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ROMA, 31 (U .. P.) •.• O GOVÊRNO ITAtIANO JÁ ENVIOU A FRANCO UMA NOT A AMEAÇANDO TOMAR REPRESÁLIAS�
SE OS DIRIGENTES FASCISTAS DE MADRI CONGELAREM OS FUNDOS ITALIAN OS NA ESPANHA. NESSE CASO .. SALI
ENTA O GOVÊRNO DE ROMA OS ITALIANOS AGIRÃO DA MESMA FORMA, CONCELANDO E CONFISCANDO OS BENS

ESPANHóIS NA ITÁLIA.
-----_------------- ----- -----_,--

Os francêses se retirem
ROMA, 31 (U. P.) - Os soldados franceses estão se reti

rando do vale italiano do Aosta, de acôrdo com Informações
recebidas em Roma. Confirmando-se essa informacão estará
solucionada a divergência franco-italiana, quanto' ao territó
rio da Itália ocupado pelos franceses. A retirada francesa, de
iniciativa própria, vem confirmar os rumores de que o vale do
Aosta ft>ra ocupado unicamente por vontade de alguns gene
rais franceses e não por ordem do govêrno de París.

Ocupada a fortaleza de Shuri. As inundações íater-
. ".' i rompem o tráfego
Gnam, 31 (D. P.. � -- As forças �:: marrmha norlte-amer�-I Maceió, 30 (A. N.) - Notí-

cana penetraram na fortaleza de ShUll,. c�ave da� defesa.s ni-: cias procedentes do interior
pôn icas de Okinawa, estabeleecl�do domllllO. em �o�a. a cidade continuam informando que as

de Nara, enquanto o extremo ocidental da linha imrmga entra enchentes dos rios estão inter-
em colapso.

_
rompendo o tráfego rodoviá
rio, isolando as cidades. O pre-

���� ��n������iOqU�e �gl�l� -Z-u-k--hov ·re·presont�ra' a Du'SSI·aSão Frat;lcisc.o. continua
1

en- "II n .

che_:Ido, ll1utI�lza�do as. �Lan- LONDRES, 31 (U. P.) -- A emissora de Moscou informou
taçoes margmal�, príncípal- que a Comissão Aliada de Contrôle para a Alemanha será esta

alente as sen�:�teIras de arroz. I belecida ,de�ltro de algu�.s dias. Na m.
esma .estarão representa.

(orrespondencia para \das a Russla?,a. Ingla�eIIa, os Estados Umdos e a FIança. O

I I '.
-

M I
delegado soviético sera o m.arechal Zukhov.a ugos aVia e onaco -----.. ... _. ---

Pedida a intervenção anolo-amerícana Jo�;'�io�1 e(��légr�f�;:'�:' �i�� Continua produzindo no mesmo ritalO!
Beirute, 31 (U. P;) - O presidente da Síria, pediu a. inter- -ular, declarou que podem ser Moscou, 31 CU. P.) - Trin- feiçoamentos, no correr da'

vençãq anglo-americana no conflito com a França. O presí- aceitos, doravante. telegramas ta e cinco mil tanques do tiPO: guerra. Acrescentou Maksrn ori

dente Kuwaitly dirigiu esse pedido ao ministro britânico Sho-. particulares, por qualquer via "T 53" foram construidos pe- que a fábrica, uma das maio

ll.e, que se encont�a atua�mente em D,am�sco, bem co_:no ao j de e�caminha,mento, destina- la fál�l:�ca el.e tanques "Stalin: 1':-s do mundo, continua produ
consul norte-amertcamo trrzando a urgencia do seu apelo. dos a Ingoeslavia e a Monaco. n. 18 .... , situada num ponto zindo tanques no mesmo rít

não revelado dos montes Urais.1 mo da guerra.
É o que acaba de revelar o di-I - - - .------.--- ..

retor .dessa fábr,ica, Yuri �Iak- Aumento de salário
saverr num artigo publicado
hoje pelo Isveztia, de Moscou.] para os bancários
o "T 53" foi o melhor tanque I Rio, 31 (E.) - Os bancários
de que os russos dispuseram convocaram uma reunião do
nas suas grandes ofensivas de SUndicato para discutir o ante-

19iJ:2, 43 e 44, superando de projeto sôbre a fixação dos sa

muito os carros blindados a1e- láríos mínimos da classe. Fa
mães. E foi sendo cada vez me-

I

zendo a comuntcacão os J)1'O
lhorado, pois os engenheiros e

I

motores da reuniio esclarece
os próprios operários l\USSOS ram que não há intenção de
sugeriram mais de 3 mil aper- ser paralisado o trabalho.

Cairo, 31 (U. P.) - Em Da- ram ou resultaram feridos. En-. portancia, chegou à Câmara
masco continuam a travar-se trementes, as autoridades fran- dos Comuns onde vários depu

.! violentos combates entre sí- cesas salientaram que recebe- tados interpelaram o sr. Eden
i. rios e franceses. Estes últimos ram ordens para não atacar a que explicasse a posição de

estão �mpregando morteiros, população ci�il, a menos que I
Londres a respeito..Afirmou

canhões de 75 milímetros e sejam cometidos atos provoca- f
Eden que o bombardeio de Da

aviões de bombardeio contra dores. Segundo os mesmos

in-I'
masco cessára com a interven

a população. Ontem pela ma- formantes, os franceses esma- ção inglesa. Embora sem ex

nbã, os franceses forçaram a garão, contudo, com mão de
I pressar-se

de forma otimista
entrada do Parlamento sírio, ferro, qualquer oposição ou I Eden 'confia numa solução da

rompendo o portão com uma p�rturbação da ordem. O �ro-I d.isputa �ntre os franceses e os

V�a��:a�l�nq,ld'�a.·��sne�g�U�n:dd.soei;I'Oncflo�Ornm��o��uU�a� I�•.:�����_.���-w,�::-.:�����:-�:�..... --.- A situação franco�siría
R M

Londres. 31 (U P). - Embora não tenha o govêrno francês feito

·legaçã? norte-americana em! . eUDlr-se-a em QSCOU
nenhuma declaração sôbre a nota que a Grã-Bretanha lhe dirigiu á

Beirute, O consul elos Estados cerca da situação na Síria e Líbano, o rádio de Beirute informou
I que as fôrças francesas tinham cessado o fogo. A nota britânica

Unidos em Damasco teve que i Londres, 31 (U. P.) - Em declarações feitas na Câmara constava de dois pontos: 10, que a. fôrças britânicas no Levante

ocupar um carro blindado bri- dos Comuns, Churchil l assinalou que a Comissão Aliada de Re- haviam recebido ordem de intervir no conflito franco'sído para ev i

tânico, para chegar do consu- parações pretende reunir-se em Moscou, como ficou estabele- tar maior derramamento de sangue; 2n• que o sr. Churchill revia

lado à�reRidência do presíden- cldo em Yalta. Não obstante, o "prernter " britânico declinou pedido ao General De Gaulle que desse ordem às tropas francesas na

Síria e no Líbano se recolhessem a quarteis.
� f' da República. e'nltrar em detalhes sôbre o assunto, alegando que será neces-

Londres 31 (U. P.) - Con- sárío aguardar que a comissão se reuna. Washington. 31 (UP. - O secretário de Estado norte.amedcano

tinua co�fusa a situação no
- env�ou nota ao go,:_êrnlil. dAe �arís. �izendo que os Estados Unidos

L. t E b a o bombar- Está b mas I
cpornvnrn a .resoluçao hntanlca relativa aos acontecimentcs desenro-

,evan e. m OI'
t. em,. . .

lados na Síria e no Líbano. A nota foi redigido no tom mais amistoso
deio aéreo de Damasco lvesse .

c.essado a luta na cidade con- Nova Iorque, 31 (U. P.) - No próximo mês de junho, se-'8a-o brancos que INomeadO" para otlnua. Em outras partes as fôr-I tão convocados, na Rússia, os rapazes de 15 e 16 anos, pois o ,
,

iJ

ças francesas continu::ram I �OYêr�lO .pretende execu,tar um. programa de tre�namento 111i-1 se eu· tendam' Supremo T Ele.·to Iagindo contra os civis e forças htar oa Juventude em lllvel malS elevado que durante a guerra.!. .

• \ • ra
policiais sírias. Contudo, com Noticiando esse fato, a rádio de Moscou ressalta que o período RlO, 31 (8.) -- Confi1'11lan- i Rio, 30 (A. N.) - O Minis

a anunciada mediacão britâ- de desenvolvimento pacífico que agora se inicia na Rússia do divergências no seio do par- tro José Linhares, Presidente

nica é bem possivel que os âni- não deve descurar a atenção para com a ca,pacidade de ofensi- tido go:el'llis�a do Ceará,. �ará I
do Superior Tr�bul!a} Eleitoral,

mos serenem e que os civis da va dopaís.. e Paralba, a Imprensa oflclOsa I usando das atnbmçoes que lhe

Síria e do Líbano deixem de -- desta capital revela que está. foram conferidas pelo decreto-

Y} Ser vitimados pelas balas fran- Manterá suas tropas baJea o que houver seu?o realizado. "um traba-/lei N° 7586,. de 28 do corrente,
cesas. De acôrdo com as infor- ,

.

