI!.r<I � C.!lrTalllo. Dr, J'ranclaoo
dAI SA • .A.ulll1o J4liatOrI'a_

\
&.genc'.' e .ul.Hlg!nc1I>.fI em todo o terr1tOr1o IUWlona!, -e- iIlucunIIll no

UruguAi. R.�dol"h ú. I�T�"" nu l,rl.n.c1];>1U11 o1<lad� Il", lun4n"lca, Europ«
• Atrlca

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C Ao l'<f PUS L O B O lIt C I A. - Rua Felipe 8chmltU, JL n
Cml!. Postal a, 1. - T"}0i'one 1,081 - End. 'I'elegr. "ALlliNÇ'&
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAl, BLUME

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

S-·� .'\N (--� r TL-'-�
� { »1,,

__1'. 1 ; �T' _ 81� \
__ ,,' __

Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cólc.o, Vanaàcto e

Arseníato de
Sódio, etc,

Rua Duarte Schutel 11

Os Páiido8, Oep�uper&d08,
Esgottldus. Anêmicos,

Mhg-C(;tol, Miles Que Criam.
GWiOÇilS Rdquitfea8 rece

herào ti toniricação geral
(1IJ Ol'ganUHTIO

Executo qualquer tipo de
dentaduras, pontes em

ouro ou palacril. Conserto
dentaduras em 2 horas

apenas.

CONSTANTINO SERRATINE

f
I

I___". _

No bar e no lar
KNOT

nã,o deve faltar
Avelino Francisco

Silva
participa a seus paren
tes e pessôas amigas o

contrato de casamento

de seu filho JOSE' com
a senhorita lI/{aria de
Lourdes Botlsfield.

Julio C. Bousfield e senhora
participam a seus pa
rentes e pessôas de Stlas

relações o contrato de
casamento de stla filha

MARIA DE LOURDES
com o sr. José Avelino

da Silva

da

I-M-a-ri-a-d-e-tc;;;:J;;-
I noivos

1 E_s_t.r_ei_t_o_,__m_a_l_·o__d_e,_l_9M4u5__�_

Crédito Mútuo Predial

I

�------------------��--------------�3�v-.l

Proprietários - J, Moreira & Cia,

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificaçõe� e médico gra: ..

Tudo isto por apena� Cr$ 1,00

nm A 7. =U:_

R.H.B S O LTDA.
ITAJAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS f SEGUROS DE:
Representações Transporte. Marítimos; Ferro-

Cótlsiqnações •• Conta Própria viários, Radoviários, Aéreos,
Rua Pedro Feneira, 5 Cascos, Fôqo. Acidentes do

2' Pnvimento Trabalho, Acidente. Pessoais,
CAIXA POSTAL, 117 Rellponlabilidade Civil e Vida.

TelegráficoEndareço «BOSCO»

'II!.
CONTRA FE�Ii)"'1 �
RECE.NTES ou ANTI.' 1

..
fA

POIIl-1-J�IUH·
Aceitam.se ericom

den os

BAZAR DE M'áBAS
(o:lfeções -- Alta • costura

Ncvidcdesl,
Rua Felipe �(hm�dt, 34
-------

----

fi�
�

A N TI .. PI \ l Ú D I ('0de comprov( d f'"::t a e IClleIa
HÁ mais de 50 a

GUE lNDIO D .nos, CHOLA00�'

merecido a ore,'E OSGOOD (cm

li!) Brasn. no -tra�erênCia,
l"nl t ,(:ô

ludismo' e Su tmn�'nto rio jm·; L,

Sua fórmula, Ct_.: a s lnani:t(:'�l�i(.:(j,··;�.
de genciana. I 'ntendo all,.)(::-';. l.:oj.
casca de quina 'aiz de cêlltlll), j e

uma medi.cact"· alérn ele consliLJr

la�ga aplicaçà� tO pre\�entiva <ie

.!las. é excelent nas zonas palth!u
namento dó f, e no descongt'slio
belecimento d gado e no

a :.=.ecreção

-

Dr. GU�rreiro da
FO'Bseca
�(ÉDICO

Todos 0(5 di'as Sem anto

Atende a' Amaro
di' qualquer hora do
.UQ e da noit"

H( RESIDÊNCIA:
�tel do Snr. Cunha

•
SANTO AMARO

•

EnVie 2 cru;:elfos em seios pi o porte postal
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
c.pon4l.T4 JABOTtCASAL EST.S.f'AU\.O

.

