
Beunir-se-ão, possivelmente, em Berlim
LONDRES, 29 (u. P.) ..• A EMISSORA DE VARSóVIA INFORMOU QUE, SEGUNDO NOTíCIAS DE PARiS, A REUNIÃO DI�
CHURCHILL, STALIN E TRUMAN SERÁ REALIZADA, POSSIVELMENTE EM BERtIM� NOS PRIMEIROS DIAS DE JUNHO.

Conferenciará com Truman I
O ex - presidente Herbert o milagre de auxílio que reali

Hoover insistente' defensor do
I zou durante e depois da pri

auxilia' aos povos devastados meíra Grande Guerra".
da Europa, aceitou um convite O presidente Truman, ainda
para conferenciar com o presí- recentemente, em carta dirigi
dente Truman sôbre o assunto da ás repartições do govêrno
na próxima segunda-feira. A interessadas, declarou: "Cons
notícia dessa conferência fez titue nossa política aceitar es

com que nos círculos republi- ta responsabilidade, t a n t o
canos do Congresso se acredi- quanto possível". Na terça
tasse na possibilidade de o Sr. feira ultima, o presidente Tru
Herbert Hoover, que foi admi- man ordenou as propriedades
nistrador da Alimentação na "necessárias para atender ás
1 a Grande Guerra, seja convi- exigências minimas de nossos

dado para um posto executivo aliados devastados pela guer
na DNRRA. O senador Wiley, ra, até o ponto máximo perrní
republicano de Wi�consin! q�le ti�� pelas nossas operaçõ�s
ha muito tempo vinha msis- militares e pela manutençao
tíndo para que o ex-presidente .íe nossa economia interna".
fosse consultado nos proble- O ex-presidente Hoover, que
mas de alimentação da Euro- reservou os seus comentários
pa declarou: "Se o ex-presi- oara depois da entrevista com

de�te Hoover for convidado' ) Sr. Truman, não visita a

para um lugar de consultor 0';1 Casa .Br�nca desde que �oi ali
dirigente da UNRRA, podera substituído p e I o presidente'.'�

repetir ou mesmo ultrapassar �oosevelt, em Março de 1932.
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'Reassumiu o Comando em Chefe

Crítica a situação dos japs na Indochina
. Chung King, 28 (U. P.) - pachos acrescentam que o vessou o rio Lung iniciou ata

Fôrcas niponicas estão em re- grosso das fôrças chinesas
I
que diréto contra Ishan, cuja

tirada geral na província nl{\ri- avançou cêrca de 80 kms. para: quéda representará a ínterrup
dional de Kwangshi, tendo a-'o norte, para. atacar Hikini- i ção de ou.tra _imp�l'�ai�te via
bandouado conupletamente o ang. Um contlllgente que atra- de COl11UlllCaçao mpouica,
porto fluvial de Naning e uma -..,.., _ -.- A-e _- '" � ...............

extencão de 80 kms da linha Proibiram a entrada de J-ornalistasferrm:iária continental. Diamte .

disso ficaram os jatr)Ünes�s na, Madri, 29 (U. P.) - Vinte diplomatas e adidos britânicos,
Indochina sem meios de comu- norte-amerícamos e franceses fizeram visita de inspeção a em

uícacão terrestre eficientes baixada alemã em. Madri. Foi proibida a entrada de jornalis
com ·0 norte da China. Além de tas. A comissão examinou as gavetas, estantes e arquivos ela

Naning os chineses ocuparam, embaixada durante duas horas. Na sala do adido militar foi eu

também, uma grande base aé- centrada uma maleita com a indicação "estes documentos per
tencem ao Exército alemão".

Oito mortos no desastre

Londres, 29 (U. P.) - O general Bor, que comandou as
.

fôrças polonesas que se levantaram em Varsóvia no último
, verão, assumiu o posto de Comandante em Chefe das fôrças ar

.

madas polonesas - anunciou-se otícíalmente.
Londres, 29 (U. P.) - O general Bar, acusado de crimí

noso de guerra pelo gôvermo de Lublin, reassumiu o posto- de
comandante do Exército polonês.

rea r.orte-amertcana nos arre

dores da cidade e conquista
ram Wuming, a 54 kms. ao no

roéste de Nanuing. Outros des-

Parecem querer
Guam, 28' (U. P.) - Os [aponeses parecem querer aban-

\ donar Shurí, o centro da sua desmannelada linha de defesa em

Okinawa. Ao que parece, tentarão agora firmar-se no terreno
elevado ao sul do rio Kokuba, 2 krns. e meio ao sul de Shurí.
�VIas também esta vem sendo flanqueada pelos norte-ameríca-
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Belo Horizonte, 28 (E.) - Gran-r eal foram contados !l1 feridos e ni-

"COS O n08S0 de desnstrr de bondes ocorreu 011-110 mortos. As vil imns foram lev n
tem nesta Capital. 'Cm veículo dai das cru umhulâncias e caminhões

S
'

h d d
.

eh h·1131· 8UI·Versáfl-0
linha "Santo Andné ", chocou-se 1l�)1';1 a Assistúnciu. O bonde que'

er"a' ospe e e urc I o "(',.;rl-e,·o do PO\'o", br-ilhante
vlolcutumente COIll outro causando I jJI'OI'!J"Oll

() des,Fln' C(,1I1[; já f1"ol!
.

.

,"'., inúmeros feridos c alguns mortos, dito l'sl:,','él SCiJl freios. l11foJ'J11;l'Sl',
,

,Jl'giio. ";l impl'cnsa._Jaucha, assim O ('31TO sinistrado estava sem Jreiosj que, (filando chegou no final da li-
,c' rcfc'l'Ju po:: ocasiao da passagem e o local unde se verificou o dcsax- nhu, o IIdJ!ol'nciT'o chamou o fisl'.d
de nosso 31° anivcrsúr io : "A 13 elo tre aprcs enlnva um grande declive. (' o ,l\'i<l!u de que o veiculo não
cor rente. completou '31 anos de Quando o bonde de "Santo André" [podc"la \'dll<lr�, porque e'I<1\ u' .Sl·I1'�xistl'neja fi nossu confrade "O Es- l'hegou a UII1 dc's\ io, llntle o ,�gllar-I se;.;l'J"lilça. () Ii sca l t01ll0U enLII) ,.

Iado ". que Sl' edita em Eloriunópo- dava outro elétrico que deverla Sll-: bonde, que ao chegar ú ladr-i \'.1
lis. soh a dil'L":iio do jornaiista ..\1 hi r pela mesma linha foi de encon- pruI'OCOU () tremendo dl'saslre. Vú
í ino Flores, e é o mais antigo [or- tro ao mesmo. :'\0 bonde sinistrado rios passugciros advertidos [leio
nul do \ iz inho Estado de Santa viajavam mais de 100 pessoas, motor-nclro. desceram a tempo do
Catarina, 'JrinC1]HIlTll'n1r oper;'lrio'i. Xo 10- y"ícuJu. �alv'lI1rlo-se.

m:�1�Jr�:ly:�,(:!liC�.7;:�1l1:;�:ii(��egl�\:��rJ��t� "presentaram despedi-daspie dum justo conceito, tanto ali INcomo aqui no Hio Grande, onde

ól'basta-it e prncurndo,
. . Londres, 29 (U. P.) - Os trabalhistas britânicos que dei-Ao registrarmos a grata n!Jtl.r:la, xararn O govêrno chefiado por Churchill desnedíram-s do rei:Juguramos ao colega a maIS feliz e,

. , ...;:.
e ,

longa existência". I em vesperas da ba,talha eleItoral que llllClarao 'para derrubar
--- .-.----- - ..----- os conservadores. O sr. Clemerut Attlee, ex-vice-premiel', foi o

Sírios e Libaneses acusam 08 francêses No b�rNeO �o lar segundo a chega,I' ao palácio para despedir-se de Jorge VI.

Londres, 28 (U. P.) -'- Segun.do um telegrama do Cairo as não deve faltar A
-

t
-

d f rifOlJ.1tes .sírias e libanesas acusam os franceses de cOlltinuareni. maIor concen raçao e 060;t Illandar tropas para �eus paíse.s. Enquanto isso, em París, o Rmparando OS Guam, 28 CU. P.) -- Mais de um milhão de granadas fo-nünis.tt'o das i�fol'maçoes an,U,n?lOU que. a França pl'e�e�de de- II ram disparadas pela artilharia do exército e dos fuzileiros na-
finir, ainda hOJe, perante a ;:)lI'la e o Llbano, as condlçoes sob 'tvais, durante os primeiros cinqüenta e sete dias da luta em
as quais estaria disposta a garantir a �wdependência de ambas.

t b Ih' \'1kinawa. Foi esta a maior concentração de fogo de artilharia
.

. G h·� sem ra a o já verificada, na área do Pacífico, em i.gu_al período de tempo,

D I
- d di'? compara-se com as maiores COllCelÜl'aJçoes de fogo na bata-ec arar.ao fto an lha da Europa em tôrno de Aachen.7'" Washington, 29 \U. P.)

Gopalaswami, Bombaim, 2�\ d.ecl.arou a resp.eito: "Não se- O presidente Tr.um�n defendeu

Vai- servI-r "orno Impresso-es do sr,(U.».) - o mahatma GandhI r�a Justo s�bestlm�r a declara: a idéia da concessao de bene- l1
manifestou hoje que, em sua çao de Bevm relatIvamente a freios adequados para os tra- d· t d d·d P d C /lbopinião, as eleições brit�ni��s índia,. apenas por co?stituir balhadores que ficarem, mo- a lUO o o a , o e ro . 11 relinão tinham nenhum slgmfl- uma lInguagem antenormen- mentalleamente, sem trabalho ·1-'

A

b B 81cada para a Índia, mas repre- te emp;'�gada p�l' Ao�tros che- durante o período de transição mil ar 80 re o raslsentavam uma simples desa- fes polltlcos bntamcos, sem da guerra para a paz. Afim-de Hio, 28 (E.) - Segue para os Es- H{ll, �8 (A. X) _ De passngl'l11
,vença interna entre dois parti- que da mesma tivessem saido evitar a deflacão do após-guel'- t:Jt]os Unidos, na próxima Spgunda .. ]lO]' esl�l c,lpilal do jorl. Pedru C.
dos:' grandes resultados". ra, Tn1l11all!.

