
PARIS,4 (U. P.) -- A IMPRENSA FRANCESA, TENDO ESTADO INTENSIFICANDO SUA CAMPANHA CONTRA A ESPANHA
FRANQUISTA, APOIA A PROPOSTA FEITA À ASSEMBLÉIA CONSULTIVA PEDINDO A RUPTURA DE RELAÇÕES DIPlJO
MATICAS FRANCO-ESPANHOLAS. NÃO OBSTANTE, O GOVÊRNO NÃO TOMOU MEDIDA ALGUMA NESSE SENTIDO EMBO
RA SEJA PARTIDARIO DA REPATRIAÇÁ O DE TODOS OS ESPANHOIS QUE FORAM DEPORTADOS PARA. A ALEMANHA
DANDO-LHES, AO MES�fO TEMPO O TR ATAMENTO DISPENSADO AOS FRANCE SES.
----------------------------------------------------------------------------------------------�-----------------------------------

Os rádio-ouvintes
surpreendidos
A B. B. C., sempre escutada

com merecida atenção por vasto

público rádio-ouvinte brasileiro,
tem reservado, nestes últimos
dias, boa parte do seu' noticiário
par« divulgar Inf'orrnaçôes sôbre
os recentes acontecimentos na

região asiática comumente co

nhecida por "Levante" (Síria e

Líbano).
lJ 11,·V(1 brasileiro sempre

amou a França e nada do que
acontece ii grande e generosa pa
trla latina lhe parecera indife
rente. Não são apenas laços ra

ciais que nos ligam, 11131S também
estreitas afinidades de espírito e

nobres compreensões culturais.
Explica-se, portanto, que alguns
leitores hajam estranhado o tom
meio pessimista do noticiário da
B. B. C. relativo aos sucessos no

Levante, onde talvez a diploma
cia francesa não tenha sido
muito feliz, por não ter sido
coadjuvada por habilidosa visão
governamental. Isso pode acon

tecer e acontece. Outros países,
tidos e havidos por altamente
hábeis na esfera diplomática,
unta que outra vez se têm visto
aharbados com questões c con

flitos de bastante gravidade.
As grandes potências alimen

tam interesses internacionais
que nunca são conhecidos em

tôda fi sna significação c exten
são. O segrêdo é a alma (e a

arma... ) do negócio. A pátria de
Jcana d'Arc Iii deve ter também
os seus. No caso do Levante, não
sabemos o que realmente existe.
Seria preciso conhecer profun
damente as suas origens ;primei
ras e as condições atuais da in
fluência gaulesa naquela região,

Da solução do problema polol1ês•.. 1 C�ssará su.as el!Iis- 1��:;,(\�:'�g�:,�:�br�\�:ii�:di:
Londres, 4 (R.) - O jornal tendímento. É' necessário n5,0 1 soes à mela nOIte �����'u��n��ns��\�ã e��l�eftndiit'l�

"DaiJy Tele::;raph", referindo-: poupar esforços para aplainar I

d d· 4 d J Ih
vo; ao contrário, o que se escu-

se à questão russo poloriêsa, ii tais divergencias. Da solução O la e u O ta não nos orienta com inteira
segurança. Porém, é lícito supor

escreve: "A culpa foi lançana do problema polonês, solução que algo exh-aortlinário e estra-
sôbre a Rússia, que por sua; essa que salvaguardas-ia os in- Paris, 4 (BNS) PELO TE- nhávcl deve ter socavado os ali-

vez nega tal fato, violentamen- teresses poloneses e russos, LÉGRAFO - A estação emís- cerres das relações franco-siri 0-

te. Sem dúvida sabemos que pois assim o exigem, depen- sora americana na Europa, libanesas, de maneira tal, que se
I cessará as suas transmissões esbarrondaram em poucos dias.

assim temos que assistir a uma c1em a, prosperidade de ambas O noticiário da B. B. C., a res-

horrlvel tragédia, que cónstl- as nações e a futura paz mun- à meia noite do dia 4 de ju- peito, vem sendo crm e pessimis
tue a base principal do mal e'�l,... I dial. lho. Esta estação estava trans- ta. É o que os rádio-ouvintes
__------------------------ mítíndo de Londres, para a brasileiros notam e comentam.