. A.
'

. Ilho" para aprOXllllar as alas

I
vem de deSIgnar os seguintes

macões existentes, a situação Pal'ls, �1 (U. P.) :- O gover- p�r .un:� fonte autor�zada do divergentes, as quais são che- membros do Tribunal Superior
esteve grave, especialmente, 110 fran�?� manter� suas tl'?- ::\�llllstel'lO das Relaçoes E:�:te-I fiadas pp!os respectivos ifn.t�r- Eleitoral: Ministro do Supre
durante a noite de ontem. Em pas nahSIna e no LIbano, ha:Ja nores·FAo mesmdo. t'e�po, dIsse I ventores. Adianta que o sr, mo Tribunal Federal, Walde

Damasco os franceses penetra- o que ou:'e:, ,porque quaIs- q�le a l�ança pc .lU � ll1terve�- Olavo Oliveira segue a, 14 de mar Falcão; desembargador
ram na cidade ocupando o quer tralls.Igencla.s nesse m�- çao, e nao a medIaçao, da �ra-I junho para Fortaleza, afim de do Tribunal de Apelação do

Parlamento, depois de inten- l�ento fa:_lam bal�ar o pr��t�-I Bretanba. Os anglo-an:Lenca- organizar a sua ala que apôia, Distrito Federal, Antônio Car

sas operações de rua. Além do glO frances no Oll_.ente .Pro�I-i nos, �o que Aco�sta, aceItaram o general Gaspar Dutra, mas los Lafayette de Andrade; c o

edifício do parlamento, a casa
mo. Essa declaraçao fOI feIta essa lllcumbencIa. que é c�ntra o interventor Me- pro�essor Antônio Sampaio

����::,u°f�i::talg�a�:':n� Nada de política racial ou religiosa
n,zes P,mentel. �o"a. A •

���t�f��o�r���:s�:.a��d�:s�� LONDRES,31 (U. P.) - A Assembléia Nacional jugoesla- Perdas navais brJ,laolcas
chos existentes não se referem va aprovou uma ,l�i proibi��o tôda � qualquer atividade capaz Londre�� 31 IUP] -- O Almirantado Britânico declarou hoje que,

ao número de novos mortos de fomentar polItlcas raCIaIS ou rellglosas. Os que tentarem até o pre.ente, a Marinha de Sua Majestade havia perdido 5 encou·

nos combates de rua de Da- lançar o país em lutas internas raciais ou religiosas serão pu- ra��dos d.)" linha (sendo 2 ?fundados pelo. ,japeneses), 8 porta·

masco Fala-se entretanto que nidos energicamente variando as penas de três meses a cinco a.Vl081, .26 cruz?d�res, 128 destr?leres, 71 subm�rlnoll, 51 caça·subma·
_

.

. '. .' ._,
.

rmo. e 240, tramelras. O Canada perdeu 23 umdades, Q Austrália 13,
�aQ nl.\ptQ� O� ClV1S que perece- ano& de prlsao. a MI/ica dll Sul 4, a Il'ldia 5 e Cl NQva·�.lâ.ndiQ L

�
\

o
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Eduardo Gomes falará em S. Paulo
São Paulo, 31 (E.) - O lider democrático Eduardo Bartet

James, ao desembarcar nesta capital, procedente do Rio, con
firmou a notícia ele que o brigadeiro Eduardo Gomes falará

em São Paulo a 18 de junho. Adiantou que o discurso será par

te da intensa: campanha democrática visando esclarecer o po

\0 em tôrno das instituições democráticas nacionais.

liUlentos combates entre sírios e franceses

amiga... ou amiga do tigre 1
Nova Iorque, 31 (U. P.) - mesmo espanto, em Tóquio,

A rádio de 'I'óquío ressalta o diamto elo fato de que Stal in,
tratamento amistoso concedi .. ainda em novembro último,
elo 113, Rússia aos funcionários qualificou o Japão de país
japoneses, que acabam de re- agressor mas afirma que cví

gressar da Alemanha, víajan-
I
dentemerrte esse bom trata

do através' da União Soviética. I
mento é uma prova de real

Admite a emissora amarela amisade existente entre a Rús

que essa cordíalidade das au-
I

sia e o Japão, amísade que os

torídades russas tão inespera-I anglo-americanos tentam des-
da tem causado supresa até truír.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do diasantoProdutos de aço
para várias partes
do globo
Londres, (B. N. S.) - Reve

la o "Yorkshirc Post" que es

tão chegando a este país enor

mes encomendas ultramarinas
de. produtos britânicos fabri
cados com aco de elevado teôr.
Os mercados do Oriente Pró
ximo, do Oriente Médio e da
Africa do Sul, por exemplo, que
necessitam de produtos alta
mente especializados, de pre
ferência aos tipos fabricados
em massa, já fizeram nume

rosos pedidos às firmas de
Sheffield relativamente a mer

cadorias especiais de aço que,
como se sabe, constituem um

verdadeiro padrão mundial de
qualidade pelo simples fáto de
exibirem o nome do citado
centro industrial britânico. As
mercadorias de aço já fabrica
das em Sheffield para entre
gas ultramarinas incluem má
quinas para mineração, agri
cultura, construcão de navios
bem como para a construcã�
de locomotivas e material ro
dante.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Enormes. as necessidades norte
americanas de um grande
comércio exterior
Washington - (S. "L H.) - Um

elevado ni vel de prosperidade de

emprego para todos, no período de

post-guerra dos Estados Unidos,
há ele exibir exportações num mí
nimo de dez bilhões de dólares,
declarou ao" membros ela "House

Ways and Means Cornrnittees", o

sr. Fred M. Vinson, diretor da
"War l\Iobilization". Serão anual
mente exigidas importações ele seis

bilhões de dólares até oito bi

lhões, disse ele . .os Estados Uni
dos emergirâo ela guerra C01110 a

única fonte importante de capital
para investimento no exterior. e

terão que investir anualmente pa
ra mais ele vinte bilhões de dóla

res, acrescentou o diretor c1a

"War Mohilization" defendendo a

renovação e ampliação dos acôr
dos de comércio recíprocos. O sr.

Vinson declarou também que
G:3 % dos 870 milhões de dólares
das ímportacões sujeitas a impos
tos, em Hl89 entraram nas taxas

de imposto flue foram reduzidas

pelos acordos comerciais, e que
os equivalentes "ad valorem" apli
cáveis a eles foram reduzidos de

um nivel ele 55% para 32%. O sr.

Vinson defendeu a ação pronta e

favorável pelo Congresso em re

lação a algumas medidas pendcn
teso São elas a ampliação e renova

ção do Decreto de Emendas Co
merciais. e estabelecimento elo
Banco Internacional para Recons

trução e Desenvolvimento, a am-

Ipliacão da a�ltoridacle do _Banco I
de Exportação e Jmportaçâo pa-
ra financiar o comércio exter.'io1' Irios Estados Unidos e abolil' o De
creto John80n que pl'oihe emprés
timos aos governos em atrazo nos IIseus pagamentos ou em suas ohri-

gações com os Estados unidos.!
(1070).

o Instituto de Assuntos Ameri·
canos possue mais de oitocentos
projetos a serem concluídos nos

países latino·americauos
Washington -- (S. r. H.) - Uma

análise que acaba de ser conclui
da pela Divisão de Saúde e Sanea

mento elo Instituto de Assuntos
Inter-Americanos revela um total
de 821 projetos, a serem cornple
tados nos países latino-america
nos, de acordo com o Programa
Cooperativo Inter-Americano. O
Instituto, que é uma repartição
que funciona no Escritório ele Ne

gócios Inter-Americanos, anuncia

que 470 desses projetos se acham
em construção e que os restantes

já foram concluídos. Dos que se

encontram em construção, trezen

tos deles compreendem cuidados
médicos. Os edifícios e projetos de

construção, inclusive hospitais e

dispensários atingem a um total
de 1:);). quer concluidos ou já em

curso. O Instituto também anun

cia que há 2913 projetos de enge
nharia sanitária. O contrôle da
malária é assunto de 153 desses
projetos. (1048).

oI
I

Seja o LlDER OI
MOnO

S. Simeão, Eremita
Natural de Siracusa. fez Simeã.o

seu. eatudo8 em Con.tantinopla.
Depois de urn.a peregrinação à
Terra San to. fixou re.idêneia no
Monte Sinar. onde exiatiél um mó.
teiro subvencionado por Ricard II,
duque da Normâh..iia Tendo que
ir buscoe esta subvenção na Gá
lia, foi atacado por piratas • e••

capou a custo à rn or te , De.,oi. de
repetidas viagens , duraota a. quais
muito teve que sofrer, che.gou em

Treve•. O arcebi.po daquela cida
de. em breve, reconheceu <1. exí·
mia. virtudes de Simeão e eence
deu-lhe ·de bom grado a pumi..ão
de viver como recluse numa cela
perto do Po.rta NegrCl. O povo vi.
zinho. entretanto, não go,tavQ do
homem que levava uma vida tia
.irigular. Atribuiu-lhe fÔrça, rncíqi
co•• inculpando o de tôdo. cu ca

lamidades que caíam .abre aque
la região. O lanto aguentou todo
com paciência her6icl1, Agora, o

povo pa..ou ao outro extreme;
não .abio louvar bc.tante a. vir
tudel do eremita. Simeão morreu
em 1. de junho de 1055.

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLftUDlONOR DU�Rft�1
Rua Saldanha Marinho

2.A�:"I"FLORI�NÓPOLlS r,.-
...
_.

&W

I
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Visite, sem compromissos., I

LIVRARIA ' ROSA
A Pomada Man Zan lhe dará o alivia desejado.
combatendo as dôres e os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne ali

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves, decorrentes das hemorroides.
A venda em todas as Farmacias cm bisnagas
co'!!. cânula especial pera facilitar a aplicação.

(Ua prodfIÚ De W�

Rua Deodoro, 33

Florianópo li!"