-

recomendou ao feiru, a-fim de assufllir as funçõf's \hrrll, dcu aos Jlwtutinos suas illl-
ele adjun10 dI) adido militar do Bra- JJl'l."I)l·' súJJr:; a terrp (fUl' visil'tEmbora Gandhi se l'ecusas- COl1,P;resso não só o aumento sil junte) â !�mb,lixa(�a brasiJ('ira I p"'a yri.llll'Jra yez, afirmando ([IIe lJse a fazer qualquer comentá- da indenização por fa1ta de nnfluela n:lçao () :\In,lor Frctler�c(). Hr�istl l' lllll grande país e Cubario sôbre as eleições e sôbre os Conferenciaram tl'abalro COlhO também am- :\l�n.delo. O ·J]ov.u adjunlo do atli(lo

I'
!ln'( i<.a tiMe e .da sua '''llisad�.. I'a-lideres políticos da Grã-Breta- Dliar tal medida aos não asse-

nllblar ,l .1JJJ:D fIgura d('stacada de ra () ekSL'Il"llh llll('l1tO d�!s _\m�l'll".IS
h f· referências com o m-IDI·stro,-guI·a.dos. O h f d

llO�S() I<..xel'(',to r 1rl11 cxel'cICio, por - acn'srcntoll - um lnter"allih;l>n a, que lzeram
,�

c e e o governo

I mais de l!,ma vez, cOlllissões

adllli-I
('Olll () Brasil é mais que funclallll'l1-ao problema. da índia, .nem Jlroj)ôs, igualmente, que fosse nistrati\as d(' 1ll.portâf1cía. tal. Disse, a seguir. quc o fim ])ril1-b t Hin. �S (E.) - Conferenciaram.Por isso deIXOU de o .'Ie ar asse2'lu''''do a cada olpel'a'I'I'o o

--- cipal da �llH viajcm foi Cnll\ idal'Ol!le111. C()l1� () :Ylinistrcl da .Justiça, � '...

V It d
-

energicamente á declaração de
,JS Srs. General Hellalo Onofre PiJl- total de :!6 semanas de paga- O a a omlnar na I

(,S jll.I'!111listas IJI'as�kl!'()S :J. unir-se
E

. -

d B I
.

, ('llJ torno (i<; Asso('wçao Inter-Allle-rnest BevIn, na convençao e lo .\i(·ixo. Interycntol' na ti lia, mtmto e 20 dólarps semanais

B
F

.t
rican;'! cip flllprensa, que aC�lba deBlackpool, relativamente á ;\TarJllrl Le.�\), dirdol' (la, G�'e�t pelo ll1pnos aos (�hefes de fa- uh-ta, o eSplrl o ser C'.l'h(_la ('[.11 (.:aracas. Tôdas as" .

'd d "d f d' A '.'.' l'stern, c]í' PernaJllbllco; I�ugenJe) ,.responsablll a e a n la.
(�ond�n l' Te,lll'lJtc-Col'one1 Fn>l'('ri ..

' nnha. O plano de Truman re- :IS<'()C"l�'Ol'� de Jlllprema das A.lI1é-
propósito, o lider nacionalista co .\tintlpl(i. presenta um aume:n,to de mais pol,Ftl·cO ricas dt:'vl'1ll marchar para da ..

d" f'
.

()uund'J l'egrcss�r a Cnbri. al'irmollIn !ano a lrmou que os IU- ------- de 30 r; nos benefícios aos sem .,.,

N d ·d t Bahia. 28 (Agência Yitól'ia) Iara os IlUi!lOfC""esfôrç.os no sentidodianos .não apreciam a respon- omea O presl eu e trabalho do períOdo de tral1si- Encerr�d:1S com ':'xiIO as ft:'sh1S co- ele que' muitos cubi1no�, 1)1'il1c'))al-S�bilidade sem autoridade. ção. JllemoJ'31i"3S ,ia T'E'ndiç:ão il,coneli- !1lPllté' Jl.l'J]al;�tas e eS('J'itlJrcs, -ve-Mais adiante o mahatma de- do S T Federal dona1 da Alemanha, volta nc,'a- nllam ao Brasil que, por slla cullu-
clarou não levaria a sério as -.

V·
• lllcnti' a dflJl]illar o espírito do po- ra e scu ]irrparo, é J ider i IldisCllt i-

Pojo, 28 (A. :'\.) - O Prcsidc-n.tc lalou para a \'0 bah:ano a pclítica e �'s futur�s vel na paisr,gcm polilic,\ das Amé-referências feitas pelos lideres
da Hepública .assinou UIll dccrelo,. eleições presidenciais. Elementos ricas.

políticos britânicos á India, na 1'11. sla� da .Tllsti�a,. aposentando I Argentina políticos de todas as elasses soci,�is ------ ---'-'-

pois em sua opinião não pas- os SI'S. bdnardo bsplIlola e Bento
I c·stão adcl'indo e dando 0 seu. apôio Regressou ao 81·0sava,m de meros recursos elei- dt.' Faria nos C:Jl'gos de Mmislros Rio, 28 (E.) - Com destino a à eandidaluI'a rIo general Eurico

torais. (lo Supl'f>mo Trilbunal Federal e Buenos Aires, seguiu, pelo clipper G�spar Dutra, por ter sido Sua Hio, 28 (E.) -- Hcgl'('SSOll, oufem,nOlllennlln o JlJi,ni�tro José LiJlha- da Pan Amel'Íc::lI1 \Vorld Airwavs, Excia. ') orga>nizador das gl'Jriosa:; de ClIritibu, pelo avião da linbaNão obstante Rajagopala- I'es para exercer as funções de pl'e· o Sr, Vassíli D. Lappas, 1° Secre
' � fÔl'ça� cxpedldona�'i��. bra'!.ileir��1 gau.CI.la �la Pilnai!" (!o !�rnsi I, o Dl'.chari,' antigo membro' do Co· sidenLe daquela 1l0SSH mais alta rio da Legação da Grécia jllnto ao ( �. cobértas de vltoWIS estao Ja Carlus (tome� de Ohveu'a, presid('a ..

mité llI"ecu�ivo -'(3.0 CQ)1greS�() Côrt� d� Justiça. Govênno brasile�ro. de regresso à Pátril\, 1e du InstiMo :.'\acional do :\:1a[('.

Londres, 28 (D. P.) - O Sr. Joseph E. Davies, represen
tante pessoal do presidente 'I'rumanu junto ao govêrno inglês,
seguiu para Shequers, onde será hospede de Mr. Churchill.

,O "premieI''' Churchill seguiu hoje para aquele local.

abandonar Shuri
ao rei

nos.
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Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

Fundado em 1765
eONVITE

De ordem do Sr. Irmão Provedor, tenho a honra de conví,
dar os Srs. Irmãos e Irmãns para comparecerem Quinta-feil'fl.,
dia 31 do corrente, ás 16 horas na sacristia da Catedral Metro.
politana a-fim-de, revestidos ele balandraus e fitas da nOSSa
Irmandade, é á mesma incorporada, tomarem parte do préstí;
to em honra a Jesús Sacramentado.

Consistório, em 26 de maio de 1945.
José 'I'olentlno de- Sonsa
Adjunto S.ecretário

o DECRETO QUE EXTINGUIU O 0.1. P.
Rio,2G (A. N.) -- Extinguindo o I ArtO 11 - A Agência Nacional,

Departamento ele Imprensa e Pro- mações serão executados por Iun- subordinada diretamente ao Di

paganda e criando o Departamen- cíonáríos do seu quadro e por reto!" Cerul, fará a distribuição elo
lo Nacional de Iní'ormaçóes, su- extranumerários admitido s na noticiário e serviço' fotográfico,
bordínado diretamente ao Minis- forma ela leglslaçâo vigente. em caráter meramente iní'ormati
térío da Justiça, o Presidente da Art? 10 - Ficam mantidos nos vo, à imprensa ela Capital e dos

República assinou o seguinte de- cargos do quadro de funcionários Estados.
ereto-lei: do extinto Departamento de Im- Art? 1.) - Todos os. serviços de
Art> 10 - Fica extinto n De- prensa e Propaganda, as funções publicidade elo" ministérios e ele

partamento de imprensa e Pro- gratificadas e as respectivas numé- quaisquer departamentos e esta

paganda, criado pelo Decreto-lei ricas de extranumerários, que são belecimentos da administração pú
N° 1832, ele 27 ele dezembro de transferidos ao Ministério da Jus- bJica federal ou entidades autar-

]939. tica e Negócios Interiores. quicas. criadas peta lei, serão feí-
Alta 20 - Fica criado o Depar- Art? 11 - Ficam igualmente tos por intermédio do Departa-

Lamento Nacional c]p Informações, transfer-idas ao orçamento elo Mi- mento :'\acional de Informações.
subordinado diretamente ao Minis- nistério da Justíca as dotações do com os quais aqueles orgãos se

térío da Justiça p Negócios Inte- extinto Departamento flp Irnpren- manterão em estreita ligação.
riores. sa e Propaganda. Art? ln -- Os Departamentos Es-
Art? 30 - Compéte ao Departa- Art> 12 - O Diretor Geral do taduais de Imprensa e Propagan-

mento Nacional de Informações: Departamento Nacional de Infor- da são considerados extintos e

a) Coordenar e difundir toda a mações será substituído nos seus paS;3éU11 a reger-se sob a denomina

espécie ele Informações relativas impedimentos por outro Diretor -ào de' Departamentos Estaduais
ao Brasil e em todos os setores da de Divisão, para êsxe fim desíg- de Inforrnaçóes, pelas normas do
atividade nacional, em coopera- nado. sem prejuízo das suas fun- presente decreto-lei.

