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GUAM, 4 (U. P.) --- MAIS DE 200 AVIõE S NORTE-AMERICANOS QUE LEVANTA RAM VOO DE 'PORTA-AVIõES ATACA.
RAM AS BASES AÉREAS DA PARTE· SU L DE KYUSHU, DURANTE MAIS DE nu AS HORAS, NA MANHÃ DE HOJE. Tó ..

QUIO TAMBÉM NÃO ESCAPOU, A AÇÃO DESTRUIDORA DAS BOMBAS ALIADAS. O "NIPPON TIMES" DECLAROU QUE O
CRESCENTE RITMO DOS ATAQUES AÉR EOS NORTE-AMERICANOS CONTRA AS ILHAS METROPOLITANAS TALVEZ TOR.

NARÁ NECESSÁRIA A DECLARAÇÃO DA LEI MARCIAL EM TÓQUIO.

M, 9389

o MAIS ANTIGO mARIO nF SANTA CATARINA

Proprietnio e Diretor-Gerente M�CYR IGUATEMY DA SILVEI U
-------

Segunda-feIra, 4 de Junho de i945Ano XXXI ,
--�----- _._--------

Por enquanto,
não é possive
Washington, 4 (U. P.) - Os

Estados Unidos não podem
prestar a "devida considera

ção" - Afirmou o S1'. Grew -

às infr\;,maç6f's relativas a

Weígande dos contra os ale
mães em Berlim. O sr. Grew,
��""0<"iirio de Estado interino
dos Estados Unidos, salientou

que essas informações não po
diam ser verificadas, por en

quanto, devido que não exis
tem representantes aliados nas

zonas da Alemanha sob ocupa
ção soviética. Contudo, com a

próxima reunião da comissão
de contrôle o praso seria exi

guo. Salientou, ainda, que são
extremamente favoraveis e sa

tisfatórias as condições exis
tentes para o estabelecimento
do Comitê de Contrôle Aliado

para a Alemanha.
�-._���-...-.-._....,....�.-��

Florianópolis

Concursos promo
vidos pelo ,DASP
Na Delegacia do L A. P. L, à I

rua Felipe Schmidt n? 5, 1° an-I'dar acham-se abertas as inscri

ções para os seguintes COlllcur-1sos promovidos pelo D. A. S"
P.:

I'a) Escriturári o do Serviço
Público Federal (prorrogados
até [) rIe julho);
b) Almoxarife do Serviço

Público Federal - até
.

23-7-G45.
Os interessados poderão ob

ter melhores esclarecimentos
naquela Delegacia, pessoal
mente ou por meio de cartas ou

telegramas.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar I

Somente vigorarão I
D����g�O�� rua�í!iCOAIIComissão Marítima n o r t e
americana anulou as restrí
cões sôbre as notícias da entra
da e saída de navios dos portos
da costa oriental e do golfo dos
Estados Unidos. As referidas
medidas restritivas, ditadas
devido a guerra, somente vigo
rarão na zona do Pacífico.

o dr. Jorge Veiga e a lei eleitoral
São Paulo, 3 (U. P.) - Em belecerão o país.no gozo de seus

entrevista concedida à "A Noi- direitos e liberdades. Acrescen
te" o conhecido jurista e ad- tou o senhor Jorge Veiga que

I vogado
dr. Jorge Araujo da a nova lei eleitoral muito ser

Veiga que pela segunda vez in- aproxima da de 1935 que deu'

tégra o Tribunal Elettoral, I excelentes resultados na prátl
agora por designação do Minis- II ca garantindo as eleições mais
tro José Linhares, declarou livres e justas que jamais tive

t o ue incontestavelmente a or-: mos. I\precj� do por 2JtO, a lei

ganízação do Tribunal Eleito- j antertor apenas apresentava
ral vem ao encontro de uma: defeito na apuração dos votos

. aspiração nacional, fundada que se retardava em virtude de

ESTAno·· em nossos habitos e tradições formalidade por vezes excessí
,

..

. U.· ....._._--,.--

que são de pura. democrácia. vaso "A nova: lei, concluiu o

Disse, ainda, que muito se espe- senhor Jorge Veiga, procurou:
ra da ação dos Tribunais Elei- evitar esses inconvenientes,
torais, sob cuja direção se vão Vamos ver, agora, até onde
processar as eleições que resta- conseguirá esse objetivo".

lo Bt IRANIADO BRITüNICO AGRADECE

"O
Deixa, nesta data, a Substitui-lo. o que ora

direção dêste jornal, o bri- faço, torna se uma emprei-
lhante jornalista professor tada difícil: não a de man-

AItino Flôres, que há mui ter o critério que sempre
tos anos vinha, com sua adotou na orientação dêste
reconhecida inteligência e verpertino, porque hei de
com o fulgôr de sua pena, mantê-lo, sob palavra de
emprestando a Santa Cata- honra. custe o que custar;
rina e ao Brasil os mais mas, coo t in uar a s-» ..� obra,
assinalados serviços. com a tn inna obecura ca.
Coeren te na orientação pacidade

..

�� ::��/�:O:?a���t���
Te, assumo ia responsa
bilidade da sua direção.
Nesse período, de gran
de proveito para mirn,

. busquei e \recebí os me

.;� lbores e_n,Si1'J.fP;nen tos e

exemplos, quer como

.jornalista, quer como

cidadão, característicos
j do Professor AItino Flô
re s , que continuará por
cr to, a pres t (tr- nos com

os seus do te s inteletu
aIS, valiosa colabora
ção. para quem as co

lunas do « O Estado»
estarão sempre aber
tas
A AItino Flôres, o Mes

tre do Jornalismo em San
ta Catarina. pois, a minha
admiração, respeito e imor
redoura gratidão.
MOACYR IGUATEMY

DA SILVEIRA
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O Estado" deu a êste
órgão o conceito irrefu
tável de qU6 goza, não só
no território catarinense,
mas também além Iron-
teiras.
Com a honestidade que

lhe é peculiar, não tran

sigiu nas horas difíceis
por que passou a humani
dede, quando poucos, pu
deram agir de fronte er

guida.

A Polônia nao pode ser isolada
BUENOS AIRES, 3 (SIP) - As organizações polonesas

nos territórios d� capital.e das provín:i�,s, nu�a reur�ião.' vo
taram U.!118. :rrJo'�;}D, que (11r,;, ql�r:; .-�). �?:':j,�}�]}a (!:l� cu; cu (i_�'�ae o

início desta guerra até o fim, não aceitando a derrota, não
pode permanecer isolada das democracias ocidentais. Outros
sim sua soberania não deve ser limitada e não deve perder
qualquer de seus territórios.

Os holandeses agradecem a08 polonêses
Londres, 3 (SIP) - O Mi-I quero exprimir à V. Excia. a

nístro da Guerra na Holanda,

I
nossa gratidão pelos resulta

o conde O. C. A. Van Lídth de dos alcançados pelos exércitos
Jeude, enviou ao ministro da poloneses, que eficientemente
Defesa da Polônia, General

I
colaboraram na libertação da

Mariano Kubiel a seguínte Holanda. Estou convencido de
carta: "Fui informado, de que, 'que a participação dos para
os exércitos poloneses que, Ii::- i quedistas na epopéia de Ar
netraram na Holanda lutaram [nhem torna-se um laço, que
esplendidamente e com extra-I para. sempre unirá os povos -
ordinária bravura. A popula- i polonês e holandês. Espero
cão saudava com entusiasmo f

que V. Excia. achará conve

os soldados poloneses, prestan- lniente trazer estas minhas pa
do-lhes todo o auxílio nos li- lavras de gratidão ao conheci
mites da sua possibilidade. Em menta dos oficiais e soldados
nome do Govêrno de S. M. poloneses.

Velada advertencia da Rússia
LONDRES, 4 (D. P.) - A Embaixada soviética fez uma

advertência velada aos industriais britânicos e norte-america
nos, salientando os efeitos funestos do ressurgimento de car-

I
teis na Alemanha, os quais poderiam contribuir para reforçar
o militarismo, foco da reação alimentado pelos monopolíos in
ternacionais.

Rio, 3 (U. P.) -

Expressan-I Brasil o Almirante Aristieles Brasil, repelindo a ação trai-

I cl? sua admiração pelos
.

ser- Gui.lh��l �llviou ao.Almira1lta-1 ço:ira dos
A su?maril�os ale

VlÇOS prestados pela marínha I do brítânlco a seguinte respos- maes no Atlântico OCIdental e

Brasileira à causa dos aliados ta: "O Ministro de Estado dos escoltanelo com sucesso a Fôr
e salientando a parte desen- Negocios ela Marinha do Brasil ça Expedicionária Brasileira
penhada pelas fôrças navais e tem a honra de apresentar ao

I através o Atlântico até Gibral-
,aereas em repelir a traição dos Conselho do Almirantado ela! taro A admiração que o Almí
submarinos alemães no Atlân- Grã-Bretanha as suas home-I rantado britânico sentiu e pro
tico ocidental, o Almirante bri-' nagens pessoais em nome da I clamou, ao triunfo das armas

tânico dirigiu ao ministro da' Marinha Brasileira, manifes-I aliadas, pelos. serviços yr.esta��
Marinha a seguinte mensa-I tando-Ihe seu profundo e pere- dos pela Marinha Brasileira a

zern "Azora aue o fim da re_!lle reconheci.mentos pelas ex-I causa comum, enche os mari-
o . o , A , I _

..

sístência organizada na Europa I pressoes desvanecedoras com nheiros elo Brasil de orgulho,
Brasileira. Em particular, alia-

I

que considerou, salientou e como se fôra um brasão otere
das o Conselho do Almiranta- lovou o papel desempenhado cido pelo Egrépio Conselho da
do deseja expressar sua admí- pelas fôrças navais e aéreas do 1 grande pátria de Nelson.

ração pelos serviços prestados
à causa aliada pela Marfmha
Brasileira. Em particular alia
da à parte desempenhada pe
las fôrças navais e aereas em

repelir a traição dos alemães
no Atlântico ocidental e a che

gada de navios de guerra Bra
s ileiros em Gilbraltar depois de
escoltar sua Fôrça Expedici
onáría Brasileira através do
Atlântico". Agradecendo e m

seu nome e no da Marinha do

A trilha da verdade, do
direito e da justiça, 'que
sempre seguiu. está nas

expressões que lhe foram
dirigidas, quando da queda
do nazismo.
No culto inconfundível

do Ideal. Altino Flôres
Jornalista de escol, nunca

deslustrou a tradição da

imprense barriga - verde;
muito pelo contrário, êle.
vou-a sempre,' nivelan
do-a às dos maiores Esta
dos da Federação Brasi
leira.

