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Malharia de alta qualidade
Londres, 27 (BNS) - Os manu- ra, os manufatureiros britànicos

fatureiros do Reino Unido prevêm reiniciarão a produção em série de

a expansão ele 400% do tocante à mercadorias de alta qualidade, que
exportação de malharias de alta constituiam antes da guerra um

qualidade. Numa recente reunião elos aspectos marcantes ela indús
levada a efeito pelo grupo expor- tria em fóco. Espera-se ser possí
taelor de malharia e meias, ante- vel satisfazer a contento, as enco

cipou-se que as vendas de malha- mendas mundiais de produtos ín

ria inglesa passariam ele seu va-I gleses, e com a volta da paz, vol-
101' de antes ela guerra, isto é, de tarão a ser atendidos os pedidos
dois milhões e meio ele libras, pe- do estrangeiro, de meias e malhas

HÃ-O lo menos a dez milhões. Logo que destinadas a todos os gostos e tôo
PORQUE VO(� diminuirem as restriç'ões de guer- das as bolsas.

APRENDE RADIO! rCalcule quantos milhares de rã· Umdios há em cada cidade. E quan
tos, todos os dias, se desconsertam
e deixam de funcionar por peque· Londres, 27 (BNS) - Por duas científicas. Nos anos vindouros,

1 nos defeitos. Se Você aprender a vezes um avião da RAF sobrevoou atravez do polo norte, numerosos

Pe O regresso rnorrtc r e desmontar um aparelho, O Polo Norte. A tripulação poude aviões transportes poderão carre-
d e acohr ir- seus defeitos, e conser- _

J
-

J '

27 (A N) ancorem no porto para voltar- t' 1 h' b dí h' voar durante poucas horas sobre a gar várias toneladas de mercado-oao j essoa, .. a- o. gan ara sempre, om ln el-._
P B 1 E 1 rias entre o ]'\0\'0 Mundo e a Rús-Os expedicionários naturais mos à Pátria, pela qual mui- roo Aprenda rádio na maior orga-' regiao que eary yrc e ur sen

dêste Estado demonstram, em tos de nossos companheiros nizoç!i0. nacional de ensjn�· r.á- levaram meses e mesmo anos

para!
sia. A rota aérea pojar tOl'l1�r-se-ád o·tect;uco por coeres oonclânoiu . alcançar. Os recentes vôos consti- verdadeiro lugar comum e as con-cartas enviadas aos seus pa� souberam luta)' e morrer COlE ELECTRA RA'DIOS T-TCA .

.

, . .

. . "
.u. tuírarn o coroamento ele lOngOS! sequericias desses fatos, assumemrentes, satisfação pelo dever neroismo. Deus saberá

cOloca-/ Envie hoje rnesmo o coupon abai·
1 t d ",

1"" 't t
_

ournprído e a ansiedade pelo los em bom lugar. Rezemos, xo: para ,-eceber um folheto que o
anos (e es u os e expenenClaS nesne la, ca.rél ef' mome11 .osos.

breve regresso à Pátria. Numa+pois, pelas suas almas e peça- °d:lehnt.a como'd,:,"prten1dfer.e ganhar

O E industrial
....

.

-

ln erro na ra 10- e e ori io. gt"fo e a expa-nsaodessas missivas recern recebi- mos o repouso para seus cor-
IIi.

das, diz um deles: "Termina- pos que estão sepultados 110 Snr. Diretor de

da a maior ele todas as gU81'-1 cemitério de Pistoia, aqui na ELECTRA RÁDIOS
Londres. zt m);'s) - 0;-; tér

'-1
ingh:-,;: s. ,l.c crnformida le com os

lTOA. cos cm finanças egípcios, reS])0:1- C-' ulit.J" em Iihra-, �.dCJui1'Ídos peloras esperamos Que os navios' Itália" . R o id 164 3 ' R' d J
.

'-', - .

- ua UVl �r, -.' 10 e crnerro sávcis pelo planejamento ele ex- I Egito clurante a guerra. Embora
Peço erivíc r-rne GRATIS E SEM
COMPROMISSO o seu tolheto pansão inc!uc;trial ele após guerra, l11ão haja ainda confil'maç'ão nesta

«NOVOS RUMOS» [90J mostram-se anciosos em importar .
.

' ." . �
111e1'('.. ·' (101'I'a a" I R' (capItal. acerca dessa proxlllla VISl-

e< S e 111 qmnas (O emo .. . .

UJ11'(10 ;; 1 1 1 ta, o Jornal CItado afrrma (jlle os
, cc o que (epreenc e-se (e ,

creditos acumulados pelo Egito, de
ac:ôrdo com a,; despesas de guerra
elo Reino Unido. llvmtam a cêrca ele

(;onvidadas
a participar
Londres, 27 (BNS) As

ferrovias britânicas foram con

vidadas a participar e auxiliar
no estabelecimento no conti
ne\nte eurl)peu, duma organiza
cão '1e transporte na Europa
Central. Destina-se a organiza
ção de restauraI: na Europa, os

sistemas de transporte que fi- sido instalado nas últimas fa
cará prat.icamente inutilizado ses da guerra contra a Alema
em 'cons'equência da guerra e :u.j:la. Esta será a séde do Qual'
providenCiará os acôrdos in
teIilMCionais, para atrHvés ies
sas obras ferroviárias e substi
tuicão do material rodante dis
tribuir os transportes, equipa
ment.o e material restaurado.
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Suspensas as medidas de segurança o Brasil bateu o
Rio, 27 (_'\. N.) - A irave- ga completa de passageiros, o record de segurança

gação marftima brasiletra, I vapor "Mauá ", pertencente ao Rio, 27 (A. N.) - O Conse
após quatro anos de restrições, f Loide Brasileiro, que viajará lho Inter-Americano de Segu
voltou 3 ser feita corno

antif!:a-l
com o regimen de luzes com- rança" segundo notícias vín

mente, sem as �an�elas índís- pletamente ace�B"s, se!l(�o êste das c�e Washington, concedeu
pensáveis que vI�lhalll sendo i

o pr�n:eiro navI� a vlaJ.ar em memçoes honrosas a vinte e

tomadas por motivo dç estado I condições n?rmalS depois da uma Companhias de serviços
de gu�r:·a. Partiu, dia 25, para I g�err�, partindo de portos na- é1Jér�os, em cujo tráfego não se
a América do Norte, COIU ear-I CIOmtls. regtstrararn acidentes c o m

-- .------

perdas de vielas durante o úl-

N ...,

19 timo ano. A aviação comer-

ao regressaram cial brasileíra, com um movi-
mento superior a trinta e um

milhões de milhas de vôo, foi
considerada detentora do 1'e-

Washington, 27 (U. P.) - O Departamento da Guerra in
formou que se perderam 19 "super-fortalezas voadoras" em

consequência do ataque íncendíárto contra Tóquio, .realizado
na madrugada de hoje.

WASHINGTON, 27 (BNS) - Grande força de super-Ior
-taleza voadoras lancaram toneladas e toneladas de bombas in

cendiárias sôbre TÓquio, ontem à noite anumciou o Departa
mente de Guerra norte-amerícamo. Os detalhes completos se-

.rão fornecidos posteriormente, quando os aparelhos tiverem

regressado todos às suas bases.

cord de c;egnr.lJnça por ha.ver
registado o mínimo de caíden
teso

Ansiosos

promulgado hoje
Rio, 27 (A. N.) -- O ministro AgalllenOn Magalhães infor

mou aos jornais que o Código Eleitoral deverá ser promulga
do amanhã, dia 28, sendo publicado no "Diário Oficial" desse
mesmo dia.

Será
Nome • __

Rua • ___

Passou à história sem cenas dramáticas Localidade' . _

Estado _

Londres, 27 (BNS) - O cor-, do qua.l os remanescentes po

respo.nelellte brit�ni�o. em Fle�-llítiCoS .d� �erceiro .H.eich pensa
burgo, nana a histona ele pn- vam dlVil.hr os alIados, pasiwH
são elos membros elo "Govêr-; 11 oje para as páginas ela histó-
110" alemão e do alto comando I ria. Esta passagem não reves

�erma11lCo. Segundo 8Sse COl'-1 tiu-s,� de nenhmna cerimonIa
respondente o Estado Maior em cenas dramáticas. Os fatos
alemão, círc11lo dirigente da que removeram as últimas seis
agressão alemão em Dugas- milhas quadradas elo territó
trallds da guerra européia e o rio germânico do contTôle ale
govê"no de Flesburgo, atr9vés mão, custou um suicídio.

o enterro de Himmler
Luneburg, 27 (U. P.)

Nen� flores nem qua.isquer cp

rimonias assinalaram o sepul
tam(;uü' de Himmler, te:'1ebro-

Nazista, bem como a data e o
so ex-cht'fe da GestalPo. -=lue
suicidou-se há dias nesta cida- lugar de nascimento. Foi, tam-

de. Himmler foi inhumado. b��, feita a comparação de

Outra J)rova de que o suicida

I
'-'anas outras aSSll1atu1'as de

sepultado era Himmler, o che- próprio punho, não havendo
fe da Gpstapo, foi obtida pelo dúvidas de que tôdas eram da
fornecimentc as aiutorldúdesJ lllesma pessõa.

com detalhes exatos acêl'ca de
sua ficha com o número que
lhe correspolnrdia no Partido

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

I'

encerrara a Conferência'
Washington, 27 (U. P.) - A recerá ao Teatro Opera, afim

Casa Branca informou oficial- de estar presente a assinatura
mrnte que f) presidente Tru- da c srta pelos delegados e pro
man irá a São Francisco pro- nuncíar o seu discurso ele en

nuncíar um discurso, na sesão ·cerramento. Espera-se que o

Dlpnúria final da Conferência
. .

tl S .
. elas N Unidas O' discurso de Truman seja trans-

e egur ança .

" .!mitido para o mundo inteiro
preso Truman devera chegar a I" , • •

São Francisco cêrca das 17 ho- i atra-:es o rádio, mais ou me ...

ras do dia anterior à sua apre-o I nos as 16 horas (hora de guer

sentação perante a Conterên-] ra. leste), devend� ter un� 15;
cia. A. sessão final foi fixada ll1m�tos de duração. 9uasI . _

a

para o dia seis de junho vín- segurr, Truma:n tomara o aviao

douro 8 presidente Truman com rumo à Olympia, J<Js-tartC>;
oferecerá recepção na manhã de 'Washington, onde passará:
dess« dia no Hotel Fiarmont, a noite na residência do go
onde receberá os delegados b. vennador. Dalí regressará di ...

Conferência. À tarele compa- retamente à capital

avião da RaI sôbre o Polo Norte

uma informação procedente do Cai

ro, veiculaela pelo "FinanciaI Ti

mes". Essa informação l'efel'e-se à

possibilidade ele que uma missão: 300 milhões ele libras. F�s"e fáto
comercial e industrial britâniqa, poderá oferecer-ao Egito opol'tuni
vis,ite em hl'e\'e o Egito. afim de dade única ele adCJuirir equipa
entabolar, negociações sôhre a im- mentos básicos britânicos, por pe
pOl'tação ele mercadorias excenciais ríorlo ele vários anos.

Londres, 27 (U. P.) - O

Mi_/
tel General de Eise!nihower co.

nistério das Informações a/l1l11n� mo

COI�.anc1ante suprem.o Alia�.ciou qu •.' "Eisenhower estabe- do, assim como o principal re ..

1)l'E's(;ntante norte - americanolecen seu Ql:artel General em. ;10 seio dos g'l'llpns alia,lo' fi. 'Francforte sobre o Meno, na ,

�,

. _.
s e

Alemanha, depois de t.ransfe- :O!ltI'OI.: ,do R:lc1:. Nao f01,am
ri-lo de Rheims, onde havia. det.ua�ds alt.el açoes .110 E::>ta

do MalOI' anglo-amerIcano e o

Comando Supremo continua O
mesmo estabeleCirto anterior�
mente em Rheim.

Negam cooperação aos comunistas
ESTOCOLMO, 27 (SIP) - Muitos jovens conscritos em:

,vários distritos da Polônia, obrigado à servirem no exército
organiz'aelo pelo Gal. Zymierski um partidário fervoroso de
Staliln:, fogem da,s suas aldeias e escondem-se nos matos, não
querendo prestar apôio aos comunistas, contra a vontade dOo
grosso do povo Polonês.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--Auiso
A partir de segunda-feira, dia 28 do corrente, o acesso à séde do clube será,
provisóriamente, feito pelo edifício Eduardo Horn, à rua João Pinio D ... tO.