T· t população da Europa Ocíden- As difusoras uorte-americanas

1ft prep ·�ra se para usam de tom mais discreto e

V U
- tal, desde 30 de abril de 1944. mais ... aliado, embora os EE.

As frequencias da emissora DU. estejam empenhados, como

DOV ..
.3. luta reverterão à BBC, pois antes .0 está. a Gr�-Bretanha, e:m ver

U da guerra eram parte do servi- reso�vlda a inesperada crrse Ie-
.

t d BBC d \
vantina,

ço in erno a , em on as Esperemos a palavra do Go-
longas. vêrno francês.
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ROMPERAM AS DEFESAS IA Leopoldilla perdeu
-, la questão

EM OltlNRwn I Ri.o,4 (E.) - o Supremo

:\ H II Ir:i�::� [�����l ded��n���sh�
Guam, 4 (U. P.) Fôrças nor-: costa sudeste foi efetuado pe- Aposentadcrias "dos F'erroviá

te-americanas romperam as las tropas da 7a divisão que I rios da Leopoldina, no preces
defesas japonesas na zona sul venceram as defesas nipônicas so movido contra a Leopoldina
de Okinawa e chegaram à erigidas apressadamente e es- Ra.ílway, com o propósito de
costa sudeste, onde hastearam cassamente guarnecidas. In- cobrar a importância de Cr$
a bandeira dos Estados Uni- forma-se que milhares de sol- 293.843,00, relativo a, contrí
dos. Somente na zona do por-I dados e civis nipônicos se buições em atrazo e a que se

to de Naha o inimigo ofereceu
I
imiscuem, por engano, nas li- refere o artigo 43 do decreto

resistência. O avanço para a nhas ianques. n. 24.465, de outubro de 1935.

Terça-feira, 5 de Junho ce 1945florianópolis N. 9390

para a França
Moscou, 5 (U. P.) - O Prav- camente impedir o ressurgi- está distribuindo postos, adian

da atacou, hoje, violentamcn-I men�o democrático nacional e tadamente, a velhos reacioná
te, os dirigentes polítícos fran-I coagrr a vontade popular, re- rios da terceira República
ceses que, como Daladier, Rei- centemente demonstrada nas francesa, com o íntuíto eví
naud, Sarrault e Yvon Delbos, I eleições. O Pravda ataca, tam- dente de agradar os conserva

estão realizando uma política bém, a agência Heuters que dores
reacionária no sentido de tra-l

.---------------

zer ao govêrno "duzentas ta-

5
.-

mílias" donas da França que e m c· o M f I r m' a 6! a'"colaborarall_l dest�oodame.nte li �
, . ,� o

com os nazistas. Afirma o jor- NOVA IORQUE, 5 (U. P.) -.A rádio de Toquio, sem con-
na.l soviético que esses polítí- firmação, noticiou que 16 aviões norte-americanos partidos
cos, verdadeiros cadáveres am-, de perta-aviões foram derrubados durante OIS ataques norte

bulant�s que representam ;t II a.mericanos
contra aerodn;>mos do sul de Kyu��u, s�bado úl

subordínação durante o domí- timo, sendo outros 8 abatidos ontem. A noticia fOI captada
nío nazista estão querendo uni- pela Comissão Federal de Comunicações.

Sombrias perspectivas

LONDRES, 5 (U. P.) -- Numa declaração transmitida
em toda a Jugoslava, radio-telefonicamente, Tito afirmou:
"Carintía é nossa. Lataremos por ela". Disse ainda: "A Jugoes
lavía está livre. Libertamos Tíreste, Istria e Carinthia. Liber
tamos Carinthias, porém os sucessos internacionais importa
ram em que retirassem-os dali temporariamente. A Carinthia
é nossa. Lutaremos por ela". Entrementes, uma notícia de
TASS chegada a Londres dizia: "Os residentes da Carinthía
dizem que tropas britânicas acabam de entrar ali".