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

Conferenciarão brevemente
LONDRES, 4 (U. P.) - Eisenhower, Zhukov e Montgo

mery deverão conferenciar antes do fim do corrente mês para
tratar do importante problema como será governada a Ale
manha pelo menos durante os próximos dez anos. Consta que
o local da reunião será uma povoação situada nas vizinhanças
de Berlim ou de Leipzig.

Lavai se suicidouiW

nao
LONDRES,4 (U. P.) - A informação, segundo a qual La

vaI se suicidara em Barcelona afim de escapar a extradícão foi
oficialmente negada pelo govêrno espanhol através um seu

porta-voz que declarou a Unipress "não ser verdadeira a notí
cia". Os rumores de suicídio hoje cedo nesta capital foram em
virtude de uma má, interpretação de uma irradiação de emis
sora de Luxemburgo. De outro lado, fonte diplomática do govêr
no espanhol em Lisboa declarou que a resistência da Espanha:
para entregar Laval se baseava em que este era refugiado po
litico e deveria ser tratado como tal.
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(

CAHTAS PATENTESBANCO INDúSTRIA \ E ,COMÉRCIO DE SANTA
CATARINA S. A.

Capital Integralizado Cr.$ 6.000.000,00
(Dependendo OI' aprovação da' Diretoria das Rendas Inter-
nas o aumento de Cr$ 2:üOO.Ooo,oo para Cr$ 6:000.000,'Üo)

Fundo de Reserva Legal e outras Reservas .. Cr$ 4.000.000,00

CARTAS PATENTES

Dependências Ninnel'os Datas

Itajai - Matriz .. 1283 8-10-1935
Arurunguá 1730 16-3-1938
Blumenau 2551 29-12-1941
Brusque 1292 25-10-1935',
Caçador 1727 16-3-1!l�8
Canoinhas 3243 7-1-1944
Concórdia 1729 16-3-19'lS
Oresciuma 25G4 1()-1-1!J42
Cn:ritilJu 3071 21-10-Hj'13
Curitibanos 3246 7-1-194t1
Florianópolis 2561 16-1-HI42
Gaspar 2556 10-1-19l�
Jibí:'UIlIU ........• 3247 22-12-194:-;
Indai.il 2552 29-12-1941
Itnporanga 6()/SB 31-7-1942
Jaraguá elo Sul .. 3248 7-1-194-1
Joaçnba 2562 16-1-1942

- MATRIZ EM I'fAJAi -

Toí ai do não exigível

Enderêço Telegráfico:

";INCO"

Dependências
.rOi:l\ il(:' .. "

.

Laguna .

Lajc« . . .

:\:'11',1'<1 ",. """
Or leàcs , ' .. ,

Piratuba ,.",

Põrto Un iâo "".
Hio de .lrmleiro .

}{io )'I;egrinho .

Hio do Sul .

'
.

S. Franc.scn do Sul
SãC\ Joaquhu , .

T:lió .

Tijucas .

Tubar.io .

Cr$ 10.00Ü'.OOO,oo

Niuneros
3240
1291
25(j3
:{�41
:tH4
1729
:i212
3072
321fi
1290
1294
25;)7
129(!
2555
1293
1731
1726

Datas
7-1-1944

25-10-1035
16-1-1912
7-1-1944
'7-1-HH4

16-3-19'1'1
7-1-19H

21-10-1943
7-1-1fJ-!tI

25-10-1935
25-10-1935
10-1-1912

25-10-J 93[i
10-1-1 !l42

24 ·10-1 !J:1fí
16-3-1938
1G-3-193�

Irussanga .

Videira .

Balancete das operações em 30 de Abril de 1945

2 000.000,00

...,..._�
-:'�7"'__
-'á r

A T I V o

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

TíTULOS DESCOKTAD0S CARITAL ...

PASSIVO

EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENT'E:

Prazo fixo

CV.{ t, " ._,

10S.386.28G.oo

�lTipréstimog hlpot.ecáríos

Contas cora-entes devedoras - Garantidas

1.029.192,50

86.014.937,'10 87.044.129,90

PARA AUMENTO DE CAPITAL (Dependendo de
aprovação Diretoria das Rendas Interna,') ,...... 4.000.000,00

FUNDO DE RESERVA LEGAL ,., , 500.000,00

FUNDO DE RESERVA · " .. ·· .. ·,· .

EFE1TOS A COBRAR:

De conta própria. do interior

De conta de terceiros, do mtcr.or

19.500A99,60

126,202.39'5,20

48,361,00 145,751.253,80

Com juros

DEPóSITOS EM CO'\TA CORRENTE:

De con ia �ie terceiros, do exterior Sem juros

LimitadosTíTULOS EM LIQUIDAÇÃO , " , , . 1,00

9,837.382,20.

171.684.379,70

CORRESPONDENTES NO PAiS . Com aviso

MATRIZ, FILIAIS, AGÊNCIAIS, SUB,AGÊN"CIAS E ESCRITóRIOS

Móveis e utensílios, debêntures, edifícios e outros
ímóvers . .

3,500.000,00 4.000.000,00

73.039.356,20

J3.034.879,90

23.680.666,60 .:..'

3'5.207.724.10

50.332,530.20 1.97.2'95,157,('0

131 apólices federais, sendo: 11 em nosso poder e
,1<20 no Banco do Brasil, em d�póS'ito .. " . 99.578,00 . 4.005,467,00

TíTULOS ,EM CAUÇÃO E mM DEPóSITO .,
,... 209.G59.603,30

CORRESPONDE;\TES NO PAiS . , l'9.6c18.617,30

MATRIZ. FILIAIS, AGÊNC1AS, SUB,AGÊXCIAS E ESCRITóRIOS .. 181.102,965,70

3.905.889,00

VALORES CAUCIONADOS

VALORES DEPOSITADOS

94.789,700,00

110,798.177,20

BANCO DO BRASIL C/ESPECIAL .. ,........ , , , .. 405.730,70

i.zse.ooo.ooVALORES HIPOTECARIOS

DIVIDENDOS:VALORES E:\I COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 4.071.726,10 209.659,603.30

HIPOTECAS . ...•.....

CATXA:
Na caixa, em moeda corrente , """" 14.131.119,80

No Banco do Brasil e em outros Bancos 17.089,265,50 31.22'0.3'83,30

1.296.000,00 51.916,50.Saldo não procurado, do 10 ao 170 , .

5,543 346,60DIVERSAS CONTAS .,
, .

Robert Xort,)ll

(Exclusix idade do CEC para
"O Estado")

Nova York - I� evidente que o

mundo dernocrát.ico procura de

sinquietar-se elo receio que a Rús
sia venha a manter-se afastada do
.conflito com () Japão, permitindo
dessa maneira que mais tempo ele,

I more a solução elo conflito asíáti
co, S inutil querer expôr a grande
soma ele ínterc. ,ses que representa
para a União Soviética a rendição
incondicional do Japão. O Império,
Japonês foi sempre o inimigo la
tente ela Rússia, chegando a aplí
car-lhe em 1903 a sua mais amarga
derrota que culminou com a capi
tulação ele Port Arthur. Ora, nín

guem melhor portanto do que 1:1.

Rússia para tomar parte salien
te nesta guerra ela Asía. A In
glaterra e os Estados Unidos res

pendem apenas á covardia de
Pearl Harbour e a ameaça de es

cravisação cle toda a Asía: a Rússia
porém tem sérias e antigas con

tas a acertar com os nipônicos,
Por que então essa espera? Por
que a Rússia não paga a grande
divida contraída com os Estados
Unidos e com a Inglaterra, quan
elo sucumbindo ao peso esmagador
dos exércitos nazistas, recebeu

·Precl·sa se urg t 'Quer receber ótima surpresa? através ele Arkangel, a Pérsia e
- eD e que o fará feliz! e lhe será Murrnansk, todos os recursos ne-

Armações e cadeiras para um
de valiosa utilidade! Escreva cessáríos para expulsar o invasor
a Soares, à Caixa Postal, 84, 'salão de barbeiro. Informações I I que penetrara fundamente no seuNiterói, .- Estado do Rio.

nesta Redação ,
teri-itórío?

____________________a.��

DIVERSAS CONTAS 1.869.712,70

770,754.612,90

Genésio M. Lins
Dir-etor-Gerente

Érico Scheeffer
Chefe ela contabilidade Geral
Dipl, Reg. na DEC n. 22.(j38

ITA.rAí, 11 DE .MAIO DE 19,15.

Bonifácio Schmitt
Otto Renaux

lrineu Bornhause.n
Antônio Ramos

Diretores

P. XISTO mães que não é conhecido por to-

(Famoso comentarista brasitc.ro I elos - e que precisa ser conheci

mundialmente conhecido exclusi- elo. porque no futuro seremos nós
\'0 do CEC para "O Estado").