Um novo capitulo na história I Seja o lmER iiil
do sindicalismo I. UOA

.

II
I úguas

finas de colônia, que
amacia l� f"Jeh·'C\sea a sua

Londrr-s, maio - Heprr-scn lan lcs neccss.uia para 0rga!1izar 'e equipar
de 40 nações, e de 15 organizações completamente ns fôrças arruadas
sindicais internacionais, reunidos dos Lerr: tór ios libertados, ariru de
nesta capitnl, concluiram recente- que possam também desempenhar
mente uma Conferência intcruacio, 11111 importante papel na guerra
nal Sindical que terá talvez conse- r-ontra ') inimico comum. Exortou
quências do mais largo alcance -

os valses em guenra contra () .la
inaugurando um novo capítulo na pão a darem ,1 máxima assistcncia
história (Ia cooperação entre as 01'- possível ;11) heróico povo chinês na

gauizações .sindicais do mundo. nl1-1 'ma luta contra os invasores nipô
rantc 11 dias (1$ r-epresentantes de nicos, Finalmente, a Declaração
00.00('.(I(J() de operários organizados exortou cs trabalhadores dos Na-
estiveram J eunidos na Câmara Mu- ções Cuidas a não diminuírem seus Para ter umn pele real-nicipal de Londres. Dili fato til' l'sforç'('� com a aproximação da vi- Rua Saldanha Marinho 2·A

; I menti:' bonita use-ogrande significação é que os r-ept-e- Iór ia, mas trabalhar com energia

ií ���III�!.ft.ull.?...�.�.�.I� .J' diàr-iamente.

J�LB'-1JJ!
sentaml es da Urnão das Republicas ainda maior. ,.......

- ,-

7;:/Socialistas Soviéticas e do Congres-
so das Organizações Industriais dos O Relatório sôhre o Tratado de i t,í',t�W-!&Estados Unidos compareceram a Paz diz que devem ser adotadas - I 'LEITEf�w I

;���Je���f�,le�n��� ��:��:�i:�io;al t: �;i�)d��::lsSi��;��aa n�����ll�t: OJ��:�������! I .

."..'

.' /1)///4/
grosso dos Sindicatos Ibritúnicos ção do partido deve ser dissolvida;

MATE gelado ! ,.� �por intermédio de seu sccret.u-Io, os seus fundos ,e propricdadr.s con-I • ri I
teve a iniciativa de convocar a riscados e devolvidos ás pessoas e ..

•
ché

I ii. Prole,qe e em/Jere(.Cl a cútisConf'erê nci» e assumiu a rcsponsa enlillr.de.s dos quais foram rOll!ba-1 II
hrl+dndc de providenciar a realiza- dos; e castigados todos os crimino-] CD..nnerrêoção dessa grande assembléia. sos de guerr-a. De\'e ser es1abelcci-11 11m II.� 'lA

,I Até CR$ 300,00o Comité Prcparntório aprovou da urna organização para fuze r a: a

I
Preciso ·se alugar uma casa, não>

uma agenda contendo os seguintes Alemanha pagar todos os danos i

I Bebi-d� sau'da"vel muito distante do Colegio Goração
itens para as discussões gerais : causados nos países aliados. O em-I U II' de Jes ús Pagam· se até CR$ 300,00"

I
-

d J I
-

I mensais, edeantadamente. Dõ.o-seA Intcusiíicaçâo do Esforço de prego (a mao
.

e o ara a ema nos

I' referências. InfornlOções nesta Re·Guerra Aliado. tI'31),all1os de reconstrução, '110 en-
d _

.

oçuo.A Ai itu.lc dos Sindicatos diante tanto, só deverá ser feito sob su-i :
--' _

do próximo Tratado de P::Jz. per-visão iuternacional, com a par-
_J WAtsliIllIIIIlIIEIil__III9 •

A Báse de uma Federação Inter- l icipaçâo dos Sindicatos na deter-I- dl!iii!<'!!!i'!:!IlIlI_, iHM-- õl1"l"""S'Fe_

nacional Sindical. ;lli,,:1C10 elos padrões de trabalho,

M
'

P
.

1Ex:�cnci:lS Imediata nos Sindica; afim "(le. não reduzir os padrões dei' Crédito útuo rediotos para o período de Após-Gncrrn vida dos! outros operários. Ie os prolJ]PI1WS de Hcconstruçào no Insistir junto aos governos alia-I. Proprietários � J. rvliorelra & (. laApós:Gllerr:l. tios para que reprcsc n laní cs acre- i
ditados do Movimento Sindicul se-

tânic(}s, iniciou-se numa atslJ1ofeJ'[1 l'i�;;-I() pela C(1nrcrhH'ill, com !Jnde-
(!c g-:ll1dC' cSj1l'ctaliv:l. com uma res llar.. i'xeeutar as recol1Jl",d'l- 1

ill1prc�sãn de profunda sa'is�lção ções ,� Con[e�bncia c para �onvo- ��������.�.�������������������N����$Q��.�*���.�������I�����.�����������������p�'lo f:'lto de [('r sido possível rell� leal' IH:l'alllen,�'_. a Cünfl'rencia Il:- cess(). j�lll prillleiro lugar, t('1II0S o
llll" tnl1[os rej)l'eselltantes do povo,ltl'l'n,vIJnal SHllcal �illt('S de tCl'llll- f,üo de (IS s!l1dicalus reprrsenia:1-
cujos ] ollgos <1;] os de contúto no nado o ano (lc 19 J;j. H'S das :" lt(:iil's l-n 1 das se reun i rem
::\IOYÍ1"l'nto Internacional tinhalll A quarta e última Dl'ebnlç:ilo sô- COI1l �,eus C<llllarddas dos países
sido interrompidos pela gucr'ra; hre a Heconstrnçân do A]Jós-(;ueJ'- neutr,)s p�jl'a JI"sculir e eXmlllllar
com no"o allligo� e11trando na co_I ra S(' refere ú necessid:lde de serelll J� proi)lel1Lls Jllundiais, segundo o
I peraç'io internarional pela prilll('i-Il'd()tad.a� "l!('di(l�b ?ficazes para a ponttl 11(' \ i�ta do homem comum,
r:l' vez, repurttçoes dos palses ltbcrtados, destacando a ;Jecessidade da cria-IForal11 eleitos fr0s presidente� que !"ormn dcportadas ou exil�das dto de UJlla Nova Ordem lia qual
da Cl'll"ã-Bretanha, Estados 'Cnidos e cm virtude. d;.' atIvidades anti-f,ls- �'xi<,ta ye:'nadei,':llllente a liberdade,Uniüo SovIétioa, que entrê\\'allt Clll ('I;.t"., ou sllnpls'llcnte para tnlba- cOl1tm o te1l10r l' a necessidade.
cxercicio em dias alternados: e llwr 11,1S indús1rias nazistas. I l'1ll belo exemplo dl' �()lid'lrieda-
tn;'; vice-presidentes, da Fru;:ça, Concluindo, o Comité proclamou de e que constitue um bom �lUglllrjo
AJ!il;riea Latina e China. :!UC "os trabalhadores cle\'em ter parJ o futuro foi a maneira como
Em seguida, a Conferência }las liberdade de se 'lrgal izarelll em os ,lelegac]os dos vúrios paises (lei-

SOl! a discutir a questão de creden- sindicJto.s; estabeleccr c(loper:lti- xan'ltl de lado (JS preconceitos Da
ciais para .os represellta.ntes de paí- Ylts ot! outra ([L�alqu�r organização escollla lJe uma rcpresenta,ção ll
Sé>S e'(-inimigo" te11..1o-se lllalJife�- II' auxilJ'J mutuo; com liberdade Illitada para o.> grupos do Comité
iado algullla. dúvida sôhre a conyc- de p,llavr .• , liberdade de imprensa, Pr()\'jsóric, qUê estanm separaclos
niênci<l de uma representação, .TIO Jib('rdarlc de reunião, rcligiií.o e desde o inicio ela gUl'rra -_ esqlle-

JJ)1 ()Iljle nlI():. d'JI Itália, BUIglárla e Fin- %socbção política, E que deve ha� cendo a"sim o SCH antagonismo em .--F-O-" -RN,.IT
....

U-R"""'A-S--
...

E---U
.....

T
...

E
......

N-S-I
...

L

..

I-O
....

S"""'-
...

P

.....
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:lnr 1:1. • llla mente, reso veu-se que ver uma adequada proteção em tÇl- b('lleficio da causa comum,
fSSí'S países deviam ser convidados ilas as circunstâncias da yida, selll- Finalmente, o resultado da Con- OURIVEIS E RELOJOEIROSa COlllpan'cel' ao Comité de Credell- prc que neccssúria, para garantir a fercnei::J scrú levar aos governos a
C•

.

f d Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores.,]a15 e, :;e pu! essem emonstrar segurança social e ':conômica de rlelel'nünaç::}o do �[ovillTenlo Tnter-
áque](' org,llIiSllJO que eram ,'eal. todos os cidadães". nacional Sindical de p::Jrticipar Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-
IH t l t d' O b I tear Cordas, vidros para relógios. etc,

I
en e I"t'prcscn <In es os sNlClica- s o serva( ores TJaturalmente plenalllente dn oi'ff::Jnização do lllUll-

tos, 1)oderi,llll ser admitidos na gua, indagarão: valeu a pe·na ::J Confe- do do apos-gllcrra. na qual a gller- .Preços e prospectos com a

]idade <1(, o!Jsen'adores, rêncla, teye- alguma utilidade pra- I'a 11::0 tel'Ú lugar, mas onde ])re- C A SAM A SE T T I
lJ,ll'I:lljH!lI'llltn 1n,Confl':êneia S: em- 1si.ca? fT:11tarei ddar uma resposla., \':lIf'cel'Jo a Paz, a Ordem e a Jus-! Rw'l Semir;ário, 131 - 13S - São Paulo. �..; :;\',1 cm (�,,,�'l!5S()eS geraIs, os !lll, Ul ..creIa e;ramcntc Ulll Iill-, tiça Soei::.!.

� .. ,_,. '.;.. _

CLUBE 12 D

De Arthur Deakin - Especial para ('olllitós t rnbalhuvarn árduamentc.:
O Burcau Interestadual de A Declaração da Comissüo sóbr-o a

Jmprensa Int cnsificução no Esforço de Guer
ra Aliado pediu toda a assistência

De couf'o.rrnidude COI11 o procedi
mente usual nas conferências inter
nacionais, cada item foi objeto de
uma discussão geral em sessão ple
náriu, enviado depois ao respectivo
Comité para exame e a apresenta
ção do relato do Comité em sessão

pleuúria ]lara debate e aproYaçüo.
A Confe:·"'ucia. presidid::J por

]\f1'. George lsaacs, :\1. P., presiden-
1e du Congresso dos Sindicatos Bri-

jan. ,'onvldal];)s Ú próxima C011fe-1
1.-0nCiH ele São Francisco, como

éon-I>eJ['elros c consultores.
A Confurê.ncia estnhr-leccn tallJ

:)('m que o trabnlho internaeion,lll
nüo pode agir com plena cficiêu-

I

cia para atingir os �CllS ob,ietivos,
a menos que seja organizado pa
ra essc fim, findando decidida a

;nstalacfto de um C(lj]]it(\ ,')"cdcl1-

A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral, mais si usai,des
F1DEINE BERGAMO adquirireis um grande bem O
figado volta a sua função normal, o estomago, os intes·
tinos todos os orgãos ga·nharão em equilibrio salutar,
Em sua farmácia ou com o depositário Paulo Derenuasson

& Cia, Ltda. - Rua Major Eustaquio lI/IS.
Caixa Postal, 74 - Uberaba, Estado àe Minas Gerais,

AGOST
,

O QUE E O LEITE HINOS

Confeccionando o seu
tel4no na

Alfaiataria líder
de

CLIUDIONOR OUTRA

O Leite Hinds é um

preparado de be
leza. fabricado à base de

pc-Ie. Pelas suas quaL lindes
o

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

PRÊMIO MAIOR CP s 6,t::50 00

Leite Hinds ::�,� ",';[;l'" os te

cidos eliminan 'o, gT<tdual
mente, tôdas as impertcí
ções, como espinhas. man

chas e CTayOS. Leite) Hinds
constitue um eficiente pro
tetor de sua cútis contra

os raios solares e queima
duras e é ainda um ótimo

Muitas boniflcações e médico gra _i;;
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

fixador para pó de arroz.