IniCiará a partir da pr6xima 2a. feira (dia 7),'

aM slua grande liquidação, intitulada «FESTAS DE
p�O», - Vendendo t�do seu stock com grande

red'ução nos preços.
AGUARDEM I APBDVEllEM'

MAIO ._ A DO
i

CoRRENTE - AI «CAPITALM
,

PARTIR DE 7FESTAS DE

Ui .-
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o ESTADO Teeca-felra. 22 d. Maio ã. '945 5

IndicadorMédico
.� , ,

DR. BIASE FARACO
Mé(ilco - chefe do Serviço de S1fllls do Centro de Saüde

DOENÇAS D1\ PELE - SfFILIS - AFECÇOES URO-GENITAlS DE
AA'1!US OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA!;

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46
BES.: R. Joínvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD.A
CHnica médico-cirúrgica de OlhDs - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma .de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
C(JNSULTóRlO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fon e 1259
Hf:..o;Ü)"RNCIA - Conselheiro Mafra. 77.
_-'

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBmA�'\ (HAMONIA) - Santa Catarina

-----�-_._---

DU. ror.vuono s, 'rHIAGO
Cliniea !iéllica em Geral

Doel1cas do coração, pulmões, fígado, estômago, Intestinos,.

rinS.é demais órgãos internos, de adultos e críamças
CONSULTÓRIO: nua li'ernando Machado, 16

C'Ol\tsULTAS DIARIAMEN1'E: das 15 ás 18 horas
. RESJJ)ENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

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

Univel'sidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
eronar 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 - DOENCAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas

.Residência: Rua Álvaro. de Carvalho n'' 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Asslstent.e do Prof. SansoD. do Rio de .Ia.elro

ESPECIALISTA
.00000nças e operacões.cos OLHOS, OUVIDOS, NAHIZ e GARGANTA

Cl!rurgta moderna da GUELA DE r,.OBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu
da ,bôCà fendidos de nascença)

�tago8<'opja, traquêoscopla,.' oroncoscop!a para retirada de corpos estranhos, etc.

. ÇONSULT.'U!�· das.. 11t "!I. 12 e das 15 "e"18 horas
..,,' Rua Vitor Meireles, 24 - Fone: 1.447

.'

.,:,'.'" 9Re:'S_'ETTE- GUSMAO
':' � ,:. fIi ,_ "'..... ",'

•

_ �, .

. : ::CliEr� DOS SERVIÇOS DE T�SIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE b: lJO
, o'

"

. "'. H�PITAL "NER1W RAMOS".
�rlÍ!) de -aperfelçoárnento no' Hospital São Luiz G<>nzaga, de São Paulo - Ele-esta
,(ário d<l! Insütutó "Clemente l!'erreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

.
.

. Sanatório .de santos, em Campos do Jordão.
CionCA GiiRAJ� - DIAGNóSTICO PRECOCE .hi 'rRATAMENTO ESPJi:ClALlZADO

,
'" . DAS DOENÇAS DO_ APAR:fI:LHO RESPIRATóRIO.

OPERAÇAO DE JACOBOEUS .

'CONSUI,TAS: DiàI1amente, dasa 'às 6 horas, CONSUU.r:ÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18.
.

.

. RESID-ENCIA; Rua' Esteves Jüníor, 135 - Tel. 742.

DR., iVlADEIRA NEVES
'Médico espeeiali.ta em DOENÇAS DOS OLHOS

(""UNo * Aoerfek:Oa,mento ., Longa PrAtica no Rlo de Janfiro

'IJ01utULTAa -' reia lIlU.hà: 41arlam_te 4u 10,30à.12 h•• à tarde excepto ao.
...ab. ... tI�i. ta 11 bar.. - OON8lJ11rOBIO: "B.. JoAo I'lato .. 1. eobr••O -

•.,..: 1.". - 8.eoolü•., B.. J"reod4fl11te eo.Uabo, ,..

DR.· ROLDÃO CONSONI
r

QI&t!RGU GERAL - ALTA CIRURG� - MOLll:!,!TIAS DE SENHORAS - PARTOS
., "Fórnilldo pela l!'acúkl'ade' de Medlcina' da Umversidade de São Paulo, ondR tol

.llmitielTte por vários anos do Serviço CirÚJrgico do Prof. Al1plO Correia Neto.

clit'!lii:la do estômago e vias bhliares, intestmos êel.gado e grosSú, t.ir6ide, rLns,
""óstatà béx.na utero ovários e trompas. Varicooeie, hidil'ocele, varizes p hérnlll.
... .', .... ,., '

..
'

. CONSULTAS;
, • .cll 'a,.u . li hOI'as; fi Rua Felipe Schrnl.dt, 21 (altos da Casa Para1so). Te!. 1.698.

.

RESI�NClA: Ru8. Esteves' J11nlor, 179; Te!. !rl76-4

[),R.".··-M:AR10
1D���:�ia raculda� Nac. de Kecl1cllla da Uninraldad.e do BramI)

1IIl.U.�O di:).�ço d. CUn� .I4�ca do Profes9or Os'f'l!.1<1o OU·n1n. mtdlco <I(J

. •

.