-----

Reuniu-se a Comissão de Conlrôle
NOVA IORQUE, 4 (U. P.) - Segundo a rádio de París, a

primeira reunião da Comissão de Contrôle aliada realizou -se

já ontem, numa localidade perto de Berlim. A primeira tarefa
da Comissão, afirma essa emissora será a demarcação das vá
riais zonas de ocupação. Anteriormente, a rádio de Luxembur
go informara que, segundo declarações de fonte russa, a Co
missão deveria reunir-se no subúrbio de Potsdam.

«O ESTADO�)
Avisamos ao pú·

blico em geral,
que O preco da
venda avulsa des
le jornal é de Cri
0,30 (trinta (enla
vos), por exem

plar.
A DIREÇÃO,

Requereu habeas
corpus ao S.T.F.
Rio, 4 (E.) - Silvio Petrini

Barata, diretor da Emprêsa
Metalúrgica de São Paulo não
se conformando com a conde

nação a 6 anos que lhe impôs
o Tribunal de Segurança no

processo a que responde como

incurso na lei de economia po
pular, requereu "habeas-cor
pus" ao Supremo Tribunal Fe
deral, sob o fundamento ele que
a sentença não está devida
mente fundamentada.

O paciente foi condenado
sob a acusação de haver feito
afirmações falsas quanto ao

patrimônio daquela emprêsa
siderúrgica.

No bar e no Iar
KNOT

não deve faltar

Muito bem recebida
Rio, 5 (A. N.) - As notícias

de Santos refletem a excelente
impressão causada naquela
cidade pela nomeação de Jú
lio Barata para a direção do
Departamento Nacional de
Informações. ° novo diretor
residiu longo tempo em San
tos onde dirigiu o "Jornal do
Comércio" e a revista "Fla
ma", tendo deixado alí gran
de número de amigos nos
meios intelectuais e sociais.
Anuncia-se que Júlio Barata
receberá, brevemente, home
nagem especial que está sen
do preparada por seus amigos
e admiradores daquela cidade.

Os alacamcomunístcs francêses
colegas cmeríccnos

Nova Iorque, 5 (D. P.) - A nos confessam ter cometido � comunistas norte-nmericanos
Associação Política Comunista êrros no curso do ano passado. por terem abandonado a dou
afirmou, em resolução publi-' A resolução publicada asseme- trina marxista, a luta de elas
cada hoje no Daily Worker, lha-se à carta de Jaques Du- ses desde janeiro de 44 e te
que não foi necessária a disso- elos, secretário do Partido Co- rem iniciado a cooperação com

lução do Partido Comunísta
'

munísta francês, censurando os o capitalismo norte-americano.
para seguir a política de apôlo ] ------------.-----

�r?��.��(�::l�·a !�g���':�2�sc��=1 Rtaque naval a Santkamtríbuiram, entretanto, segundo I
N

admitem os comunistas, para I GUAM, 5 (U. P.) - Fôrças terrestres e navais aliadas
fortalecer certas inclinações' atacaram Santkam, capital do Borneo britânico, nas Indías
tendentes à liquidação elo pa- Orientais holandesas. Faltam ínformacões aliadas para essa

peI de vanguarda do movimen-
I

notícia. Mas, segundo a emissora de TÓquio, O'S ataques foram
to comunista. O Partido Mar-; efetuados em grande escala. As unidades de guerra norte-ame
xista - afirma o Daily Wor-I ricaIl!a:s, ainda de acôrdo com despachos japoneses, aproxima
ker - deve ser indepen.deu.t1cl. I ram-se consideravelmente da costa do Bornêo paira canhonear

..