I
que lidaremos com esses mesmos

Estívérnos lendo. nestes últimos trastes que souberam criar carn

dias, relatos sôbre os campos de pos como os ele Buchenwalrl. 13el-1concentração e tortura encontra- sen, Auschlítz, Erla e Norrlhau
elos pelos ingleses e aliados nas seno Só mesmo lendo, sem receio,
zonas conquistadas. A Alemanha as provas irrefutaveis ela degrada
foi vencida. é mais outras provas ção a que chegaram os alemães. é
deverão surgir, s ô b r e a ele, que os poderemos conhecer bem.

gradação, s ô h r e a aberração São estas as idéias que nos ocor

a que puderam chegar seus habi- rem. com a Alemanha derrotada.
tantes, no tratamento dispensado Está se aproximando () momento
a raças consideradas inferiores. ou em que todos os mistérios ela Eu
a seus adversários políticos. Im- ropa dominada pelo nazismo se

pressionou-nos a observação elos rão desvendados: precisamos estar

russos, que, vendo o horror e a re- preparados para encarar a realí
volta que essas revelações estão dado dos fatos, que consistem não
causando entre ingleses e amerí- apenas no socorro ás dezenas de
canos, declaram que tudo isso ti, milhares de infelizes que sofreram
nha sielo encontrado no território sob o jugo germânico, mas tam
soviético. polonês e alemão, arre- bém para lidar com esses trernon
batarlo aos nazistas. Ante tuclo o dos representantes do genero hu
que lemos, e que não pode mais mano. O problema maior que se

ser tido como propaganda, senti- apresenta é o ela transformação
mos como aqueles soldados ingla- elos alemães, porque, infelizmente,
sse, presentes a um espetáculo de eles ainda pertencem á raça hu
cinema em que era mostrada uma mana: dizemos infelizmente, por
película exibindo esses horrores: que os relatos que temos lido nos

alguns espectadores quizeram-se levam a lamentar que tenham sido
levantar, para não enfrentarem a homens como nós os culpados elos
realidade - e a isto se opuzeram crimes hediondos que se pratica
os militares, dizendo que era um rarn na Europa.
aspécto ela guerra, e que precisava
ser conhecido. Assim também nós:
as descrições das atracidades co
metidas pelos nazistas precisam
ReI' conhecidas em todo o mundo
porque revelam um aspeto elos ale:

conrns FERIDAS RECEnH:S ou AnTIGAS
rwtdW!!!ilitSlill.'bII III! IIII1mi11

- IAJENf;AO:
V.S. viaja a Porto Alegre? I

Hospede-se no HOTEL

IFRONTEIRA localisado

I no centro da capital.

I
Rua Andrade Neves, ,.2.
Optima cozinha, banhos

frios e quentes. I

GRATIS!

li que na entre
a Rússia e () Ja�rão 1

770.754.GJ 2.[Jo

Dr. Rodolfo Renaux Bauer
Diretor

Serafim F. Pereira
Contador

P//IV11161fJ5

o Leite Hinds que amacia,

protege e rc.rc-ca a sua

cútis, oferece-lhe, agora, U'11:l nova
beleza através da II';.wrància ela
seu perfume estimulante, que tem
o írescôr doá dias primaveris.
P\3e-o hoje para conhecer êsse
n rvo privilégio de sedução, e, díá
riamente, na limpeza de sua pele.
no eliminar dos cravos, mancha"
e espinhas, e ainda como base

para pó de arroz. O Leite Hinds
no seu toucador significa beleza
e mocidade.

LEITEfJ�!;}�" Illllf/
I

Protege e embeleza a ccdis

LOTES DE TERRENO
Na "Vila Loporta", vendem·se óti

mos lotes de terreno, Tratar ccrn

o sr, Campolino Alves.
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Produto cientr�icO poro embelezar os seio,
Hormo VivO!! n." I paro 08 ..,Ipe pequenos O.U fiac!d""
Henae Vi1'08 0... 2 para 08 88108 grandiH. volumOaoó.
Inofensivo à saúde - Fórmula de ;bsoÍuta confiança.
j ---� _. ".�••"'-,
.attIW'" e ti. ". - Btn Blum.nau; "MaI.ola.
"nit.. • 0.1.. - 11m Ikliai: ,,_..... s...,.
r.,......M.

VIDA SOCIAL
AN IVEB8ARI08 Fez anos sábado, a exma : se

nhora Maria Grams, espôso do
sr. João Grams e genitora da se·

nhorinha Adelia Grama, encarre

gada da expedição deste diário.

Solon Luiz Vieira
A efeméride que hoje transcorre

assinala o natalício do sr. Solon
.Luiz Vieira. chefe do Serviço de
Elltrangeiros nesta capital. c tuo l
znente à disposição do gabinête do
sr. Interventor Federal.

Fasem anos hoJel
a exma.sra. vva.Mario Olimpia dos
So rvtcs :

o sr , Manoel Prudencio Mendea;
o ar . Jací Uliaséa, do a lto comér
cio desta praça;
a srita Carmen Oliveira. funcio
nária da Diretoria Regional dos
Correios e Telégrafos;
a exma. sra Juçá Diall Peixoto;
a exma. SUl. Olindina Mira. "viu
va do saudoso confrade Crispim
Mira;
o sr. Guilherme Ruch, repre.en·
tante comercial;
" sr, Willy Kersten. a I to funcio
nário da D. R. dos Correios e Te
tégrafos;
o sr. Manoel Farias;
o sr. Jorge Portela;

Sra. Maria Assunção Rupp o jovem Vivaldo. filho do sr, De'

Deflúe, hoje, o aniveraário nc tcr- I métrio Gnrcfolís :

lício da exma. sra. Maria Assun- I a menina Morin. filhinha do sr.

ção Rupp, mui digna espôsa do I João Conceição Moreira;
sr. dr, Henrique Rupp. a exma. sra. Lucí Garcia Goulart,

ellpôaa do IIr, José Goulart;
a srita, Celina I\oerich;
o menino Ubirajara, filho do IIr.

Juvancio Braga;
a srita, Célia Buck.

Manoel Paes de Faria
Transcorre. hoje. o aniverllarlo

natalício do sr , Manoel Paell de
Faria, dedicado e competente che
fe das oficinas da Imprensa Ofi
cial do Estado.
Graçall a seu bonissimo coração

e coro ter i libado, o aniversariunte
coneeguiu captar a amizade de
um vasto círculo de relações que,
por certo. aproveitarão elite ense·

jo para apre.entar.lhe felicitações,
09 de «O Estado» o abraçam

efetuo.arGente.

Dan te Filomeno

� .sJantelll
Anibal Clímaco

A data que hoje trane_corre a·s

sinala o natalício do sr. Dante
.Fflomerio, sócio da acreditoda firo
ma comercial Filomeno & Cio.
residente em São José.

Em companhia de sua filha, se-
José Aurino Bruno nhorinha Lúeia, funcionária fe

Assinala a efeméride que hojE> I deral, acha-se nesta capital em

transcorre o anlver,.ário ricto licro ' visita a seus parentes; o estimado
d� ;t0sso �stimado conterrâneo" sr. 1 conterrâneo ar

..
Anibal C!límaco,

Jose Aunno Bruno, telegrahsta construtor, reSidente em Blume

prestando serviços na D. R. dos, nau.
Correios e Telégrafos. Ii� ;...� Heris Ulrich TiscÍ1auer
Srita . Ruth Silveira de Sousa Acha se nesta capital o sr, Hans
Transcorre, hoje, o aniversário Ulrich TischCluer. sub·gerente da

natalício da gentil srita, Ruth S. A, Moinhos Riograndenses, fi

Silveira de Soulla, dileta filha do Ilial de Joinvile.
sr, des. Alcebbde. Silveira de I Desejamos' lhe uma feliz estáda

Sousa. I entre nós.

o Mucus da Asma
Dissolvido, Rapidamente
Desde a descoberta da nova fórmula mões. 3) promove o vigor do corpo e

chamadu Mendaco, nflO há mais ne- estimula a renovaç.ão do sangue.
cessidude de soll'er de ataques de asma Anos sem Ataques de Asma
ou brOIl'llllte. Tudo o que V. tem a ._ ..' ,

fazer é (rimai' 2 pastilhas ás refeições Mendaco nao !i fi" somente ,I esulta-
e logo após Mendaco começa fi circular dos I1ne,dl3t�s, facllJdade em IespIlar.

no s'lngue Em muito pouco t0mpo V sono tlUnq\.llo e comodidade, ru�8

sellt� que 'o mUCllS que o SUfOC8\'U CQ- t�JIl.bem p,'cjJul'a o o\'ga\lI�1Il0 ;Jfil:a. re

IlIe\'u a dissolver-se. Em consequência, SJstlr aos ataqu�s que �ossum aplesell
V. começará a rcspil'al' Ih'l'e e como- tar-:e, no rutm? i\lulttls P?s��as que

dUIl1C"nle, seus nerYQS descansarüo. SPUS J pas ...al am as nOItes sem dounlI e .q.ll(,
pnlmõps I'eceberão �f fresco e puro e se sentIam sufocadas com os .�ucessI\ os
o "j<Yur retornurá. at::.lques de asma OH bronqlllte, descu-

o brlram que Mendaco t;calJllvtl com os

Durma Como uma Criança acessos desde a pl'imeil'a lloite e mUi

tos. já há an(Js. não YoItUl'Hm mais :..

�lili"lI'es de pl1cientes que sorriam de sofrer de asma.

aSI1Ja ou 1)l'onqUitc. em muitos paises Sinta Alívio Imediato
do 1111lIHlo. Deharam que a pl'imeira
tlm�c dl' Mendtlco lhes trouxe descanso A primC'il'a dose de Mendaco .COOlE'
e tl'1lnqtlilidade e que pudera.m dormir ça a tl'atmlhar no sanguC' e H,!UU:'I a

lIf'nI, dC;f;;L]P fi primeira noite', E pOI' 1Sl:30 natureza a livral'·se dos efeitos da n�!lla

J'('cupenu'unl seu I'igol' e começaram a e brouquite Em muito pouco tempo
SI._'l1jjl'-�e anos mais fortes e de G li. faz com que se sinta anos mais fOl'te

lO unos muis jo\·ens. A razão é que .e mais jovem. Adqüil'a Mendaco, ho.ie
Mendoco a(úa de forma inteiramente mc.mo. em qualquel' farmácia; experi
IIMlmal parn diminuir os efeitos da mente-o e ,-eja C0l110 dorlllil'á bem esta

nSllla. 1) Dissolve e remove o mucus: 2) noite e como se sentirá melh01' amanhã.

põe em descanso milhares de músculos Nossa garautia é a sua maior proteção.
dlnlinulos dos tubos bronquiais de modo MendaA oA ..

ca

..b.4mCOa.",que o ar pode entrar e sair dos pulo ....

Agora lambem a
--_

o sabão

mente o general Slim, coman-Idante do 14° exército obsel1\iou
que não tinha notícias de ter
outro exército atravessado con

tra séria oposição do inimigo,
obstáculos de vulto como o rio

·Irrawandy, a 500 milhas de seu

ponto de partida.