'
•• i'· i>e:Pertamento d. Slldc1e

c.lk� "D:id��; '"- .� blte�u de ad1LltOll II crt..çu. CONSULTORIO

• _U1&ti_C•.Al.� FeJlpe,�,U" 18 - TeL SU. �.NSULTAS -- nu ti" t8.

. , ..� ;:IlRi_ AlMANDO VÁLÉRIO DE ASSIS
o.. l!Ieh.-teoe ele Clinica. Infl1ntil da, Âseistêneb Munid�lal '" 8011,,1'-31

.'
'.

� , . . . .

de Caridade
,.

.

'. (UNICA, MIDICA. DE CIUANCAS E ADULTOS
.'. 'OOJ'8ULT61UO: RUa Nun ..... Machado, 7 (�f{clO 8. Francisco). '".e l • .u

. Conlultó. da. 2 à.. 6 hOfas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Foue 783

WENDHAUSEN

.�)1NstlMO ·DE· DIAGNOSn�ol' Dr: Newton d'Avila
.

·riA.· �JI�LMA �:.er��ae·���;::in��:n�,!�•.� D:��;
·.:M·O··'E' ·L·MAN N --Hem.orro�da•. Tra.tamento do

.
.

.

� .
.

. cchte ameblana.

r�o . ;�IA � uríJ ...erJ1�d..· d. a.nebrll Fi.ioterapia, :- Infra:vermelho.
. '.

P
<la no... 'lia� europeu; COI\lult: VItor Melrel•• 28.

.,..��� �!!!� . :: PedIatria. doen· "'tende diarla,mente à. 11.30 h•. •

..........,. -- em I'
_

. à tarde. dUII 16 tis. em diante
lU de �Día ,���� a��q, ...�t:o' '. Reaid: VidCll Ramo., 66.

urtn� lio �m� e i2,a mulher
.' f'Oft .. ·. 1067

........ 'l'6cIIféo: Da. PAffI;O TAVAB"
.

--

Cuno de Radtolo«Ja Clfnlca com o dr., '.

-.noel de Abreu _C&mpanarto (JIo .Pau· . DR�
�. IlIpecI."n_dD em lilc1en•• saM.

PtlbHea, � VnlTerat�cs. c1cf RIo', de .r•. ,
,

••lro. - Gab4nete d. Ra19 X -.m.ctro
.oa.r� � ""'" Keflibou.mô ba�
.... - 8ol1�.m Duoc1en" - a..blnete
4. f,latoterapiá - I4bor.t6rlo de�
tlo-plll • &1Iill... eUnlea. - Rua rWDlllldo

,.�...� I. 1'0. ,;3,., -�
. , ... _,-", ...

..

ANTONIO
-

MONIZ
DE ARAGAO

t:liruwIa • OJ'toJle4lL 0Ital_ • 0Inu'1rIa
.. 1OI'u. Pano. ••-...............
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió
"'amente li.. I' ta 17 horU. RIlSIDaN·

�: �_ '&lDa, II, ..... fIl.
,: I

. � ' ...... �... • ......
• , .' '.1

Chung King, (SIC) Respon-
dendo, ern sua entrevista à impren
sa à pergunta "CJual a atitude da
China sobre o bombardeio dq Pa
lúcio Imperial ,JapOI1(�S pelas for

ças aéreas amer-icanas", respondeu
dr. Wang si.u. Cltieh, Ministro de
ln formação;

.. :\'50 vemos nenhuma
razão válida que as forças ameri
canas devem poupar o Palácio Im-;
pcr ial Japonês ". 'De acordo

com,.nossa cxpcriCl.1Ci:l, não tem funda-
� ................_. """"'_ POW

nu- 11 lo o P I' C S II pu&10 d e que tal
!iiiiiiiiiíiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii,iil:::;-;;n-mlin'A--il-:-::-::-:':-:-;;;=::-'hombarrlcio possa (,l1riqIl�cer a r�-I O E�TADO I]sporll·vosistencia Japonesa. A triste 1'ea11-. l) 11 lÃ

dude é que () povo japonês nãoIM' ·

compreende nada .alt·.11l d:a Iôrca. AI Oy&I.ISesse respeito desejaria divulgar a1-1 ... fIl
glllllas i nf'orrnuçôcs recebidas dos Icampos de prisioneiros de guerra.
A maior parle dos ptisiunei ros de
guerra, japoneses que capturamos
nos primeiros dias de guerra acre

ditam ainda na Invencihilidade de
sua máquina dr guerra; estes ja
mais experhncntaram a derrota e

bornhardeios nas proximidades ou

no próprio Jupâo ; já os prisionei
ros fei tos nos últimos meses são
diferentes. Eles constituem um

grupo de que tem todos os amargos
de derrota esmagadora, de dosas
Iroso raieis aéreos no estrangeiro
ou no seu própr-io país, A maior
parte deles revelam rápidas alte-
rações em suas crc nchas e irnprcs
sõcs, após uma curta estadia no

campo de concentração. Eles per
(11'111 todas ::IS Ilusões di' invencibi
lidade do Japão e demonstram A Instaladora de Florlaaó
gcnuinu cl1�tipati[! pelos 11lililari�tas polis, à rua Trajano n. 11, avr
� p�10 regune .1ll1pl'l'Ial. Estamos, sa a sua dístínta frezuesia queinclinados a crer que ao envez de, . _ ,.