Livros novos e uaadcs,

I
em diversos idiomas.

Atende encomendas de '

obras editadas no Brà,1il
ou no estrangeiro.

I Novidades todas ai

semanas
-- ...I.. ..__....__..__..__......�

alt

o PRECEITO DO DIA jCONFORME O CLIMA ..

AI fritadei e oa demoia cllirn.n- I'
toa gorduros.os .xiqem mu.ito tem.
po para .er digeridol. O ahulo d.
pratoa _!Jordur05011, em clima. quan
tea como o nosso. é m-ail ób.utdo
do que o de aorvete. e b.bielas t >

gelado•• no. elírnce frio•.
Evite o ebuso de alimento.. 90r-

r
., 'r • •

durolos e adote alimentação Qde·
Londres, (B. X, S.) - Notícía o. quada ao clima do pai•. SNES.

"Yorkshirc Post" que o tecido mais 1
fino 110 seu genero, tuna espécie �-------------(

de gaze dr lü pesando apenas uma' ,)
e meia onça por jarda quadrada, l.-"jO'veisvem de ser produxida pela índús- IYI
Iria tcxtil inglesa de Leeds. Trata-

I se do resultado final de um novo

I
Comprar, vender ou alugar

. processo descoberto pelos pcsquiza- .ó no
. dores de Leerls e o novo tecido se

ATE: gelado
chá
chimarrão

Bebidi! saudável
Novo tecido
extra-leve'

jR. H. BOSCO LTDA.
I ITAJAi - S· CATARINA

I ft SERVIDORACOMISSÁRIOS DE AVARIAS I SEGUROS DE:
Representacões Transportes l\laritimos; Ferra.

Consignações •• Co'ntn Própria viários. Rodoviários. Aéreoli.
Rua Pedro Ferreira. 5 Cascos, Fôqo , Acidentes do

2' Pavimento Trabalho, Acidente. Pessocde,
CAIXA POSTAL, 117 Re.ponlabilidade Civil e Vida.

Endereço Telecrcfico (C BO S C O»

I baseia
no "Alignite", Iilamente de

rayon recentemente extraido das

I alga_s marinhas após. longas ínvestí
gaçoes levadas a efeitos nos labora
tórIos da U 11 iversídadc de Lecds.
A "Alignite " é empregada no senti
do de prodnajr fios de lã simples-

� I!ilI!II ID.\l!la_aa_.. 1 mente
tecidos e constitue urna fa-

zenda de tal 1l.1aneira fina que não
I

pode ser f'ahricada pelos processos V d
'

padronizados. Todavia, o novo pro-
I en e,.,se

cesso, que re.pre�ént� um i�llenso: Urna Casa comercial, de óti
D E progress? ,l�a f�bncaçao de las d� mo ramo, situada no centro.

N I C ANO n S9 UZ A peso levíssimo para' roupas, sera , Um motor eletrico de
. K· posto à disposição de lodos os ma-; 4 1/2 H. P_, eIP ótimas condi-

nuíatureiros textis do Reino Uni.: ções de funcionamento
.

I
Téses e Memorois

Impressão a ceres Doublés e tricromia8
do que '0 poderão ,utilizar, sem res-' � Um �i\io. em Barr('iro.s.

Composição de livros e Revis:08 • Avulsos • Caixa.. trição, quer no mercado interno II medindo 70,000, m2 com 4
Jornai. Estojos. etc. quer com finalidades de exporta- cases.

Aceita encomendas para o interior do Estado I ção. Um estabelizador de hôa

I CONTRIBUA qualidade.
Rua Tiradentes n". 10 ... Florianópolis ..• Santa Catarina para a Caixa de Esmola& aos Indi. Tratar na <LA Servi�ora •• R.

___..I. �entes de Florianópolis. I João Pinto 4, ne.sta capital.

lo maiol' orgo.nízaçqo no

q8n.ro n.lta capitell

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

Estabelecimen to Gráfico Brasil

Trabalhos Comerciais

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

,)
Sedas, CaseIDiras e Lãs

ICASA $A.". a(O$A
()RI�ANDO SOA RPBJLLl

Rua Conselheiro Mafra" 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t --- End. Teleg.: «8carpelli)) --- Florianópolis
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LIRA TENIS CLUBE·� Dia 3 -- domingo -- Cock-taíl dancante com início
às 9 horas da manhã. Dia 1 � de junho os sócios do Lira lerão ingresso franco

concerto do pianista Henry Jolles, às 20,30 no Teatro Alvaro de Carvalho.
-'-�

no

Social

a sro , Iolanda D'Alascio Camisão,
espôsa do sr. Perí Camisão. cí ru r :

qião dentista em Tubarão;
a sra. Aldo Carneiro da Cunha

A 10 de junho de 1912 foi I ças aos esfôrços e cooperação Ferro, espôsa do sr. Raulino Horn
Ferrc :

.undado na visinha cidade de de todos os socíos e ·amigos, o sr. Perí Silveira, comerciário;
3ão José, por iniciativa de Jo- entre eles o ar, Pedro Sales dos a sra. Angêla Duarte Faria. espô
sé F'ilomeno, Carlos Freysle- Santos, que fez a oferta de sa do sr. Juvenal Faria. comissario
bem e Eugênio Fagundes de mais de 100 metros de madeira de polícia.

Morais, os dois primeiros já compensada para o forro, está 1'
...."·" ,.

, .

êd
.

1 . .". Içara MarIa
falecidos, uma sociedade re- a. nova. se E' SCCla magnLl:a- Tronscorreu ontem, o aniversário
ereatíva que tomou o nome mente Instalada, ha.vendo indo natalício da graciosa menina Içora
daquela data. os trabalhos de pintura execu- Maria, encanto do lar do nosso

Como sóe acontecer, a socíe- tados pelo hábil profissional estimado amigo sr. Sidnei Nocett i ,

Kl' '. acatado industrial, e de sua exma.
dade teve períodos áureos e mger. espôso d. A laíde Noceti,
já passou, também, fáses crítí-

A solene inauguração será
caso Em fins do ano findo-1944 efetuada na noite de 2 de [u-

Clubes:
f

.

1 d idéia da aqui Amanhã, com início às 22 horc s ,
.- 01 ança a a I -

nho, sábado próxímo, realizan-, lierá rec lí acdo nos Balões do C R.síção de um e.difício próprio do-se nessa ocasião imponente í: de Jutiho, um imponente boile

,. parti-Iha da� pre"_· par?, mele ,ser lllstalad3: a sede baile em o qual será também comemorativo dd passagem do 33'
l) socl�l,. ate agora funcionando

I empossada à nova Diretoria aniversário de fundação; inaugu
ament.e enl casa aluga ração do predio do nova séde so-

d a precan·.. .

-

composta dos srs .. Osvaldo de cial e pos se da novo Diretoria.sas e guerr d�. Vencedor o mOVl�l1�nto nu-
Carvalho Ramos, Presidente, Após o baile correrá um onibus

Londres, (B. N. S.) - "As cíado, graças .ao espírito pro- Prof. Custódio Campos. orador, especial que reconduzirá a esta

t t aresslsta de josetenses como' capital as pessôas convidadas.presas de ·guerra resul an es 1:>
,. ••

"
• .' João Otávio Pamplona, secre-

M VII' 'a da {oca Benja Scrn oa gratos ao atencioso con-
dos navios inimigos captura-]

'

�no 1

.. 11 ,1..
� ,

•

-

tárío, João Adalgizio Phillippi, vite que nos foi dirigido.
dos pela Marinha Real em to- mim Cerlach, Mano Roberto

tesoureiro Mário Vieira da• * *

das as partes do mundo foram Bott, Dante �ilomeno: Arncl-
Rosa, Pl:of. Mário RobertoCHEGA O PRIMEIRO CARRE-

vendidas sob a direção do Al- c!o. Sousa. � Remaldo FIlomeno, Bott e Benjamin Gerlach,GAMENTO DE CAMINHõES
mirantado, de acôrdo com as fOI adquirido o velho solar de membros do ConselhoA B·élgica acaba de receber o prt- D Candida Born últimamenteseculares tradicões navais brí- . \ ,a. , ' .

meiro carregamento de 100 camí-
tânícas" _ notícia O "Evening de propriedade de seu filho Jo- Aos distintos diretores e as-

nhões dos 450 prometidos pela
Standard". O total em dinheí- sé Ciríaco de Sousa Costa, sito sociados do simpático grêmio

Grã Bretanha. -

r na rua Barão do Rio Branco. I [osetense, as nossas calorosas
Segunda a Agência Belga, foi de- ro atinge a 11 milhoes de 1-

Em janeiro do ano em cur-' felicitações pela vitoriosa íni-
clarado nos círculos econômicos bras aproximadamente, e pre-

f
. . .

d b
.

ti
.

d Isas de guerra no valor de 8 so, oram imcia as as oras era rva e, am a pe a .passagem
que muitos caminhões estão fora

milhões de libras aguardam ar de adaptação e reconstrução do 33° aniversário de fundação
de uso devido a falta de pneus e

decisão do tribunal do Almí- sob a superintendência do sr. do clube, almejando à nova di-
de gasolina: rantado. "Embora o número Valdir da Luz Macuco e, gra- reto"ia uma feliz gestão.

Encontra-se nesta capital o sr.
, DE PAPEL "L de navios mercantes inimigos

VENDE SE
.

11 I·t á·' Rubens Bosco. acatado do repre-"'oEI'I�CltluS��f, .

i�porta�e hebdo� capturados pe!a Marinha Real - uODCUrSO, I er rio aentante comercial e "ocio da con·'"
.,.' ,

, ,.