Os comunistas norte ..a.merlca.. as defesas nipônicas. _. _.

seus

Como tudo sorri, em Tóquio!
s. Francisco, 5 (U. P.) -- do que o Japão "poderá supor

A rádio de Tóquio informou tar isto" a difusora diz: "A vi

hoje que a vida se!_lli-destruida da vai como de costu�e. _Os
da capital do Japao voltou a esportes e outras diversões
ser normal, não obstante as continuam observando a linha

ruínas causadas pelos últimos normal, uma vez que os mení

ataques desfechados p e los nos de Tóquio devem ter s.eus
aviões norte-a m e r i c a nos. divertimentos". Em seguida,
Aquela difusora afirma que ?S diz a rád�o de Tóquio: "As
abastecimentos de agua, gas ruas da cIdade se estao trans
e serviçO!s de energia elétrica e formando rapidamente em pe
transpovte "voltaram a fun- quenos c'anteiros para vege
ç,lona.:r C� (iantl'l:;;!l, ,Mirman· t'�is'\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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História de um sacerdote parisieDse
deportado na Alemanha

PAHíS, maio - (Por via aérea vosso juramen to de fidelidade!" 1
_ SEIlVIÇO FHA�CBS DE LN- entregavam aos prisioneiros. O Respondeu-lhe UIll imenso grito de

FOlnIAçÃO) - Quando, como l ris- produto dós espetáculos que erga- assen limcnto. A ceda altura, apare
te consequência do acôrdo Saucklc- nizavamos 'ia-lhes parar ao bolso. ccrtun no palco prisioneiros de uni

Lavai, foi Imposta a deportação dos Vencendo toda a nossa rcpugnan- forme. Silencio. "Nós k.mbém tra

trabalhadores franceses para a Ale- cia, visavamos vários fins: corigrc- zemos alguma coisa à França: o

manha, alguns saccrrlul cs vestiram gnr os católicos, juntar todos os ,11OSS0 sofrimento".
o macacão azul dos operários G t rubulharlores franceses, unir os Depois ecoou o canto final, que

acompanharam seus sacerdotes pu- pr-isioncirns. A 111 inha senha era: diz ia: "Reconstruamos todos a

ra o ex i l io. Tal fO. i o caso de

U.lll
"ocupemos" a delegação que está França,

ealllPon.e.se.s C'. Irabal.h�rlO-·1sacerdote parisiense, o Padre X ... , cm uráos dos traidores. Apesar da res !" A emoção embargava Iodos
que a princípios de 19,13, saiu. da esplonagcm de que ernrnos alvo, os corações. Só se viam olhos rasos

França na qualidade de mecânico. apesar mesmo da polida alemã que de lágrimas. :
'I'rnbalhavamos 11 horas - diz- nos seguia lodos os passos, pude- No dia seguinte rui chamado à

nos ele -, umas vezes de dia, ou- mos consí ituir 111l1� legião discipli- Gestapo. Os delegados tinham-me 'Itras de .lloile. _Havia ali operários nada. denunciado. Det�endi-me como pu�11franceses, alernãcs, russos, po lonc- Sucedeu () que era de esperar. de, mas preparei logo a fuga, FUgI
ses e holandeses. Todos os dias, <1e- Temendo a minha inf'luência, que da Alemanha. Atravessei a Irontel-'
pois do trnbalho, dirigia-se a uma aumentava cada Vt'Z mais, os de- ra - um dia direi corno - e rcíu-]
cidade próxima, distante da li 21 legados obrigaram-me a apresentar gioi-rn« II um grupo da Resistência I
qnilômctrns. onde comecei a agir. a minha dcmissâo. Era segunda-fel- de Dranrv. Depois do bombardea-,
Nã? �ei corno a minha saúde pôde ru, Pr-eparei a minha defesa para ment? de Noisv, fui denunciado às I
resistir tanl o tempo, dormindo apc- o domingo seguinte. autoridades por um ex-deputado;
nas duas Oll t res horas por dia. Pa- Tinha sido deposto, mas ainda vendido ao inimigo e que me co-

ra af'astar Iodas as suspeitas, fiz- podia agir. Organizamos um grande nhecia bem.
me passar JlO)' um desportista.•10- ato em uma sala ele cinemn. A or- Consegui fugir ruais uma vez. Por

guei vár-ios desafios de "Toot-hull" qucstra. pra um grande a>tral Ivo. aquela al luru chefiava o grupo da,
como meio centro. Salvo quatro Tinhamos até um prcstigirlltador. Hcsistê.nc iu da lcrra cm que nasci. I
compatr io