'"
.. Iaumentar a resistêucia dos [aponc-] díspõe de operarios habílttn-

ses. os impactos sobre os palácio
' dos para executar tnstalacões

[apouês diu-ante os raids amcríca-] de Luz e Fôrça em zeral for
no, a,iud.am a dest�u!r alguns dos necendo orcamento "'glrá":{s e
seus muitos supersticiosos c entra- �

.

quccem a sua vontade de combater. sem compromisso para seus

Preciso acrescentar francamente �erviços.
quC:', sob o ponto de vista técnico Possui também oflcina espe-
() palócio impcrial japonês é o cializada, com técnicos profís�Oll:lrtel General do Comandante
Chefe dos japoneses. sionais, pa.ra consea.'tos de apa-
.. "" -a- .,.*J'......... rêlhos elétricos, enrolamento

de motores e dín,amOiS, estabi
lizadores. fe'rros de engomar,
fogareirols, ,aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rá.dio.

CONTRA
GRIPE.
RESFRIADOS
OÕQES"CABECA
HEVRAlGIAS 'E
OÓRES ,. GERAL

sós. USA

As fôr�as aéreas americanas não
Jdevem poupar o palacio
imperial japonês

REDUZA·A
,GORDURA
Por Um NovoMétodo
Ao atender as Estrêlas de Cinema de

Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rapido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e multas
quiloS' ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Forntode, traz nova vitalida
de, saúde e energia como tambem uma

aparencia atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só. se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces
sario fazer regime alimentar, neln usar

drogas drasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atúa ajudandO a nature
za. Forluode•. reduz a gordura de
um modo <;arantido como V. deseja.
Peça For'Dode. hoje mesmo. em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

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

MACHADO & CIA.
Acrincial o Repreaentaçõe. em Geral

Matriz: Florianópoli.
Rua João Pinto, n. S
Caixa Po.tal. 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto••/n (Edil.
PrópriÓ}.-Telecrrama.: ·PRIMUS·
Agente. no. principal. municipiot

do E.tado

ALVARO RAMOS
. CIRURG IÃO-DKNTISTA

RUI Vitor Meireles, 18

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU-

-.
.

·,S ATJlCJl TODO O ORGANISMO
O FígHdo. o Baço, o coração

PUlmões 8 Péle. Produz Dôres de
nos Ossos, Reumatismo. Cegueira,
belo. Anemia, e Abortos
Inofensivo 80 organismo. Agradável como Ilcõr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da. mesma orígern, _

VALlOSI'S OPINIOES
O ELIXIR «914», dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
lamento da Sífilis principalmen
te DOS casos em que a via bo
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa.

I

Comprar, vender ou alugar
sô na

A SERVIDORA I

[o maior organização no

gênerQ neata capital J
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Aparêlbos elétricos

NOVO HOTEL

I
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, MunicípiO

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

DESPERTE • 8111$
DO SEU FIGID8
l s.nlll'l III c.. lIsputa ... I11III

Seu fígado deTe produzir diaciameBIt
um litro ele bilis. Se a bilis não corre i
nemente, OS alimentos não são digeridGa
e apodrecem. Os gases incham ecst&
r;o. Sobreyém a prisãe de ...entre. Vd
sente-se abatido e como que:Cflyenenade.
Tudo é amargo e a yida é um martúit.
Uma simples encuação não tocada

causa. Neste caso, as Pílulas €arter ..
extraordinariamenteeHcazes.FazemCGl'o
rer esse' litro de bilis e yocê sente-se cfD.
posto para tudo. São sunes e, contudIIt.
especialmente indicadas para fazer a bilil
correr livremente. Peça as PílulasCartlS.
Não aceite outroproduto. Preço: Cr. $3.-.
PU 4; a . !?*=. . ... 44. .$44

DE PESSOAS TEM

LAR DEPURATIVo

DO SANGUE

o Estômago, OH

Cabeça, 'Dôres
Queda do Ca- I

I

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «914» obtendo
sempre os melhores resultados
no trctamentc da Sífilis.