I
;;0-----------------------

Todos os métodos possíveis,
todos os meios imagináveis de 1\ DVOG \ DOStransporte, foram usados, como I rl.... }-\.... �
carregadores, mulas, elefantes,
carros puxados por bois, veí
culos motorizados e aviões de
todos os tipos. Além disso, em
muitos casos, os atacantes ti
nham que impl'ovisar pontes e

embarcações p a r a transpor

As novas campanhas do 14· Exército
Por Austin Johnson, Comenta- grandes cursos d'agua do país.

rlsta lUilital' do B. �. S. O peso maior, entretanto, re

caiu sôbre os aviões que lança-
Londres, (BNS) - Analizan-

vam do ar os suprimentos de
do a campanha da Birmânia,

que necessitavam as fôrças
podemos afirmar que 14° exér- aliadas. Isto é, britânicas. Mui
cito Britânico, mai� que qual- tas vezes, em doze horas ape
quer outra força aliada, c�egou nas, e qui p e s de engenhei
ao fim de sua ca;rr�Ira. DIante ros especializados construiram
dele t�do agora e diferente -,

campos de aviação completos,
0:U ---:- IS�O e,. uma campanha ,de com as respectivas torres de
técníca, lll�elI'aI?-ente no.va. Es- contrôle. Em mais de uma oca
sa força dísporá. a parttr de a- siâo os soldados não dispu
g o r � d e equipamentos em nham de ração alimentar sufi
quantidade t a o vasta, como ciente mas nunca deixaram de
nunca ímagínou. � sob essas receb�r balas para seus fuzís,
novas círcunstancías que seus aranadas para os canhões e O'a

c?mandantes _preparal�l as pro- �olina para seus veículos.
b

ximas operaçoes ofensivas. Em toda a campanha mos-
A marcha do. 14� exército trou-se um combatente de qua,

aser:lelha-se , m�llta a que .fez lidade o soldado japonês. Já o

/ o OItavo exerc�to na Af�Ica, mesmo não se pode dizer de
podendo-se equiparar T�I�I� e

seu comando, que foi evidente
Rangoon. Comb�t�ndo �lllcIal- mente superado pelos generais
mente e�n condições diversas do 140 exército. Há quem diga.
das desejadas, com desastres

que as fôrças aliadas elimina
sucess�vos, ate que as batalhas

ram ou capturaram o exército
defensIva� .

transformaram-se inimigo, Isso, entretanto, não
numa d:C!SlVa � �u711a l�nga parece-nos acertado. Se a baía
persegmçao ao tmmigo ate a- de Benaala fosse terra firme e
tingir a vitoria. E�ll ambos �s alí esti�essem os japoneses, e'ra
casos o sucesso

_

aliados estr�- lá que estariam agora o 140
bou-se na que�ta<: ?OS SU�I'l- exército. Os soldados britâni
mentos. Na Bll'mallla, po:em, cos mostraram-se magníficos
o �r�oblema tornou-?�" amda I nos últimos seis meses, e me

m,aI� agud,C: .q�le na Afr Ica. O

I recem bem o desca.nso etn am-
OItavo EX�lCltO lutou num

I
biente de relativo conforto.

fronte estreIto �nq�al:to que Depois disso, para as novas e
nas frentes d� �Irmallla ��p�- pesadas tarefas em futuro pró
ll:avam-se pOI ll1te�ls� ternto- ximo; surgira, um 140 exército
r�o. As chuvas ,na Afnca COl�S- revigorado que sem dúvida
tltpe,m um fen_omeno; na Bll'-

ajuntara outras vitórias à lista
mallla a. estaça� de lVIancoes, de seus O'randes triunfos.
que vaI de malO a setembr:o,

0
_

tem obrigatóriamente quê fa- No bar e no lar
zer parte de qualquer planeja- K N O T
mento militar, Ainda recente- não deve faltar

FARMACIA

DO DIAO PRECEITO
PELO NARIZ E NÃO PELA BOCA
A re.piração pelo nariz filtra,

umedece e aquece o ar. Quando,
por alguns minutos, se tapam 011

naáculas ou vento51 para impedir
a entrada de poeiras nos pufmões,
a respiração se faz pela boca, atroo
vé. da qual, mai51 facilmente. a8
poeiras penetram nas vias res

piratóriall.
Lembee-se sempre de que é o

nariz o filtro natural do ar que

se rellpira. SNES.

lenha os �
seus �intestinoS
reguladoS 'ógio 1
como um re

Use para issO

PlLULAS

R
de

RB ,,�!'l.
d eleito sego

Laxatlvas, e.. o olganiSIIIO
Não vlclalll

I ����j�,a������:!�� IIlouro
ou palacril. Conserto

dentaduras em 2 horas
apenas.

I
CONSTANTINO SERRATINE IRua Duarte Schutel 11

_ Preflr;--uma' pa�d;-s-;lI
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do 'Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mal8 um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hosvltal de {larldade).

Comprar na CASA MISCE·
LANEA é saber economizar ..

ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

1.11. CnaeilteÚ'o Mafra, 4 • 5 - FONE 1.142
Eatr.,a a tlolIIIcfI.

r Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr, ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-.J()INVILLE (MlJrct'l rel131

•

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LA VA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TE·NHA JUIZO
1 EM �(FILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USc.: O =o-

PULAR PREPARADO

I� I!fJ I:&#Jpt]
A �ll<'lLt� ATAt;A TODO o ORGANISMO

o Fi!fado. () Baço. o Coração, O Estômago, o�
Pulmões, o. Pele. P.roduz Dôres de Cabeça, Dôr -s
nos 01S808, Reumausmo. Cegueira, Quedu do CIi'

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organismo. Agradável

como um licôr
O ELIXIR 914 eqà ",pf'n-"� 'O [IPlo D N.S.P. corno
auxrhar DO trateru-uto da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
Ft\.LI\M CELEBHIDA[)I?S MÉDICAs

Snbre o pl-:p�rHrln ELIXIR A (O npoelção e n' sabor ,.
.914. (levo dlzer-thes, sernpr .. graus vet dn EUXIR c!H4. r ...
que o tenho empregado, f'ro c"Il1eodam-no corno arma de
O� caw-s d� ,indi(,liyaO 'IP"o - fR"li manejo para o püblíco
rrladll (61f1!.>! em varf",· !1p ,o', combate á Rlf!!I". quuliall'
suas ro"DUest�cõ" .. ) .. � ·p.�lul· 'de que freqtJentf'm"nte !i
lados tê'll ,!Ido H.ül,..fa1orwl'l. "rnt'elto no Ambulator!o OI!

poli sã, f'a! Ido s .. ou ",·pi-. Mate mdade dto Santa "'arla

Dr. WashingtolJ Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passs.

A VITALIDaDE CIUNEsn
Pclo Major Austin Johnson I t'Illl'J'icnnos, não conseguin.lo. po·

Copyrrght elo B. X s., espeCialj
rém I·e.sultado sat isf'atórío, de vez

para o "O Estado". que lornr.u-sr: impossivcl ao inimi
go efetuar desembarque de reforço

Londres :- Enqua n to, no ocidel�-I à rctuguarrla (Ias tropas aíacantes.]
te, os aliados ocupam o terr itó- Os sucessos de Okinawa são segui
ri.o alemâo tomam.a� prjll�ejras. me-] dos de outros na ilha f i lip ina

'

de
didas p::tJ'a a ad!lImlstr.a�ao llllllta.rl :\IiJl([anúrJ, onde a guarnição Uil)(.) •.d� HCH.;h c para a puniçao dos crr- nica se encontra completamente
nunosos de guerra, no Extremo isolada e sem contacto com as bases
'Oriente, mio sónrcnte nas ilhas do I de ab,lISlecilllenÍ'o do exterior e na

Pacífico, COlHo) 110 continente, hri- Nova Guiné. onde os Hllsln{lia'los
tânicos, austrulianos, americanos e "eC111, punlntinanu-nte, faZ('IH10 re

chineses prosseguem em sua of'ensi- cuar as forcas invasoras. No couli

.v�. coniugadu destinada a abater a n entc, pr-ogride :! ofensiva chí ncsa,
Iiirtra rupornca que avassala grande enquanto que, na Birnumia, prcpa

�a:te da Asia e da Ocea�ia. As 119- rum-se O� ln-itânicos para explorar
ticias procedeu tes de Okinawu dao os sucessos alcançados em Han
a entender que pode ser cspcradu gOOIl. arremetendo-se na direção do
para IlH'\ e a quéda de Naha em' Sião e de Singapura. A of'ensiva das
poder <las forças atacantes. A rc- forças l1aCiOIHJis chinesas. ao que
sistêncin nipônica tem se mr-strar!o jl:,rece, tt-nrlc a crescer nos prúx i
.sobremodo acen-ada, moxtrurrdo o IllOS dias C' os seus prirne íros rcsul
In imigo �)(,ssuir uma exata com- lados "ü'o de molde a alimentar as

jn-ecnsão do valor estratégico de molhorc« perspectivas possíveis. Na
suas vo�irües naquela ilha. A ('011- manhâ do dia 10. os exércitos de
-quisí a de J:-\alla marcará a cuptur» Chiung Ka i Shck 'in\'cslirHI11 contru
da maior cidade iuponesa até hoje a injpor-tunt« ('idwle de Foochow,
penotrsdu pelas forças ele ·terra na costa Oriental da China. c' depois
aliudus. Antes da invasão: X'�ha dl' esm:lgar as defesas i n im igus pc
.(;(.)],tava com uma pop�llaçaü aprc.J-llleiraralll naquela cidade IlO. (lia
ximada de sctcnl a l' ('I)ICO mil 11a· seguinte. A lula no território chinês
Iiituntcs l' cunstituia um centro de l cn 11111 ('adipr extremamente Il u

import�neia l�ara o c:oil1ércio .inillli-! tuante l' é bem pussiv«! que, e111

go. Hoje, porvm, a Cidade esta C()ll-. fl'illro 1'"'''' ;iIl(l cOlFigalll us nipô

YCr�I.·da em Ulll

1l1011.lãO d�. rUin'IS.llliCOS r..r;I.zu �lIas linÍias' e eXjll1'J··
deVido ,lOS hombardelOs aereos (' sal' os chineses de dentro da cida
nav�Jis, lutando os defensores ])01' de. De (!lwlquer llIodo, porém, o

entre e sob os escolllbros de scus quc' \'Cll,OS é L1l1l" delllollstraçüo de
�dLficios. T'íilll.o (tuan.to po(lelll. os I yil,tlidadc jJor partc' d,:s [orças na·

JajJOllCSCS reallZHIIl ferozes contra· ci'()nais l' isso, na fase atunl, jú é
alaquL's _��_�IJzileir:)s na\'����t:' animador. I

z LW.wAV/H.M_�_//AVHA9'..ww-.6V.MVH..w;v.M!V.I!IWW"AVAV.DZW
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MATE: gelado
chã
chimarrão

Bebida saudável
...................................0 ..
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QUANDO sentir qualquer inita
tacão fia pele, lembre-se de que

- fazer a barba com navalhas que
servem a todo o mundo é uma im

prudência imperdoável. Se comete

êsse êrro, não reincida. Mesmo

que a sua barba seja dura e a

pe'e muito sensível, use a Gillette,
para ficar imune às contaminações.
O novo e aperfeiçoado aparelho
Gillett.e Tcch deve estar sempre a

'5eu serviço no lar. Use-o com as

lâminas Gillette Azul, legítimas, e

terá cortado, pela raiz, todos os

riscos de contágio.