(;:80 com os orgãos culturais dos cõcs, pelo, Diretor Gel·a]. Art? 17 -- O presente decreto-lei
Ministérios ela Educação e Saúde Art? 13 - O Departamento Na- sntrará em vigor na data da sua

e elas Relações Exteriores com os clonai ele Informações manterá rublícaçào.
orgãos congêneres dos Estados e uma estação radío-telgcráfica e 1'0- Art? 18 - Revogam-se as dispo-
Prefeituras: dío-telefónica. óiç()(C'" em contrário.

I

gelado
chá
chimarrão'

Bebida saudável
IATE:

•

... ..
b) Estimular as atividades es

pirituais, colaborando com

artis-Itas, intelectuais e instituições cul

turaís-do país, podendo, para isso,
estabelecer e conceder prêmios:

I
Seja o· LlDER Dft

MODft

de

c) Promover, patrocinar ou au

xiliar rnanif'estações civícas e fes-
1566 é o ano em que nasceu el

ta santa. Era descendente da mais
alta nobreza florentina. Bem ce

do maifeatou se a alma Slcolhida
de Catarina, como ela se chama
va com o nome de batismo, Com
7 anos de idade não conhecia maio
res prazeres do que ensinar o co

tecismo a outra. crianças e de
dar aos pobres a comida de que
ela se privava. Sua profunda de
voção ao Ssm, Sacrámento do Al
tar fez com que entrasse para o

convento da. Carmelita. em Flo
rença; pois, rtaquele convento .dís
tribuia-se quale todo. os dial a

.•ta. Comunhão, causa rara na·

que Ies tempos. Professando como

religiosa, recebeu o nome de Ma'
ria Madalena, sendo o apelido da
família «de Pazzi». Foi a.graciada
com visõea e êxtas6ll extraordiná

CLftUDIONOR DUTR" �i::�a���ía:n�i:j.t���:� zz.s:J.I
I
dui enta 5 101'1go& emos teve que 80

freI' uma grava da.olação interior,

R .,. li... ha M ri h � A

I
sendo. ao mesmo tempo. atacadaua ,ji1I�an a n e a-

IPela.s tentações mais trernendns .

., Contra tudo quanto havia de bom
fLORIANOPOLIS nelta alma lutava o inimigo in-

I fernal, contra a fé, contra ocas
-------------------..I--------.... Itidade, a obdediência. Mas, justa·

C· E
A.

F d I
mente. sua cbediência 8 humilda-

alxa conomlca e era de salvaram. no. de tamanhos pe

• .• l !�;!�::;;�à�:r��!%���:��:�e �!:do RIO de Janeiro .

I::�i���ã:or�el!ro�;:�:�o p:;arr!��
de severa. obras de penitência' Aos
25 de maio de 1607, voou ellta al
ma de escol para a glório. eterna.

tas populares com intuito erlucatí-
vo ou de propaganda turística,
concertos. conferências, exposí- I
ções:
d) Superintender,

fiscalizar os serviços
interno e externo:

Confeccionando o seu
.terno na

Alfaiataria Líder

organizar e

de turismo

e) Fazer a censura do teatro. ci

nema. ele funções recreativas e es

portivas de qualquer natureza e

da rádio-difusão, dentro das nor

mas do decreto-lei 2111, ele 10 de

março de 1932, e nos casos prevís
tos em ·]ei. ela literatura social e

ela imprensa;
f) Estimular a produção, de fil

mes nacionais:

g) Promover intercâmbio com

escritores, jornalistas e artistas
nacionais e estrangeiros, organi
zar publicações ele· caráter cultural
e turístico:
h) Organizar p dirigir os pro

gramas ela radlo-ditusão do govêr-
no;

i) Autorizar a concessão dp fa
vores aduaneiros para importa
ção fie pappl para a imprensa e

registo ele .iornais ou periódicos.
hem como de agencias telegráfi
cas ou de jnfo�'mações, nacionais
ou estr<mgpiras, ouvindo os or

gãos de classe.
ArtO -ia - O Departamento Na

cional ele informações, sprá cons

tituido de:

a) Divisão dp Rádio - Difusão,
com secção discoteca;
b) Divisão de Cinema e Teatro,

com a secção dp filmoléca;
c) Divisão clp Imprensa e Di

vulgação, com secção de ]Jiblíoté
ea;
d) Divisão dp Turismo e Agên

Cla Nacional.
ArtO 5° - Até que seja baixado

o Regulamento do Departamento
Nacional (]p lnformaç:ões. o Minis
tro ela Justiça p :\Tegóciof3 do Inte

rior, expedirá as instruções neces

sárias, no �entido de sel'Pl11 especi-Ificadas as atri.buiçõps e clistribui

ção dos trabalhos e demais nor

mas reguladoras das atividades do
refet'i(lo orgão.
ArtO Co - O Departamento Na

cional (ie Inforn{ações será dirigi,
cio pOt' um Diretor. em comissão,
padrão R.
ArtO íO - As Divisões serão di

rigiclas por diretores, em comis
sôes, padrão P.

ArtO 8° -- O Servico de Admi
nistração sprá dirigiclo por um Di
l'et(Jl', em comissão. padrão O.
Parágl'afo único: Fica criado no

quadro permanente do Ministério
da J\l::;tic;a e Negócios Interiores,
um cargo de Diretor, em comissão,
'padrão O.
ArtO 9° - O� trabalhos do De

$l!4rtau1ento N;;tcion�J de rnfor·

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

o santo do dia As construcões· ClvislO,
e os abrigos

I

anti-aéreos
Rio, 27 (A. N.) - o coronei

Orozunbo P�reira,· que chefia
va. o Servi ço de Defesa 'Civil e

que foi marutído na chefia da
comissão encarregada de estu
dar as condições dos abrtgoe
anti-aéreos exigidos nas cons

truções civís, declarou que es

sa exigência "deverá ser man

tida embora venham a ser fei
tas algumas concessões -relatí
vamente aos prazos er outros
pontos secundários.

Sla. Maria
de Pazzl,

Madalena
Virgem

CARTAZES DO 'DIA·
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

Imês, 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 Edificio 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 seguin
tes:

1 prêmio de ............. Cr$ 600.000,00
1 " " Cr$ 50.000,00.. , ...........

2 prêmios de • • • • � I • • • • • • • Cr$ 10.000,00
4 " " Cr$ 5.000,00õ .............

5 " " Cr$ 2.000,00.............

50 " " Cr$ 1.000,00••••••••• I •••

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 apqlices sorteadas serão l'asgatadas pelo valor do res

pectivo prêmio, e ao sorteio, nos termos do § 5° do art. lO 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

fARMACIA ESPERANÇA
.0 Farmaeê.Ueo NILO LAUS
Boje ............ na Iftrt..

...... .......ws • atruceJru - B--... - .....,...... -

� .. 1IIorr....

HOJE :ta-feira MOlE

CINE
A's 5 e 7 1/2 horas

SESSÕES PARA·TODOS
John Payne, M&ureen O'Hara e Randolph Scott em:

Défensores da bandeira
(Technicolor)

CINE JORNAL BRASILEIRO Atualidades
Preços: Cr$ 1,50 e 1.00. Censura Livre

CINE ((IMPERIAL)
'I

�;

A's 7 1/2 horas

Estréia 58.' feira
A GRANDE COMPANHIA

De Comedias Baillot
com a péça em 3 atos

CANARIO

A ,-

espia

... e o sucesso continúa:
Um dos dramas mais emocionantes destes ultimas tempol:

de Argelia
com James Mason, Carla Lehmann e Enid Stamp
CINE JORNAL BRASILEIRO Nac. CooP.
FOX AIRPLAN NEWS 27x36 Atualidades

Preços: 3,00 e 2.00 Imp. 14 anos
• • •

. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IndicadorMédico ���J��o;���oI�������:���geal�:��� ;�'c�:�:,dJ��,��
"'.......:-.............---.-.--.--................-••.,. _-...._-....-....,.....- ..-..- ..- ........._.._._.. ""' que a deixou profundamente con-

tristada: o, jóvem Net Ferreira dos

Reis suicídára-se.
�ossa reportagem se pôs em

8ert'tçol ele Clínica Infantil da .bsistêncl. Municipal , Bu.pttal
de Caridade campo em busca de dados positi-

CUNICA MWICA DE CRIANCAS E ADULTOS vos afim de melhor informar seus

OONIiIULTóRlO: Rua Nunes Machado. 7 (�cfo S. Francl8oo). fo.. I.IoM leitores.
Conlultal das 2 às 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783
Procurando obter informações vesse determinado precisamente a

precisas, solicitamos ao Delegado causa de seu treslocado gesto, que
Rosa no-Ias fornecesse, no que Io- remos crer que, efetivamente, se

mos gentilmente atendidos, graças trata de um caso passional, talvez
à sua reconhecida amabilidade e um amor não correspondido, o que
maneira a tenciosa com que trata :=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;.;;;
os homens da imprensa.

S. s. nos informou, atendendo

nossa primeira pergunta, tratar-se

do jovem Neí Ferreira' dos Reis,
ex-funcionário da Inspetoria de

Veículos e que 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 de Rio

do Sul neste Estado. residindo na

Avenida Hercílio Luz, na casa da

sra. viúva República Selva Gentil.
OS A�TECEDE!\'l'ES DO TRE8- I
Nei, s!���;'�1��11���!�arara-se

Ie, à noite, fôra para o Lira Tenis

Clube, para participar da "soirée"

que era levada a efeito.