(a) 1)1'. Rafael BarloletU

Finalmente foi venci
do o Bagá F. C.
No encontro realizado domingo •

entre os fortes conjuntos do Bagé
F. C. e Tamoio F. C.; tendo como

campo de luta o gramado do Prn
dorama F. C .• saíu vencedor o

Tamoio F. C .. pelo apertado sccre
de 1 tento a O, Foi quebrado,' en
fim. a invencibilidade do Bagé,
que se achava invicto desde 1943.
Conforme mostro o placard, os

defensores do Bagá não esmorece

ram um momento siquér. procu
rondo a todo instante igualar a

contagem. Por tão arrebatadora
vitoria, 011 dirigentes e i ogadores
do Bagé louvam a equipe do Ta
moio F. C.. e. também, a bôa
educação esportiva de que são do
tados seus ord=osos defensnres.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Gel'oI de Adulto.
Doença. dali criança.

Laboratório de Análille.
clínica••

Consultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. do Casa Po.
rai.o], dali 10 30 á. 12 e da.

15 à.a 18 h•.
Re.idllncia: rua Visco de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

------....:

No bar e no lar
KNOT

não deve faItar
� ... _- ..... , ... ----�,,-!-��
BB. .Ioãóa Bà'iíitá- Ma.
chado e Companhei-

ros, Mártires
Natural da ilha Terceira Açores.

onde nallceu em 1580, entrou João
com 16 anos. poro o noviciado da
Companhia de Jesús em Coimbra.
Tendo, desde menino desejado ser

missionário no Japão. pediu os

luperiores para ser mondádo para
aquele país. na espel'ança de al
cançar a corôQ do martírio. Con'
.eguiu o que pedira e foi estudar
filosofia em Oôa e teologia em

Macáu. Enfim pôde dar entrada
no Japão. em 1610. 4 anos mais
tarde, o imperador Daifuzama bai
xou um decreto que expulsou to
dos 011 missionarios do país. O. P .

Machado cl!lnseguiu ocultar· se por
muito temt;>o. dedica.ndo se. em

meio de mil perigos e privações
ao ministério sacerdotal. Certo
dia; achando· se êle em amura.
chegaram lhe cartas de cristãoil
avisando-o do perigo de seI' pi êso
pelos esbirro. do imperador. E
não tardou que caisle nas mãos
dêles. Foi levado Ipara Cari, onde
encontrou no cárcere um compa
nheiro na pe.saa de Frei Pedro.
religioso franciscano. Os dois. sa
bendo o que os aguardava, prepa
raram· se. cheios de alegria. para
a morte iminente. No dia 22 de
maio de 1618 foram arrastados
para um outeiro perto' de Cori,
onde o algoz cortou lhes a cabeça.
Poucos dias depois alcançou 'Ó,
glória do martí.rio o jovem cch
quisto Leão Tanaea que fôra Eo"..
ttlQ.do pelo li'. leaQ Maçha.lio,

,

\

\1

'4
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ft Conferência da Paz dará a última palavra Ccllegórico _ �eSmenlidQ
Roma, 22 (U. P.) - O ma- Istria não significa que a Ju- diante da decisão da Confe- do sr. Leao Vel090

rechal Tito retirou cêrca de 20 goeslavia queira se apossar, rência da Paz. Com essa atir

mil soldados da Carintia, na pela fôrça, dessa região. Os [u- mação ficou evidente que Tito

Austria, decisão essa

q.
ue foi

I
goeslavos - afirma o mesmo não porá em prática a política

recebida com satisfação. No informante - ínclínar-se-âo de fato consumado.

que diz respeito a Trieste e o -.-
-.------- o

resto da Istria, o marechal Ti-I
to ainda não tomou nenhuma
decisão. Calcula-se que nesse

território em litígio estão co

localizados 75 mil soldados ju
goeslavos. Outros despachos
procedentes de Belgrado, sa-

------------'

lientam que a permanência.
dos soldados jugoeslavos na

I

São F'ramcísco, a Internacional
News Service relativa ao envio
de tropas brasileiras para o

teatro de guerra no Pacífico".
r./·.'.'''''c!f!'.;...- .......r......................,_ ........"'W'V

O ESTAR k.P8rtIYO

Rio, 21 (A. N.) - Relativa
mente às notícias que circula
ram nesta Capital, em virtude
das quais as tropas da nossa

Fôrça Expedicionária, atual
mente no teatro de operações
de guerra, seriam enviadas ao

Pacífico para lutar ao lado das

Nações Unidas contra o Japão, RECiATA·EHCERRAMEHTO
o chanceler do Brasil, sr. Pe� Como já dissemos, roube aos ra,

dro Leão Veloso, chefe da n08- pazes do Iate Clube a vitória de

sa delegação à Conferência de domingo último, na iJ,.tia _I1C)J't{', le
São Francisco declarou à, vando para sua agrenuaçao a taça'

"United Pl'ess",' segundo des- "Animação", prêmio maior da re-

pacho da mesma agência, pro- gata-encerramento.