I
tenha decreSCIdo bastante du-

E d Q
• ceituada firma R. H. Hosco & Cio.

mactano,. su�pen�leu t:mpOJall�- rante O ano pa.ssado, a tarefa I
4 sér.rarias completas, devidamen· �a e uelroz Ltda., de Itajaí.

mente a puhll.ca�·ao, devEio a falta
t ,'b 1 d '

.

d AI
te !·eglstl.'<ldali no 1. N. P., iendo 31 \I

I _----:::::::::: _I . 1 do 11 una e premlOs o -

com quotas para pinho e urna _ce pape.
• * • mirantado continuará por para canela. Negocio urgente. Rio,30 (E.) - À Secretaria do

�1�;'I'I,T�!\1,11ITwHEoOLDFUFL"EA INDUSTRIA DE DIAMAN- muito tempo depois da guer- Informaçõei nesta redação. I,jCC�1 Lilenír}o ,P<_lrtu�uês, ol1t�e _!._J.l�_.L._ra. Os pensionistas navais, as .......- -.",.. _ -- lunelon,a. a COl1llSsa.o Ce'nlral cio
TES RET::-'; leTA AS ATIVIDA- . ..

d f'.. CcntellarlO do naSCImento de Eça
DES _ Um clube de negociantes VIUV�S e. os fIlhos .e.o lCIalS, de Quciroz, lêelll ch('ga'do inLlllle-

marmhelros e fusllelros na- O Ator Perel·r ros PN]ir!OS dc informações sôbreem diamantes foi aberto em Bru·
vais serão também beneficia- r.. r a ns cO:lllições do Cuneul'so Literú.xelas compreendendo mais de 200 dos.' Os navios capturados ao OI.. riD,' lRnç:�d�) pelo. Gabinete PO,1'll!'membros ·e com grandes ativida-
E' f ranl quase todos requi- e IVeira �u('s de L(,ltllr�l, LICéU Portugues e

(]es diárias. A clivagem e poli- .lXO O
. . ,. Casa dos Poveiros. As duas' agrc-sItados pelo MInlsteno do Clínica Geral de Adulto. miaç·ões malis antigas instituirammento de diamantes está sendo

d U

Transporte Marítimo de Guer- Doençal a. criança. (lois prclIlios ele d,cz mil cruzeirosrealizada em Bruxelas, Gand e
ra e entrebo'ues pelo departa- Laboratório de Análile. e a �asa dos. Povri.ros, -ou.lros, doisT h t clínicall. d I t.. O

.urn ou.
menta do Almirantado encar- prel1110S e 19t1a Jmpor anCHl, pa- 2' anIversário do Clube deSegundo uma recente afirmação .

Conliultório: rua Felipe Sch- ra os qWltro lIll']lJlOres trahalhos, Cregado desse serVIço logo. que midt. 21 [altol da Casa Pa· sem distinçiio ria naeinnalidade de ooperação Culturaln50 oficial, OR 'negociantes e tra- ,.

] d 1030 á 12 dforam postos sob custodia, As ral.O, as •• OI �('ns autores, tanto no Brasil comobalhadores em diamantes, de Bru-
d 15 à. 18 h.. P t I

G
- mercadorias vendidas pelo e-

Re.l·de'nCl·a'. rua Vl·.C. de Ouro
em or u'ga .

xelas, que refugiaram·se na ra
t I '11partamen O inc uem 'mI lares Preto, 64. As tesés escolhiclas sào: "AsBretanha, estão prestes a voltar

de toneladas de cocos secos Fone: 769 [manual] idéias de Eça de Queiroz" e "Eça
para a Bélgica. dois milhões de o'alões de pe� de

. Queir�)Z - H.Ol!l�nti.co ou Natu·
, .

b
. rahsta '?'. Os onguHlls - mono-

OS J U DEU S troleo, um naVIO partido em grafias ('li ensaios - deyerão serCASA: PARA
dois mas que ainda se man- APENAS Cr$ 3,00 apresentados em 100 páginas ouóRFÃOS - Diversos orfanatos ju· tém flutuando 7.000 tonela- Com essa ínfima quantia Você mais, cabiveis elll 80 de imprensa,deus na FI 'ança e Bélgica serão
das de parafin'a 2.000 tonela-

está auxiliando o seu pró�imo. em dl��lS. cópias dati1ograf�da.s, COJll

brevel11entei�
abertos pelo United -

' Contribua para a Caixa de Esmolas pseudollHIlO c () nome propno emdas de alcatrao, 100.00Q tone- nos Indigentes de Florianópolis. cnvelOI)e fechado, (Iue sómenle se-,Jewish Ap' al em Londres. Uma .-

soma inicia de Cr$ 400.000 já foi
ladas de "coke" e carvao, um rá aberlo depois do julgamento, no

5eI)arada pa().a a primeira. carregamento de bananas, mi- O DIRETOR DO DIP �l':lsiI, POI: jUl'i indicado pelo Ins-
núsculos aparelhos de rádio AGRADECE h!tlto d� E�tt�-dos Portuquescs, do

.

t .' LICP.U LILrl'ano Portugues (Funtla-I locomotivas, ap��es peI sas e
ção José GOl1lrs Lopes) e, em Por-

'peles de avestruz . o snr. Major Almicor de Meneleli tugal. por jllri nomeado pela Aca-
dirigiu ao nosso diretor a seguinte demia das Ciências de Lisboa, sen

telegroma: do então dadas as classificações até
N D G 2501 28.545 - Ao deixar o fim do ano eorrente e tomadas as

direção DIP, desejo exprelsar-vos proyidênc.:ias para a impressão dos
meus sinceros' agradecimentoli pela trahalhos premiados. Os originais �-

na r.ASA MISCE.colaho'l'ação pra,t.ada durantEt mi- serão ac'eitos até 25 de novemibro Comprar -

n�a aclminiltrQção. - Pia do Centem\rio. I LANEA ê saber eçonomizsr ••

SL\_NG-{JBJNOI_
Contém oito elementos tônicos
Fósforo. Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

OI!! Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Ml1gL'OS, Mães Que Criam.
Orrançes Raquíticas rece
berão li tonificação geral

do organismo com o

Noticias da Bélgica �

ODIN

�
FIRMAS A SEREM POSTAS

NO MERCADO NEGRO - "L� I
Soir" de Bruxelas, declara que ()

GoV'êrno Belga bem como todos os

demais governos aliados, propõem
publica r imediatamente, listas ne

gras ele firmas estrangei.ras, com

as quais estão proíbídas as nego-

cíacões.

LH E RECOMENDA

'* * *

ALTO O DJDSEMPREGO - A

20 ele janeiro o número de desem-

pregados na Bélgica, era ele .

285.000. Seu sustento custa ao Es

tado cinquenta milhôes de fran

cos (quais Cr$ 20.400.000 por se·

mana).
• * •

NAVIO DE PESCA. VOLTA

COM SABÃO - O primeiro navio

de Ostande, a voltar da Inglaterra
depois de quasí cinco anos, foi o

"Ibis. 0.179". Havia sido convertido
el�l navio cargueiro, e chegou a

'Ostende com mais ou menos 25

toneladas fIe sabão para a popula
ção belga,

GRATISl
Precisa-se urgenteO�er receber 6time surpresa?

que o ·fa.rá ' feliz! e lhe lerá
d.. valiola utilidade! Escreva
a Soareli, à Caixa Postal, 84,

I Niterói ... E,tado do Rio, ,i'

Armações e cadeiras J:'ara um

salão de barbeiro. Informações
nesta Redação

Clube Recreativo 1- de Junho

C. de JunhoR.A nova sáde do

Vida
Eurico Hosterno

A serviço do Escritorio de Coor
denação Inter·Americal�a, do qual
é o encarregado. seguiu. hoje, pa
ra Laguna. sr, Eurico Hosterno.

I....asem &nOI5 bojeI
a sra. Maria Passerini Wilde. es

pôsa do sr. dr. Tom Wildi, en

genheiro constru tor ;
a senhorita Helena Spirides;
aBra. Maria B. de Oliveira, digna
conaer te do dr'. Nicolau G, de
Oliveira;
o sr. Cid Silva, funcionário da D,
O. P.;
o sr. cop . Augusto Borges de No'
gueira, oficial do Exércite Nacional;
o jovem José da Costa Bento;
a senhorita Zilda Sartorato;
a src . Blandina Laus Bauer;
o jovem Luiz da Silva;
o j<*em Ozorio Manoel Luiz. nos

so auxiliar.
•

Fizeram anos ontem:

Casamentos:
No distrito do Est reí to . efetuou.

se. ontem, o enlace matrimonial
da gentil senhorinha Maurina Fel'
reira Abreu, filha do sr Est6vão
José de Abreu e de sua exrnc . es·

pôso , d Benta Ferreira Abreu, com
o sr. Lincoln dos Santos Bispo.
O jovem pcn-, após as cerimonias.

seguiu para S. Paulo, onde fixará
residência.

VIAJANTEfi :

Rubens Bosco

VENDA SOB RECEITA MEDICA

E' nos grato regi.trar o transcur
so, hoje, do segundo aniversário
de fundação do Clube de Coopera
ção Cultural.
Fundado a l' de junho de 1943,

o C. C. C., através ingentes esfôr
ços. conseguiu realizar estas duas
etapas ,de sua proficua existência,
proporcionando a seus associados
horas de intensa satisfação e de
tertulias jamaili esquecidas.
Formado, em s.ua maioria, por

alunos da Faculdade de Direito e
tendo por finalidade ,principal o
trato de seus associados com a

pena e a familiarização do uso
da palavra, o C.C.C. conseguiu,
sem dúvida, alcançar o seu obje
tivo. Eis por que neste ensejo fe'
licitamos seus dirigentes e aBSO
ciado•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO Sexla.'elra, 1 d. junho d. t945

Completa hoje 17
anos o »Lux·Jornal ..