í

as meus, muito seguro Prcparumos um quadro das provín- Tive a felicidade de porler escon-]
que todas as quarta-feiras iam co- cias francesas: Ilc-de-Francc. Charn- der um paruqucdistu I'USSO que con-:

rnungar comigo, ninguem na Iáhri- pague, Bourgogne, Nor-nrandic, Lor- fiou inteh-amcnte na minha discri-!
ca sabia que eu era um sacerdote. rainc, etc. Cada província aparecia ção. I
Em breve pude reunir muitos ca- no po lco e evoca va a terra distao- Em poucos meses, haviam sido

tólicos, ao sair do trabalho, em Ic. Só quem tenha sido deportado, recolhlilos pelo nosso grupo 17 pa
vários centros industriais importan- corno nós, poderá comprcenrier a raqucdistas ingleses, canadenses e

teso Sr) os principais chefes sabiam imensa alegria, a profunda emoção americanos.

quem ('U era. Em dois meses, con-' que enl âo scntiaruos. Lma jov em - E agora que faz o senhor, Pa-
segui organizar cm pequenos gru- vestida de branco, azul e vermelho, drc ?

por mais ele 500 membros (la Acão aparecia finalmenle, dizendo aos - Sou capelão <lo campo de Bar
Calólic I.

"

delegados presentes: "SOl! a Fran- 110y. :ll1de estão ínternados alguns
Qual cra a ati vidarle desses gru ça. Espero que nenhum de vocês colaboracionistas. Voltou-se o fciti-

pos ? Criar um cspirilo f'rancês, me traia. Aqui estou para receber ço ...
um espi ri to são nos campos, nas

Ulbricas; visitar os doentes e com

fortá-los, pois que todo o inundo
os abandonava; organizar cursos
de estudo e veladas de recolhimcn
to. Havia uma casa no campo on

de nos ref'ugiavamos. Islo não deve
surpreender ninguern. Era a C'1S'l

ele um católico e geral.mente os ca

tólicos ulcmâes, que tinham sido
Ião persc guidos, odiavam o regime
hitlerista.
As autrll'ida<les alemã::s faziam

tudo quunlo podiam para p<'I'"eder!
�IOSSpjS j1lventudes. SLtellHHicalllen
te, cinicamente organizavam a p1'OS
tituiç'ão, levalHlo lllulheres ...
Por l)ull'[� parte, aproveite·me d�

lllunh;w cJlwlidadt' de "desporlish" I
prtra tomar contacto com os _

....

I

80.000 frar.ees"s que bavia 11��S3

provincia. A J)eleg::tçâo til' Vichy
junto da D. A. F. (Dcntscl! Arbeits
Fro,nt) era composta de indivíduos
sinistros yendidos aos alemães
Er�llI quasi todos membros elo Pnr
lielo de f)oriot: só 1)('115a vam em

encher os bols1os e gozar a viela, O
dclegarh f('gional fnia discursos
col:Jbo'-'::t'Íolnishls e levantava o bra
ço como os nazistas. Todos os fran
ceses lhe tinham um ódio de lllorte;
mas nii'�lll'll1 podia fazer Inada.
Ajpesar dt' todos os perigos que

isso oferecia e riada a minha con

diçâo de desportista consegui pe
netrar lJOS meios corruptos it dele
gação francesa. ::\Iinha fama de jo
gador de foot-baJll permitiu-me ex

plicar os delegados que era preeiso
organizar a solidarieelade despor
tiva, a ajuda mútua dos jovens.
Cheguei a ocupaI' o posto de I'CS

pOlnsúvel de toda a juventude fran-
• cesa autêntica. A juventude, os ver

dadeiros franceses, de todas as opi-
niiíes e Jll(:ios sociais, eongregavam
se el1l lômlO de mim. Começou a

organizar-se o "Grande jogo fran,
Cl�S".
Afluial1lOS em massa aos locais e

aos aIos, até então desertos, da De
legação de Vichy. Em brevc est:wa
cu considerado COl110 11l1l lllOÇO e5-

perlo c ativo que fazia' juMo de to
da aquela rapaziada uma doutrina
ção colaboracionista, realmente efi
cruz. Dinheiro, lllUitO dinheiro, era

o crUl' lhes i'l1tel'essava. Transfor
lll�l\'all1 e vendiam, a prcços de
mercado negl'O, aos civis, os uni-
formes "Bl'lmeton" que os alcmães _