Defendera-o Shurl· a qualquer preço
cedente de São Francisco, ja- Foi a seguinte li ordem d ... ('hega�
mais ter feito qualquer decla- da das guarnições colucadas : l° Iu,

ração a respeito de movímen- gar, Hafael e Almir; 2°. Ferrurí e

Guam, 21 (U. P.) - Tudo' centro da zona japonesa. Se- qualquer preço, Por isso admí- to de tropas. Acrescentou, Schacfer; 3", CoplllO c :\>larHns. 49

indica que os norte-america-! gundo declarou o comandante tíu Hodges que a tomada de ainda, o chanceler brasileiro, Bcl itoti e Grams ; 5", Viriato e Os

nos sustaram provisoriamente I do Vigéssimo Quarto Corpo de Shuri ainda parece mor�sa, autorizar o desmentido cate- waldo: {50, Filomeno e Spoganitz.

seus ataques a Naha, a capital I Exércitos, major general John embora esperasse consegui-Ia góríco, afirmando não ter dito Entre 'Os rapazes UO Tubar âo fica

de Okinawa, para lançar tôdas I Hodge,
os amarelos parecem I mais cedo. Revelou que o po- uma só palavra relativamente rarn GS últimos três lugare8.

suas fôrcas contra Shuri no resolvidos a manter Shuri a tencial inimigo está pouco a às tropas brasileiras na Itália Portanto, COTJSf'gllj,:alll os elrnren-
, '- pouco decrescendo. A artilha- e que seriam enviadas para o tos do late Clube. '110 computo fi-

Num dos maiores cínes de Cracóvia Id'iea.ajbaPr"'I.Oll1aetSI�:avqaue ceme�,r'camedieadl05s Pacífico para lutar contra os nal, com os 2",3° e 'l" lugares, o 10-

_ japoneses. tal de 21 pontos, euuuanto os do

mi! salvas durante a noite, • "Veleiros' somavam 1�,25.

chegou a menos de mil na se- Rio, 27 (E.) - Comunica o A msgnif'ica tarde desportiva de

mana passada. Mas, advertiu, Itamarat.í. por mtermédto da ante-ontem culminou com o jantar
o moral inimigo não se abateu A!;�ncía Nacional: no "Clube Doze ele Agosto", quan
de igual maneira. E, aliás, a O Sr. Embaixador Pedro do foram entregues a taça e rneda

reduç�o �o togo d� artilharia Leão Veloso telegrafou ao Mi� lhas aos vencedores da regata-eu,

pode. l�dlcar nao so falta, de 1 �istro .J :)�é Roberto de Macedo cerramento, inclusive os prêJl'lÍ?s da

mum�oe�, �omo, ta m b e�, Soarps Encarregado do Expe- abertura de temporada, realizada
transferência das peças mais I 'Iíeute do Itamaratí, deelal'an-I em Itajai.
pesadas para o sul, preparan- do ser Inteíraanente falsa a en-

t A nós. presentes, ('aUSOU hôu im
do a resistência final. . tre\'ista que lhe atribuiu, de

I pressão a palavra do SI' Raulino

I Horn Ferre, abr indr a renniào, ao

prestar homenagem merecida a

Mário Nocetti, Rafael Linhares e

dr. Adcrbal Hamos ; àqueles por te
rem emprestado a vela catar-inense
() meT:J:JOr de seus conhecimentos
técnicos e incentivos pessoais, It a

* este por seu apoio mora! e material,
- O povo britânico, depois com o despreendlmento (fltl.' lhe' é

de festejar com justo [úbífo a
I peculiar,

�rílhante vitória conquistada _,�. - ... r.:
arduamente nos ca!llPos da Nós, ';aS da v.la....

Europa, volta su�s VIstas para CQm� .e varineoú. o ViriClfó Ipi
o trabalho que tem a enfren- vardad'eirQ:mente infeliz na regClta
tar, com a mesma coragem e de d.ominqo último. Me•• p.J'q�� '"""

estoicismo, no Extremo Orien- m�to�. ignoram o. motivo•• oí "111'7'-
te:

.

.
.

dltorí
. a elCpheaçao, contorme polc1Vr� d,ç.-;;

e, eSCleve em e 1 oríal, o TI- pr6pl'io timoneiro: «Virei' d. bor\io;
mes de Londres. I mcu, mUito

..

ta�d., v •.rifiqu.i o .�-
* f gano. O que Julguel .er (1' b.ia,

_ Bombardeiros Norte-Ame-' Ii�Cl U:r:T\a COtlôo!»
.

.
Só não &lICler�u •• a eo,nô:s em

ncanos prosseguem em seus questdo estava. fundeael
ataques à luz do dia às indús�

Q ...

trias territori.ais japo�es�s. s�- SEM ADRrCA...
..

g�ndo a�u�clOu a propna ra� - Dominp-o. mal r.e�nh.ci o
dlO de ToklO.

I
O.mar!

..