No decorrer da noite, dançára

DR. A. SANTAELLA inúmeras marcas, não deixando
-------------------

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da transparecer o que lhe ia na men

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na-
te,
Pela madrugada. regressára à ca

clonai de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
sa e, momentos após, um tiro foi

serícórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten
ouvido no silêncio da noite.

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. Acorrendo ao local, verificou-se
CLiNICA MÉDICA -'- DOENÇAS NERVOSAS que ::-\ei disparara um tiro no ou-

- Consultório: Edifício Amélia Neto vído, achando-se banhado em san-

Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas gue. Tomadas as primeiras provi-
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis_ dências, foi o jovem transportado

para o Hospital de Caridade, onde
veio a falecer momentos após.

TRl!;R CARTAS
No quarto cio inditoso jovem fo

ram encontradas duas cartas: uma

endereçada à sra. República Selva � III!!!

Gentil, proprietária da casa em

Ique residia e na qual pedia des

culpas pelos aborrecimentos que
iria provocar e outra papa seu

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

motivo ele seu gesto, pedindo mais

que dissesse aos curiosos que não
se "matava por aquilo que iriam

pensar e sim por estar aborrecido
de viver". A seu amigo, também,
frizava que ele não pensasse que
se matava por causa de uma deter
minada senhorita, (naturalmente
referia-se à sua namorada ) POi8
era bastante fórte. Deixou-lhe, jun
to com a carta, um relógio pulsei
ra como lembrança e presente de
seu próximo aniversário.

' 1 ...
Entretanto, uma terceira carta

foi encontrada na carteira de Nei,
juntamente com outros documen-

DR. AR'MANDO VAURIO DE ASSIS

DR. BIASE FARACO
Méd!co - chm do Serviço de S1fl118 do Centro de Sa11d,e

DOSS-ÇAS DA PELE - StFILlS - AFECÇOES URO-GENlTAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETÂ�

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 41
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.riz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD BROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

.

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina
DR. POLYDOIW S. THIAGO

Clínica �Iédjca em Geral
Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, ínteetínos,

rins e demais órgãos internos, de adultos e crãamças
CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16

CONSUL'l'AS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas
RES1DENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. ARAUJO
..

. Assistente do Prof. Sanson, do Rio de J_e1ro
ESPECIALISTA

Doenças e operações cos OLHOS, OU\i"IDOS, NARIZ e GARGANTA

Clrorgia moderna da GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bõca fendidos de nascença)

�tago5COp_1a. traquêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 àa 18 boras

Rua Vitor Meu·elea. 24 - Fone: 1.447

DR. SETTE GUSMÃO
CHED'E DOS SERVlçoS DEl TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00

HOSPITAL "NERll:U RAMOS".
CUrso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga. de Sãn Paulo - I1'x·eGta

gtArlo do 'Iristttuto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão,

CLtNIC.t GERAI, - DIAGNóSTICO PRECOCE .IIi TRATAMENTO IilSf'Jj)ClALJ:f�D()
DAS DOENÇAS DO APARlllLHO RESPIRATóRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS; DlàrJ.amente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18

RESIDl\':NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'l·e!. 742.

MADEIRA NEVESDR.
, Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

()ur..:> .. Ápertel�ament.() e Longa PrAtica DO RIo de Jane1J'G

tlUft.VLTA. - reli 1Il&JlhA: 4larlam_� d.... lO,30à.12 h•• à tarde except,'oOI
......011 18 boru - CONSULTóRIO: R•• .101.0 &0 lO. '1'. ItObl'.ec. -

._ 1••" - �m: RD rr-t4_te eo.tlabo, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
VlRURGlA. GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLfl:STlAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi

...i1lténte por váMos anos do Serviço CirÚJI"gico do Prof. Al1pio Correia Neto.

Cirurglll do. estômago e vías bílrares, intestinos (leigado e grosso. 1,1Tóide, rins.
-óetata beJCt.ga útero ovãrtos e trompas, Varícocele, nídrocete. vartzea .. hérnia.
.- • ••

CONSULTAS:
dU a u I> horas, II Rua Feltpe Schmídt, 21 (altos da Casa Par-aíso ) . Tel. Uj98.

RESID:1tNCIA: Rua E!ltevea Jún.!or. 179; Tel. 114764

·DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de lIIecUcIna da UniTerald.ad. do BruIl)

"-tntértlo 40 Se!'Tlço d. Cllnica Médica do ProfessOT OITaldo OllTe1ra, m6dIco 40

, Departamento <li 8&dd.

VLI.NICA IlltDlCA - 1l0lNtlU blterau Cle .Cla.ltoa e crt••çaa. OON8ULTOR10

• I&IIl8W•.NClA: a.. FeUpe IIklbmJdt .. 18 - TeL 81J. OONSULTAS "".Du te .. 11.

CNSTlTUTO DE DIAGNOSTICO I Dr. Newton d'Avila
CUNICO -

OR DJALMA Operaçõe. -: Via._ Urinaria. -- Doen-
• ,QO' do. lntestlno•• réto e anUi

MOELLMAN N --Hemorro�d(1•. Tra.tamento da
cobte ameli>1ana.

Fi.ioteropia -- Infra-vennelho.
COnlult: Vitor Meirelu, 28.

'tende diariamente à. 11.30 h•.•.

O tarde, dOll 16 h•. em diante
R••id: Vida.! Ramo.. 66.

F'nn. 1067

f'orma4o pela UnlTerll1dad., <li Genebra

Com priUca nOl:' Iloçltala europeu.

GtinJca lÚdica em .era!. pediatria. doen

... !lo lIIIJtemI nerTo..,. aparelhO .anUo
urI:II4rio do bomem I � mulher

...... T6a1co: DR. PAULO TAVAJUB

CUra0 ,4. Rad101OCla CI1D1ca com o dr,

!lance1 d. Abrel.1 C&mpanar10 (1Ao Pau-

1oIt. m.peclaU_do em Hl"_ene I &add.

Ptlbu.. pela Unit'eratdad., do lUo di J...

aetro. - GabUle'le d. Ralo X - lClectro

.,.,r.I_..r1a cUn1ca - lI,tabolmno til·

a' - 80ndqem Duodenal - a.b�

Ih �otIftJ)1a - LlborIt6rio di tIlkIrc»

copia • 1ill6l.'- CIlln1Il1. - Rua rlllr"lJUldO

,,-dO, I. rou 1.1". - �óVQl"

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

<JInIrCIa • OIP1opee!L OUalea I c:JInuoCIa
to torlL rartoe ••_IM •• ""CIO!'U

CONSULTÓRIO: R. Joao Pinto 7 Olá
'1amen'le 4u 11 .. 17 borU. R.IIIIDaN.
�.. : �.. 4l.-. .. ' .... ,�.

A Ví1'UIA

etc.

ALVARO HAMOS
CIRURGIÃO·Ob:NTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

,.

ODIN

�
lH f RECOM�KDI

togratias. Nesta terceira carta, da
tada de lfí elo corrente, também
endereçada a seu amigo Francis
co May Filho, Nei manifestava
suas despedidas, o que prova que
já ha algum tempo havia delibera
do pôr têrrno à existência.
Muito embóra o suicida não hou-

nas 24 anos de existência ponha
têrmo à viela por .. estar cansado

de viver.

O SEP'ULTA:m,JNTO
o sepultamento ela inclitosa víti

ma foi efetuado ontem à tarde, no
cemitério do Itacorobí, com gran

ele acompanhamento, pois que Noi

era muito relacionado e estimado

nesta capital pelos seus dotes de

coração e caráter.

(Reproduzido por ter sielo publi
cado com incorreções).

S_L�NGTJENOL·
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Orrauças Raquíticas rece

berào li touírtcação geral
do orgalllkmo com o

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

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Tésee e Memorais
Doublés e tricromios

Revis�as • Avulsos • Caixas •

Estojos. etc.

Trabalhos Comerciais
Impressão a côres

Composição de livros e

Jornais

Aceita encomendás para o interior do Estado
'"

'

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

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

Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Parm. L. da Costa Avila

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

doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes.
Exame de secreções.

Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

I ADVOGADÕS
f Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (Esquina

IFelipe Schmidt). C. POSTAL: 140·

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

.4l1li •• ....,.. 1117» ...-:. w.�. ""'w ••• w:w •• ww ••-

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA"
Fudada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

CUru do balanço de 1943:

capital e reservati _ . . . . . . . . . . Cr$

Responsa.b1l1dades _ ........• _ _ .. - . • • . . . . Cr$
Receita .••..•.. _ . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Cr$
Ativo •...................••....... - ..• - ..••.. - • . . Cr$
SInistros pagos n08 ültlmoe 10 mce .•••.•.•.• - . . . . . Cr$

Ete8ponsabllldadea ....•..•... , ....•.•••. - • • • . • . • • . . CrI

74.617.0M,l!o
6.978.401.755.97

84.616.2116,90
129.920.006,90
86.629.898,90

76.7l!6.401.l!06,20

DLRETORE8: - Dr. PImJIlo 4'Ultrl � d. C8rTalho. Dr. J'rancI.IIco

di SI • A.nIII1o lIuIorrI.

.t.genc1u e wlHlgenc1U em todo o terr1tórto nac1C11l&1. - IluCllNll 00

UruguAi. RflIrUII40rea de !lY1U1u nu pr1nclpala claadel 4a Am6r1ca. Euro�
• A.fl1ca.