I
Camisas, Gravatas, Pijamea

. Meiasda. melhores, pelos me

Dores preços s6 na CASA MIS
CIL,ANEA - Ruae, Mafra, 9,

______• aa

Perca�a Gordura

,

FILHA I MAE I AVO·'
Todas devem usar a

Ultl'l·Stj .mi Iâm
(OU REGU LADOR

A MULHER
Alivia as

VIEIRA:
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

Empr",g'i-se com vantagempa
r8 cornh·-,ter as irregularidades
das funções periódicas das se

nheras. É calmante e regulador
desl'lafól funções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO·SEDATINA encontra-se

em toda parte.

,.J--_,

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• C.".'.o Mlfr•• 4 • 5 - FONE 1..42
ütr... a 41...kfl.

MATE: gelado
chá
chimarrão

Seja o LlDER DA
MODA

Bebida- saudável

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLAUDIONOR OUTRA
Rua Saldanha _Marinho 2-A IFLOAIANOPOLIS

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Florlaué

polis, à rua 'I'rajano n. 11, avi
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habiHta-. COMPRA •
dos para executar iu'stalaçijes VENDE
de Luz e Fôrça em geral, for- e

necendo orçamooto grá<;is e ldiema. por.
s.em compromisso para seus ' • tugui., e.pa.

,

I'
nhol i franci.,lô'.erVlçoS. i li

P09Sul também oficina espe-
nll ., etc_

cializada, com técnicos proil'ís- Romance, Poe.ia. Religião. Aviação.
Matemática, Fá.ica, Química; Goosionais, para conselrtos de apa- logia, Mineralogia, Engenharia cio

rêlhos elétricos, enrolamento vil, militar e naval, Carpintaria.
de motores e dínamos, estabi- De.enho, Saneamento, _Metalurgia,
lizadores, ferros de engom.ar, Eletricidade; Rádio, Máquinaa, Mo-

, tore., Hidráulica, Alvenaria, Allri�fog,areil'lOIS, aparelhos medicos r:ultura, Veterinária. Contabilidade:,
e outros, com exceçãJo de apa- Diciondrio•. etc. etc.

ralhos de rádio.

NOVOS e
USADOS

MACHADO &: CIA.

Confecções
de

Gravátas
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLIS
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas. far-

mácias. '

LOTES DE TERRENO
Na "Vila Laporta". vendem-se óti.

mo. lotes de terrsno. Tratar com
o ,sr. Campolino Alves.

Um méjj!co da California que atende
as EstréiaS de Cinema de Hollywood
descobriu' um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antiestética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordU
ra. Peça Formode, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 :' lio

AgêDcia. e Repre.entaçõe. em Oeral
Ma triz: Florian6polis
Rua João Pinto i n. 8
Caixa Po.tal. 37
Filial: Cresciúrna

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.
Pr6prio) .-Telegramaa: ·PRIMUS·
Agente. DO. principal. municiptoe

do Eetado

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA S••"'. a(OSA
ORLANDO SOA RPELLl

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: uScarpelli)) _a· Florianópolis

"uGt _ aw.........:sw::2!$SO!SLttJ!$!t!!JSS.S«(1A215ilSSW4 -
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sinopse da segunda
grande guerra