* - l.to é má \tontad.. EJ� t\Ã.o
- Foram constatados em

I
usou g�rro ju.tClment. parei e"itar

todos os campos de concentra-
confusao•. , .

ção da AI�manha, a v�ra�id�- PURO VENENO
de dos maus tratos mfl�gI- Di.se o mar (lO Cúneo: SQi 9.0
dos aos prisioneiros de guerra barco. covarde!
aliados. Os nervos 00 Viriato: AçQm.bi,tr-

* cador.! . :,".

Informa-se oficialmente O ,!oelho 00 Og'mar:' Compr.o u�em gôrro para o «nOsto unifotme'
"

Guam, que uma formação de O ,.emo ao «invicto»: Tent .Gu.· \,.<
300 super-fortalezas voadoras dQdel�!

.

atacaram a cidade de Hama�
matsu, no Japão lVIetropolita�
no.

Florianópolis 22 Maio de 1945

Sociedade de Cultu
ra Musical

LEITURA

Estocolmo, 21 (R.) - Num morte", as torturas apl icadas
dos maiores cinemas de Cra- aos homens, mulheres e crían

r-óvía, falou o alemão Dr. Ar- ca, denunclamdo os seus pat.rí
tur lVl eyer, ex-prisioneiro de cios, como carrascos, adístas e

campo de concentração de degenerados, culpados de ter

Oswiecin, cujo nome foi muda-I assassinado naquele campo
do pelos alemães em Auschwí-] cinco milhões de pessôas, das

tz. O confere.ncista descreveu I quais oitenta por cento ao 111e-

os horrores do "campo da nos, eram poloneses. �.

Aparelh�s de bombardeio da te da ex-poderosa aviação ger
R�F:... contmuam em sua alta

i mâníca, que tão aguerrida e

missao, de transportarem para i violenta mostrou-se ao passa
a Grã-Bretanha, prisioneiros, do ...
ingleses detidos em campos de
concentração inimigos.

*

Dr. Armando de Saltes Oliveira
(Missa de sétimo dia)
Antenor Mo rces e Senhora, Dr Rúy
Portinha de Moraes e Di". Alberto de
Salles Oliveira, senhora EJ filho (ousen.
tes), convidam os pessôos de suas rela

ções para a missa que farão celebrar na Catedral Me

tropolitana, no dia 23 de maio, (4a.-feira), às 8 horas,

por intenção da alma do Dr, ARMANDO DE S.ALLES

OLIVEIRA. falecido em São Paulo. 2 v -2

NOTICIAS RESUMIDAS

- super-s'ortaíezas dos Es-

Encaminhado ao p�e8i�ente d�a República ��d��u�2\���it�i�t!� �i�����
Rio, 21 (A. N.) - O MlI�IS-' ate, 28 do mes corrente, o DIP Metropolitano, vedando - tô

tro Agamenon. de Magathães sera transformado en� Depar- I da e qualquer possibilidade de
comunicou aos Jorna�lsta� que tamento de. Inf_?rmaçoes, .co� I recebimento de suprimento de
o decreto de reorgamzaçao do nova orgamzaçao e atnbUl-. fora.
�IP foi encamir:ha�o pelo ?re� ções, sem qualquer interferên-l '

.

*

.

SIdente da Republ.lca I!ara Ô
I cia no que toca à liberdade de í

- As forças australIanas
DASP ".

afim de opmar sobre o, imprensa. Quanto ao pessoal i que dirig�n�-s� 'para a co�a da

aprovelt�mepto do seu pessoal do DIP o ministro Agamenon I Nova Gume, Ja ultrapassaram
e orgamzaçao de suas verbas '_ . . . a base de vVewsk.

orçame�tá.:ias. Logo .que o �e- M�galhaes tl��nqUll!SOU os 111-1 *

ferido orgao consultlvo emIta teressados afllm:;nao qu� to-
- Foi recentemente assina-

o seu parecer, o que se dará do o pessoal sera aproveItado. ! do um acôrdo, entre a Grã-

H' 3 f' à

I
CONTRIBUA I Bretanha, Belgica, França,

nITZ
.

0J8, l;';oel�a�as
S

para a Caixa �e ��sm?las aos lndj· Luxemburgo, HOlanda.e No-
K 17 e . o gentes de Flonanopohs. ruega estabelecendo as bases

Sessão das moças d
' ,

. _ . ,

Lana Turner e George Murphy em: I R
.

d
e uma ol'gamzaçao pl'OVISO-

CONOUlSTADORES DA BRODWAY I egressaram e ria, visando dar solução ao pe
com Joan Blondel e Kent Tailor

S
-

P I
riclitante problema de tran8-

Um desfile de. lindas toilets num ao au o . portes da Europa.
espetllcular reV15tCl com romance. *

mUlico, comédia, e sensação.
No programa: lUo, 2J (E.) - Regressa- - Informam de São Fran-

Complemento nacional· DfB ram, de São Paulo·, onde foram cisco da California, que o Ca-
Livre de censura assistir ás homenagens fúne-I nadá, Nova Zelandia e Austra-

Preços: Senhora. e eritas. Cr$ 1.20 bres presta/das á me.mária de I lia, J'á deram os primeiros pas-.