AGENT1II EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O A C I A. - Rua Felipe SChmic'lt, B. ..
Caixa Postal lIl. 1. - Telefone 1.681 - End. Telegr. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sómente agora estariam acredit�ndo
Estocolmo, 27 (SI?) - A [Iiquidaram alguns milhões de

imprensa sueca acentua o fato, I cidadões poloneses.
que somente agora os ingleses I. As. tOTtura�,. que. sofrera� os

e riorte-amertcan os começam a, infelizes prrsionerros, ter :�rm Iacreditar nas crueldades, co- envergonhados os

antroPofa-1metidas pelos alemães, depois II gos primitivos. Oficiais de alta

de terem visitado os campos de patente, guardas de campo,
concentracão. médicos, cientistas e juizes ale-
Entret3J;üo a maioria dos mães demonstravam seu espí

aliados não conhece os campos rito sanguinolento sadismo e

ele concentração na Polônia, perversidade, que mereceram

Em Oswiecin, chamado pelos todos a morte nas mãos de
alemães Auschitz, os alemães.' carrascos.

Vida Social TEA.TRO
A cu DE COj\rlÉDIAS HAILLIOT

Clubes s

Firmado pelo sr. João Otávio I
Pamplona, mui digno secretário do IClube Recreativo 1. de Junho, da
vizinha cidaie de São José. rece- I Com ,1 �IJ1rpst·nla<;ã(l. :ia. [pira
bemos e agradecemoll o oficio a- pró). iiuu, dia! 31, :IS :.!O,30 horas, da
baixo: rinisxirun comediu "Canário", pcç:
De ordem do sr. Presidente 0- «rn 11'(;:-; al us, de "ull'l'ia dr- ,'US(\

praz·me convidar essa ilustrada \,\',mdt'r[ey p :\lúrio Lago. li f'exlc
redação, para assistir a posse da i .1�It!a C�J1nln�nhia de Cométfias Hail
nova Diretoria €, bem oss irn , a 11()1 iI11l'I'll':1 a sua tr-mporuda po
inauguração da séde social dêste pu lar de espetáculos puru rir.
Clube. Sl'!:(Unrlo cnn írato fi rmado, a

As solenidades terno lugar no Companhia de Comédias Hc l lio í

dia 2 de junho próximo, às 23 ho- d",J'Ú cinco cspotúculos (']11 nossa

ras, seguindo·se o baile; para o capitul, [('I)llo fixado o preço (k
qual se faz extensivo êate convite Cr:'i 20,t·(j para as assi n ... l uras les-
Aprellento Q V. S., os meus pro .as cinco únicas a[ll'l"(,J1laç·ri('�.

te.tos de elltima e consideração. Aguardt-mos. pois, o dia :H, quan-
• do iremos 'lplaurlil' nossos utn-c-

Enfermos: pat rlcios.
----------------------------

Acha se enferme, guardando o

leito, o sr. Newton Gonçalves No
ceti, da Marinha Nacional. servin
do nesta capital.

Auxiliar de escritorio, com

noções de contabilidade, en

contrará oportunidade em uma

Empresa, €om escritório nesta

capital, Escrever carta do pró
prio punho. endereçada ao cui-

_________IIIIII lIIl!II!ldadO désta redação, para «Au
xi lia r de escritório., dando re·

Esta é a vei-dade 1•. ferências. Sv·4
._.�--..--........_-.. ._- - ..,._- ---�

Prefira nma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda-

I
de". e esta.rá contribuindo para
qne êle tome m3i8 um pouco

I
de leite, tenha melhores medI-
camentos, mais confôrto no
letto de sofrimento, etc. etc •••

I (Campaha de Humanidade
do �Qs»ltll di 1)arI4a4el.

Sapatos de todos os modelos e

modernos. inclusive Sonda lias para
das SENHORAS e SENRORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem v-isitar a

«Tamancaria Barreiros»)

Fazem anos hoJel
o sr Oswaldo Pereira, viaiante
comercial;
a menor Hermes de Ataíde. estu
dante;
o menino Henrique Hudson, fi"
lhinho do sr. Jonas Carvalho e

I

sua exma. aspôsci, d . DUma Veiga I

Carvalho; I
a menina Paula·Maria, filhinha
querida do distinto casal sr. Al
berto Barbato, oficial de nossa

Marinha Mercorrtev-sro Olhdina
Borboto;
o menino Max, filhinho do ar ,

Arí S. Pereira.

VIAJANTES:
PallSageiros que embarcado. pelo

avião da Cruzeiro do Sul.
Para Curitiba: José Sampaio.
Para São Paulo: Myrla de Abreu

Brandno, Francisco Paula Figuere.
do Brondiio, Naia de Abreu Bran
dão, Basilissa Alves Brito Brandão
Jacy Pereira de Campos.
Para Rio de Janeiro; Dalmy A.

A. R. de Souea , Oswaldo D'uo.r ts
Pinheiro. Newton Wendhauaen, Gil
Teodoro de Miranda, Ivone Heusi
de Miranda. Erica 'I'orn.io , Dante
'I'orn io , Alinda Borini e Wencelau
Berfrrí ,

DESEMBARCADOS:
Procedente de Curitiba: Dr. Ar·

mando Calil Bulas.
Procedente de São Paulo: José

Borrí locío Schmidt, Jacy Angelina
Schmidt, Salim Gabriél Macari e

Jayme Chait.
Procedente do Rio de Janeiro:

Rodolfo Scheidmantel. Elsa Bruck
SCheidmantel, Aida Confaloniéri,
Walter Karsten. Mnrgaret Silvia
Karsten e Carlos Charnaux.

GRATIS! peça este livro

Enyle 3 cruzeiros em selos pI o parte postal
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
r:.PQ�!Al.14 ..JA60TICABAL EST_1.'AULO

Prova de habilita�ão
Na Delegada do I. A. P. L,

na rua Felipe Schmidt n. 5, 10
andar, acham-se abertas até
21-6-!.I4I':, as inscrições para a

l'ronl M HahiJitacão de 1'ele·

g'ralista e '1'eleg'rafista Auxi
liar tia n. H. C. T. de Sunta
Cntal'ÍlIfI, promovida pelo D.
A. S. P.

Os interessados poderão ob
ter melhores esc1arecime'ntop

naquela Delegada.

VENDA SOB RECEITA MEDICA

NOTICIAS
RESUMIDAS
-- As tropas chinesas conti

nuam atacando vigorosamente
(JS fôrças japonesas, em sua

ofensiva geral.
- Prossegue a luta em Oki

nawa, 'endo os ncrte-america
nos coriquistado novos pontos
fortificados da ilha.

Acaba de chegar à Lon
üres, um submarino nazista, o

qual será franqueado ao pú
blico da capital ingleza.

- Em virtude ela grande
-scassos elo gêneros alímc n tí-
-ios em toda a Europa, o po-
vo da Grã-Bretanha tem que
suportar nO\'08 cortes nos ali
.nant os.

-- Estão sendo construirlas
la França, material para em

barque de soldados europeus,
:[tlC se dirigirão ao Extremo
)l'iente, para continuarem a

luta contra o Japão.
- Novos e tremendos ata

pIes desfechados pelas "B2!1',
Param registados no tel'1'itó
"io me;tropolitano japonês,
'onfol'llle di,.; um despacho ur

jente da Agência Oficial Ja]Jo
] esa "Domei",

- É espe1'aJnça da China,
llle os aliados aproveitarão a

:l,bertura do Porto de Foochow,
ifim de estabe!ccere>l11 uma

r>aber:q, de 1'8nte em território
'hinê:s, ocupado pelos japone-

-, 'As autoridades aliadas
:la Alemanha, estão tomando
])1'oyidr�ncias afim de alimen
tarem os prisioneiroR li:)erta
dos do campo de concentra
ção de Belsteill, cuja eapaci
d:l'le alimentar, desceu a um
mínimo,

dos tipos mais
praia ao alcance
por verdadeiros

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Conseguidol
um acôrdo ISão Francisco, 27 (BNS) -

Foi conseguido um acôrdo en_I
tre os líderes brttâmâcos, rus

sos e norte-americanos, a uma'
formula que esclarece uma das
prtncípals causas presentes da
controversia sôbre o direito'
.le voto elas grandes poteucías.j
anunciou-so antorizadamente. !

Segundo a referida formula, Itorna possível o Conselho de
Segurança ínrvestir qualquer I

Idisputa ou situação que pode Dr Artur Pere·lrorigtnar mal estar internacio- • 11. a
nal sem voto de todos, e por

- .-.- - ,_ e Oll·vel·ra
'

isso o voto duma grande po- I������o �ó��el�::lllOvir�e à �:;�� II SRS· DENTIS'TAS I ClíD�C:nç�:r:�.d:ri:���!O.

I
� Laborat6rio de Análiae.

�����an�:e�i:�l������lC��������t� Execu;o qualquer tipo de Con.ult6ri��ínri�:_·FeliPe Sch.
gações. A declaração esclare-' dentaduras, pontes em II midt, 21 [alto. da Casa Pa-
ce do ste po t

louro
ou palacril. Conserto rai,o]. da. 10 30 á. 12 • da.

I
n e n o que co1'res-

15 à. 18 h•.ponde aos desejos das peque- dentaduras em 2 horas Re.idência: rua Vi.c. de Ouro
nas potencias está sendo agora apenas.

I
Preto. 64.

II'edigida,

I
'CONSTANTlNO SERRATlNE

.

...___F_o_n_e_:7_6_9_[m_on_u_a_lJ__
No bar e no lar Rua Duarte S:::hutel 11

K N O T �=====�====�
APENAS Cr$ 3,00

- Com essa ínfima quant.ia VOfê
não deve faItar está auxiliando o seu prO�t[lmo.

Contribua parjll a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópolis.

CONTRA
GRIPE.
RESFRIADOS
OÔRfSOECABfCA
NEVRALGIAS 'E
DÔRES EM GERAL

SÔ SE USA.