1lltUJ !

o MELHOR VERMiFUGO
DE EFEITO SEGUI)Q
f INOFENSIVO AS

COIANÇAS E

E

FARMAC1A ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

C•• Ce..eDtelro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.'42
Ealre,a a d.lIlicfB.
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de vivacidade e energia
- a razõo da alegria
de viver! Seus alimen

tos, verdadeiramente

nutritivos, são prepara
dos com o insuperável

h
DURYEA

G.�;:;;;-;;CR;A
I Caixa Postal, 6-B-São Paulo
I Peço enviar-me, GRA TIS, o livro S2

I "Rece;-fos com Maizena Duryea"

I NOMf�.� __

MAN·ZAN
PARA HEMORROIDlS
Um produto De Wlu

-

I Esta é éi vel-dade!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

modp.rnos, inclusive Sonda lias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

('Tamancaria Barreiros))
MAFRA, 41RUA CONSELHEIRO

. �If)flst!l-PE.FEITOI
\.?);.IT�� V�
� Produto cientifico pàra embelezar o, seio.

Hormo VivOII n.· 1 para 08 .,1011 pequenOll ou flacldoe
HOI1DO ViTo. n.· 2 pena Oti sei08 o_�d.. , volumOllOll.

Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
j_. _ fteá..., IIÜII_. '__"'�.
1IauIIr.... e tia ". - Em Blumeoau: ,,---
San;t_ e 0ttIHt - .... ltaíai: F.,..... "at.
r_e.i...,...

Vida Social Francisco Carlos Regis
e

Arllette Corbetta Regis

têm o prazer de parti
cipar aos paren tes e pes
sôas de suas amizades,
o nascimento de um me

nino, que na pia batis
mal tomará o nome de

FLAVIO
Fpolis., em 23 - 5 - 945

o SEU ORGANISMO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

Vende-se
Uma Casa comercial, de óti

mo ramo, situada no centro.

Um motor el etrico de
4 1/2 H. P., em ótimas condi

ções de funcionamento
Um sítio, em Barreiros,

medindo 70,000. m2 com 2

Silveira PEIXOTO os seus atuais dirigentes, para
(Autor de ""Falam os auxiliar o bando de Hitler,

escritores"). justifica plenamente uma ati-
E' claro que o problema es- tude assim.

panhol terá de ser enfrentado Demais, não se compreende-
e resolvido pelos aliados -- ria a permanência de .um

t.duma vez que não se cornpreen- núcleo nazi-fascista, no mun- Teiegramas re I O�deria mesmo a perpetuação de do de homens livres que esta-
Acham-se retidos nesta }ij,;taçao

um fóco caracteristicamente mos construindo, E a própria Sede endereçados para: __ Catarma,
nazi-fascista c, porisso, con- segurança desse mundo, é a

Rua Yidal Ramos. 52 __ Tomás Do
trário aos princípios. democrá- nossa segurança, que o exige mingas da Silva __ Eraclides Bar
ticos que irão nortear a cons- -- que nos indica a necessida-

ges __ Maria Silveira, R. Rafael Par
trução do mundo de amanhã. de írrecorrível de libertar a

(linho. I __ Hilvan Schumetz, Per-
Não póde haver dúvidas de Espanha do "gang" que a vem

remi _ Maria José Vieira, P. Ge
que a Espanha de Franconão parasitando. (U. J. B.). túlio Vargas __ Telemaco Cordeiro
tem agido como país neutro. O PRECEITO DO DIA -- \Valdemar Schepp, Rua do Sal-
Vária'; vezes o "caudilho" to __ Irene Egvdio, Rua SaldanhaCASTIGO Dr. QUEM COME DEmanifestou suas simpatias pe- MAIS Marmho 34 __ Carlos Bronze Jor.
la Alemanha de Hitler e pela Só é bem dirigido e aproveitado __ Heitor Medina, Dep. Saúde Pú- ELIAS }<'EI::S-GOLn
Itália de Mussolini, a quem, o alimento bem mastigado. Quan- hlica Estado __ Colefaz Rocha, GaL Seguiu para S. Paulo, on-
1·, d b' t a do se carne às preaeos, mastigando '1' R T' E' F' ld

casas.a IaS, eve em oa par e a su Bittencourt 15 -- Emi la osa l- tem, o sr. Iias eungo ,pro- Um estabelizador de bôa-

od e engulindo os alimento" num
ascensao ao p e1'.

abrir e fechar de olhos, obriga-s6 i-adentes 2í Sob. - João Goncalves prietário da importante casal qualidade. .Todos sabemos que o ditador o estômago a trabalhar mais. Como -- Vidal -- Alfredo Schenren --

"!"- nXPOSrçAO)), desta ca- Tratar na «A Servidar.a., R.
f espanhol tudo fez para auxi- conseqüência, podem sobrevir má GTraciano Machado Silva, R Tira- nita.l P 4 t t )I Á

'.

". I João in to ,nes a capi aliar os seus parceiros' do falido digestão. pêso no estômogo e pri
dentes, 52 -- Marocas, Visconde Prende-se sua viagem a

cem-I.

B l'
. , . sid.o de ventre.

1
,.

S f" deIXO ROIDa- e1' irn, ]a enVlan- Livre.se de perturbações digesti ele Ouro Preto -- A 01S1O era im pra de um grande estoque e

.do, tl'?pas pa�'a .�omb':L�er o 11105, mastigando bem os alimentos. de Souza -- Danatelli, Hote.1 L�por- artigos para inverno, com que
exercito sovíético, ]a facílítan- I SNES.

_ _. ... ta -- Gllilhermina. R Crispim Mira vai sorttr aqnele procurado es-
do a remessa de abastecimen-

. --:-. -
- -.......... h•• --_.- h

__ Willy Voige -- Arruela Bucal' -- tabelecímeuto comercial, de-
tos para a Alemanha, já pres- IJEMORROIDIS Tte. Olivério José Carvalho. Fór- vendo destacar-se as mais mo-
tando solícita cooperação aos 1 ca Policial -- Parqueti llgo Keller, -terrias inovações para �omensorganismos da espionagem na- EJt, e�p,cifiC'(J Hotel Central -- José Simplicio e senhoras vindas diretamen-
zista instalados em Madri. ••

d'" dos Santos. Hospital :\[ilital' -- Pa- te das melhores fábricas pau-A propósito é oportuno lem- �/IV�tI til (I'lei dre José Almeida -- Ana Schrarnm, listas.
brar que, quando desembar- e euit« ti.$ Padre Roma 182 -- Cami lo , Guerra, !
cou no norte da África, teve •

f
�

j. Hotel Laporta -- Produtores __
...• ...-",.,....".-.,.-w_"'.,.,.....·_-...�....... --- ...

Eisenhower de colocar pOdero-1 UI eCf�e �� Asp. Adhemar Silva. R. F'ernanrlo

A TOSSEsas fôrças nas fronteiras com V Machado 9 -- Ernesto ?arc�a --

Marrocos, afim de proteger-se! Alherto Machado -- Delvia Minato
contra um possível ataque na- A ação benéfica da Po-

-- Paladino, R. Vítor Meireles 18 --

zísta, com apóio de Franco e mada Man Zan, prepara- Heronc1ino Conceição, Cons. Ma-
da especialmente para to- f'ra lG __ Palace Hotel __ Homeroseus sequazes. dos os casos de Hernor-

Mas recentemente, n
í

nguérn roides, é imediata, alivia

O desconhece, a Espanha foi as dôres e os pruridos,
acalma e evita as cornpli-

O refúgio de Laval e nenhum / cações infecciosas das ui-

esforço pouparam os "tran- cerações e varizes hernor-:
roidais. A venda em I ..dasquistas" para manter a salvo as Farmacias em bisnagas

esse miseravel colaboracionis-' com canú1a especial para

ta, esse repugnante traidor da facilitar a aplicação.

França.
Como se vê, há fundamentos

de sobra para uma interven
ção dos aliados, no sentido de Ipromover a redemocratização
da Espanha. O que têm feito

QUAL
"MA NIJI!A lUZ

KtJtYNO:7
REALÇARIJ

'

fjel) s()rris(}".

RecondUZida ao No bar e no lar
qu�dro de protesores ! li N o T
Porto ato do govêrno da União, í não deve faltar

foi reconduzida ao quadro de pro-I-;;;;;;;;;��;;;;;����;;;;;;.;...;���;.fessores da Escola Industrial de _�

Floria nópolis. a srita. Dinah Ca
misão. filha do sr Oscar Camisão.
O ato foi recebido com geral Isimpatia no largo círcul.o de ami-

Izade da distinta senhonta.
ATENÇAO:

V.S_ viaja a Porto Alegre?
Hospede-se no HOTEL

Estabelecimento FRONTEIRA localisado
no centro da capital. IVrafico Brasil: II
Rua Andrade Neves, lt2.

Ii�.PRECISA-SE de um cort'a'1 Optima cozinha, banhos
dor de papel, paga se além do I frios e quentes.

�salaria rnnimo. 3v 5 1':... ..

Falem an08 bolei
o sr. Ant8nio Borqea,
vro.;
o sr. Arnoldo Régis;
o jornalista Menezes Filho, ex

proprietário do «Dia e Noite», que
se editava nesta capital;
o srita. Maria Eloá Neves;
a exma. sro.. Elvira da Silvo;
a menina Jandíra Pacheco.

guarda-li-

1<ElJltE
aperso/lalidade

de $01/ g(/ffÍGO usando

CREIr/E 1JEI'ITIJL
()

II/VTIf75trl(j{)!
limpa mais... agrada mais... rende mais ...

Nascimentos:
Véra-Lucia

O lar do sr. dr. Hélio Rosa,
promotor público da comarca de

Palhoça, e de sua exma. espôsa, d ,

Gualhertina Soarea Rosa. foi en
riquecido, dia 21 do corrente, com

o advento de sua primogenita, que
na pia batismal receberá o nome

de Verá Lucia,

Foi engalanado o lar do nosso

estimado conterrâneo snr. Solon
Vieira e sua exma. espôsa d , Ib
L Vieira com o nascimento de
s�u prim�gênito. que na pia bctí s -

mal receberá o nome de Roberto.

VIAJANTES:
jeffrey Brissac

Procedente de Por-to Alegre, via

aéreo, chegou a eata capital, o sr.

Jeffrey Brissac.

Dr. António Viana Passos
Acha-se nesta capital, proceden

te de Porto Alegre, via aérea, o

81'. dr. Antônio Viana Passos, deli
tacado elemento de importante
seguradora nacional sediada em

Belo Horizonte.
-

josé Sampaio
De São Paulo. via aérea, c;hegou

à Florianópolis, o ar. José Sam

paio, Inspetor Geral do Cio. �n
terestadual de Seguros. com sede

naquela capital.

A Fábrica de

MÓVEIS BRIiSll

Domingues, Hotel Laporta -- Ma
clame Jale,; Tinoco, Delegacia Fis
cal do Tesouro Nacional -- João

Pedro, Restaurante Iilstrula -- Dr.
João Rilas Ramos. Palácio elo Go
vêrno -- Doval0 Santos, Praça 151l1l'. 10 -- José António Araújo, Rua

I Alves (le Bl·j10. 70.

II·
..

TENHA OS SEUS INTESTINOS
I REGULL\DOS C'OMO UM RELÓGIO

Para bronquite. tos
se e coqueluche. use

PEITORAL DE===

ANACAHUITA
�

,

.'lI_Ui,l_ (pmpostã

agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros

. clientes. apre
senta, em suas

lojas. os novos
modelos para

1945
•

DESPACHAMOS E ENGRADAMOS
GRATUITAMENTE PARA O INTERIOR

•

s, BEcaK
NOVO PROPRIElARIO - NOVft ORGANIZftC�O

Av. Celso Garcia. 174
Fone 2-8635 - S. Paulo

U.J.9.