Entra hoj« no seu décimo oitavo
ano de ex istência uma das orgnui
zaçôes de que ma is se pode orgu
HI<lI' \) cspuito real isador dos hra-
sileirus, Hdel'illlO-nos ao LCX·,JOH
�AL. :l C()ill'ciltwda empresn cspe
('ialiZ<lIfo! ('III mi n ist rnr inf'nrmuçôcs
pnr nu-ir. de r('cort('� cx trulrlns dos
jornais, ;\l;'u'io Domingues e Viccn
te l.irnn. nossos colegas da imprvn
,';) curiocu. C()'I1Sl'gllÍl'alIl, pela sua

tenaclIl:lill' (' pelo sentido prático e

util que souberam dar ao Ll'X
;UH:\ \1.. Illll

í

r in nf'u sóbrcmu ncu-n
hrif h.mlr- e tanto mais signifi(',�'i\'o
'llla.nlp n:lo di"pIIZL'ram nunca de Imodelos u l icui genas por onde PII-Idesselll !�l}ISIlI;lr fi t-muresa (file fll.n-Id[II':II11, Ioda .. pujunçn que o L{'X
hoj« po,;slle deve-a Ú inlPligl�lleial
(Tiador:l til' seus dois dirigenlí's
'Im ('CrC:iIHlo se dt' nux iliurr-s dl'dI
(',[(los I' insl rui-lo», soubcmm tirar
do nada 11111" empresa que é consi
derada, i:1 agora, COIllO a mais im
po rl a n

í

o (' perfeita em t(ida a Alllé-1
�'i('a l.al inn e em �bsollll0 lJ(; deiIgllnil::"le COIll as inuicu-es simi la
rr-s dos Estados Uu idos t- da Euro-Ipa. Ao<; numcr isos asslIl,'nt('s que
possue ('IH todo () .território lla�.'i()-IDal e 1IH':':1ll0 !lO eslraJIlÉ«'lrO, Im'
nu'(' ') IXX-JOHi'lAL rliúri:ullcnlc I

L1111 �::!)"idi,) infortnn ti vr, irWSlii]1{':11'1,1 l�()r .ucio ,de, rr-cor lcs extraídos
d,os ,IOI'I;<1IS dIHI'IOS de lodo oBra-I
s i l. A c('rca tle trinta e cinco mil'

I'e�()rt::s sobe a disl,:illUi(:à�), que () ILI,X ,:IZ lr)t!IJS os dias. ut il izu ndo.,
se de Iodos os rueius de tl':lnsPol'te,1
d('sd,' f) correi!) aéreo alé a' ('llll'C-i
g:l dil'<:I;1 por IIH'nsagci)'()s, Seus aso:
si nantes ,;io recruturlos nos ci rCll-I'los adm in istrntivos, económicos e,

culturais; de vez que Iigurrun entrc]
(',II': 1lIIl1,I,I�'os, i!lter\'elltoH'�, repar- �����������������������������tJç'oes publicas tederms e esla'duais i--
grandcs empresas do comerc io e d�
indústria; associações de toda espé·
CIC, l'syntol'es, artista!! ele, Seja
qual tor () a�sllnto solicitado, desde
a, silllples rdrl'el1cias pessoais att>
os mais cOlllplexos temas, o LUX-
,IOIC'ÍAL em'i:, ::lOS seus assinalltes
t!ldo qlWllto a I'espeito do assunto
escolhido !'()r publicado na nossa D' 10 D"

, ,. ,

illlpI:ellsa ..Para podcr realizar essa
Ia -. -,�mlOguelr� �om ml�l� .as 19 horas,

t:ll'cla, clI.!a cOlllplexidadc não e i Dia
- 23 - (Sabado) SOIree com ImelO às 21 horas.

facil '1\':1liar assim ú primeira vis-I TESOURARIAta, !lIobiliza o LCX-JOIll\'AL llHlis
de dllzentos funcionários, distribui-
dos l'11tI'(' :l sua grande sédl', ii rua
BUl'l]oS .;\il'es, 17fi, ,no Hio, c a slIa
SlIcl!l's,,1 de Silo Paulo, instalada no

Edifício Sul América. afora os co!'.

l'l'sl)(JIldrntes que possuc em Iodas
as (,<ipitais dos Eslndos e cidades
importantes. t com a mais yiva
sim,patia que inserimos em nossas
colllnas a notícia da passagem do
17" ani\'('rsúrio do LCX-J()H�AL e
coJ]] ele nos congratulamos, na

pessoa de seus hrilhantes diretores
:\Iúrio Domingues e Vi('cnte Lima.

Dr. Guerreiro da
FODseca

38.950,60 E t RI· MÉDICO
6.175,00 S avam DO 0,-- Todos os dias em SantoCr$ 45.125,60 até oot mV---iiiíiiii.-ioi e I Atende a !��r:er hora do

P
,

t 8 Rio, 29 (A, N.) - Estavam,
I

.dia e da noite
arteiro o �o

30.'ovb até ontem, no Hio, cinco inter-

j RESIDÊNCIA:Encarregada do To.], t
t 1 :'vI' P'

O 2 �72,oo
ven ores: ,l e .. luas, ara, Hotel do Snr, Cunha

rquestra v

Ordenados e comis,ões 730,SD Bahia, Paraná e Sergipe. O ge-, SANTO AMARO

6 !leral Pinto AJeixO', que seguiu,Aluguel da séde 00 00 '---------- ..;

Ab 9' de avião para Salvador, reuni-Isolvidos �lClo;;�������o 12;'�� rá no dia 15 dt�jun�lO p�óx�mo BungalowRio, 2 (E.) - O rumoroso 7' a C o 11 v e lTl c a o sItuaClOl1Jsta
Casa Oscar Lima 00

I
- , V dcaso em que estava envolvido, l' bahiana, para homologar a· en e se o da rua Quintino

Guarda noturno 5 00 B 622 E
.

desele 1!)42, O ex-delee:ado da l' I candidatura do general Dutra ocaiuva, , strelto·, que
� Caixa de Esmolas 000 d·

-

dOrdem Política e Social do Es-
'

,'à presidência da República. O Ispoe e todo conforto. Tra-
João Cascaes 98 80 - .. I Itado do Rio, sr. José Ramos 2

'
sr. Magalhaes Barata espera .ar no oca.

Carlos Hoepcke S A Com. e Ind 000
de Freitas, teve ontem seu des- 215' I estar

de volta a Delem daqui�-------------�Livraria Progresso 00

I Ifecho com a senteILÇa profel'i- Instituto A, P. dos Comerciários 72'00 i
a três dias, isto é, no dia 31 dD

I SRS. BENTIST.ASda pelo juiz criminal de Nite- Ar.uncios 3' i corrente mes, enquanto o sr. 1
rói, dr. Horacio Marques de Luz e telefone 11�'�O.; I Maynard Gorp.es con,dici?llO'U. o Executo qualquer tipo de
Carvalho Braga, que o absol- - 'I, seu regresso a SergIpe a eX'lS- dentaduras, pontes em

veu. 4.709,2) tência de lugares nos aviões

1 louro
ou palacril. Conserto

O processo foi iniciado em Saldo 4,.., 416,40 que passam �ela sua terra. O dentaduras em 2 horas
HJ42, pelo então chefe de Po- Cr$ 45.iTsTo

I
sr. Manoe� �lbas espera retor- apenas.

lícia do Distrito Federal, coro- - -- �. na!' a CUrItiba a qualquer mo- CONSTANTINO SERRATIME
'11Ie1 Alcides Gonc.alves Etche- FrancI'sco Althoff A t G

,. p. s menta, visto que não tem maio-

I� Felipe Carneíro r ur ervasIO Ire Rua Duarte Schutel 11
goyen, senão O' sr, Railllos de Presidente 1" Secretário to T

'

Ires embam,ços, Estes Ialter-
Freitas demitido e preso sO'b a

• esourelro
ventones estiveram no Rio

[l,cllsação de extOl'quir (li n11

e. i-I
!-----------------------..-----=

I sempre
em grande atividade,

1'0 dos súditos do Eixo. Os au- Laborato' rl·o CII'nl·co : principalmente política, mos-

tos foram para o Tribunal de � �tSOlJqb.f trando-se srutisfeitos com os

Segurança, que se declarou in-
.

�
..

�.
� rumos dos 3icontecimeThtos. O

('ompett'nte para julgar o ,'aso I §f . �- RUA JOÃO PINTO" 25 _ fone: 1448
sr. Benedito Valadares, como

e em seguida para a 14a Vara

I
t;:; � g sempre, foi centro duma boa

Criminal, indo por fim para a ==, _ -,
c.n (em frente ao Tesouro do Estado parte dessas atividades.

jllstiç:a da ('a,pita1 fluminense, RMRTOnO pnTOLOGJCnS Florianópolis jiiiiiiiiiiiiiiiii_.....;;;;iiiiiiii iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___
Na mesma sentença fo'ram

ahsoh'idos o advogado VaIde- Dr, H, G. S, Medina Farm. NarbalAlvesde Souza Esta é- a verdade I
mal' .:\Iedrado Dias, o jornalis- Farm. L. da Costa Avila
ta José Ilnacio de l\Iatos e o ex

comissario da Polícia do Esta
do elo Rio, Valdemar Schmidt,
Ontem mesmo foi o sr. Ra

mos de Freitas posto 'eln liber
dade.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

lo julgamento do sr.