HA JUIZOTE
TEM S'FIL'S OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

I ?I� &11 :WiJ ri!
A smus ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, ()�
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõr e s
DOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda. do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradável

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.NoS.P. corno
auxíhar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FaLAM CELEBRIDAD'ES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR

I
A co uposíção e o sabor a

.914. devo dizer-lhes- sempre gradavel do ELIXIR .!:lH. re

que o tenho empregado, em comeudarn-uo como arma de
os casos de lndleação apre- facil manejo para o püblíco
pelada (olfills em varias de no combate á sl!tII!1, qualídn
fluas manllestcções] 08 resul·· 'de- que frequentemente a
tados têm sido satíslatortos, nrovelto no Ambulatorto da
poíe são rapldos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires I Dr. Silvestre Passy,

EMPREGADO

ANTI-PALÚDICO
de comprovada eficácia
H" mais de 50 anos, CHOLAGO
GUE íNDIO DE OSGOOD tem

merecido a preferência, em todo
@ Brasil, no tl'atam�nto do impa
ludismo e sua s manifestações.
Sua fórmula, contendo aloés, raiz
de genciana. raiz de calumba e

casca de quina, além de constituir
uma medicação pl'eventiva de

larga aplicação nas zonas paludo
sas, é excelente no descongestio
namento do fígado e no resta

belecimento da :;ecreção biliar.

IGhÔlâgogúe lódio
.

..' ._; DE �SG90,D .

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 mal estias

contagiosas

MAmADO & CIAo
Aa8Dcia. ti Repr••entaçõe. em Geral

I Matriz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n. S

I Caixa Po.tal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n
.
(Edil.

Pr6pria).-Telegrama.: ·PRIMUS·
Aaente. DO. principai. municipiOl

do E.tado

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

I p���!!�-��aJ�!�!!!�m
salão de barbeiro. Informações
nesta Redação

Móveis
Comprar, vender ou alugarI

sô nc

A SERVIDORA
I a maior organização no

gênero ne.ta capital)
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Até CR$ 300,00
Precisa-se alugar uma ccsc , nãa

muito distante do Colegio Coração
de Iesús. Pagam·se até CR$ 300,00
rnenscris, adeantadamente. Dão-se
referências. Informações neeta Re
dação.

Piano
Compra se um, de segunda mão' ,

Informações nesta redação'

Francisco Carlos Regis
e

Arllette Corbetta Regls
têm o prazer de parti·
cipar aos parentes e peso
sôas de suas amizades,
o nascimen to de um me

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

. FLAVIO
FpoJis .• em 23 - 5 - 945

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Terca-felra, 29 d. Mai. ele '945 5�,----------��----------------�����--��=-�--��--��������----------------------�--�--

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

. Carla Palenle, n. 92
Matriz ? Paulo Fone: 2·4550 . Caixa Postal 2999-End. Teleg. Reg. «Construtora
Rua LIbero Badaro 103-107 Fillars em todos os Estados e agências no interior

Resultado do Sorteio realizado em' 25 de MaIo de 1945
I: Número Sorteado 7.53S - 20 Número Sorteado 2.638

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial'IB" _- "e", -- uD" 87535 -- Plano Universal "H" 638535

Mundial "B» Mundia 1 «C)

30.000,00
30.00000
30.000,00
30.000,00
3J.QOO,OC

Mundial

87535 Valor Crs 25.000,00 l' Premio 87535 Valor Cr$ 20.000,00
97535 Valer o-s 14.000,00 2' Premio 97535 Valor Cr$ 10.000,00
07535 Valor Cr$ 8.000,00 lJ' Premio 07535 Valor Cr$ 5.000,00
17535 Valor Cr$ 5.000,00 4' Premio 17535 Valor Cr$ 3.000,00
27535 Valor Crs 3.000,00 5' Premio 27535 Valor o-s 2.000,00
Os títulos com os Os títulos com os

7535 Valor Cr$ 1.500,00 4 íinaes 7535 Valor Cr$ 500,00
Os títulos com 08 Os tltuíos com 08

3 tinais 535 Valor Cr$ :00,00 3 ünaes 535 Valor Cr$ 50,00
Os títulos com os Os títulos com os

2 ílnaes 35 Valor o-s 20,00 2 finaes 35 Valor c-s 10,00
Os títulos com o final do Os títulos com o final do

i: Premio 5 ficam isentos do paga- l' Premio 5 ficam isentos do pagamen-
mento da mensalidade seguinte to da mensalidade seguinte.

Os titulo .. C0m o final do Os títulos com o final do
2- Premio 8 ficam isentos do paga-: 2' PremiG 8 ficam isentos do paga-
mento da mensalidade seguinte. I mento da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H"
i Premio 638535 Valor Cr$ 100.000,00
2' « 738535 c Cr$ 25.000,00
3' « 838535 ( o-s 20.000,00
4' ii 938535 c Cr$ 15.000,00
5' • 038535 <I Cr_.$ 10.000,00
Os títulos com 08 4 Iínaes 8535« Cr$ ::;00,00
Os tttulos com 08 3 finaes 535· Cr$ 30,00
Os títulos com os 2 Ilnaes 35 c Cr$ 10,00

Os títulos com o fiDHI do r premio 5 ficam Isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os titulas com o íínul do 2' premio 8 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para lhes fazer a entrega imediata dos

míós a que fizeram [ús nest« sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
.

VISTO
.

A rino Meirelles
(Fiscal do Governo)

O PBOXIMO SORTEIO REALIZA·SE NO DIA 25 DE JUNHO DE 1945, às 15 horas, na sU.e social

Distribuição dos prêmio! da Empresa
jn5up�'ràvei! planos de sorteios men,ai1

PLANO MUNDIAL .B- Mensalidade Cr$ 20,00 Dtstnbue por mês 11.115 - prêmios no total de Cr$ 500.0110,00 com o prêmio maíor de Cr$ 30.000,00
«

M "e"
.. .. 10 00--

u .. 21 111) --

U

u" 300.000 DO u o" .. 25.000,00
,,"O" 5'00-- .. 21:115 -- u.. 160.000,00 " ..

20.000,00
Universal "H" 500--

u �11.105 -- ,,1.a50:000,OO ..

"100.fJOO,OO

Subscreva um titu,lo garantido da Empresa. Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por Inês
N•. Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. Incontestável

I' Premio 87535 Valor Cr$
2' Premio 97535 Valor o-s
3. Premio 07535 Valor c-s
4' Premio 17535 Valor Cr$
50 Premio 27535, Valor Cr$

Premio
2' Premio
a· Premio
4' Premio
5' Premio

Os títulos com os
. 4 tlnaes 7635 Valor crs 9.000,00

Os títulos com os
. 3 tínaes 535' Valor c-s 200,00

Os títulos com os

2 ílnaes 35 Valor Cr$ 40.00

Os títulos com o final do
,1' premie 5 ficam Isentos de pagamento
da primeira mensalidade seguínte.·

.

4 finaes

"

Dr. Alfredo Aloe -' Diretor·Gerente

Construtora Universal nos seus

Absoluta
AV.ISO: � Por ter sido determinada a interdição do predio, tra nsferimos nossas

Rangel Pestana N,o 1538 - Loja 1.a e 2." S/Lojas,

I CIEHClft EM REVISTA
FABRICADOS PARA USO DO len.genheiro

chefe e agora prcsiden-
EXeRCITO, FóSFOROS QUE le da "üiumonrl Matcb Conipany",
ACENDEM APóS. TEREM SIDO aperf'e içoou a fórmula que subs-

EMBEBIDOS EM AGUA tiluiu o "Sesqtrisulph idc" de f'ós-

:Nova York --=- is. I. H.) - A foro que havia sido utilizado rlu

"Diamcnd Match Company" aper- rante quase oito anos nas cabeças

feiçoq:ú "para uso de-)IOSSaS tropas, de fósforos. O tósf'oro era f'acilmen

nos trópicos alagados pela chuva e Ie afetado pela mistura e era alta

para operações de eab;e;{las de praia, mente venenoso.

fós]'or0,5 (itle ljce.1i�leill depois de te- A FóRMULA FAIBURN

r�I;� sido embebi(fns ,em água, du- A fórmula Faiburn, -.que pl'OpOI'-

ranle oHe horas. ,A lwodução

come-I
cionou mais resistência ii cabeça do

çou nú' segundo -a)�iversário d,e fúst:oro. n� água e na U1:1Ídade, foi
Peal'l HUl'buur, i� maiS de dez 11n-. reVIsta ha cerca de cinco anos

.....,

. "Jbõ�"s d�' tó�fol'oS estão sendo ma-I·atrús, a p,edido do Exército lIorte

-�ufat''lt:ado� di.ariqlllente �m 05we-, americano, em. pról do benefício

• ': go, Nova York. Os' nQYOS fósforos das tropas. estaeJOnadas 1]10 Pana

IO. ram é:nipregados !lO sudoeste do I má, onde há UJIlla longa t.staç.ã'Ü in-I]'1adfiC'o e lÚl lndia desfie (J prirn- vernosa. O fósforo do Plmamá não

cípio de l!lH. Os fósforos se pare- era à prova dágllu, lllas não se !les-

.