-
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GRANDE NECESSIDAD]!i DE r carvão teria melhora ainda mais I

ROUPAS - Trinta milhões de ha- 'apreciáveL A atual situação pOde-Ibitantes sómente elos países Iiber- ria ser considerada como satisfá

tados da Europa estão "estatística- tória, acrescentou êle, visto que

mente despidos", em um total de as necessidades estritamente essen-

J 25.000.000 ele pessoas que segun- elas elo país não excedam a !;{.{)(lO

do comunicou o primeiro boletim ou 45.000 toneladas por dia.

do Uniteel National Collection for O Govêrno deseja primeiramente
War Rellef tem necessidade "de- assegurar o fornecimen to às usí

sesperadora" de roupas, sapatos e nas de produção ele gás e às esta

roupas de cama. ções ele fôrça elétrica, e as várias

Atrás do letreiro ele "estatística- indústrias. Embora as fábricas bel-

tem quadrados ele 20 ceutímentros,

A COMISSÃO BELGA DF: I<'OR- que quando reunido" servem para

NECIMENTO VIS [TAHA ESPA- fazer cobertores.

NHA E POR1TGAL - O Minis-
--------------

Aparêlhos elétricos
A Instaladora de F'loriauó

polis, à rua Trajano n. 11, aYI·
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habilita
dos para executar instalações I

de Luz e Fôrça em geral, fOI-I
O neccndo orçamento grá+is e IICovêrno Belga expressou o desejo sem

_

compromisso para seus
I{:le que tôdas a::; firmas iniciem o

�e1'VlCOS.

I{lia de t.rahalho, não mais cêelo que Possui também oficina espe-
9 horas, e CJue não acabem mais cializada, com técnicos profls� Itarde cio que cinco. clevül0 a falta

sionais, para consertos de apa
de carvão e de meios de transpor- rêlhos elétricos, enrolamento
te. ele motores e dínamos, estabi-
A maior parte dos llelga;; está lizadores. ferros de engomar,

sem carvão e qua,;i sem gáN. Yl'C-
fogareiros, aparelhos médieos

quentemente cliyersas famílias reu-
e outros, com exceção ele apa

nem-se para cosinhar a comicla e relhos de rádio.
aquecerem""e por um, momento

diante 'ele um só fogo.
COL8GlOS FECHADOS -- Nu

merosos colégios. em Bruxelas, fo

ram fechaclos de,'ido a falta ele car

vão. Mas as crianças têm rle com

parecer diariamente e entenderem

se com as professoras que lhes d[lo

deveres para casa.

MELHORA A SITlJAÇÃO DO
CARVÃO - A produção diária ele

.carvão na Bélgica que com as gre
ves recentes caira a 23.000 tonela

das. é agora ele 50.000 toneladas. a

mais alta cifra desde a liherta('ão.
Sr. Van Acker, Primeiro :Vünistro,
deu os detalhes em uma conferên
cia ela imprensa em Bruxelas a 23
de fevereiro, e disse que esperava
se que a produção das minas ele

mente despidos" há casos tais co

mo o de uma família de 7 membros

na Bélgica que só tem uma camisa

utilizável para todos seus mem

bros. A camisa é compartilhada em

turnos por ambos os sexos e rle to

dos 08 tamanhos na família, "diz o

boletim" e sómente um de cada vez

- o possuidor ela camisa - pode
deixar a cova onde vive a família.

tro rle Abastecimento Ue 19a, res

ponrlendo a uma pergunta feita por

um senador referente a compras

em países ostrangeiros, anunciou

que a missão belga partiria hreve

para Portugal e Espanha. Suas ta

refas serão semelhantes as missões

'de compras que já operam na Grã

Bretanha e América.
FOR�ECTMENTO DEFICIEl'\

TE DE CARVÃO - O Govêrno

Belga acaba de revelar que na ul

tima quarta parte de 1944 somente

457.000 toneladas ele carvão pode-
riam ser colocadas à disposicâo ela

população. Antes (la guerra, mais

ou menos 5.000.000 de toneladas

eram empregadas no inverno so

mente para 0 aquecimento.
O Covêrrio deu passos enérgi-

cos contra o mercado negro do car-

vão.

, NOVAS RESTRIÇõES

Londres, (B�S) '_ "Hú cinco
<l11<'S passados, a Força Expediria.
ruu-ía Hrit

à

nica, dcsur ien ladu c co

bert" de pó, fazia-se ao largo nos

navios que a aguardavam nas praias
de Dunquerque. Era UIlI Exército
tI('rrrd,l(!tl" - escreve Clam! (;01-
dillg no "Evcn iug Stun dn rd ". "Ob-

J1.,;en'.andO os e�l)('di(.'i()llÚri()S eh�i(ls
.

• ,,. de !adlga t' trist ezu. lllas altuneiros
t' 11ec:ididm:, enquanto marchavam
vara a praia onde H Luf lwaf'It- lurJo
fez puru an iqnilá-los, estava {I gc
ucrul 1,1. R. L. Alcxandcr que havia
�'idl\ !1,l)dt"ldu especialmente pura
:I;!' ,;: " a evacuação. Foi lima das
ÚnLl,!S LUl'd"s que a

ô h- coub« <le
S<'I"[ll'n-il'll' dnrunt o sua hr i lhnnte
l'"I'I'rirêl de militar. llnuvc 1111101 ou

Ira. fia Bil'J1lania onde. quanrío 1J'l
l'('ci:1 que as forçfls lnil àn icu» c in
di:!11a<; (',1:1\'"1111 f'adadas UI) aniqui-
1:III1('l1tl' ru aprlsior amení o pele.!;

I
i-I[HHll'SlS, vh-xanrlr«. 1)1'1' nu-io ,le
uma Ir-l iz manobra, poz a sn lvo ho
llle:)S l' ('1111 hôr-s Llzcntl"-!ls ,11 r:II'l'S
�:1l' as montanh as bi rmanr-sas.
"Xluitos julgavam que Ah-xau.Icr
('!'l. ape,JIIS L!lE tér-n ic-o ('111 t'\'m'Wl

çi),'s e 1l11l' oca mais efil'il'llil' cm

yclinIC!a do que em ataques, mas

estavam rl'dond,lllll'lltl' l'ngnnados.
Ah-x.uule-: realrzou <ligo qlle ne

nhum outro chefe rni litar de torla
�! IlJ\.:tÓ:·Úl ;/1 hpVj�l rr-n lizaclo : a

reudícão incondir-Ional de uma for-
�'a inimigu calelllad:, ('111 qU1,Sl' um
lIliihi'lf\ dr homens, Terc11los dl' rc
tI'OCl'l]er muilo na história pat":1
rlf'scohrir uma bal;\lha 11'1 qllal a

d('IT',I<1 l!:nha sido qu.alquer ;ma!o
gia com '\ vil(Jl'ia de Alexam<ll'l'. Foi
noutro ,\lex<1nlÍl'J' queJll a l'l'ali;'fllJ"
(I prilllC'lrO Alexandre, o (;r;]l1ll!C,
qu'.' g:lnll"l1 a lJablha de Al'hda.

1\1111<1 I'il(',ria alcançada. não pela.
dl'sll'llIidn coragem, lIlas lll'!a HlIflú-

I
"i" "(llljllg;!cJa c 'lll 111!l:l <I(IIJ'il':lye}
pl'l'l'l'IH: :10 dos propús i 1_, lS do i 11 imÍ
go. (' lll- l'01l10 suas a<;oes l)Odel'lanl
';el' lr;lll ... rurmmlas l'lll Y;lnla!!;�lIs.
less(' é, tambélll. (l srgredu d(� ;,UI

ccsso ri" :'-[an'r!wl All'xalldel'. les
de EI-AI:l1lJ('in aos Alpes" - ('ua

l'lu!' Claud (;olding.

A.g�ncla5 ti 1JU�41D<:1f;. em !.OC1o o terr1tórto nac10nal. - llucur-.l no

U�uguiLl l:!.ef!UladoNlt.. dA '" ·u.ri.... nu prloo1paj,8 c1<lad.e& da .lUn6r1ea. Iruropa
" "'trlll1l

AGENTE EM FLORIANÓPOLIS
C A "'" f' O!'l L O B O .ti; C I A. - Rua Felipe 8chmlat. IL ..

N01TOS' e }�
Caixa Postal 14. l' - Telefone 1.083 - End. Telegr. -ALIANÇA

W. SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME
NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

USADOS ...,. - -..-'_ ......._ . -------.......- .............._- -__........_-...._........... - w.-......-..-J'....._.....
•

��;���:�� fR.H. BOSCO LTOA.
nhol. francêl, I . IrAAAi - S· CATARINA
inglê8, etc.

gas tenham falta ele matérias pri-

Imas. cal cuia-se que se recebessem Icombustível, poderiam clar nova

mente trabalho a no.OOO desem-l
pregados. IPH.ECISA-SE mi::; COH [SRTO- .

RES - A Cruz Vermelha Belga, i
acaba ele pedir aos patriotas heI-I
gas que rcunam todos as sobras ele I

lã que puderem encontrar e trtco-

SEUS músculos

doem ? Pegou
um golpe de ar?

LINIMENTO SEDATIVO

I (

........,.__��....,.._.......�

I Os dois Alexandre s
I da história

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU.

LAR DEPURA TIVO

DO SANGUE

ulllilllllll
---'

....,., ..
--

...

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, F,ísica, Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
i:letricidade'; Rádio, Máquina., Mo·
torei, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r:ultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionário.. etc, etc.

o Fígado. O Baço, O coração
Puimões ti Péle. Produz Dôres de
nos 0!'1S0g, Reumatismo, Cegueira,
helo, Anemia, e ,,,,-hortos
InofPDRIVO 80 organismo. Agradável como !icõr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s, P.
('IIIDO H uxtltar [10 tratamento da stntts e Reu-
msttsrnn dR -mvsrna origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914», dada a sua

base, é õtlme auxiliar do tra
tamento da Smlis nrínclnalmen
I,� nos casos em que a via bo
r.aJ é a única nossrvel.

(a) Dr. Benadito Talosa.

........._-_-----..-_._..._-_......_".".--..�_._,.--�

o Estômazo, 0'"

Cabeça, Dõr('A
Queda do Ca-

Atesto que apliquei muitas
vezes o EI.IXIH «914n obtendo
sempre os melhores resultados
DO trrtamema da Sífilis.

lal Dr. Rafael Bartoletil

108 sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-

médica do Centro Espírita

I
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório paro 'O Rua
do Senado, 317 _;20 andar,
RIO de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en

vefope selado para a res

dosta.

Sedas, Case:miras

CASA S•• i 8(OSA.
ORLANIJO SOi� RPB_JLI�]

Rua Conselheiro Mafra, 36 -. loja e sobreloja - Telefone 1514 (r8de interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg,: «�carpelli» --- Florianópolis

Quando o seu nariz estiver en
tupido, devido a um resfriado
da cabeça ou catarro, use
Vick Va-tro-nol que lhe dará
alivio imediato. Algumas gotas
em cada narina, desentopem °

nariz, facilitam a respiração,
c<:mtraemasmucosas_inc'!a- V.CIt VA ·10 ,.OLdas e acalmam a rrri ração. -..

.l1li:

COMPANHIA é4AUANÇA DA BAlA"
hndada em 1870 - Séde: B A' /J.,
(IW}t�NmoS E TRANSPORTES

Clfr.... do balaneo de 1943:

Capllal e reservas , . .

Responsabilidades .

Receita _ •........•.. , . , •....

Ativo " ..............•.....

Sinistros pagos n<l6 IíItimos 10 anos _ .

Responsabllidades ., _ _ , . ,

CrI
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cri

74.617.035,30
11.978.401.755,97

84.616.216,90
129.920.006,ilo
86.629.898.90

76.736.401.306,20

DiRE'l'(ttUl..'S; - 1)1'. Plt.1L111o ""Ultra r� M car...lho. Dr. Franc1JBoo

ti.. 8A " A.n1ll10 Jalauorra.

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Representações

Consignações •• Conta Própria
Rua Pedro Ferreira. 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

SEGUROS DE:
Transporte. Maritimos; FerrO
viários, Rodoviários, Aéreos,
Cascos, Fôgo, Acidentes do
Trabalho, Acidentes Pessoais,
Responlabilidade Civil e \Tida.