PUnio Salgado ia de
generando em
conflito

Manaus, 29 (E,) - Promo
vido pelos estudantes, reali
zou-se ontem um juri simbóli
co, no qual foi acusado o sr.

Plinio Salgado, O julgamento
do chefe verde teve lugar na

prtnc: pal artéria desta 'capital,
não se degenerando em grave
ocorrência, graças às ponde
rações de vários estudantes,
cuja intervenção oportuna evi
tou que o antigo chefe provin
cial do ímtegralismo tivesse a

I
mesma sorte de Mussolirrí e

sua amante em Milão.
É que quando o julgamento

ia em meio, surgiu no local o

sr. Cmveíro Frota, proprietá
rio do Grande Hotel, integra-

I
lista fichado, antigo chefe pro
vincial do sigma.

,

Vend-, na presença daquele

Iprocer verde um acinte à mo

cidade amazonense a1í reulli-.
da, vários rapazes se atiraram I

a ele, aos gritos de "lincha!. I

Houve a intervenção de estu
dantes menos exaltados e da

polícia, graças à qual poude o

chefr- verde homistar-se em

uma casa das proximidades, de
onde foi mais tarde retirado,
sob garantias policiais.

(?Raim,
-Ú vt!� � �.

�,
CONTQA FERIOA'.\ ",�

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
'

Angelina, Município
de S. José

(Víagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO'

de

A �lFILl� ATACA TODO O ORGANISMO
O Ftgado, o Baço. o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, 11 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos O1S80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôr toa.
lnorensí vo a (J oq!� nismo. Agrada vel

como um licôr
O ELIXiR !:l14 está aprova.to !wln O N.S.P. corno
auxíhar no tratarnento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origl:'rtl
F.t-\LAM CELEB!{IDADES MÉDlCAS

"obre o prpp�rtHII) ELIXIR I A co upostção e o sabor a"
.914. devo dízer-lhas,

fleUlpr"'r
gracavel do ELIXIR .914. r.eque o tenho emo-egado, em comendam-no como arma de

os. cases de Indlcação 8pt",- facfl manejo para o públlco
prtada (slfllls em varliltl ';p ,no combate á sUtll;., qualída
suas IDllnlfestaçÕêf') os rel<lll� de' que frequentemente a
tados têm sido slttll"fatorlps, nrovelto no Ambulatorto da
poís são ral idos e du-av ... I-, Mllte nldade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires Dr. Silvestre Passu

-

ATENÇAO:
V.S_. viaja a Porto Alegre?
Hospede-se no HOTEL
FRONTEIRA 10caUsado
no centro da capital.

I Rua Andrade Neves. 1t2.
Optima cozinha. banhos

frios e quentes.

Não
-

se aceitam hóspedes
portadores de rnoreetias

contagiosas

MA(llADO & CIA.

I
Agência. e Repre.entaçõe. em Gera)

Matriz: Florian6poli.

I Rua João Pinto, n. 5
Caiza Po.tal, 3'1
Filial: Cz-e.eiúma

I Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.
Pr6prio).-Telegramo.: ·PRIMUS·
Agente. no. principais munieipioe

do E.todo

TENHA JUIZO

Até CR$ 300,00:
Precisa-se oluQar uma coa0, não

muito distante do Colegio OOrOÇall
de Jesús, Pagam.se até CR$ 300,00
mensa;., odeantadamente. Dão-se
referências. !nforrr.aç,ões nedo Re
dação.

Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sondo lias para praia 00 alcance

I dos SENHORAS e SENHo.RITAS, por verdade,iros

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seu.s calçados sem vlt'At;ar o

«Tamancaria � Barreit,�s))
RUA CONSELHEIRO MAFRA. 1J-

.,
-.-

('

TEM !:,IFILIS OU REU.

MATISMO,DA MESMA

ORIGEM? USE o =o

PULAR PREPARADO

"_

CLUBE 15 DE OUTUBRO

I ",A C".,I'"AI.tt
I FESTAS DE MAIO - A PARTIR DE 7 DO CORRENTE-

..........................- _
; �� �

Fundado em 1921
tde- ne 1942

Programa Social para Junho

Iniciarei a partir da próxima 2a• feira (dia 7),
o sua grande liquidação, intitulado �<FESTAS 'DE

.

MAIO». - Vendendo todo seu stock c'pm grande
redução nQs preços. {

AGUARDEM I APROVEITEM !'
'j ,

A «CAPITAL»

Movimento de Maio
RECEITA

Saldo de Abril
Mensalidades e rendas eventuais

DESPESA

Exame de sangue, Exame paro verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame paro verificação de
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções. _

Jlutovaccinas e transfusão de sangue,

Exame químico de farinhas, bebidos, café. águas, etc.
lIIIiII-.
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o ESTADO=Sexla.'elra. , d. junho ã. '945 5
•• ...-<. ah",.... ·, r_r .; , á

-- F'o meio da estrada o pneu estoura por ex
cesso de pêso - tempo, dinheiro e trabalho

perdidos. Prejuizo ! Lembre-se de que seus pneu
máticos precisam durar muito tempo! A borra
cha brasileira é essencial à Vitória final.
Porisso, Firestone está usando elastômero na

banda de rodagem e nas paredes laterais de
seus pneus. São bons pneus, fabricados com os

demais materiais e a mesma técnica criados por
Firestone em longos anos de experiência. São
excelentes, mas precisam de bom trato, como

qualquer pneumático. Seja um patriota inteligen
te e siga estas instruções: Não sobrecarregue o

veículo - Mantenha a pressão adequada - Dê

paradas� e 'saídas devagar - Guie a velocidades
moderadas - Mantenha as rodas bem alinhadas
e freios regulados - Não faça curvas fechadas
- Evite colisões e raspões com o·meio-fio.

a SOBRECaRGA III O PNEU!
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Um pneu para o máximo de 2 não

pode agüentar 4 toneladas! Escolha

os pneus recomendados para cada

fim e distribua inteligentemente a

carga. Poupe os- pneus hoje

para não se arrepender ama

nhã. E obedeça a tôdas

as instruções!

írt$toftt
GRArQT 48.028

I recuperação de Durma DUÁS RUSSIAS
Prefira uma parte de seu

AStrôco em "Selos Pró Doente
Pobre de Hospital de Carida-
de". e estará contribuindo para -

que êle tome mail! um pouco I ;\lARIO PINTO SERYA entre essas duas Rússias, a do
de leite, tenha melhor�s medi-

(Exclusive do CEC para "O EsLa passado e a elo presente, a inefi
eamentos, mais conforto no

do") ciente de outrora e a dínarnica da
leito de sofrimento, etc. etc... Durante todo o século XIX D. atualidade. Si não há milagres

do (�:::.:!aded�.r'!U:::f.ldad. Rússia foi um formidável enigma neste mundo, é preciso reduzi-lo a

para toda a Homanidacle. Com um I seus termos positivos. Para nós a

território tros vezes maior que o I completa explícação elo fato está
elos Estados Unidos, ou do Brasil, na completa alfabetisação elo povo

pois que a Rússia tem 22.500.000 russo, ha vinte anos e na ampla
quilômetros quadrados e uma po- expansão cultural que desde en

pulação de cerca de 200 milhões tão se vem processando.
ele habitantes. no entanto esse Porque toelos os prohlemas indi

país se manteve como que cober- viduais e sociais são ele naturesa
to de uma neblina espessa. Em mentaL O homem e a Humanida-
1904 e 1005, o pequenino Japão de são governados pelo cel'ehro.·
derrotou fragorosamente a Rússia. Si este é inculto, o homem é uma

Também na guerra de 1914-1918 a máquina sem motor, é um elernen
Rússia foi derrotada pela Alema- to inutil. Com a completa alfabet i

nha, apesar desta ter empregado sação da Rússia e ampla expansão
com o máximo esforço os seus cultural, a Rússia se tornou agora
exércitos contra a França, Ingla- uma potência de primeira grunda
terra e Estados Unidos no ocíden- za, que soube utilisar sabiamente
te. Entretanto, agora numa reve- todos os recursos técnicos e bé li
lação formidável, surge uma nova cos que os inglêses e norte-amerí ..

Rússia que resistindo sosinha ao canos lhe emprestaram. Tornou-se
embate ela Alemanha, demonstrou assim um mundo, com seus ....

uma capacidade completa e forrní- 22.500.000 quilômetros quadrados e

dável. Como explicar o contraste seus 200 milhões de habitantes.