('el1! . ('0111 os' ordinadame,nte utili- lllarwhava em lempo úmido. e iilcen- (sem desemharcadas nas praias e

. zados na ,rosinha. Ac:endeni quando dia cie-poi�. de molhado e enxuto. 'II que também resistisse ao armaze

riscados ml�11a. pedra ou num sapa- Quando tornou-se provavel que a. namento em tempo úmido. O fósfo

.·10 .. A fÚl'Illllla pára o condiciona- atual grierra seria travalLla ,não ape- � ro comum de cosiruha leva sesseu-

111;oto.. transpal.:ente: �lle resi.ste ao n�s em terra seca, ma� também "em I ta mi�lltos para s�r l1�anu�atn.rado,
..
ralor e t.orna os fosforos 11111111e8, pantanos, nos oceanos, e nas to- do bloco de l1ladmra a Caixa, po-

.
não foi' ainda prop'Dl'rionada ao cas-fortim" �lagadas pelas chuvas,! rém são necess:hios noventa mimt- I
públicn. A primeira nwdida venla- o gener'al intenden.t.e apeloll no sen-

I
tos para se fazer um fósforo à pro

deira, ,em l'el�çã� ao fósforo à pro- tido de

.. '1. 1I.e se. fIzesse um fósforo II va dág�la. Mais �e um :nilhão des

v.a dagua fm efetuada em 1911, que sobreVIvesse aos encharcal11en- ses fosforos, l!.?<0 fabncados por

Q.�Hl,lldQ William A. Fai,lHlrn, então tos dágula quando as tropas fos- hora. �

lisura
instalações para

DISSOLVE
A'GORDURA
Muitos' Quilos por' Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belíssímas Es
tréias de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assis
tencia ás estrêlas e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re

correr a dietas drasticas ou a exercicios
excessivos. Esta descoberta, chamada
ForOlode•. promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex

cesso de gordura. ·Peça Formode.
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Floriailó·

polis, à rua 'I'rajano n. 11, avl
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habilita
dos para executar instalações
ele Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grátís e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

cializada, com técnicos profis
sionais, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores. ferros de engomar,
rogareíros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

,

Visite, sem compromissos, a

LIVRARIA ROSA,

pre

-

...... -..�. . ...

O PRECEITO DO DIA
BOA TROCA

Pastéis. empadas e outras gula
aeimall de confeitaria são de difí
cil digelltão e custom dinheiro de
mais para o volor nutritivo que
têm Um copo de leite ou uma

fruta são muito rno ia úteis ao

organismo e relativamente mais
baratos.
Quando tiver de fazer uma refei

ção ligeira. tome um copo de leite
ou coma uma fruta aubatcmctoso,
SNES.

Rua Deodoro, 33

Flor ianôpolis
Livros novos e usados,

I
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

I Novidades todas as

semanas

alt
No bar e no lar

KNOT
não deve faltar

-

ATENÇAO:
V.S. viaja a Porto Alegre?
Hospede-se no HOTEL
FRONTEIRA Iocalisado
no centro da capital. IRua Andrade Neves. 42.
Oplima cozinha, banhos Ifrios e quentes.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGID8
E Saltara .. CIIa IlspIs1l .... 1l1li

Seu fígado deve produzirdia�
um litro de biJis. Se a bílis não corre Ji..
nemente, os alimentos não são digeridal
e apodrecem. Os gases incham o est6ma
go. Sobrevém a prisão de ",entre. Vd
sente-se abatido e comoque eOTenenachl.
Tudo é amargo e a "ida é um martírie.
Uma simples evacuação não tocada

causa. Neste caso, as Pílulas 0trtcr .
extraordinariamenteeficazes.Fazemces
rer esse litro de bilis e Tecê sente-se cID

posto para tudo. Sâo suaves e, contudo.
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartee,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

Solon Vieira e

Ib L. Vieira
participam às pessôas
de suas relacões o rias

cimento de seu filho
Roberto,

ocorrido ôntem.

Fpolis, 28 de maio de 945

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 sitio, em Barreiros,

medindo 70,000, m2 com 2.
casas.

Um estabelizador de bôa,
qualidade.
Tratar na «A Servidora., R.

João Pinto 4, nesta capital.

Helio Rosa e espõ·
sa, Gua!berlina
Soares Rosa

participam aos parentes
e amigos o nascimen to

de sua filhinha
Véra Lucia.'

Fpnlis., 27 de maia de 945

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·de' ··farrel.Os simpatisam com 8
paz de criar condições economicO-SOCIalS que não
levem a guerra. ° dirigente norte-amertcanó refe
riu-se ao problema do convite da Rússia Branca,
Ucrania e Argentina, falando igualmente sôbré o

caso polonês. No que diz respeito ao govêrno argen
tino destacou: "Desejo esclarecer que o voto dos
Estados Unidos pró-Argentina não constitue apoio

A

governo
à política do govêrno argentino, pela qual tanto Q

I· govêrno como o povo norte-amel'icanp não têm sim.patia. Ainda no mesmo sentido sttetinius destacou
que os Estados Unidos defendem princípios de mo-

ralidade e dignidade em sua poiítica externa, os

quais não admitem a realização de uma política
menos Clara ou que dê lugar a dúvidas.

o ministro da Justiça IModificado o ar'- 92
e a extiD�ão do DIP

I

da'Constituição
Rio, 28 (_\.. X.) - Os jornalistas Rio, 2� (A. X.) - O Presid-n!e

ucrcditarlos junto ao l,abine'te do da Hepública assinou o seguinte
Mínlstru da .f ilst iça procuraram o

I'
decreto:

sr. Agfl!1lel!O!1 y:i�,dhii('s. afim _de - "Art. (rnico. O Art. 92 da
obter de Sua Excia. inftu-mações Constituicüo fica usshn r-edizido :

sôhre o decreto-lei que exl inguiru 01 Art. 92" - Os juizes, aind; que
Departarrvnto de Impr-cnsa e P!'O- em disponibilidade, não podem
l).ag�'nda e -cr iou o I?epartalIle�1to exercer fjnalqllPI' outra função pú
;'\acwwd de Informações. Inicial- blica, salvo nos sr-rvicos cleitnrais.
nu-n lc, o :\!rinist,ro de_cla.ro�l. que. o A violação dêste preceito importa
decl:eto em apl'yç_o n�o .velO errar na perda do cargo judiciário e de
quaisquer restrições a llbe�'dade de todas as vantagens correspoudcn-!
imprensa, pois não haverá de ne- tes". I
nhumu f'orrua censura política. O!dispositivo que se rcIerc ü censura !III------------------------.--.......
é ati [lente aos casos previstos cm

'

.

_ ,'.
Ir-i, sõbrc a literatura social e a im-! AGRADECIMENTO'prensa. No que' diz r-espeito à cen- .' ". '.'

.

.

sura, esta visa o nuticiário dH' guer
ra e os assuntos ligados à seguran
ça de' Est8(10. Acrescentou que o

zovê rno não cogi ta de decretar
qualquer lei de imprensa, Iicando

C:liro. 28 (I.'. r.l - AZZ8Ill Bev tal providência para o futuro con

: ('('!'elúrio-glTal (1:1 Lig« Arahe, l'l)l�- zr esso. Quanto à concessão de Iavo-]

t:'r('.n�·lI>IIT rlll!'ante 1ll['IS ue _ull�a 110- r.es aduunc iros ii importação do pa-II1,1 «(l,]) �()I·,]ashl, na manha ue 110- pel para a unprensa, declarou que,
')(', ap,')s 0, �11H:' ('oll:Hni("oll :1 illlprt'u- ela não sel'Ú usada em. absoluto co-I'ia �I I'('UI] lHO da Llga Arabe, na pri 11110 arma política. Os jornais já de
'llel!':) ,Cll!anu de JunIlo. Azzam ,'idflJllCr:tp regislado,; gozarã0 da-!
!ky a�il'lllOU (file, o pl'illll'il'll túpico (lUela concessào, sendo apenas exi-!
:h, a�elll'HI (1<> Llg:1 Antbe, em seu gidn o regisln ti()S jornais na c]efe-!;
prO'i:I.ill(l c(ingres��\ ser'ia a lju!:stã(1 5:1 elos i·ntef(�ss('s da pr'c,pria im-'
do _LJb,I':,o e da SlrIa.

. I prensa. O reglsto ele no"os jornais
hlll \'Ista OH urg('nela quP asslI- só spr::'t concedido depois de ouvi·

lIIiram os ncgócios, j1() Le,'ante, llos os úrgBos de classe, Terminou;
alem fIe ('lItro� llrobll'Ill;lS presl'n- (!izl'ndo lJue C) Depart<lmellto �a-:
tes a ]'euniii" ter�1 lugar ll1esllro sem !:io-nal de lnfol'lllaçiies tem atribui-.!
a 1l1':.!SL'llça dos cieJqwclos arabes çõps mais reduzida;s C[u'e os órgãos

1

qUI' 'Se l'llc-ontralll atL:alJ]]ente em congéneres das grandes nações Of'- t
'-;;!ll F,allciseo, ll<lrtieipando da 'llocrMieos como os Est,wlos Unidos ,..__n. ----
�:ünfl'i·,�ncia das :'\nções Cuidas. e a Inglaterra.

americanos
..

nao
SÃO FRANCISCO, 28 (U. P.) - A Conferência

das Nações Unidas está, agora, na 4a semana. Foi o

que declarou o senhor Sttetinius ao examinar os

adeantamentos feitos em São Francisco. Em segui
da o sec�'etário de Es�ado norte-americano des�a?ou Iser preCISO a aprovaçao de uma carta de paz sólida,
suficientemente forte para impedir a agressão e ca- I
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LiquidadOS mais de mil, diariamente
Guam, 28 (U. P.) - Mais de

I
mais intenso combate de tôda

mil japóneses estão sendo li- a guerra do Pacífíco. Os com
quídados diariamente nos san-I bates continuam se desenvol
gremtos combates da ilha de:
Okiriawa. Várias centenas de' vendo no interior de Aaha, cu-

niponicos, afim de não cair em. ja q!l'eda parece estar ímínen

poder nos norte-amerlcauos,
I te. 'I em-se tambem como pro

suicidaram-se. A luta em Okí- i vável que os japoneses inicia

nawa, ao que parece, está des-. rão dentro em breve a retirada
trnada a se transformar 110' no setor de Shuri.

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

Maio de 1945

Recebidos Stalinpor
Moscou, 28 (D. P.) - O Marechal Stalin recebeu hoje no

Kremlin o enviado especial do presidente Truman, Harry Hop
kins, e o embaixador Averill Harriman.

• • •

; Londres, 28 (U. P.) - A emissora ele Moscou, referindo
se á entrevista de Stalin com os diplomatas morte-arnerícancs
Harry Hopkins e Averill Harrjman, revelou que o comissário
do Exterior russo, Sr. Molotov esteve presente á mesma. Não
foram divulgadas outras informações sôbre a reunião que, s-e

gundo' parece, está relacionada á próxima conferência entre
os três Grandes.