Endereço Telegráfico «BOSCO»
.... em ...

e Lãs
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Sinopse da segunda
guerra mundial

('om a. re�cu(�[tl). !n cOl:H.l i cion a;.. �la
,.
sl1o,r�s ..

,. Pesguntais qual é nossa mais sinistra e talvez mais pro
AIE'D18nl1a as Nações Unidas, e in- política ? 1':: travar a guerra no longada pelas luzes de uma cíên
teres,:;ante olhar para trá", para mar, na terra e no ar com tudo o cía pervertida. Cumpramos portan-
1!-n9, quando tudo se inicíou. e pa- nOSSG poderio e com todo o pode- to nosso dever e portar-nos-emos ele

1'8 l}l'f(l. quando a Grã Bretanha rio que Deus nos possa dar modo tal. se a comunidade e o ím

vermancceu sozinha, Sózinha e Perguntais qual é nosso objetivo? pérío britânicos durarem mil anos,
praticamente desarmada, entre a POIlSO responder com uma palavra: os homens dirão": Esta foi a sua

Alemanha e a conquista do mundo, Vitória! Vitória a todo custo, vi- mais bela hora", No mês de agôs
Em uma análise retrospectiva pa- tória apesar ele todo!' os terrores, to a outubro. deu-se a BATALHA

rece que somente a voz desafia- vitória por mais longa e dura que DA INGLATERRA, Até maio de

-dnra de ChurchiJl, gritando atra- possa ser a estrada... pois sem 1941, as baixas civis britânicas no

vós do Canal, é que impediu que vitória não há sobrevivência Reino Unielo foram de 40AoSO mor

Hitler e suas hordas invadissem as "Nêsse mesmo dia 10 de maio os

I
tos e 53.753 seriamente feridos. Di

Ilhas Britânicas em seguiria to- alemães invadem a Holanda e a versas cidades quasi foram arra

do o mundo civilizado e a 111'a va, Bélgica; dia 14 - bombardeio de I sadas. Ataques contra portos, con

mas muito pequena RAl·', que der- Roterdão, sendo que das 50.000 ví- tra a navegação e contra aeródro
rotou a poderosa Lutfwaffe. dan- tunas civis, :30,000 morreram. For- mos; ataques diurnos e noturnos
do assim a Grã Bretanha tempo macão ela "Home Card", que até contra Londres, Os inimigos per
para lançar em plena produção da outubro de 19-1.0 contaria com .... deram 2.375 aviões enquanto a I
guerra suas vastas potencialidade" J .!iOO.oo homens, Capuulacáo da RAF perdeu somente 733 aviões l
inc!ustl'iais. Holanda. A Rainha Guilhermina e 375 pilotos, Em 15 ele agôsto,

18111 fJ3fl - SETEMBRO - dia 1°. a chega a Londres. Dia 15 os exér- aviões foram abatidos e em 15
polônia é invadida pela Alemanha; to" alemães irrompem através elo de setembro foram destruidos ou

.dia :3, expira Q ultimatum britâni- Mosa e a Fôrça Expedicionária tros 175. Mais de 100 aviões iními
co e francês a Alemanha: dia ·1, a britânica retira-se paraoéste de gos foram abatidos em cinco oca.
Austl'ália e a Nova Zelândia ele- Bruxelas; dia 24 os alemães siões diversas no período ele agôs
clararn guerra a Alemanha; dia O, até os portos do Canal. e (lia to a setembro de 1040, pela RAF.
a África do Sul declara guerra a 28 o exército belga captiula, Foi aí que Churchill pronunciou
Alemanha; dia Iü. o Canadá decla- Em junho, dia 3, verifica-se essa fráse histórica: "Nunca no

ra guerra a Alemanha e dia 10 a evacuacâo das tropas Iran- campo do conflito humano tantos
ocor-re a queda de Varsóvia. )Je"se

[I
cesa" e b�'ítânicas ele Lunquer deveram tanto a tão poucos", Ain

mesmo a iórca expedicionária hri- que. São evacuados .. 221.;385 bri- da em agôsto: dia 4, os Italianos
mesmo mês a fôrca expedicionária tánicos e 112.5Jfi franceses e bel- invadem a Sornalilándia brttânica;
brttánír-a sob o comando ela Lord I gas. Empenharam-se na grande dia 16 as fôrças inglesas evacuam

Gort, portador da Cruz da Vitó- operação 22 navios ele guerra brio a Sornalilàndía britãníca. Em julho,
ria, é transportada para l! noroeste tànícos e 355 embarcações inglesas. o império colonial francês juntase
da F'ranca. Ainda em Setembro a A Inglaterra perdeu 700 tanques, ao general De Gaulle: dia ;3, a ma
Lei elo Serviço Nacional (Fôrças 2,-+00 canhões e 50.000 veículos ele rínha real, numa série ele ações em

Armadas, é aprovada na Inglaterra, diversas espécies, sofrendo, ]>01' ou- Orã afunda ou põe fora de ação
para a conscrição ele homens para tI'O lado, baixas avaliadas em ,. importantes unidades ela esquadra
o serviço militar, sendo afetadas [:-1.000 mortos e -lü.ooo prisioneiros francesa que, por extorsão dos ale
as classes de IR a 41 anos de ida- de guerra. Dia fi os alemães for- mães, tentava regressar a França
,Ie. j'\tJ dia 20 de novembro a Ale- çam o cruzamento do Sornme. de e render-se aos alemães. O "Stras
manha começa a empregar minas Aisne e Oise. e dia 10 a Itália de- hourg" escapou para 'I'oulon, da
magnéticas. Em 13 ele dezembro clara guerra a Franca e a Grã nificaclo e. ainda nêsse mesmo dia,
ocorre a batalha do Rio da Prata I1retanha. os navios ele guerra franceses em
com a derrota do "Admírul Graf Discursando na Câmara !lo,; Co- portos británlcos são ocupados,
von Spee", sendo que em quatro muns. nesse me "mo mês, Churclu ll No dia 4, a frota francesa em Ale
dias depois essa belonave é afun- sotenciou: "Não enfraqueceremos, xandria é ímobillzada. Em setem
dada. Nesse mesmo dia, 17. (lesem- neni talhruemo-. Lutaremos no" bro anuncia-se que grandes reforh�1l"('a 11;1 Inglaterra o primeiro mares e oceanos. Lutaremos com (OS ingleses e australianos chegam
cont ingente ele tropas canadenses. confiança crescente e crescente po- ao Egito. CU . .I. B).
A 27, tropas indianas desembarcam I der io no ar, defenderemos nossa

·na Franca. ilha, seja qual for () custo. Luta-
PHJ::\Cil'IOS DE H)JO - ,,\ :'\o-Il'emos nas praias. lutaremos nas

na Divisão Australiana é transte- áreas ele desembarque, lutaremos
rrda do Oriente Médio para a Grã lno,.; campos e nas ruas, lutaremos
Bl'etanlJ,l. assim como o 2° Esca- nos montes. J\unca 1l0S rendere
Ião ela Fôrça Expedicionária Neo- mo,.;. E. mesmo que. coisa em que
Zelande;.;a. �() mês ele ahril oco),- nüo m:re(lito nem 110l' momento,

r�m: dia 10, a p]'il1:eira J)atalha el,�

I
e,;1<1 ilha ou gl'ancle pi.lrtcc ele1<: fos·

.0;al'Vlk. O" c]estrOleres mglese;.;- :,c ,;uhjugacla e recluzlcla a fome,

"Hani:v", "I�I()tspur", e "Tlunter", 'I nosso império além elo,; mares, ar

destorem sei;; na\'ios ele .-;uprimen- mado e protegido ]1ela esquadra
tos e um nado ele munie:ões inimi- i hritúnicCl. continuaria a luta até

go,.;, danificando dois outros (les- que 110 bom tempo ele Deus. o ,",0-
tróieres; dia n, segunda hatalha de \'0 :\lunclo com tôcla sua energia e

?\arvik com destnüc'áo ele mab no- seu poder. aYél'l.ce ]lara o socorro

Y,= clestróieJ'es inimigos: dia IS a e a libertação C!O yelho mundo".

fôrça expeclicionária britânica de- Em 18 de .iunho, Cl1ul'chill. ainda
.:-:emharca em .:\arvik. na Nn1'ucga, falou: "Tôda a fúria, l' o poclerio
e dia Ul ocorre os alemães In- 'do inimigo rleyem muito logo se

vaelirem a ,",oruega c a Dinamar- voltarem contra nós, llitler sabe
ca com a ocupac.,ão de ('oj)e- que terá ele abater·no:.; nesta ilha

nhague. Em maio, dia 10, () "1'. ou penlerá a guerra. Se pudermos
Chamherlain. re::;igna ao posto )'esistir a êlp, toda a Europa po
de primeiro mini,;tro OSl·. ('11m'- derú ser liYl'e e a vicia elo mundo
chill f () r 111 a um no\'o ga)Ji- poderá ayanc:ar para as· terras
nete. Ao tomar posse, ne,;se dia, cli- altas, amplas e cheias de sol. Se
l'ige-se ao po\'(J lJl'itànÍC'o. mi C'ú- falh<ll'l110S, porém, todo () mundo,
111m'a elos Comuns, eXjll'c".;sanc]o ('S-

I inclusÍ\'e os E"ta(]os l 'nielos e iu·
sas palavras que ficarão 11a hist6-1 elo "quilo que conhecemos e esU
ria: "Não tenho nacla a oferpce]' se-

, mamo::;, afunclcll··se-[\o no abismo ele

Prirneiro

,.

r
I
"

19�-5
Paris

Renascida
. .

Inspira

novos

SCHIAPAREll.l, a

imaginativa Schiapareili, a

famosa costureira parisiense,
combina o vívido colorido
do Curex Black Red com seus

vestidos de soirée "Torre
Eiffel", .. seleciona quatro
outras dramáticas, empolgantes
tonalidades Cutex, para
acentuar a moda post
libertação, apresentada em

sua primeira exposição de
modelos, desde a queda de Paris.

Red

J. W T.

o santo do dia
Confecções

de

Gravátas
st. Agostinho, Arce
biSpo e Confessor

s. Gregório Magno resolvera,
quando ainda abade do mosteiro
no Monte Célio, ir pregar o Evan
gelho aos Anglo·Saxões. Mas, o

povo romano liIe opôs à sua via·
gem. Assim, tendo aído elevado à
dignidade de Sumo Pontífice, man
dou a Agostinho, abade do con

vento beneditino de St. André,
com 39 companheiros paro ali ilhalil
britânicas. Chegaram. em 597, à
Inglaterra. onde encontraram o

rei Etelberto de Kent, espôso da
princesa Berta. Esta, sendo filha
de um rei franco. era católica. O
rei, porém. primeiro, não quís sa

ber nada de uma religião nova;

permitiu, todavia, aos missionários
que ensinassem a doutrina de
Cristo e, até, pagou-lhes o susten'
to da vida. Comovido pela pureza
de vida dos manjes e pela carida
de dêles, fez·se batizar ainda no

mesmo ano, Pouco tempo depois,
seguiram o exemplo de seu rei,
10000 dos seus súditos. Agostinho
que Ja ere bispo, escolheu como

sua sé a cidade de Canterbury' O
S. Padre reconheceu 08 méritos do
zeloso apóstolo, enviando·lhe o pá,
lío arquiepiscopaL A obra de Agos
tinho ganhou em valor por qUe
foram manjes ingleses que contri
buiram grandemente para a pro
pagação do criltianilimo no conti'

I nente europe\,l. Fazendo uso dos
direitos especiais concedidos pelo
Papa, Agostinho organizou a hie-

I
rarquia eclesiástica na Inglaterra.
Morreu 008 26 de maio de 605 ou

607.

I Camisas, Gravatas, Pijames

I
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILA NEA - RuoC. Mafra, 9,

Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLIS

médi<l, i()]'nada

-

F'ARMACIA ESPERANÇA
•• Farmaeê.tleo NILO LA tJS

___""ISo " Ntr.I1�'" - Bom_pa_ - ..__

Arttcoa olIo Ioorraella.

As balanços que trazem o garantia
na propria marca, tradição do parque

industrial brasileiro,

Outros afamados produtos COSMOPOliTA:
• APARELHOS SANJTARJOS EM FERRO ESMALTADO

FOGÕES - AQUECEDORES VALVULAS AUTO_
M,tTICAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA

REPRESENTANTES NESTA CAPITAL
Stodieck & Cio. Ltdo.