- Que tal? Pois foi muito fácil I Passe; a usar diária

mente Gilletfe e pronto: cortei o mal pela raíz!
- Use esta medicação. .. Mas se deseja evitar o perigo
destas infecções da pele, passe a barbear-se em caso.

GARANTIA POSITIVA! Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar sa

tisfeito, devolva as oito e será reembolsado.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro
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Francisco. fundador dos ClérigoBl
N I C A N O R

.

SOUZA Regulares Menore .. , nasceu aos 13
de outubro de 1563, em Santa Ma-

I
Téses e Memorais

ria - Itália-. e recebeu na pia ba'

Doublés e tricrornias
tisrnal o nome de Ascânio, trocan'

• Revis�a8 _ Avulsos • Caixali _

do. porém. êste apelido pela de
Francisco por ocasião dos votos

Estojos. etc. religiosos. Já na mocidade distin
guiu se por uma profunda devoção
ao Ssm. Sacramento do Altar e a

Nos!lQ Senhora colhendo como fru
to precioso uma pureza angelical.
Tendo estudado teologia em Ná-

.............."..._"_"......"__....._...... ................__......__...__,,...,._.......__...........................
poles e r("cebido as ordens sacra".

, entrou para urna associação de

l sacerdotes cue se dedicavam aos

intel'êsses espiritais dos sentencia
dos. Em 1588. recebeu Franciaco
uma carta dirigida a um certo

Ascânio Carácciolo. homônimo seu

e que fôra escrito pelo cônego Fa
brício Carácciolo. A dita carta con

teve un, convite para a fundação
de uma congregação de sacerdotes
"ue. cuidando da santificação pró'
pria se entregariam a tôda sspé·.
cie de trabalhos no serviço das
olmos. Francisco aceitou ioga o

DIRETORES: - Dr. Pu.n..tuo d'mtra J'rol,r., t14t Carnlho, Dr. J'ra.nc1ooo

!
convite. e êle e mais dois outros

<1., SI e AnfB10 llSSSOM'A. sacerdotes elaboraram as consti-

A.gênc1m.o e sulH\gênc1&a em todo o t4!l'Titórlo nacIonal. _ 8ueurll'll.l r>o tuições do futuro instituto. Depois
Oruguãi. ReauJad.oN!a 11. Q ...at1lUl nas prtnc1:pala cidade. l1a Am6r1ca. Iruropa da morte de João Augusto Adorno

• Afrlca. • que teve a primeira idéia da fun-

I
dação.- Francisco foi eleito superi
or geral. Neste cargo encontrou

Francisco muitas dificuldades Mas,
com paciência heróica soube ven

cê las tÔdas. Rico em obras e mé
ritos faleceu aos 4 de junho de

_....,..- - "' _ -
..
-
.."' �..

-
..
-
..
- -

..
- "' "'_"' "' "'_ - "'",.,J de 1604.

santo
.,

do
,. .

dIa
Francisco (aráccio
lo, Confessor

Trabalhos Comerciais
Impressão n côres

Composição de livros e

Jornais

Aceita encomendas para o 'interior do Estado

Rua Tiradentes na. 10 ••• Florianópolis •.• Santa Catarina

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlAft
Fedada em 1870 - Séde: 8 A I A
L�CENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do balanço de 1943:

Capital e reservas _ _ .

Responsabllldades _ _ ..• _ .

Cr$ 74.617.035.:'10
6.978.401.755.97Cr$

Receita .

A.tivo ....................•........•..•........•..

Sinistros pagos nos 1l1tlm0fl 10 anos .......•....•.•.

Responsabllldades _ .

Cr;
Cr$
Cr$
CrI

84.616.2Il6,90
129.920.006,lh,
86.629.898,90

76.736.401.806,20

AGENTE EM FLORIANÓPOLIS
CAMP O S L O B O .& C I A. - Rua Felipe 8cbmlcYt, lIl. II
C&ixa Postal ii. 11 - Telefone 1.881 - End. Telegr. -ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO. TTAJA1, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Faça corn que a sua casa e os

seus filhinhos não sofram as con

sequênctas do seu nervosismo, do
seu CEREBRO CANSADO. As

dificuldades da vida de 110je são
as principais causas dos assomos
de máu humor, esgotamento ner

voso e fisico, esquecimento fre

quente, perda de fosfatos, insônia,
etc. Ao sentir esses sintomas. co
rnece a tornar tmediatamente
FOSFATOS DE HOlitSFORD, que
contem em sua rór.nuta . sáis àe

Magnésia! Cálcio, Sódio. Ferro e

todos os fosfatos indispensáveis
ao perfeito funcionamento do cé
rebro e dos nervos. C01TI um vidro

apenas de FOSFATOS DE HOHS
FOHD a senhora obterá óti'TIOS
resultados e terá novo prazer em
viver e dirigir o seu lar, sentindo
um grande renovamento de ener

gias. FOSFATOS DE HORSFORD
constituem o maior específico pa
ra a saúde do cérebro e dos nervos,

Visite, sem compromissos, a

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Elor ianópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

�;\ 'I" .

I

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

CONTRA
GRIPE
RESFRIADOS
OÕQESDECABECA
NEVQALGIAS 'E
DÕRES EM GERAL

SÓ SE USA

los sofredores
Dra. L. GA,LHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Cn r-idode e Amor, co

munica a mudança do seu

consult6rio para a Rua
do Senado, 317-2° andar.
Rio de Janeiro, onde passa o

oferecer os seus préstimos,
Escreva detalhadamente
nome, idade, enderaço e en

velope selado para ares

po"t"

A fome e a destrui
ção na Holanda
Londres, (B, N, S.) - O corres

pondente Marsland Gardncr, do
"Daily Telegraph", informou; da

Holanda, que "grupos de 300 mé
dicos estão sendo esperados na

Holanda, para socorr-er os 3 e

meios milhões de holandeses que
ficaram muito tempo isolado, na

zona ocupada pele alemães".
O mesmo correspondente conti

nua informando: "O serviço de as

suntos civis do 1° exército cana-
. denso também reservou 30.000 to
neladus de alimentos, para uma

distribuição à razão de 2.0HO por
dia, O principal trabalho (los gru
pos de médicos, muitos dos quais
estudaram na Grã-Bretanha, con

siste em cuidar dos peores casos de
sub-nutr-ição, administrando nos

pacientes injeções intravenosas ou

Intranasaís de proteína e hidr-atos

pejo mesmo método usado na India,
por ocasião da fome ha vida em

Bengala. As zonas já libertadas da
Holanda não se acham em tão más

condições, mas não há dúvida de
que nas grandes cidades a escas

sez de estoques alimentícios teve

consequências I er+iveis. Em Rot

tcrrlam, Aiustcrrlam e Haya, a mor

talidade, tanto de adultos como de

crianças, atingiu nive is alarman
tes. Os médicos que haviam sido
enviados não tiveram então muito

que fazer. Estudantes britânicos

participaram dessa ação, tendo sido
substitui dos depois de breve lapso
por outros. Espera-se que lima

I
quantidade III a i o r de infelizes

crianças hulandcsus possa vir para
a Lnglaterra tão cedo quanto este

jam mais ou menos restabelccidas

I
de corpo e espírito, A fome e as

tristes condições em que os nazis-
tas deixaram a J Iolanrla ccnstít nem
um Iúto que deve comover o mun-

do inteiro",

alt

A NOVA DIUETOIUA lU
S. B. S. S. :F. P.

Firmado pelo sr. ])aYÍ dc Mouru
Lima, secr-etário geral da sociedade
Beneficente dos sub-tens. (' sgtos,
da Fôrça Policial, recebemos ofí
cio comunicando que, em Assem
bléia Geral Orrlinúriu realizada em

Hi do corrente mês foram empossa
das a Di rctotiu e Conselho Fiscal
desta Sociedade, para geril' os seus

destinos no período de 19"15-l(l-Hi, a

qual se acha axs im COI1l'jtituid.a: IDirr[oriu: Prcsidcnt« - JO Sar-,
;,tento Fer-nando Haulino ; Vice-Pre
sidente - 2° Sargento Olavo Spal
d i.ng de Sousa; Secretár-io Gerul -

:!O Sargento Davi de Xlouru Linur;
Sub-Sccrr-tnriu - 8" Sargento Os-
mar }[ollguiJ!Jot; Tvsourc iro

I Sub-tenente An tcrior Augusto Plat í

;
Sub-Tesourei rD

.

-- :!_" SaIgl'.J],to An
l ón io .'\UI1l'S Pires. CO!1Sl'l!Jo Fis
caJ: Sub-tenente Carlos Venceslau
Pnclu-co ; �o Sargento .loâo Brígido
Alves; :1" Sarge.nto José �Iigu('l
'\Tuliguilhol; 3" Sargento Elói José
!{osa,

'

SOIllOS gn�tos ii gentileza da cô
municucüo e fo rmu lamox votos ;'1
nova dirdoria de urna feliz ges
tão.