Pelo !\-Iajor S..T. CoUer, oomen- bem que o avanço inteiramente

tartsta da D. N. S. interesse por parte das fôrças de

Londres, (B. N. S.) _ A campa- libertação ",
não poss� ser posto de

nha no Almirante Mouttbaten em lado. DepOIS de 38-dléls de luta na

Bur�11a, que acaba de chegar a uma Sicíli�: outro braço ele mar - o

gloriosa conclusão, -foí um modelo I Estreito de lVIess.ll1a - te,ve de ser

de �f{ciência na organização e na atra\-�essac1o. AS:Im t�mbem, quan

habilidade tática, mas não tornou I do Singapura tl�er sido �·ecupera·.
tão clara a posição ocupada por

da. encontrar-se-a neces�:daele da ,

Burma, na estrada que coneluz a travessia do Golfo de Siâo. Nessa

Tóquio, 'escreve o Tenente General altura. ter-se-á ainda pela frente

Douglas Browning, acrescentando: a marcha pelas regiões do terrí
"A campanha de Burrna apenas to-' tória da China, do mesmo modo

cou a periferia do problema, e cons-
que .Àlexander teve pela frente a

tituirá, segundo espera-soe, feliz ana- marcha atravéz ela península Itá
logia. - A recuperação dé' Burma é

llica.
As operações elo Norte da

cOl11pai'ad� ,�om a situ�ç.:.ão do Oci- Africa e da Itália, constituiram as

dente, depois da rendição de Von preliminares ela invasão ela Alema
Armin na Tunísia, em 1943. Quan- nha. Do meS1110 moela a recupera
do as fôrças do Eixo foram liqui- ção de Burrna, é apenas um passo
dadas pelo Mal. Montgomery, na sem dúvida, de grande lrnportân
Africa, tornou-se necessário atra- cia, para a invasão elo Japão".
vessar o Mediterrâneo, o desernbar-
car na Sicília. Do mesmo modo,
torna-se-á agora necessário atra

vessar o mar e a terra, em Singa
pura; ou em alguns pontos estra

tégicos, .na península Malaia, si

CONTRA
CRIPE
RESFRIADOS
OÔ�ESor.CA8f.CA
NEVRAlGIAS 'E
DÓRES 'M GERAL

SÓ SE USA

Camisas, Gravatas, Pi isme-
Meiasdas melhores. pelos me

Dores preços s6 na CASA MIS
CILA N'EA - Ruo C. Mafra, 9'

o sabão

"VIRCiEM' .' ESPECIALIDADE"
\V E'rZEL INDUSTRIAL-J()INVILLE (Merco

CONSERVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA
-

FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

t

,
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Concursos para Contabilistas e Fiscais

J

Em n�me do Presidente da República'Festivamenle recebidos os feridos da FEB
Roma, ..,1 (U. P.) - Em nO-IBraslleIra. Em nome dos con-jme do presidente da Repúbli- decorados agradeceu o coman-. Rio, 31 (A. N.) - Viajando . mais completa assistência, es-

ca brasileira, o general Mas- daute do' 50 Exército, tenente
\ a bordo do "Pedro II", para 400 homens, que resistiram tando muitos dêles em vias de

carenhas de Morais, entregou . londe
to.am l ransportados para bravamente com aquela velha restabelecímento ".

aos oficiais do 50 Exército general Lucien Truscott, que Bahia, devido ao acidente ocor- audácia brasileira". Os "jiaclnhas
"

.

Geraldo Vi

norte-americano a medalha de se referiu ao orgulho que lhe, rido com o "Rodrigues Alves", O soldado Joaquim Candido eira, José Valentim Neto, Ja

guerra, que lhes foi conferida causou ter tido a Fôrça Expe-! chegaram a esta capital 85 fe- Ribeiro, de Minas Gerais, feri- dir Torres de Castro e Augus

pela sua c?labol'ação no pre- dícionáría Brasileira ao lado! ridos da i-"EB, ? ,regresso desses', do e Ir;, MonteI:0co, afi.rn:ou: to Miguel de Ca�valho, não

paro ela Força Expedícionária ' do fio Exército. valorosos patrrcios, que desem-. - Os alemães resístíram, escondiam a emoçao de que se

penharam de maneira br ílhan- porque estavam otimamente achavam possuídos.
tissima a missão que lhes con- colocados. O nosso trabalho, Logo que desembarcaram os

fiara a Pátria, deu motivo a porém foi mais completo. Nu- feridos, sob os aplausos da

que numerosa massa popular merícamente i1nferiores, e n- queles que os aguardavam,
fosse aguardar aquela unidade I

Irentando o fogo cruel do ad- eram encaminhados às ambu

do Lo ide Brasilelro. A maioría I versárío, galgámos a colina lânclas, em número de oito, e

dos reeem-chegados esteve 110S' impondo-lhes a derrota" . aos dois transportes que os

Estados Unidos internada nos
I O sargento Deaodato Gomes, conduziram ao Hospital C -n

hospitais de Nova Orleans e! no portalo do "Pedro II", dís- tral do Exército. Até o portão
Nova Iorque, O navio atracou! se: que serve d-e entrada ao arma

precisamente às 8,30 horas.: -- Chego ao Rio, depois dU-1 zem, o povo prorrompia à pas

Debruçados na amurada do na-. ma ausencia de três meses.i sagem das ameulâncías, em

vio, os valorosos "pracinhas": pois servi nos hospitais ame- I vivas entusiásticos à gloriosa
sorriam satísreítos, responden-I rica/nos, em Nova Iorque. Pos- Fôrça Expedicionária.Brastleí

João Pessoa, 31 (E.) - De- do às saudações que lhes eram so afirmar que os brasileiros I ra, ali tão bem representada

clarou-se, ontem, em greve, o' enviadas de terra. Em suas fi- ali internados, receberam a no sacrifício daquêles heróis.

Centro de Motortstas de João sionomlas percebiam-se sulcos

RECITAL DE. PIANOPessoa, em virtude da cornís- deixados pelas ásperas cami-

são de abastecimento se negar nhadas nos alcantis ítalíanos A convite da Sociedade de Cul·
a fornecer quota saaísratóría e 'TIOS embates violentos, com tura Musicol e dOIl Clube 12 de

de combustível. Os motoristas os teut.os nas escarpas de Mon- Ago�to, 'Lira Tenia Clube e Clube

manifestam grande desconten- te Castelo. Entretanto êles im- 15 de Outubro, o insigne pianilltn
francê. Henry'Jolles nolizaró. hoje,

tamento em face do cambio ne- pressionavam be-m pelo regres- àll 20,30 horas, no Teat-o Alvaro

gro d� gasoli�;a .e em tô�a pal:-I so à Pátria idolatrada, ansio- d� Carvalho, uma audição de

te gritam: Viva o brigadei- i
sos de reverem os seus entes I plano

1'0 ! ", afirmando que sómente queridos. . I .Tratando.se. de �n; renomado

. I �..
vIrtucae do plano, dâscípulo de Eu

um h�mem (:a sua honestidade
_

O soldado Sidon io �edro de gen d'Albert. Arthur Schnc.be l e I
poderá solucionar semelhantes I Sao Paulo, que partícipou dos I Edwin Fischer e, bem aseim, pro I
abusos. dois primeiros ataques a Monte fessor no COnlleZYCltoJ'ÍO de Colonia,
-----.

II Castelo e foi ferido no segun-
de 1928. a 1933, a culta platéi�

eh T
- .

delito eidode aguarda com o rno xr

egou a eera· do, 8:11 Sa�!ta M�na, falando mo interesse esta noitada de arte.
aos jornalistas disse: O proqrornc , rnagnificamen te ela
- "A luta foi árdua. O ter- borado, ficou all!llim organizado:

Teerã, 31 (U, P,) - O pa- remo era dificílimo Os alemã- 1·�..S, Bach: Fant�.ia e fuga

tríarca Alexi, da Igreja orto-, es,
no cimo do mOl�te, domina- cr������:'t: Rondo:m re-maior.

d?x� russa" ch�gou a esta, �a- vam a situação, assestando sô- 3' Bee�hoven: Sonata op, 53

pl,tm em trânsito para SIna" ore nós suas baterias. O meu W�ldstelI�). ,

Líbano e Palestina, destacamento era composto de 4, Gabrlel Faure: No�turno nO. 1.
5 Schubert: Irnproviso op, 90. Rio, 31 (E.) -. O Supremo
6 Villa·Loboa: Impreseõu aere8- negou provimento ao re('Ul"SO

teiraa (Ciclo brasileiro nv . 2}. do capítão-médíco do Exército
7 Chopin: Barcorolle - Mazurka

Berceuee, Raimundo COSta Silva Santos,
8' Gounod-Liszt: ValIa da 6pera que reclamava a reíntegração

«Fauü». no cargo do qual fôra afastado
Durante a execução dOI núrne d

ros não será p.ermitido p.enetrar por ato o govêrno, baseado

no audit6rio. no artigo 1770• O Supremo

,

O I:\'�Tl'ITT() DE APOSE�TADOHIA E PE�SüES DOS I�DL'S ..
--

..
fundamentou a decisão em ju-

I HL\HIOS. tendo aberto concursos para admissâo li" pessoal lJac'bilUudo J O ESTADO Espnrtlvo risprudêncía firmada quanto á
'10 desempenho �Ias I'unç,ôes em epicr-af'e. chama a atenção dos in teres- i U constítucionalídade do referi-
surlos p,�J'a o edital publlc[qlo ,no "Diário Ofi('ial ria l-niâo" ,Ie 18-5·45 I " ,

.

que s(' acha Jlo endel'l\ço aIJaixn. �;?lieJ];lado as cnndilçõ('s a seguir dis� I
. " .rI\CH lING

.

do artigo.
(Timinadas: "

H lO, 29 (L.) - A terceJra

regatai ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;.;;;;;;; _
da taça ".\nlenor de Resende"

II

, 1, - !Jara a eaJ'l'l'i!:a_ <1(:, COlllabiliriade haver,í ct).ncursos apenas no � d�spu!'ada ,dom,\:l%l� "úlitmo, i:oi ven-,
I?lst.nt�) l'edC'ntl e C'lll San Paulo (' para a de Fiscalização, CI11 Iodas asl CHia pelo Iate, lau , CO�JJ nlrk Van'

!:apJtals, excl�lln�lt) () Distrito F('rler3!l. As inseriçô('s poderào ser reCIllt'- Eyben e I'en Port(�. En. segundo!
"Idas, nesta Capltnl. no L'udC'r0ço adialnte indicado seja qual rôr o Fs- lugar e()luC'!Oli-�e "VJda 80:1", com

lado l'lll que () candid;�to[) deseje ser aproveitaria,
. �

Fcrnundo PÍllll'ntel Duarte (' (ir-
raldo Pereira,

_

2 - As proyas r('I�llh:as ú carreira de Conlahilida(le SÓlllente pode- �a segunda regata do [ate Cluhe

!'�o sl'.r pl�estadHS no nls,tl'lto Federai e elll São Paulo e ais relativas il de Brasileiro, foral1l vencedores nas

h�c?l!z<lçao, (']]1 qua lqu('I' rlas Cllpi tais em que se aehE'1ll abert�s as ius· diYersas classes:

l:nço('s pr.ra essn carreira. I STAR·- "Xodó", com OtOl! Dias,
,_ . .