Praça 15 de Novembro, 1 - 5' andar

BALANÇAS

- $ s

...

c
FESTAS DE MAIO - A PARTIR DE 7 DO CORRENTE - A "CAPITAL»
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Churchill foi
mente do

UIn instru
destino

Lo?dr.es. (B. N. s.) - "Exatamcn-I que o seguir-am de perto na jorna-
te há CWC\) anos passados o

sr.,
da para a \'ilúria.. Seus discursos

Chnrchil! tornou-se "Premier" da Fnrum mais do que br-ilhantes, e

Grã Bretanha em tempo de guerra, seus, comentários em torno dos
e a noite que devia durar mil anos ncont ec in.entos jorrnvaru luzes atra

deitou seu manto de sombras ás "és das quais seus compatriotas po- Iportas da Nação" -'- escreve o Eve- dium ver as mudanças que se pro

ning Standard" em artigo de Iun- cessaram uo cenár-io mundial e o

do. "A ürã Bretanha enlrentava en- papel que lhes cabia nele descm
tão os seus dias de maior dcsespe- penha!". Deante da mais poderosa
TO e necessitava de um homem que cunccntração de poderio hnsl i l que

pela fôrça de sua própria pcrsona- o mundo jú havia visto, estcndcn

Iidude e coragem pudesse incutir do-se da Noruéga ao litoral ,,"ran

eiu seu espírito a vontade de resis- 1'('8 rio Allântico. Churchlll orgu-
t ir e vencer. () momento .nào . era nizcu suas defesas e tomou medi

para hesitações, e o PI)VO br-ituii- das para r-nf'rentur uma guerra ('IH

eo voltou-se cheio de fé para Wins- que seu ,país lutaria sozinho ... Esta
1011 Churchill. Para muitos que se Xação tem uma longa história de

encuntrnvam distantes desta ilha lutas e glorias, mas nunca havia

sitiada por

l.11l1
poderoso i.nimigo

I
tido um representante mais "alio

pareceu que Church ill vinha só- 50. Corajosamente este homem as

mente presidir as cerimônias IiI- ruiu urna responsabilidade que pou
nobres do povo, mas seu primeiro I cos antes dele haviam sido cha
discurso foi de vitória. "Perguntais l rnados a assumir, e .cumprhr-a ple
qual I) nosso objetivo" - disse ele l)lamente. Enquanto houver uma

" ,1 • I
I 1 I'

-

- e eu vos responuo com uma so
I ng aterra o .nornc e as rea izuçoes

palavra - vitória, vilória a todo I
de Winston Churchill serão sempre

custo, vitrn-in a despeito de todos Ierubrudos. Aqueles que vir-rem

os tcrr-nrcx, vitór la por mais longa I
após ele. nele verão um grande li

(' árdua que. seja a :slrada a tri-I de.!" .dl'sta :'\aç:1o, um S(.)ldadO
(' esta-!

lha!" para ati.ngi-Ia. Era esta a m- dista, Icmbrundo-se ('OllJO os gran-I
cr ivel tcmeridadr-, �J ilHloll1aYc.1 \'on-! dcs soldados c os grand('s l'sl<Hlis-!
tade deste homem em llHUO de tas de todos os

í

cmpos. QUl' (de IJ!HO. A estr-ada foi realmente longa permaneça ']J0I' muito tempo ("OIUO

árdua, mas Winston Churchill 1110S- o objeto v\vo de .noxsa gratidão e

trou () caminho, inspirando pela afeição" conclue o "Evening
palavra e pelo exemplo aqueles Standard".

I Estabeleci"mentOD E
Gráfico Brasil

I NIt:ANOR SOUZA

I
Trabalhos Comerciais
Impressão (1 côres

Composição de livros e

Jornais

Téses e Me rnoro is
Doublés a tricromias

Revís ros - Avulsos • Caixas
Estojos, etc.

CARl DIAZES D
----H-dj�E----------2-a--f-e-i-r-a---------H-O-J-E----

A's 7 L2 horas
e o sucesso CIJ:n tir: ú 8 :

A espiã de Argelia
com James Mason, Carla Lehmann e Enid Stamp

CINE JORNAL BRASILEIRO Nac. Coop.
FOX AIRPLAN NEWS '27x36 Atualidades

Preços Cr$ 4,00, 2,00 e 1,00 Imp, até 14 anos

CINE «IMPERIAL)
A's 7 1/2 horas

Sessão Popular. Unico dia de Exibição
Um filme que prende atenção do espectador de3de o início

o seu sensacional "climax":
até

Ao servico do czar
,

com Richard Wdem
ENFRENTANDO O PERIGO Nac. Coop,
Preço únieo. Cr$ 1 (lO Imp. até 14 anos

�. � � '�,

Amanhã no Odeon, às 5 e 7,30 horas
SESSÕES PARA-TODOS

Defensores da bandeira

'f:o.\\M V1RCr..J �OA�C�(� lVETZEL INDUSTRIAL
JOINVILLE

o sabão

- ,

FILH·A I MAE I AVO I
T'o o as devem usar a

fi (1J!l.mj IJ!S ii ân'�
(OU REGU LADOR

A MULHER
VIEIRA;

EVITARA DO�ES
Cólicas UterinasAlivia as

Ernur e gu-se com ventazempa
r s ellHüheer 8.8 trregute rtdades
dHS Iunç õe- pertórttcas das se

nhoras É calmante e regulador
des!'la;.; Iunções.
FLUXO-SEDATINA, pellt sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Dpve ser usad» com

confiança.

IFLUXO SEDATIN.-\ en('."I�!'tt-"e

:::::�:_::::::::::::::::�:n:l::t:O:O:<:,::p:6:r:t:e����::�������1

Quer receber ótima surpresa?
que o fará feiiz! e lhe será
de valiosa u tiliddda! Escreva

De �lontevidéu ao I SRS. DENTISTAS II
a ��;:re;i,�_C�:��d:O;:Qki�4: I

I
Rio a cavalo I Executo qualquer tipo de

.....-------------..:

I dentaduras, pontes em CONTRAEstá entre nós o sr. Blas,

louro
ou palacril. Conserto

I Cortes, cidadão uruguaio, que I,

I
dentaduras em 2 horas

Acsita encomendas para o ínterror do Estado

I
faz um raide a cavalo de Mon-

apenas.
tevídeu ao Rio e cuja finalida-

" (ONSTANTINO SERRATIHE IRua Tiradentes n", 10 ••. Florianópolis •.• Santa Catarina de é a de presentear o sr. Ge- I
,

Júlio Vargas com um finissimo I
Rua Duarte Schut e l -11

·1
11av'lJo ofertado pela Sociedade '

.....
..

I Gaucha Elias Regules e de ou

trO ofel'pc:ido pela Sociedade
:\Iédico y Veteri.nc,ria de l\Jon-1
tevideu à Sociedade de Medici
'ta do Rio de Janeiro.

O sr. Elas Cortes esteve em

nossa redação aconipanhado I
pr-lo sr .. j, h'aro :.\Jaia, prefeito IinterülO e em palestra deu-nos
0<; l'ormen ores de E na missão.
O presente ao S1". G.etúlio Var

gas é um complemento a um

anterior, feito pela mesma eln

ti.dade, e que constou de um

valioso apero de 1110n taria.
O "raid-man", sr. Cortes, él •

porüldor rte diversas mensa- PrecIsa-se urgente
g�ns de Por�o Aleg_re para o Armações e caJeirns rara um No bar e no lar
RIO ele JaneIro e Sao Paulo. salão de barbeiro. Informações K NO T
Em sua palEstra mostrolJ-se nestA Redação não deve faltar

admirado do progresso brasi- _

leiro e falou com calor das 1'e

laçõ'cs brasileiro - uruguaio,
povos que têm um destino co

l1lUlT: 1180 história da Amér:ca.
O '21'. Blas Cortes, que pre

tende estar amanhã em Cu:-iti
ba, dGix�, per nosso interulI-'
dio os seus calorosos agradeci
mentos à Prefdtm'u e ao co

mando do 13° 13. C., onde esti
veram guardados os dois ani
mai·.:; reellcionac1os, peJo C�l.tí
"ante trato recebido. (Dô Jor
nal de .Toinvile, de n-5-(45).

o magneto e um elemento vital
para o bom funcionamento de um

C']olor! WICO - ma9neto de con

fiançu - oferece as mais notá
veis característkas.

COMBIIJA O CEREBRO CANSADO

Se V. verifica que esquece os

pontos dados ern ai.Ia. se V. sente
Sll0S cnergtas decrescerern E se

fadiga ao maís leve esforço físico,
lembre-se do seu cérebro. O
Cansaco cerebral é a causa vital
ele tõdas as perturbações cujos
sintomas são: insônia, perda de
memória, dores de cabeça. máu
hUIT10r. esgotamento nervosd
por t"xcesso de estudos ou de
Cl1_vcrs()es. perturbações dos or

,gcios das secrccões, etc. Si V.
comecar a sentir um ou todos
estes sintomas. recorr-a írnedtata
monte aos FOSFATOS HüRS
FORD.

FOSFATOS HORSFORD contêm
em sua fórmula: sàis de Magné
sia, Cálcio, Sódio. Ferro e todos
os rosratos Incüsperisáveis ao per
feito runctonaruento do cérebro
e dos nervos. FOSFATOS HO
RSFORD produzem e Iertos ra

prdos e excelentes c o ln tim

vidro apenas.

STANDARD

----------------------.--�

GRATIS!

TOSSE,
BRONQUITE

o mElHOR DOS mELHORES

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Você.

está auxiliando o seu prooomo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópolis.
---_._- --

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
\'" }�'rZEL INDUHTRIAL-JOINVILLE (M�rCll

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E OOM RAPIDEZ

elA. regisl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
o.. �ervlço8 de Clínica Infantil da Assistência Munid!,lIll • Ho.pltal

.�

,

'Ide Caridade

CUflllCA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULT05

A_MBns os SEXOS - HAlOS iNFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS Hio, �5 (A, N,) - PO!' ocasiao x.8d()J' gl'l'IlI;lJ1ico, dcspediaruos da:; ICONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46 das h onu-nngeus prestadas ao Mi- escolns os professores eixístas, fe-
RE5>,: R. Joinvil e, 47 _ FONE 1648 n ist ro da Gucrra, na Federação dos ,

...
'll'l1lHl�

as... nrgaIl.iza.çúcs lle.
f'alsa

IEmpregadns em E1lIj)I'l:Sas nodo- íh-�dil'("lcía rins e ix ixl as e punha-

DR. SAVAS LACERO,A. vim-ias. o :\linislro Man'ondes Fi- 1110S l'óru da lei os sequazes do Ei-
M 111(; prnf'er iu vibrn n tc discurso, que xo. i'"t('S ('$.<;e-; que mostrnrum a

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.ríz _ Garganta. rr-sum imos , a sl'gllir: Dcpnis de re- no,sa i nflcx ivr-I .Ice isâo de exccu-

DIploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia. uumornr inÍC'ialnwnle que ha qua- l ar :� nossa política de conservncâo
CONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fon e 1259. si í

res anus entrávamos cm guerra nacioun l contra quaisquer O])S[:'l-
RESIDf:NCIA - Conselheiro Mafra. 77. contra os agressores naz.isues c que culos e qualquer advcrsúriu".

meses antes haviurnos tomado po- () \lini,lro mostr-a. depois, como

sicào Clll consouuncia com as de- ,Íllstn!J1Cn!e no momento em que o

mais rel'úIJli":lS cio continente, 1'0111- pl)llr!'!o do Eixo albngira a sua cul

pendo !'e1a�'(j(,S com os países do minánr-iu, Iôru tambern o momento

Eixo, diz: da rcsnluçúo e salienta a tarefa que
"Enquanto o povo ln-asilciro pe- coube ao Ministro da Guerra no,

la voz do Presidente (;etúlio Var- preparar a defesa do país e mais

gas assim marcava para sempre o tarde 10<1 ()rg�H1,ização das fôrças
Sl'U lugar 1111111 d()s campos em que hrasi lciras (j'.'le combateram na

enlão se dividi.rm as preferências e Itúli�1.
se del'iniê! () carútcr de cada um O Min isl r'o Murconrles Filho r.on

dos membros da comunidade in- cluiu o seu discurso com as sezuln-
ternacionu I, ao !lI esmo tempo no- tes palavr-as:

,.

vax l' j}e�,!da� tardas se inpunham ] - "Quando vemos destruída a

a vossêucia, senhor \finistl'o". Imúquina infernal que se propuzc-
() orador sullcnta que assim

cO-I
ra cscruviznr milhões c milhões dPImo H ruptura de rclaçóes .COIll

o Ei- criaturas humanns e impôr. ao uni
XI) 'nãl' I'oi 111('1':1 lroca de cortcz ia, \ crsn a ft>i da fôrça c da ojn-essào,
Ianrbém a gucvru não poderia ficar nós agradecemos a Deus o ter pre
numa ,1H'ra phl'licipação simbó lica

l
scr vado o Brasil l' i lurni.narlo os

do esforço alheio. nossus chefes militares c civis em

- "Para nós - disse - a decla- toda', as inúmeras vicissitudes ((ue

ração de guerra ii Alemanha e à precederam e acompanharam a

Húl ia quer.iu di))('l" verdadeiramente conflagração. Dentre esses chefes,
guerra L' contrihuição efetiva r!e . YO'iSl'!1(';'l ocupa um lugar de honra
homens e maleria is para a luta.] pela dcrlicuçâo que poz no cumpr-i
Tal foi sempr-e () pcnsnmcn!o do' ')Wl1 ln de seu dever de soldado e

Prcsidcn!c- Celúlir) Vmgas cuno Ie- de hrusí loiro, assim como pelo seu

gítimo intérprete de seu povo e tal i brilhante êxito na execução da
foi a missão atribuída à cOl1lpetcn-/ grande e árdua missão que lhe foi
ciu, a'l zt-lo e a uccndrado paí rio-] conf'iuda : a de fazer com que o

t ismo de vossõncia, semho r general, I Brasil cstivess e pr-esente na Euro
ao tl'ansf()l"l1lar (';11 lermos de reali-j pa, ao ludo das Nações vitoriosas,
lidude no que diz respeito às nOS-I como defensor da nossa intangivel
nas fôrças til' lerra c it direção dai

soheranin (' como se'l11Í'nela vi!iiihin
maior parle da nossa cau)acid:ade te e avanç'"da do nosso continente
de abcr.ue c defesa Ú. idéi,l da nossa

I
e como süldados das Amé.ricas �w

entrHch na cO'lfLigl'il"âo", serviço dos supremos ideais de
O \[!l1iStTO :üarcunt!cs Filho. '1�-1 Justiç',l, de Liberdade e da Delllo

sin;'lla, a seguir que a tempestade I craci.I"."iii) nos Sllrpl'l'pn(}.cu (' qur IllllítD ,"--· ....... 'c....... ......,.,_.. - m -..w__....�

antes de nos alcançar a crisl' jú � ..... _

1(;lllÚrambs as pl'(l\'i(h�IlCias neces-I
sanas paru ]Jl'ott>gel'n()s, Quando I'Hitler - disse () }Iinistro - se

:lpor!craY<I da '.UH incruenta primei
ra cO!1quista, em ln;{S. u govérno
do Pn'sidliltc (�i'lú!i() Vllrp!s dis
.solvi" os organismo hi!lCI'islw; e

fascistas, ao lllPSlllO tClllpO que dis
pel1súvamos a presença do Emb,li-

IndicadorMédico
DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cí rúrgia e g'inecoloeta

Hospital "MiglJel Couto"
mIRAMA (HAM()NIAl - Santa Catar-ina

__----------__--

DR. ror.vnono S. THIAGO
Clínica JUéIlica em Geral

Doenças <lo coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e críaaiças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIA::\lENTE: das ]5 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. A SANTAELlA
(Diplomado pela Faculdade Nacional' de Medicina da

Universidade do Brasil), Médico 'por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal,
CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS

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

Residência: Rua Alvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.
----- -- -------------------._-------

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sallson. do Rlo de JaJlelro

ESPECIALISTA
DQenças e operações (',os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu
da bôca fendldos de nascença)

�SôfagOSCOpia, traqueosccp;a, broncosr,opia lJara rNirada de corpos estranhos, etc,

COXSBLTAS: das 10 à8 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

DRR SETTE GUSMÃO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E IJO

HOSPITAL "XER�U RAlIfOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S1\o Paulo - Ex-esta
giário do Instituto "Clement.e Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLíNICA GEl�Al, - Dl1\GNóSTICO PHECOCE .Ili TRA'l'A;'\UÇ�TO li,SPJiJCIAI,rZADO

DAS DOENÇAS DO APARíilLHO RESPIRATóRIO_
OPERACÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Dlàriarnente, d;;s 3 àB ü horas. CO",SULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18.
RESIDl1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Tel. 742.

'

f\JEVES
�edico elpedali"�1!! em DOENÇAS DOS OLHOS

L.U;_"",'Ó \'Se Ap.erfelcoa.mento e LoLg. Prf,�l('(' ü,) i\..Q ('i(.! Janetr",

tJOl'ltIUL'l'A.8 - I'ela mADbl.\, �arI"m_te d... lD.3Dàil12 hl', à tarde excepto ao.
"'baoOlll, ã .... lE.1I0 ih. H; bor.... - CeNSULTORIO: R1IIJl .Ido Pl:Jlto a. 1. 110" ....110

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - AUrA CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
uslstente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof, Alipio Correia Neto.

CirUl'gia do estômago e vias biliares, intestinos 0elgado e grfrSSO, t.iróide, rins,
próstata, bexiga. útero, ovários e trompas. Varicocele, hldrocele, varizes p hérnia

CONSULTAS:
das 2.. 6 boras, à Rua Felipe SChmidt, 21 (altos da Casa Paraiso). TeL 1.698,

RESID:€NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(.!)lnlotna'-''' ""Ip 1"3(>"ln,..1" N"" rle Medicina da UnlTeretdade do Brallll)

k-Interno do Senrlço d", Cltnlca Médicll do Professor OaTaldo OllTelTa. médico do

Departam@Ilto de Saúde

llLlNICA II1!lDIlJA - .OIMt1u IDtel'llll8 de adultos e Cl'1IlllÇUl. CONSULTORIO

• KMl8IDlIINCI.A: Rua FeUpe SchmJdt D. 38 - TeL 811. CONSULTAS -- Dsa 18 b 111.

INSTITUTO DE DlAGNOSTICOj Dr. Newton d'Avila
CUNICO -

OR DJ'ALMA Operações �- Vid� Urina;ias -- Doen-
g çal dos lntestlnos, reto e. anus

MOELLMAN N
-- Hemorro�da". Tra.tamento da

cobte ameblana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho,
Consult: Vitor Meirele•• 28.

Atende diariamente à. 11.30 hs. I.
à tarde. dOJl 16 h•. em diante

R••id: Vidal Ramo., 66,
Fone 1067

Formado pela Un1..-eraidad. de o.n.bra

Com prAtica nOl' hosp!ta1ll- europeUJI
CHn1ca médica em cera!. pediatria, dcen·

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

PJ! do t!l1IItema nerTOIO. aparelho I'enito
urinAria do homem • da mullier

a.tate. T6CJl1oo: DR. PAULO TAVA.B;Il"
Cura0 d. Radiolog1ll Cl!nica com o dr.

Ilanoel de Abre!] campanarl0 (I!Ilo PIlU'

Icn, EapeclaliZa.óo em Hll'1ene • SaMe

Pl!.bI1ea. pela Uni..-er.idad«l do Rio IH la

�lro. - Gabtn�tf).dI Raio X - ElectIrl>'

car�lf�la clInica - .MetabollImo ba

AI - Sondagem Duodenal - GabInete

dI f1IIIoterapia - Laboratório c1. micro.

oopla e g·ntillRf' clínica. - Rua r"'!'ruIn110

lúc!u!!to. g. rtLne 1.1911. - i'lor.l.lm6poU.

� I O,.topeiüa. ClbIJea CII 0Ir1u1rla
to rorax. Partoe • .oealM C. .....C!r....

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
ruamente du 11 Ui 17 horu. RIlIIJIDaN·

CU.: Alm1nllIt... A1Y1m. AI, ro.s '1ro.

ALVARO· llAMOS
CIRURGIÃO-DENTIST A

R!!a Vitor Meíreles, la

NOVO HOTEL
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

I :JIOLÉS'j'L\S nos RI'XS E C01U.. ('AO
O TOXIC .\ RDIl'M tôdco (os rins e (lo.conc:ão �'m��0 � be

xig'l. ('" 1'in:" é':' :1ef·'ite.�. '1'0:3s, cólicas renais: éllUlenta as ·urina.>.
Tira PS incl1a!'óes elos pés e rosto, hidropsias, falta de ar, palpi
tações, clôrcs do cüraç'ão, asma, bronquite asmática, artél'io-es
clerÓse.

rOINI- a�JOUR

nEll[ÉDIO DAS SENHORAS
}.:; o Wnico útero-o\l"ár.io SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas, re

gulador das visitas, elas cloenç'as do útero, ovários, evita as hemor

ragias, antes e depois rIo parto; contra todas as enfermidades das
senhoras de qualquer idade.

LESÕES ])0 CORAÇÃO E ASJUA
Use a CACTTJSGENOL especifico contra hidropsias; pés ia

cbados. falta de ar, palpitações, abatimento elas veias e artérias,
bronquite asmática. sifilis e reumatismo, lesões, c21l1saço, urinas
escassas e dôres no coração, pontadas nos rins e inchações.

AOS FRACOS E CONVAJ,ESCENTES
Devem usar o STENOLINO que faz engordar, aumenta' (1

vigor dos músculo's e dos nervos, Fortalece o sangue nas pessoas
anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes cor1

pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas, Un

gua suja, Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a con

valescença é rápida,
SíFILIS·PÉLE·REUllIATIS1UO

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sífilis,
eczemas, tumores, dartros, espinhas, fistulas, purgações, feridas,
cancros, escrófulas, reumatismo. - Único depurativo que UmlYl
o corpo, tonifica e engorda, - Depositários: ·todas as drogaria';
de São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

Em sua toilete ,Íntima sómente o l\IEIGYPAN, de grande po
der higiênico, contra mole:'>stias contagiosas suspeitas, irritações
vaginais corrimentos, moléstias utero·yaginais, metl'ites e toch

sorte ele (loenças locais e grande preservativo.
Drogaria PACHECO, Rio

Aceitam-se encomendas

BAZAR DE MODAS
(onleções -- Alta costura

Ncvidades

Rua Felipe Schmldt, 34

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

---_....._-----_..,......�--- .

-

�!� �\t\iW�:'"(�l,�'w���.
Comprar, vender ou aluga,

só no

I ft SERVIDORA I

I, [Q maior organização no

gênero neilta capital J

Rua João Pinto. 4,

Fone 775.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. das criançalil

Laboratório de, Análise.
clínicas.

Consultóri'o: rua Felipe Sch
midt. 21 [altolil da Casa Pa.
rai.o]. das 10 30 ás 12 e das

15 àll 18 h•.
Residência: rua Villc. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual]

EMPREGADO
Auxiliar de escritorio, com

noções de contabilidade. en

contrará oportunidade em uma

Empresa. com escritório nesta
capital, Escrever carta do pró
prio punho. endereçada ao cui
dado désta redação, para «Au�

I xiliar de escritório., dando re

lterências. Sv-4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GESTO TRESLOUCADO DE UM JOVEM U LTIMA
O gral. RitteT' Von Grein, subi

títuto do marechal Goering no

comando da «Luftwaffe», su ici
dou-se no sábado. ingerindo cia
neto de potássio, no hospital de
Salzburgo.