Carmsaa; Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

Dores preços só na CASA MIS
rILA MP' A Ruo C Mafra, 9,

LUZ FLUORESCENTE
u.m.'AIlOJJe�w

/.
Uma serre de miraculosas invenções - pre
sente da ciência à nossa geração. Entre as mais

recentes, crescendo rápido em popularidade, a

luz fluorescente. Fria, difusa, econômica, é mais
uma contribuição ao confôrto da vida mo

derna, Fabricas, lojas e escritórios, salões e

hospitais gozam hoje dos benefícios dêste
suave milagre. Seus usos se multiplicam.
à medida que as novas lâmpadas adqui-
rem aperfeiçoamentos, Lembre-se de

que a �eneral Electric, líder de to-

das as formas de iluminação, também
marcha à vanguarda nos estudos, pes-

quisas e realizações que visam lâm-

padas fluorescentes amda melhores,

l
I

• • •

Oli('a os "Festivais C-E", as 5as [eiras, na Rádio

NaclOnal, (Is 22,05, Em ondas médws (PRE-8, 980
kcs) e curtas (PRL·i, 30,86 metros.) Um progra

-ma ruusrcui, com atrações para todos OS gostos.

Uh,da/lU.L! a te/e,zada
fíllla . e da cot ".

Generosa c rcpousante , a luz das lâmpadas fluo
rescente s G-E Mnzda realça os belos contornos.
t1ú mais destaque �IS côrcs. torna os ambientes

mais atraenles. Para sua completa sal.is
fação. exija lâmpadas lluoresontes

accessórios C-E legítimos.

LAMPADAS

FLUORESCEl\'TES

E ACCESSÓRIOS

GENERALe ELECTRIC
, 804\

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

VENDE-SE
4 serrarias completas, devidamen·

te regist�Qdas no I. N, P., sendo 3
'com quotas para pinho e uma

para canela. Negocio urgente.
Informações nesta redação.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

........_ �

Móveis
(Oll1tirar, vellclar ca alugar

agora melhor aparclhada para servir

aos se.us inúmeros clientes, apresenta,

ATI
suas lojas, novos rnocielos para 1945.

'

.

Despachamos e ,engr.adamos gratu�la-
mente para o rnterror , Peçam catalogo,

�

só na

n SERVIDORA II

[a maior organização no

gênero ne.te capitall

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

[i. H. B
I ITAIAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Transportes Maritimos; Ferra.
viários, Rodoviários, Aéreos,
Cascos, Fôgo, Acidentes do

T�abalho, Acidentes Pessoais,
Respon.abilidade Civil e Vida.

A TOSSE ;-�
É PERIGOSA E ��J :'-� 1)INCÔMODA! �\ jfo�[:e c��l��1����,

\���use o xarope balsa- "/ ��\
mico que acalma e , I. � ..

\�fac�ita a expecto- /#.... ,/ \
raçao. ...�
PEITORAL DE===

ANACAHUITA?
.".:0,\1. (pmposfõ.

sco LTDA.

Representações
Consignações •• Conta Própria

Rua Pédro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

Telegráfico I
-

«BOSCO»Endereço

I
1.

ma * .a'rPB* mpaWW2EZmH__Haa__mm@t I. � ww_-=�·�·__�_.....

melhores fábricas, A Casa ·A CAPITAL" chama a

visita antes de efetuarem suas compras
I

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
da sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratas, algodões, rnor-írrs e ov io rnen toa
para alfai<:ltes, que recebe dire-tamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, FILIAIS em Blumenau e Lojas.

I
Iatenção dos

MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

MOI,ÉS'l'IAS DOS RINS E CORA('AO
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a be

xiga, os rins, as nefrites, areias, cólicas renais; aumenta as urina".
Tira as inchações dos pés e rosto, hidropsias, falta de ar, palpi
tações, dôres do coração, asma, bronquite asmática, artério-es
clerose.

REMÉDIO DAS SENHORAS
É o tônico útero-ovário SEDA:\TTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio. f1ôres brancas, re

gulador das visitas, das doenças.do útero, ovários, evita as hemor
ragias, antes e depois do parto; contra toelas as enfermidades das
senhoras ele qualquer idaele.

LESÕES DO CORAÇÃO Ê ASJTA
Use a CACTUSGENOL especifico contra hidropsias; pés in

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

AOS :FRACOS E CO�'VAT�f;S('EXTI�S
Devem usar o STE;'-JOLINO que faz engordar, aumenta o

vigor elos músculos e elos nervos. Fortalece () sangue nas pessoas
anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes cor-i

pontadas. tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas, lin
gua suja. Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a con

valescença é rápida.
SíFILIS.PÉI,E:REU)[ATISJUO

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sífilis,
eczemas, tumores, dartros, espinhas, f'istulas, purgações, feridas,
cancros, escrófulas, reumatismo. - único depurativo que limpa
o corpo, tonifica e engorda. - Depositários: toelas as drogaria',
de São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

I

.Em Rua toílcte tÍntima sômente o �(E[GYPAX, (le gr-ande Ilo
(ler higiênico, contra moléstras contagíosas suspeitas, trrttaçõcs
vaginais corr+mentos, moléstias utcro-vagfnats, metrtres e todi
sorte de doenças locais e grande preservarívo.

Drogaria PACHECO, Rio

,

0�
��j�M... _1

NOVO TRATAMENTO SEM OPERAÇAO '

Após longos estudos foi descoberto um
c

medicamento vegetal para tratamento, com
ótimos resultados, de varizes, que prejudi- /
cam a circulação venosa. Esta medicação
na dose de três colheres das de chá ao dia,
em água açucarada, restitui às pernas o EVITE ISTO I

seu estado normal e a beleza estética. Em
idêntica dose debela os males causados
pelos mamilos hemorroidários in ternos
e externos; inclusive os que sangram.
Use a pomada no local e beba juntamente
o líquido, para debelar tanto varizes como

hemorróidas! Não encontrando nas farmá
cias e drogarias, peça diretamente ao depo
sitário: Caixa Postal, 1874 - São Paulo.

LA·CTIFERO
Lactífero. Toníco estimulante do leite. O beneficio que o

Lactífero tem prestado as sras. mães quer no período do
aleitamento, quer no de gravidez é incalculavel. O Lactí
fero é um poderoso galactagogo e regenerador organico de
maior eficacia até hoje conhecido. Em sua far m âcia ou

cem o depositaria Paulo Derenuasson & Cia. Ltda.

Rua Major Eustaquio, 11/15. -. Caixa Postal, 71';·,
Uberaba - Estado de Minas Gerais.

Londres, (B. N. S.) - Um novo

trator de bolso, com o qual se po
derão cultivar até as mais peque
nas fazendas, foi desenhado e pro-,
duzído por uma firma britânica.
Montado sôbre lagartas, êste tipo
de trator é impulsionado por um

pequeno motor de 5 H. P. O novo

trator foi especialmente desenha
do para os terrenos muito moles
ou alagadiços, ou campos em de

clive, casos em que o trator de ro

das não é conveniente. Agora está IIsendo empregado com grande êxito
em campos pequenos e pomares - J Ianuncia o "Journal Engineer". O .

baixo preço e as reduzidas despe
sas de conservação dêsse trator ele

bolso. põem-no ao alcance até elos
_

lavradores ruais modestos, Aliás,
em virtude de seu pequeno tama

nho, pode trabalhar mais perto da
borda dos campos, aproveitando o

terreno ao máximo. Por conseguin
te, espera-se uma grande procura
elos países europeus e elos vastos

territórios de além-mar, onde são
numerosas as pequenas fazendas.

Um trator de bolso

\

I

I
_&'..

um golpe de ar?

Fez esfôrço dema

siado? Fr icciom.

Pronto Alívio

I
������Ostrí.1
automobilística de após-guerra! I
Londres, (B. N, s.) - A inclús

tria automobilística elo Reino Uni

do escolheu um chefe ele visão e ca

pacidade excepcionais para organi
zar seus programas de fabricação
e exportação para o após-guerra.
f;sse líder é o Sr. H. C. ,Rootes que
acaba ele ser nomeado presidente
ela sociedade ele Fabricantes de Au

tornóveís, corporacão que represen
ta a indústria automobilistica hri-,tànica. O r. Rootes possue inegua-
lá vel experiência, tanto no que diz Irespeito à fabricaçâo, como a dis

tribuição, e muíto tem viajado no I
interêsse ela indústria automobilís
tica do país. Em 1 rI:n foi a Buenos
Aires por ocasião da exposição do

Império Britânlco que ali teve lu

gar, e enquanto lá esteve, fundou
a "Rootes Argentina S .. A". que
muito tem contr-ibuído para au

mentar as vendas ele automóveis
britânicos na América Latina. Du
rante a guerra, seu grupo ele com

panhias desempenhou importante
papel na construção de aviões e

motores ele aviação. na qual foram
aplicados os métodos de produção
desenvolvidos na manufatura de
automóveis.

HEMORROIDES
nÃo' �4 MAis
€STi éSPf(/F/CO TRIIZ,
ALIVIO IMéVIAfO!

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe
cialmente para todos os ca

sos de Hemorroides, é ime

diata, alivia as dõres e os

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosa. das
ulcerações e varizes hemer
roidais. A venda em todas
as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para

taciljtar a aplicação.

�
MAN�ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

.. iI!IIIIIIl_

S \''''G-rTL''''''"')].

.____.l... .,.. '"
..

) LlJ J... � \_ _. _�

Contém oito elementos tônicos

Fósforo, CálCiO, Vanadato e

Arsemoto de
Sódio. etc-

OI< PSIIOut.. OelJ'<Uf1t:'rMl0t!,
t:tSgotndlJtl. Anêmicos.

MugfOtS, Màell Que Criam.
CrltiOçd.1l Raqult1cab rece
berao � routncação geral

do orgaull'lwo

IwiNi1fjiMia,)IBI:' �
Para uso fixo ou em embarcações. D. 1,5 • 32 1 1

1 e 4 cilindros
H. P., com econômico funcionamento e tôdss es 4 tempos
características técnicas dos motores de classe. Ro- Simplicidade
lamentos Timkem no eixo de manivelas. e Eficiêocia!

Em S. Paulo:

A. PAk\S & elA.

DISTRIBUn:lORES EXClUSIVO$ NO ·,BRASll
',

. ,', LUIZ "ff·· BRAGlr' & � 'FILHOS :�
.