Ca:AI\>\B!\H!\. - "Jacamin", (C()lU

3 -: Serao a,dJllll:dos n ('O!1Cll!'SO par'! a carre!ra de Contahilidade' o aspinmte Baudair da Escola Na

\� candl(!at<,ls d" Hlllb();� �lS _sexos. que contarem I1lU1S dc 20 e menos de vaI.
'l;) an(J� (!e Idade, em �3-(J- kl, dat,a �Ie eneelTéllllen!o das inscrições. O li-I CAIUe CA - "Sudoeste", com

l�l.ilC' l�l1nJ�ll(l (!(' ,llbd(: pan, adl1llssao a COI1('I[I'SO relativo à caITeira de' Eri!13rrio de Carvalho.
hsc�I,lzaçao, sl'_ra de 2:-> allOS, sendo 9ue, nessa carreira, só poderão ser I SHAHPIE - "Pinall" com Da-
,Hlnulldos calHhdatos do Sf'XO 1ll3sC'lllmo.

. I cio Vei�a e Eugênio Salda!J1 lia.
4 - Os candidao!os serão snbllletidos, no decurso do mês de julalo F CHjl'7EIHO - "Alisé", com A.

p. f.. às s,eguintes provas:
<ray }Oper. ÀII 17

Em greve os moto
ristas de J. Pessoa

J:lorianõpolls 1 de Junho de 1945
-----------------.'-------------

Arregimentando
elementos

TEATRO

«(o ESTADO»
Av-lsamos ao pú

blico em geral,
que o preco da
venda .vulsB des
te jornal é de Cri
0,30 (trinta cenla
vos), por exem

plar.

Rio, 30 (A. N.) - A publí
cacão da lei eleitoral deu moti
vo

>

à movimentação dos políti
cas, no sentido da arregimen
tação de elementos. O conego
Olimpio Melo ex-prefeito da
Capital, iniciou a campanha
política. O major Rubens Ri
beiro dos Santos, presidente do
Partido Nacional Evolucionis
ta, está em grande atividade
coordenando o seu eleitorado.
Domingo último realizou-se

na bairro do Rio uma reunião
sob a presidência do professo;
Silvio Teixeira, na qual toma
ram parte eleitores daquele
bairro,

A DIREÇÃO.
-------_._-_.

Companhia Hailliot
Estreará arnanhã ono palco

do Teatro Alvaro de Carvalho
a aplaudida Companhia de Co·
médias Hailliot. Subirá a cena

A gozadíssima comédia CANA
RIO. de autoria de José Wan
derley e Mário Lago. Finalisa
rá o espetaculo um «SCHOW
MUSICADO" tornando parte
todos os arti stas. Os ingressos
iá se acham à venda. Dado o

valor dos ato-es que integram a

Companhia, é de se prever, que
o Alvaro de Carvalho. apanhe
na noite de am,mbã, sabádo,
urna grande assistê.lcia.

Mantido o
afastamento

Instituto de Aposentadorias e Pensões
dos Industriários

Rua Vito, Me:reles, 18·

\,
j

Julgamento realizado
pelo. Tribunal Pleno,
em sessio de' 30 de
maio

,a) - Básica, ele car{ll!.el' eliminatório,
(lisciJplinas :

compreendendo as seguintes

ALVARO HAMOS
CIRURG IÃO-DKNTISTA

Instituto Brasil-
. Estados Unidos

O L'stituto B a ;il-Estados
Unidos avisa a seus associados
que a projetada conferência do
dr. William Rex Crawford não
será levada a efeito, em vista
de o mesmo achar se seriamen·
te enfermo.

LOTES DE TERRENO
Na "Vila Laporto, ... vendem·se óti

mOIl lote .. de terreno. Tratar com
o IIr. Campolino Alves,

R evisão criminal 56 da 1) - PortngUl�s;
n" n) _ }IatcIllMicu:

comarca de Joaçaba, em que é III) - Gé'ografi:l Econômica da. América;
requerente Orlando Pereira dos 1\') - Legislação rk Preyi(lencia Social.
Santos. Relator o sr. des. Ur- h) - Especializada: Ibano Sales. Decidiu o Tribunal ha) - para n c:1irre,ira dE' ��()nt;�bili(lade, -:- "�:OiI!t�bjlid�dE''':
à t· d'd

b1» - paI'a a efll'l'elra dl' hscabzuçao, - "PrtnCl})lOS Baslcos e As-

.

e eor o pe 1 0, para anular o, rectos Gerais de Cunlabilidarit �1e]'cantil e Inúustl·ial". Domingo. no Ritz e Roxy. Hum.

Julgamento que condenou o re-I e) __ Complementar:' phrey Bôgart e Michel. Morgan .m:

querente para mandar subme-I. .

. '.' ..,

PASSAGEM PARA MARSELHA

t t b d f (3) - })élra a ('HITell'a dr LO'l1t,ibill(lade. - ";\lalematil'fI Comel'cial p-'__ � w-�

er .a (!lU roo 0. ,erva as as or- \' Finan('cil'a. Esbtística Elementar (' HopresC'nl<i/ções Cráficas"; Melo m.·lba-o,dA Os r.�ssos e em.rlca-
maltdade legaIS eb) - parn [l carreira de Fiscalização, - "�oç'õcs dI.' Legislação do ti

Trâií's� .
Tm�\"","�, d,::.:,:;:::::,n::;'h�:\:,;�; ,ec'" """,,,01,,, '" ",01"" d, d,,,' polollêses .

::S (�e�O�r:���':la
f.

·

I
firaç;jo obtí(la no Estado em que tenham plei!eu(lo ,.proveitamenlo e Londres, 31 (U. P.) - Anun-

-..

O leia Sl'llS vencimentos i,niciais serão de Cr8 1.200,(10 (mil e duzentos cTu�ei. eia a emissora de Lublin que
Londr'es, 31 (U.: P.) .-: A li-

ros). meio milhão de poloneses se-
nha de demarcaçao oflClal en-

(j _ Os inl('ressados podc'd.o obter majores esclarecimentos na séde rão estabelecidos na ái'ea, dos: tre as tropas norte-amerlca

da .�elegaei:l�d(! ��l:!Hl:t(),. - rua �'elj;pe Sehmid! X i). (2° p�viJU(:'nlo) !li): lagos Mareurianos na prussia: nas, e soviéticas na Boemia,
pellO!lo rie 2,)/,) " 23/h! o.ln, ('ntl'e 8 e 11 honas, exceto aus sabados quan-

I

O· ·t 1 t
,.

d
.

.

agora estabelecida dá aos

riu êsse horário SCI'Ú de 14 as 17 horas. .' rleo11 a , nes es proxlmos ' OIS:. .:,
Florianój)niís, 30 de 11lai() (lt.' 1$)45. meses, A medida foi

.a'llUllda-1
a�enc::m?s ° �Qlltrole sobre 5

da pelo delegado polonês para n:ll� :11l1has qU3ldradas do ter-

DÉCIO REIS, Delegado Estadual aquela área. nt,ono ehecoeslovaco, numa
faIxa de 30 milhas de largura,
paralela á fronteira oriental
checa. O outro lado dessa li
nha fica, naturalmente, em
mãos da Rússia,
w",._·.·.· -J<o.................,.n -

............w__

PERDEU-SE

rUXIR Df NOGUflM

RITZ ,., Hoje,., BOIY
SIMULTAN:tAMENTE
19,30 hor.a. À. 20 horas.
!)acna Durbin em:

TRES MENINAS ENDIASRADAS
com Charles Winnmqer e Robert

Cumming•.
Livre de clneura
No prtl-l7'1'�ma:

Complemilnto nacional
Preço.: Ritz· Cr$ 3,00 • 4,00

Roxy • Cr$ 2,00

Por motivo de sua recente

classificação no 16' B. C" com

séde em CUIabá. capital do
Estado de Mato Grosso, deixa

rá, dentro em breve, � Floria
nópolis. o sr, cap. Cícero Mar

ques. do Exé(cito NAcional,
Muito embora venha servin

do nesta Gu&rniçào há apenas
dois anos, o sr. cap. Cícero

Marques conseguiu, pejo seu

fino trato e C'lrater ilibada,
grangear a estima dos iloria

nopolitanos que lamen tam seu

atastamel'lto.
Ao sr. cap. Cícero almeja

mos uma feliz estáda na capi
til! matogrosswse.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

hoje pela ma.nhã. \Jm par de
6c'l,llo., no 'l;rajeto de.ta r.de9Õo 00

In.tituto d. Educação. Roga· •• a

quel'r\ acho.u .\,trl.a.r 1'10 v.r'ncil:l
d.'lIi, jQrnal, CJ11' ....4 .ra.�ili.liI.uill!

NUNCR EXISTIU IGURL

fRIEIRAS,
ESPtNHAS, ETC,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