A sociedade florianopolitana foi, to com a carta. um relógio pulsei
ontem, abalada com uma notícia ra como lembrança e presente de

que a deixou profundamente con- seu próximo aniversário.
trrstada: o jóvem Nei Ferreira dos Entretanto, uma terceira carta

Reis suícidára-se. foi encontrada na carteira de Nei,
Nossa reportagem se pôs em juntamente com outros documen

campo em busca de dados posítí- tos e a importancia de Cr$ 787,00
vos afim ele melhor informar seus em papel, bem como algumas fo-

leitores.
'. tografias. Nesta terceira carta, da-

A Yí'rÍl\lA tada ele 15 elo corrente. e também
Procurando obter informações endereçada a seu amigo Francis- O sepultamento da inelitosa víti-

precisas, solicitamos ao Delegado co May Filho. Nei manifestava ma foi efetuaelo ontem à tarde, no
Rosa no-las fornecesse, no que Io- suas despedidas. o que prova que

I
cemitério elo Itacorobí, com grau

mos gentilmente atendidos, graças já haA alg�ml te�11po .h�via. delibera- de acompanham:nto, pois que �ei

à maneira à sua reconhecida ama- do. por termo a existência.
.

era muito relacionado e estimado

bilidade e maneira atenciosa com Muito embóra o suicida não hou-I nesta capital pelos seus dotes de

que trata os homens da imprensa. vesse determinado precisamente a coração e caráter.
S. s, nos informou, atendendo

Em Curitiba
,- S I II Atlético 4 x Agua Verde O.

O on Vieira e
I Ib L. Vieira Em Porto Alegre

II participam às pessôas I Internacional 8 x Força e Luz o,
de sua"s relacões o nas·

I
--

as instruções da sua bula. Parmint I cimento de seu filho Em Belo Horizont�
ROXY Hoje, 2a.-feira, às alivia prontamente os aborrecidos Roberto, I Cruzeiro 4 x S. C. Uberaba O:

17 e 19,30 hrs. zumbidos dos ouvidos. As narinas , ...< ocorrido ôntem. --

Harry Baur. Georges Rigaut, Rika ções". b t'd d
. �

I dRadife e Jaquelino Laurent em:
o s rUl as espe]am o catarro, a

I � Fpo!..:....·.s:.. :'-.8_!.e_...�aio de.945 Em Salva or
� TURBILHÃO DE ARGELIA respiração se torna mais facil e .�. -� Vitória 5 x S. C. Bahia 3.

(Sarati, o Terrive I) cessa o desprendimento do muco �_::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-:-::::=::::::::=�..:.::.::::.:::..,.:__:__:::.:_-=-:._:==::-_.::..:-
Um drama de intrigas, paixão e CASA MISCELANEA distri- nasal na garganta. Parmint é agra- Irmandade' do Senhor Jesus dos-odio. vivido no bairro baixo de

CASBAH na ARGÉLIA .. ,

uidcra dos Rádios R. C. A. davel ao paladar. As pessoas que

Impó;>rio até 14 ano. Victor, Válvulas e Discos. sofrem de aturdimento catarral, P H I d ." "d d
,.

__P_r_eç_u_s_C_�_2_,4_0_e_2_,o_0 b_R_u_a_C_ú_n_�_1_�_i_ro__M_af_r_a,_9__fu_r_�_b_�_._p_r_O_Q_n_d_O_ê_�_e_r_�_�_._� �ssos e ospita e Larl a e .

I

tlle:'ItrlQlln.111 :�::::D::�t� �t:�et�::��;YÍ��t�t��f����::;�laJi;
\I�III rI': roi]III iii E���1��i;:��:�ii�11#�5;:����I�:!��:���=

Adjunto Secretário

nossa J1rimeira pergunta, tratar-se

do jovem Nei Ferreira elos Reis,
tendo sido funcionário da Inspeto
ria ele Veículos e. ultimamente,
trabalhava no Instituto de Aposen
tadoria e Pensões' dos Comerciá
rios, Delegacia de Florianópolis,
como escriturário. Contava 24

anos de idade e era natural ele Rio
do Sul neste Estado, e residia na

Avenida Hercílio Luz, na casa da
sra. viúva República Selva Gentil.

OS ANT};j(,EDENTl<JS DO 'I'RES·
JJOUCADO GESTO

Nei, sábado último, prepara-se e,
à noite, fôra para o Lira Tenis

Clube, para participar da "soirée"

que era levada a efeito.
No decorrer ela noite, dançára

ínumeras marcas, não deixando
transparecer o que lhe ia na men

te.
Pela madrugada, regressára à ca

sa e, momentos após, um tiro foi
ouvido no silêncio da noite,
Acorrendo ao local, verificou-se

que Nei disparára um tiro 110 ou

vido, achando-se banhado em san- I

gue. Tomadas as primeiras provi- II
dências, foi o jovem transportado
para o Hospital de Caridade, onde
veio a falecer momentos após.

TRÊS CAR'l'AS
No quarto do inditoso jovem fo

ram encontradas duas cartas: uma

endereçada à sra. República Selva
Gentil, proprietária da casa em

que se residia e na qual pedia des
culpas pelos aborrecimentos que
iria provocar e outra para seu

amigo, acadêmico Francisco May
Filho. a quem chamava de "liga
ção". Na primeira Nei explicava o

motivo de seu gesto, pedindo mais
que dissesse aos curiosos que não I
se "matava por aquilo que iriam
pensar e sim por estar aborrecido
de viver". A seu amigo também
frlzava que ele pensas:se que s�
matava por causa de uma deter
minada senhorita, naturalmente
referia-se à sua namorada, pois
era bastante fórte. Deixou-lhe, jun-

nlTZ Hoje, 2s.-feira, às
K 19,30 horas
Paul Lukas, e K T, Stevens em:

ENDEREÇO DESCONHECIDO
A mais sensacional história destes
úl timos tempos, agora um drama

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

a amava.

No programa:
Rep. Folha Carioca n, 52 - DFB

Notícias do Dia - Jornal
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 5,00 e 4,00

-----

causa de seu treslocado gesto, que
remos crer que, efetivamente, se

trata de um caso passional, talvez
um amor não coi-respondido e que
lhe motivára o desespero, pois não

se �concebe que um jovem rle ape
nas 24 anos de existência ponha
têrmo à vida por ... estar cansado
de viver.

O SEPULTAllENTO

---�---------------_._-.-_._--

Florianópolis. 28 Maio de 1945
---------------------------------.�---------------------------

.................I �

Desenhista retocador
para fotolito

Importante e casa Litográfica domoderna

Rio de Janeiro, precisa de bons retocadores

para fotolito. Grande oportunidade, também,

para os desenhistas litográficos e retocado-

res de clichés a côres, que queiram apren-

der os processos modernos (deep -- etch).

Ofertas para F_ Botelho -- Rua Uassari, 46

Tijuca -- Rio de Janeiro,

Indicando idade, pretensões e outros detalhes
I

tecnicos.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Mensagem ao Embai
xador ArgenUno

•

Rio, 27 (A. N.) -- A pl'OPÓ-
---- ----------------------

sito da nomeação do general, PARA ALIVIARAccame para o cargo de Em-
�

b�ixadol'. d� Argentina !110 Bra-'OS ZUM81DOSsíl, o ministro Jose Roberto
de Macedo S_oares, enca:r�g�- E A D I F I CU Ldo d. exnedíeute do Mínisté-

r�o, das Relações Exteriores, I DADE DE
dirigiu ao novo representante
diplomático argentino a se- OUV I R
guínt> mensageni telegráfica:
"Des0jo transmitir a V, Ex8Ía.
a grata imrressão causada ao

Itamaratí e a mim pessoal
mente, pela feliz escolha do
govêl-no argentino pelo seu

novo e eminente Embaixador
no Brasil. Atencíosas sauda-

Se V. S. sofre de aturdimento
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo com

HORA
I

O &apitão e os tripulantes
submarino alemão UP-63, que
domingo pussodo fôra afunda
por sua própria guarl'Lição diQt
da praia de Nazaré, a 120 km
norte de Lisboa. chegou hoje, I* via aérea, à Inglaterra. Não fora

Fabricantes de automóveis dos internados em Portugal. POlq
Estados Unidos obtiveram perm is- afundaram o submarino depoil
soo para fabricar 200 mil dêslies lhes ter sido dada a ordem de
veículos no 20 semestre do corren-I renderem aos Aliados.
te ano.

•
I

�

Nas componhas dos F'il ip inas e A vádas bases americanaa (
Okinawc os americanos tiveram Pacífico estão cheqando enor1'll
já cê co de 80 rn i l. b o ixos . entre quantidades de vestuários ap�
mortos, feridos e desaparecidos. priados para a luta no Japão.
Nas Filipinas houve 10 mil mortos
e 35 mil feridos,

*

I
l

Na semana entrartte Eer.:Í lançaa
ao mar nos Estados unidos 1.\.'

. .

novo destroyer de 2 rnil tonelad,)
e que terá O norne «Sar'gento ,;/"
bert Thomas}) em homerwgern
um heroico combatente lanqU
morto em Bougoinville

*

Na França. foram tomadas pre
couçõe s para evitar que qualque
cidadão mais exaltodo queira por
suas próprias mãos co s t iqo r- o ma·

rechal Pétain, que se encontra de
tido Na prisão dêste há a maior
vigilância para que tamb§m êle
não se suicide,

•

,

Desde o corn êço da guerra I

Pacífico, foram a Eu nd ad os 4 e me'
milhões de toneladas de navi,•

a l0, de junho c grande porto japoneses.
de Hamburgo será reaberto à na

vegação. o que virá aliviar o porto N;os Filipinos. os japoneses i
de Ant1,lérpia (Bélgica) até agora perderam 378.487 homens, ent
muito congestionado, mortos feridos e prisioneiros.

Cena· de sangue na Trindadl
Lamentável cêna ele sangue

deU-I
muito estimado, pelo seu compor

se na noite ele sábado, durante atamento. .

festa ele sua padroeira, 110 distrito O ferimento foi nas costas €

ela 'I'rindarle. I bala ainda não foi extraída, seru

Salvato Vieira, se achava na rc- o seu estado bastante grave. 1.
ferida festa, em companhia ele um

----- - ---- -

.�
seu amigo, soldado da Base Aérea. No bar e no lar

ele nome Manoel Campos, sendo K N O T
não deve faltar

por este apresentado a outros mi-

I,litares daquela corporação e outros
civis. Após as apresentações, re

solveram todos, ir até uma venda
existente ali. nas imediações da
encruzilhada que vai para o Saco

l dos Limões,

I Num determinado trecho do per
.

curso compreendido entre a igre-

l ja
e o citado negócio, pararam e

um dos militares ele nome Hélio
1 Richter, sacou de uma pistola de I
dois canos e exibiu-a a seus compa-

'---------- ----......

nheiros.

Quando� êste re:�lhi_�. a arma :1 O ESTADO Esportivacapa, Sa]\�to Vieira ""?" as cos-
FUTeBOL �. atas e continuou o caminho se- 'IIguiclo de seus companheiros 'e não I
Em Florianópolis

demorou muito escutou o tiro e, Bancários 2 x Viaiantes 1 (io-
ato continuo, sentiu-se atingido I go r ealisado sábado)
pelo projétil, caindo ao solo.

I
Avaí 7 x Eigueir en se 1.

As cl:clarações aci�:a. foram Caravana do Ar 3 x Paula Ra
prestada" por Salvato Vien-a, num mos O. \

leito elo Hospital ele Caridade ao

sr, Delegado Rosa. em presença elo No REO
Diretor deste jornal. América 6 x Fts mengo 2.
A nossa reportagem, falando a Fluminense 4 x Bonsuce sso O

um elos irmãos ela v ítirna. soube Botafogo 8 x Bangú 1.
que, após o ocorr-ido, foi o ferido Vasco 2 x Canto do Rio I.
conduzido ela Trindade para o S. Cr istóvão q x Madureira O,
Hospital. uma parte de (',ilTet'l -

(até o Saco elos Limões) e outra Em são Pauio
de ônibus.

, '"

• Cor in tian s 7 J9baquara 1.
Salvato Vieira, e alto e robusto, Palmeiras 3 x Santos 0,

tem 10 anos ele idade, solteiro, na-, Portuguesa Desportos 3 x
tural dêste Estado, residindo com

ranga 2, ,

seus pais, Custódio Fcrmino Viei- Iuventus 3 x S. P. R. 2.
ra e Silvana Felisbina ela Cnncei- São Paulo 8 x Comercial.
('[\0, no Saco elos Limões. anele é __

Helio Rosa e espõ·
58, Gua!bertina
Soares Rosa

Véra Lucia.
Fpnlis., 27 de maio de 945

participam aos parentes
e amigos o nascimento

de sua filhinha

---------------------------__

Ipí�
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