RUA. EVI.,RISTO DA VEIGAr,.j B ;. ..;_ '.,0-.

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

Florianópolis
Dr. H. 6. S Medina Farm. NarbaJ Alves de Souza

Farm. L. da Cosia Avila

Exame de sangue. Exame paro verificação de cancer,
Exame de urina, Exame poro verificação do gravi·
dez, Exame de escarro, Exame paro. verificação. de •
doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes,

"

Exame de secreçõés.
,P.utavaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebid as, café. águas, etc.

.........I �

Adormeça mais depressa e durma
melhor graças a Vick Va-tro-nol!

Algumas gotas em cada narina, ali
viam o nariz entupido e, em segun
dos, tornam a respiração fácil. Use-o
sempre que o seu nariz esteja en

tupido devido a resfri- .1.flllIllU Ua. ..WI� ..f!.iALadas ou catarro nasal. 'fII.�R WA... .w nv
O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

esta noite!

Crédito Mútuo Predial
Pronnetários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MA I'DR CR s 6.25000

Muitas boníficccôes e médico gratia
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

-----
-

I Esta é a ve.·-dade 1
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance

I das SENHo.RAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem vlsitar a

«Tamancaria Barreiros»
CONSELHEIRO. MAFRA.41RUA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Planta brasileira
utilizada pelo
nazismo

De�eessau, 10 (D. P.) - o

dr. Oarl Tauback, botânico

tcheco, revelou a existência de

um plano nazista para esteri

lisar os homens do léste da

Europa, mediante o emprego
de uma planta brasileira.

O dr. Tauback participou,
ínvoluntaríamente. dessas ex

pariências. O extrato é tirado,
segundo as revelações do dr.

Tauback, de uma planta co

nhecida como "dieffenbachia "

seguina", uma planta brasilei

ra de apenas dois pés de altu

ra e que os nazistas cultiva

vam numa estúta.

NÂO MA' iGU�1!..
pp=r=s """ •••'It'......-:m

-� ... _......
,. � .....- ...... -.rw

Os 5 novos direitos
do homem

I

MACHADO & CIA.
Agência. e Representações em Ge�a1

Ma triz: Florian6polill
Rua João Pinto, n. S
Caixa Postal, 31
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Feixoto, ./n (EdU
Pr6prio).-Telegrarnas: "Pl�IMUS·
Agente. nos principail!l municipio. I

do Estado

c

1/

Moços I Cantai
Povo I Cantai

na Terra a

os Mártires
liberdade I

c, 1/1nos eus.

(CASTRO AL VES - Ode 40 2 de Julho)

Liberdade! O teu custo e o teu valor, sabem-no

os nossos moço!', os nossos mártires - os que

nos campos e céus da Europa honram a dig
nidade do Brasil. Teu preço, em lágrimas e

ausência, sabem-no os lares do povo! E conhe

cendo-o, só um propósito nos pode animar:

vingá-los! Mais tanques, munições, bombas,

aviões, para que a Liberdade não

pereça! Gaste-se o dinheiro mas pou

pem-se as vidas dos nossos bravos!

c

1#
�/

30 ANOS A SERViÇO DO BRASIL

=rUl�

T

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
portadotles de molestias

contagiosas

•

Seja o LlDER OI
MODI

As perspectivas da I
indústria do rayon

Vende-se

Londres, (B, N. S.) - Uma dele

gação britânica explicará nos Do

mínios o papel da incJústria íngle- II sa como pioneira e realizadora, na

produção de rayon. Esta delega"
ção, a primeira a visitar a Austra-

lia e a Nova Zelandia desde o iní

cio da guerra, já se encontra em

Canberra - anuncia o jornal "Ou"
tfitter". Organizada pela Federa"

ção Britânica de Rayon, sob a égi
de do Ministério do Comércio, a de

legação visitará os principais cen

tros industriais e comerciais ela Co

munidade e dos Domínios brttàni-
Rio, 10 (A. N.) - O enge-

nheiro Almeida Filho, do dire- d e cos, Os membros da delegação es·

tório da União Social pelos Di-
tudarão as perspectivas da indús-

i�:�!i�ioJ�:a!�'E!����;� i CLftUmONOR OUTRA I �1:���e�:;��������i�I�?��;;
I o após-guerra. A firma "Courtaul",

tra, candidato à presidência da

República pelo Partido Social Rua Saldanha Marinho 2·A

I
grande produtora de rayon, pla-

.

neja construir uma fábrica textil
Democrático, a inclusão no

�.c(lnl IIMJlÁpOLlr na Inglaterra. a qual será a maior
seu programa de govêrno da Il1o t'" lI'ill'''I.iV oB

e mais moderna elo mundo. Recen-
declaração dos cinco novos di- IIIIIIBII!IIIIIIl =- IIIIIIII ilII temente, lVI. Samuel Courtaul, che-
reitos do homem, que são: O fe ela companhia, qualificou ele Ili-
direito da criança à sua manu- mitadas as perspectivas do rayon
tenção pelo Estado; o direito britânico,
à educação e saúde; o direito
ao trabalho; o direito ao ideal
e liberdade de pensamento. O I
ge�lel'al Eurico Gaspar Dutra I

considerou que todos esses di
reitos estavam implícítos nas Isuas declarações de abril últi
mo e dentro do programa da

Iorganização social do Partido
Social Democrático de "igual
dade", os cín co novos direitos
do homem.

I
I

Uma Casa comercial, de óti
mo rarr-o , 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 :1
casas.

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

João Pinto 4, nesta capital.

Até CR$ 300,00
Preciso-se alugar uma casa, não

muito distante do Colegio Goração
de Jesús. Pagam-se até CR$ 300,00
mensais. adeantadamente. Dão-se
referências. Informações nesta Re

dação.

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria líder

Sedas, Casemiras

$lA S••'"
OR_LANDO SOA R_P]�jLI�]

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

Anarêlhos elétricos
:\ Instaladora de Flortanó

polis, à rua Trajano n, 11, avi
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habí ltta
dos para executar instalações
de LUí1 e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus

servícos.
Pos6ui também oficina espe

cializada, com técnicos nrorís
sionais, para consertos de apa
rêlh os elétricos, enrolamento
ele motores e dínamos, estabi
lizadores. ferros de engomar,
f'oga.re lros, aparelhos médicos

I e outros, com exceção de. apa
relhos de rádio.

..

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

industrial brasileiro .

R�:��i�_
Outros afam(Jdos produtos COSMOPOLITA:

APARELHOS SANITARIOS EM FERRO ESMALTADO
FOGÕES -- AOUECEDORES - VALVULAS AUTO'_
MATlCAS PAR,: DESCARGA - METAIS PARA AGU.4

REPRESENTANTes NESTA CAPITAL
Stodieck & Cia. Ltda.

Praça 15 de Novembro, 1 - 5' andar

e Lãs
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As pevaas
Noticia-se que o Brasil perdeu nesta guerra
cantes, sendo que 31 [orem torpedeados por
6 afundados por causas derivadas de ação

masítimas ... br-asileir-as
37 novros mer

submorínos.
de guerra ..

florianõpolil 4 de Junho de 1945

Oulro submarino afundado
Lisboa, 3 -U.P· Outro submarino alemão foi afundado pela

pr6pria tr.ipulação, em frente à coata de Portugal. Desta vez. o fato
ocorreu à vista do porto de Leixões. Um barco splva-vida. recolheu 08

47 tripulantes, que foram internados pela. autoridades portuguesas

--- -- -- ._---_.... - -- ---------�

o CATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E

SURDEZ
UM REM:E:DIO QUE ELIMINA O
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRAL

FUTEBOL
Jogos realizados
ontem:

São poucas 011 pessoas que dão
importância e tratam' a afecção ca

tarral. Entretanto, a afecção catar
ral não é um mal passageiro. Se
nxo for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e,
paulatinamente, minar a saude ge
cal.
Se V. S. padece de catarro, 'não se

descuide. Compre um frasco de
PARxIINT e tome-o de acordo com

as instruções da sua bula.
Parrnint tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas mu
cosas.

A volta da respiração facil. da
agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas

energias e a garganta livre de ca
tarro - eis o que lhe proporciona
rá. o tratamento com Parmint. Tor
ne sua vida mais aprazível, mais
alegre. Para seu próprio bem -.
se sofre de catarro - comece, hoje,
e tratamento com Parmint.

Campeonato Brasilei
ro de Remo
Os cariocas venceram, na ma

nhã de ontem, na Lr gôa Ro
drigo de Freitas .. no RIO de J a
neiro, de forma brilhante o

Campeonato de Remo de 1945.
I" lugar - Cariocas 86 pon

tos; 2' Gauchos com 50 pon
tos; 3' Bahianos com 39 pon
tos; 4' Paulistas com 2S pau
tos; 5' Espiritosantenses com

12 pontos e 6' Catarinenses
com 2 pontos,

Banco loco
e

Em floria,.Õpolis
Bancários 2 x Viajantes 2.
Figueirense 4 x Ritz O.

Chamamos a atenção dos
presados leitores para o Ba
lancete do Banco Inca, que
publicamos hoje, em outro lo
cal, demonstrando o gl áu de
progresso dessa importante or

ganisação bancaria sob a es

clarecida direção dos distintos
banqueiros srs Genésio M. Lins
e dr. Rodolfo Renaux Bauer:

e

Caxias 3 x Ipiranga 1
No gramado do Saco dos

Limões travou-se ontem, umE>
sensacional partida de futeból,
defrontando- se os aguerridos
clubes Caxias x Ipiranga, ven

cendo o primeiro pela conta
gem de 3 a 1.
Marcaram os tentos do Ca

xias: Basinho, Nicolau e La
marque, este último, nos segun
dos finas do prélío.

No Rio
Fluminense 2 x Madureira O.
Vasco 5 x Botafogo 3.
Flamengo 8 x Bonsucesso O.
América 2 x .São Cristovão 2. Pres O G'ambaraCanto do Rio 3 x Bangú O.

Em São Paulo
Palmeiras 4 x Ipiranga 2.
São Pau lo 2 x Port, Desportos 1
Corintians 3 x Santos O.
Juventus 4 x Porto Santista 1.