Elltudantes Cr$ 1.80 e Co·
, " ,. I, I .

.

valheiros 2.40. \'l1nan(,u de Sa es OliveIra, os sos, afim de conseguirem lu-

ROXY Hoje, 3". feira, às ::3rs. Brigadeiro Eduardo 8-0- gar como membros do Conse

r
17 e 19,30 horas. limes :'. ,otavio l\Iamgabeira., Fa- lho de Segurança Internacio-

. Utima exibição la.nelo a. l'E'portagem. na 'ga- nal.
Maria Montez, John Hall e Tur- 1'e" da Cen.tral do Brasil, os I *

�anEBey eQmU:A""ENTA dois 1 í d e r e s oposicionistas I' - Encontram-se na Escó-
ALI BABA OS ""

t t" d
.

9 f'"
. .

LADRÕES a(;en ual'am o cara. pr CIVICO e CIa o ICIaIS superIores naZIS-

Um colorido elltonteante... I que
se revestiu o enterro do tas, designados pelo Comando

Um espetaculo maravilholio... alilHgo dirigente paulista. O Sr.1 Alemão, para localizarem os
No programa: Otavio MangalJeira aeentuou' campos de minas feitos em pe-

Impróprio até 10 anos aineb que se haviam conc1Ui-,lll'íOdO de g'uerra, pela Marinha
Preços Cr$ 3.60 e 2,40

(Imposto incluso) do oe:; c'1tenc1imentos para que, Alemã.
--- ._--�------.- sob o mesmo pem;amento ela I

*

Chegou a Roma " I' antiga {::'rentc lJniea. as fôrças I - Comentaristas londrinos,
democráticas bandeirantes se opinam que Goering conta

Roma, 21 (e. P,) - o novoli'�:.egI'e\1,1. na1União Dell1ocrá_la�ora um romance
..

de tel�,
J-Gmbaixador brasileil'o junto ao i tIra Naoona.. pretendendo. ter S�fIldo ;nUl-
Govêrno itailiano, Sr. Pedro de No bar e no -lar

--- to com .a1 atltu�e mtranslgen�
MOllCal'ios chegou a esta ea.- K N O 'r

te de Hlt_e�, aflm de agarr�r-
pita I 111a manhã de hoje, 1>1'oce- não deve faltar

se numa taboa d: sa!vaçao.
dente do Rio. , Entretant,o, tal plocedlmento

redundara em completo fra
casso, para o obeso comandan-

* * *

FRACOS •

AN.tMtcos
TO....

liIlI c.-.
"'SIr.Vll:I;IA.
_"d.......

- Alfred Rosembel', um dos
nazistas mais ferrenhos, aca

ba de ser aprisionado, infor
mam de New York.

'" * *

- Nos primeiros 4 meses
dêste ano, a aviação japonesa
sofreu ·1782 baixas.

.

* * *

sos, vão aos poucos normali
zando-se a situação civil, com
a volta de. refugiados.

* '" *

- Prosseguem as atividades
dos bombardeiros aliados, que
agora transportam prisionei- Y'�
ros de guerra da Alemanha·

�

para seus respectivos países.
'" * *

- A 'comisão de investiga
ções de guerra aliada, está em�

penhada em descobrir a vera·
cidade dos fatos, que levarão
vários "cientistas" nazistas às
barras dos tribunais

.

inte.l:na-

Na séde do Lira Tênis Clu

hei reunir-se ão ho;e, às 19

horas, em Assembléia Geral,
1 a. convocação, os socios da

simpa tica Sociedade de Cul
turo Musical, para eJeliérem
a nova diretoria para o pe

,iodo B�c.iaJ l�4S-1946,

Está circulando. há varios di·
as já. um número da revista
LEITURA, de crítica e infOf'
maç20 bibliográfica
A referida édíção é dedicada

à cultura soviética, em seus vá
rios aspectos.

Gratos à firma O. L. Rosa,
representante da revista nesta

capital. p�l� ç.lerta do e�l!'m·

plií!r.

PARA .fERIDAS,:
,E C Z- E MAS.
INFLAMAÇÕES,
C, O ,C E I R AS,
F R I E ! R A 5,
'tSPINHÃS, ETC.

cionais.
* * *

- Surgiram na Alemanlla
- Infor�ações procedentes!' vário,s .casos de sabotag'em pia"

de Moscou, mformam que na ticadas contra sold�dos e ofi-
Alemanha ocupada pelos rus-' Ciáis aliados. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