Resenha -Forense, Cu�::ra �IsSC::d�o�E�. �st�.
I Victor, Vá vulas e Discos.

-.
-

.
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ca fj:o L'uri l ib.enos. apelantes Ilcr- U
mes :\hll'f'ira Leite e outros e apela-
elos Frunciscn Dias de Moraes e

da'
.-

outros. Hclator (1 sr. eles. Alfredo reuulao'I'rompnwvk ,'. - A Câmara deu
ern 1):11'11', provimento á apelação,
para rr-Iormar a sentença tão só
mente, 'n" parle que condenou. os

vencidos nos honorúr ios .lc advoga
do I' mandou pagar as custas em

pr-oporcú». pois, devem estas, na

sua lotalidade' Sl'rl'llJ atribuidas 305

Yl'ncidos.
Apeiaç-iío de desquile n, 373, da

C()lllU;'ca de COI1(·ól'dia. anelanle o

dr. Juiz dr Direilo c ap'eIaf!os Fran
cisco F"]isiJel'lo do Nascimento c

SIW 1lI1l11wJ'. Helalor o sr. eles. Al
fredo TrlJlllr>u\\'sl,�' e revisor () sr.

!les. Sih'cira de SOllsa. - Foi '!lega
rio pr(lVipll'llto í apelação, par�
eOllfirllwr a st'ntcnça C[ne homnlo
gou t) o('stjuile.

Gigantes(o avião de tlansport�
conclue o total te 5,')00 vôos
:Miami, Flórida - (S. l. H.)

Uno gigantesco trunsr-or+e aéreo,
carregado de feridos que recebem
tratamentos cm .amhulutório espe
cial, procedentes das í'ren íes de
r-ornbate europelas, complr tou re·

centemente o total de 5.000 saldas
em vôos, atravessando do At lânti
co para u exército dos Est ados
L'nidos. A viagem "record " de Ca
sablanca na' .vfr ica "té -

D FIó! ida.
elevou-se em número de milhas mi
rota, desde: que foi peta primeira
vez realizada pelo "Arl!1Y Ai!"
Trunsport Corumand ". É'III no vr-m-

bro de 19,12; a Ulll total de .

2;).OOO.Ij()O, ou sejam milhares de ve

zes a "oHa do lllUIH!O. (lOH1).

"

f

�UXlR Df HObU[I�

Ivo Ribas Reis, filhos, gentos e nóras, pro
fundamente cortsterruuios c azn o' Ielecirnerito d e seu

querido filho, irmão e cunhado, NEY, àgradecem .

de coração .as homenagens que lhe foram prestadas
pela direção e tuncionérios dol.A,P.C, corpo docente e

dis.cente da Academia de Comércio SANTA CATARINA
e bem assim, às di�ersas essocinçõee, -

0'1,1 soCiedade�'
.

que si fizeram repre'sentar nessas hgmenagens.·
.

Esses agradecimentos. são tambem de coração,
extensivos aos amigos �e NEY, e, em especial,' ao
Exmo. Sr. Dr. lVerêu Ra.mos. d. d; Interventor Fede
ral, ao acadêmico Françisc6 Ma.v Filho e'à se'nhtJra Re
pú1?lica Selva Gentil' e a' todos qiúlntos enviaram
expressões .de pezar e o acompanharam à derradeira
morada, A todos !moúedo!..ua gratidão. . ..

Florianópolis, 28 de maio de 1945 ..

a côre�, que gueiram apren·

,--- -- CÕ-N'l�RiBÜÃ ...,. .a ....

para a C.aixa de Esmolas aos Indi
gentes de Florianópolis.

«'0 ESJADO»)
,

Avisamos ao pú·
blic'o em geral,
que o preco da
venda avuls8 des
te iornal é de Cri
0,30 (trinta centa
vos), por exem

plar.

•

Senhora Edwiges
Kleine Bering
Ap6s longa e pertinaz enfermi Idade qL. zombou de todos 08 re

cunos da ciencia, faleceu lIóbado
último, em Blumenau, onde resi·

dia, a exmc. snra. Edwiges Kleine
Hering, virtuosa eBJ!lÔSa do conhe
cido industrial snr. Curt Hering.,1Sua morte foi muito sentida não
só nos meios sociais de Blumenau,
como tombem no de todo o E9ta
do, onde a extinta era �ronde.
mente estimada paios reconheci
dos dotes de coração de que era

possuida.
A família enlutada apresenta·

mos 5entidos pezamos.

Desenhista retocador
para fotolito A DIREÇÃO.

Importante e moderna casa Litográfica do
o maj.·gral, George H. BreU

Rio de Janeiro, pra �isa de bons retocadores
\Vashington - (s. L H.) - O

major gel1E!ral Goerge H. BreU,
Cbefe da Zona de Défesa do Canal

de Panamá, dedicou a maior par
ce de sua vida ao '€lesenvolvimen
to da aviação militar. Nascido em

Cleveland, Estado de Ohio, em 7.

I. Federa�a-o Nacl'onal
der os processos modernos (deep -- etch), de fevereiro de 1886, o general

Jl "
Bl'ett obteve em 1908 na Univer-

doI' Marl·t,··mos ao
Ofertas para F. Botelho - Rua Uassari, 46 sidade ele Virginia o diploma de

õ
engenheiro eletl'ecista. Teve mai;:;

V Tijuca - Rio de Janeiro, tarde alta do exército como tenen·

prese argas te de cavalaria, porém, ém 1915,

Hio, �S (A. X) _ O Presidente Indicando idade, p�eten9ões e outros detalhes ali.stou·se na secção d� aviação elo

(;etúlio Vargas recehell o seguinte Corpo de Sinaleiros do Exército.

Í('!l'gralll:1 da Frderaçuo Naeicilnal tecnicos. na qual alcançou o gráu de avia-
dos :\Iaritilllos: - "Os marítimos, d
([til' jall!H.is desllll'.ntirum as suas

-

OI' militar. Nos trinta anos que

tl'adiç'ôes (le hravura, honradez c tran�correram desele então, o ge-

finnes:! de earMer, sempre COIl- neral Brett influiu grandemente
fial':llll ('111 V. Exeia. l[Ue criou o na expansão da fôrça . aétea dQ
seguro social, qlle naC'ionalizclllI a exército. ·Durante a Primeira
]\l<lrinIH' :\!('l'canlt', ql1e selllpre
C(IlJlprOVOll sua BUlisfl<le pelo 110- ��������������������������������G:u�e:l�T�a���u�n�d�ia�l�, esteve encarrega-

JlI.t'1ll do lll,vr. Porisso os marítimos
: -----,--

sel1lpre se mallti"enull ao lado do
grande allli�() 'e presidente, que na

paz enoJ.n'ccu () Brasil e na gller
ra <lulJwntuu <IS suas ll'adições de
glúria. Agol'il. mais ll'ma \'ez :1tl'n
(lidos nos sells anseios, ,'rcm os'
h0111e11S do 111:\1', pelo St'll úrgão re-!
Ill'eS('ntalin1 <I F"c!eraçàn Nacif)!1�!!
dos :\l:lrilill1os, declarar fi V. ExC'ia.
que .iall':lis eSCjllt'ccr,io tol1o o cari
nho com que foram tratados, ·com
a e�'rt('r.a da sua amisade, ela sua

gratidão p da SlJa cQnfhlI1�a,

para fotolito. Grande, oportunidade, também,
Camisas, Gravatas, Piiame
Meiaadal melhores, pelos me

Dare. preços s6 na CASA MIS
CILANEA - RuoC, Mafra. 9

para os desenhistas litográficos e retocado-

res de cliché3

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INflAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R AS',
E 5 P I N H .A S, E TC,

o ESTADO' Esportivo
REMO.

I.campeonato Brasllelo:'
'0 de R.mo .

\
.

i\

,

I Domingo pr6ximo. dia 3
-

d. ju.I nho, na Lagôo Rodrigo de Freita.
na' Capital da Repúhlico, ••rá

. realizado o Cllmpeonato B:ra.i1eiro

li de Remo.' O nono- E.todo e"tará
pruente, . rep:l:uentádo nos pareo.

I de .out t'igqen a a e· ti 4. I'emo.

p.el-o. esforçados rerrladore.. conter�
raneo.: Décio Oouta, pafr'ac, Oro
lando Cunl).a. Otávio Aguiar., Vai.
tar, Schlegel e I,o.rtlar Zille. A. tI·
tençõea dos amantes clt> eiperte
nauticQ, e.tão' voltados' para. o

.ensacional cotejo de, dominqo.
onde 011 nOllOI, _repreientont•• tu.
do farão. Qetamos certos. peuá EJue
o honroso titu.to de CampêQO, ve.

nha para Santa C"tarino<

FRACOS.
"N�ICOS

TOMEM!

fiaI_i
'.SJ;LVEDJA�

Gr...de Ta..

RITl Hoje, 3 .....fei;a, h
17 e 19.30 h"•.

su.ao dali moça.
James Stewart, Judy Oarlond, Hedy

Lamrr e Lona Turner em:
.

() MUNDO É ".UM . TEATRO
Uma e�travQganaa mu,ical' da

Métro.•.
Maravii.ho'so ... eltonteante ..

Livre de c.nlura

Nó programa:
Vendedorel de Jornail' DrB
Preço. Cr$ '1.20. 1,80 e 2,4a

RO'Xy Hoje, 3a.-feira, à.
19.30 horas

Última exwiçéio
Oary Orante e Laraine Day em:

AVENTUREIRO DE SORTE
Ele era duro d. cair ... Ela ero facil

do se qUlrer .•.
A fróta d. SQO Joào • Dra
Imp,6prio ati 14 anô.
Pr.�QIiI Cr$ �,40" 2.01Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