Roma, 3 -U.P- O general Gas.
tone Garnbara, ellta figura fascis
ta e pessoa de confiança de Mus
solini, foi preso no norte da Itá
lia. O gral. Gambara está inclui
do na lista jugoslava de crimino-
'sos de guerra.

Melhora no Levante.

Calcula-se que dos 80 mil japo.
neses, que contituiam a guarnição·,
de Oktnuwc, ainda es tej arn resis ..

tindo 20 mil.

Na Base Aérea Morreu debaixo
d� fpolis. de um ônibusSabado, as 13 horas, na Base
Aéreo, os engenheiros e funcioná·
rios da Cia. Industrias Gerais
Obraa e Terras S.A. (ex Dahne.
Conceição & Cio., ofereceram o.os

diretores e associados da Associa'
ção Catarinense da Engeeheiros
uma farta e lIuculenta feijoada, a
qual decorreu num ambiente de
franca cortlialidade. Compareceram
à mesma os engenheiros Randulfo'
Cunhe, Fiscal do Ministério da
Aeronautica, Heitor Ferrari, Vasco
Henrique D'Avil., Orlando de Ol í
veira Gosldner, Domingos Bezerra O referido veiculo,
Trindade, Udo Deecke, Cid Rocha José Gomes Soar es.
Amaral, Francisco Hrozek, Arman- A Polícia esteve no local,
do Batista, Joõo Eduardo Moritz. transper tando O cadaver do
Vitor da Luz Forrtea, Calvy Tava·. .

T
.

res, Luiz Faulhaber, Marcilio Mota,lmfe IZ mi itar , do Estreito, 10-
Ivo Feceira, José Paulo Vaz, e os

I
cal do desastre, para o necrc

ars. Acelon Sousa; Constantino La· tério. da Delegacia de Policia,
cerda, estudantes de engenharia, na Praça 15 de Novembro.
Wilson Dantas, Edelberto Schlarn-
per, Osni Melo, Helio K�rsten su.

Tem u'1/(".er�va, repr. do Diario da Tarde e liIJ U
Ennio C. Flôres, repr, deste jornaL
Áp6s a· feijoada, os visitantes Londres, 3 ·U.P- O sr Anthony

percorreram todas as dependencias Eden vai recolher �e a repouso ab
da.s grandiosas obras que ali estão

soluto nest,8s 15 d íos por ,,"star ao:

sendo executadas, ficando verda- frendo?e ulcera duodenal. O ar,

deiramente impressionados com o

I
Cburch i l I se encarregara �a pos

vulto e adiantamento das mesmas
ta da Guerra e das funçoes de

,

líder da Câmara dos Comuns, du-

RITZ HOj;9};'���:: às I

r�ntFe
o se

tU imdPedim�nto. tMichele Morgan, Claude Rains, fes ii e �an o
PhiJipe Dorn, Pe tev Lorre, Helmut � .•
Dantine e Sidney Greenstreet em; 110too'0PASSAGEM PARA MARSELHA li ll.
A historia nos revela que era pre- PROGRAMA DOS FESTeJOS
CISO matar ou morrer, pois o ini

migo era traiçoeiro, cruel e temivel.
Impr6prio até 14 anos

Rep. Folha Carioca .n , 53. DFB
Notícias do Dia - Jornal
Preços Cr$ 5.00 e 4,00

A DIREÇÃO.

a situação
Washington, 4 (U. P.) - O

I
rarn ou não a sugestão da quais tranquilizaram a situa-

secretário de Estado interino I' União Soviética para que os ção no resto do Oriente Médio.
norte - americano sr. Joseph cinco resolvessem, em conjun- Enquanto isso, de París, infor
Grew, confirmou que os Esta-Ito, o caso da Síria e do Líbano. mam que o general De Gaulle
dos Unidos receberam uma no- Entrementes, chegam notícias não pronunciará esta noite o

ta da Rússia no sentido de que I do Oriente Médio mais tran- seu discurso, como fôra infor
os cinco grandes intervenham quilizadoras, revelando que, mado com antecedência pelo
para resolver o caso do Levan- em geral, já cessaram os con- Ministério das Informac6es. A
te. Segundo o sr. Grew, a nota 'I flitos e a calma está voltando. atividade díplornátíca

J

ainda
soviética chegou aos Estados Na região de Kuneitra, no en- não cessou, ao mesmo tempo
Unidos antes da intervenção tanto, continuam os choques em que várias correntes políti
britânica. O dirigente norte-,

armados. Em Kunietrav, nas cas continuam fazendo pres-

TEATRO "nncur�n mU�I·eal americano adiantou que o go- vizinhanças da fronteira sírio- são para permitir uma rápida
'.Il. U�nB' ".J�"", ;.} r,J!! vêrno de Washington contí- libanesa, as fôrças do emir El1 solução (lo problema. Em Lon-

Companhia Hailliol Rio, 3 (U. P.) - A revista nuará colaborando com todos Shalan tentaram atacar as dres, em fontes autorizadas,
americana "Musical Courtier" os países no sentido de evitar fôrças francesas compostas jdeixou-se entrever que o casoConforme faro amplamente divul· ,

gado, extreou sábado, nesta Capi. editada em Nova Iorque, esta derramamentos de sangue no de círcassianos. Aparentemen- do Levante poderá voltar a ser

tal, a Companhia Hailliot apre- promovendo, por sugestão de Oriente Médio. Apesar de tudo, te os beduínos do emir não es-I tratado na Câmara dos Co-
sentando a gozodillsima comédia seus representantes no Brasil, o senhor Grew não informou tão a par das medidas toma-Imuns, possivelmente na reu
«Canário», de autoria de 10.'lé um concurso para escolha, de se os Estados Unidos aceita- das pelo general Paget, as nião de terça-feira.Wanderlei e Mario Lago. Kailliot, m-elhor composição curta paraencarnando o papel de Canário
teve um desempenho admirave!. piano de autor Iatino-amertca-
trazendo o rrurneroso público que no. Esse tento terá início dia
lotava o Teatro Alvoro da Co rvc- primeiro de outubro do corren
lho, em conato.rrtes gargalhadas. te ano em Nova Iorque. AsImpecavel desempenho tiveram, crn
da, Carlos Agarez e Dora Brasil. obras devem ser encaminhadas
d01S artistas de mérito. Felix Ba- à redação daquela revista, em
tista, um grande humorista, tom- Nova Iorque.bsr,,1. �'TÚ.:Ur.o f;?,z ri\:' a p'_,.,�ei�. l" 0', t
finalrnente, um espetuculo alegre a

que agradou em cheio.
Ontem, à nC'ite, em segunda

récita. subiu à cêna a peça inti·
tulada «O pai que eu inventei)),
em 3 atos e um quadro. de auto
ria de Eurico Silva, tendo igual
mente. comotna eutreia, agradado
plennrnerrte a grande oilsistência
presente. Finalisarom os espetacu
los, a tos variados, merecendo des
taque Felix Eatista, com suas ane

dotas e Ad"il Viana, um perfeito
ventríloquo.
Para hoje, às 20 horas, está pro

gramado «Veneno de Cobra», urna
formidavel comédia filosofica, em
3 atos

.«0 ESTADO»

Hoje pel s manhã. Belarmino
Francisco Texeira, cabo do 14
B. C., com 22 anos de idade

Avisamos ao pú
blico em geral,
que o preco da
ve�da �J,n,d§a des
e� j�;n'lt,aa tá dt Cri
0,30 (trinta cenla
vos), por exem

plar.

O graI. Gustavo Cordeiro, acom

panhado do cop G:>dofredo Rocha,
chegou aos Estado� Unidos, em
visita às Escolas e estabelecimen
tos militares.

pura exo-

'"

As tropas francesas Ecrorn re-

tiradas de Damasco. Nos recentea
acontecimentos. morreram 400 sí
rios. achando-se 500 feridos e 100
dosaparecidos .. (Informação da B,l
B. c.).

Os norte-americanos prometeram
evocucr a Islândia dentro de 4 ou

5 meses.

solteiro, quando ia para o qual'
te), ao saltar do onibus da li
nha Fpolis - Barreiros, ainda
em movimento, fê 10 com in
felicidade, caindo sob as rodas
do pesado veiculo, vindo a fa
lecer instantaneamente. Dirigia

o volante

ULTIMA HORA

*

:j:

Numerosas minas magnéticas
olemãs, cem vezes mais póderosas
que as conhecidas, foram achadas
a léste da ilha de Bornholm e

Dia 10 de Junhc : Início da «Ker·
messe», que será à norte, até o

dia 13,
,

Dia 13 de Junho; As 8 horas,
Missa Solene na Igreja de Santo
Antônio, e às 19 horas, Procissão
Pede-se prendas aos devot.os de

Santo Antônio, entregando-as à
rua Padre Roma nOS. 100 e 107.

A COMISSÃO

entregues
rniná -las.

aos russos

*

Os nor+o- americanos efetuaram
novo desembarque na ilha de Min
danou, perto de Davau.

.

*

Calcula·se que os nlemães' se�

mearam, em toda a zona rural
francesa, cerca de 100 milhões de
minas explosivas.

ROXY Hoje, 2&.-feira, às
19,30 horas

l ' Enchentes e vasantes - DFB
z' Deana Durbin, Robert Cummings

e Charles Winninger em;

TRES MENINAS ENDIABRADAS
30 Donald O'Connor e Peggy Ryan

em. AS TRES GLORIAS
Urna comédia repleta de bôas

musicas e piadas, lindos bailados.
Impróprio até 14 ano.'
Preço único Cr$ 2,00

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

participam aos parentes
e amigos o nascimento

de sua filhinha
Véra Lucia.

Fpnlis., 27 .de maio de 945

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Cúnselheiro Mafra, 9

I

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

"ENDE-SE uma máquina
II de C05tur a

Tratar na barbea
rua Nunes Ma·

5 v,·1

"Sanxonia».
ria Theodoro,
chado.

_. --_ ------

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho Crelsotadl
"Sll.VEIRA"Desfilaram pelas

ruas de Beirute
Beirute, 3 (U. P.) - Dez mil

pessoas marcharam hoje pelas
ruas de Beirute, dirigindo-se,
finalmente, à audiencia do pre
sidente da Republica.

Grand. Tónico

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇÕES,
S,

E I R A S,
ETC.NUNDR EXISTIU IGURL
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