1940 -- 23 de setembro -- em setembro os alemães britânicos e franceses livres

processa-se uma tentativa con- ocupam Kiev. No dia 11 o pre- da Palestina e Transjordânia.
tra Dacar por fôrças britânicas sidente Roosevelt anuncia que Após certa resistência, o go
e franceses livres, a 23 de ou- "de agora em diante, se os vêrno de Vichí concordou Com

tubro, a Itália ataca a Grécia. navios alemães ou italianos urna convenção. 1
A 12 de novembro a arma aé- entrarem em águas sob a ]11'0- Dia 4 de maio, os britânicos
rea da esquadra britânica ata- teção dos. Estados Unidos, fa- desembarcam na ilha de Mada
ca unidades navais italianas lo-ão com seu próprio risco". gasear, 3 de maio Diego Sua
no porto de Taranto. Três cou- A ordem ianqui de atirar prí- rez é conquistada e a 5 de no

raçados, dois cruzadores e dois meiro. Revisão do pacto de vernbro cessam as hostilidades.
navios auxilares são postos fó- neutralidade dos Estados Uni- Carta do Atlântico -- Dia
ra de ação por diversos meses. dos. No dia 1.1 de março o 1'l'8' 12 de junho, o sr. ChurchilL e

Em 11 de dezembro inicia-se a sidente Roosevelt assina a Lei o presidente Roosevelt encon

ofensiva do marechal Wawell, ele Empréstimos e Arrenda- tram-se a bordo do couraçado
sendo nesse mesmo mês Sidi mentes. britânico "Prince of Walles",
Barrani conquistada. Cnmhníos para a nússia -- e do cruzador "Augustus ", no

1941 -- 'I'obruk é conquista- O primeiro comboio para a norte do Atlântico. A Carta do
da em janeiro desse ano; dia 2 Rússia foi enviado da Ingla- Atlântico é aí assinada em que
de fevereiro EI Agheila é at in- terna pela rota setentrional, consta, oito pontos sôbre os 0-

gida e no dia 5 desse mesmo menos de dois meses após o bjetivos de Após-guerra.
mês Venghazi é conquistada. ataque alemão, em junho de Até 30 de junho de 1942, a

Nos dois primeiros meses de 1941. Um ano depois a Ingla- RAF já havia reallzado

7.74511941 começa a campanha da terra já tinha fornecido 90 (fi ataques separados, de força va.,

Ertréia e Keren é conquistada das cargas enviadas que foram riavel, contra 1.312 objetivos
pelas tropas indianas no dia 27 entregues a salvo.

.

do eixo em terra, na Alema
de fevereiro. De fevereiro a Interveneão Britânica nu 8í- nha, territórios ocupados e 0-
novembro processa-se a cam- da. -- A j;lfiltracão de torcac ríente Médio.
panha da Somalilândia italiana aéreas alemães na Síria motí ..

e Abissínia: dia 6 de abril Adis varam um avanço conjunto 1�)s
Abeba é ocupada, dia 19 de --:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'" -----

maio o Duque d'Aosta capitu-
la. As fôrças remanescentes
dos stidéste da Abissínia ca

pitulam; no dia 27 de novem

bro as fôrçs imperiais britâ
nicas Infligem aos italianos
289.000 baixos.
No Mediterrâneo, no dia 28

de março, ocorre a batalha do
cabo Matapã em que são afun
dados três cruzadores pesados
italianos, um grande destróier
e um pequeno destróier.
No dia 2 de abril e até 15 de

junho, processa-se uma contra

.otensíva alemã no norte da
Africa. Dia 2 os britânicos re

tiram-se de Merza Bergo e no

dia seguinte evacuam Bengha
zi; dia 12 de abril começa o

Isítio de 'I'obruk, Os alemães
conquistam Bardia e a 28 de
abril os tentos conquistam So
lum.
Cnmpanha da Grécia e de

Creta - dia 6 de abril, fôrça,
alemães invadem a Iuguslávia
e a Grécia. Fôrças britânicas e

imperiais integradas por qua
si 60.000 homens, sob o coman

do do general "sir" Heurv
Maitland Wilson, são enviada,

para a Grécia, sendo retira
das das fôrças do general Wa
well na Líbia. De 25 de abril a

2 de maio, as fôrças inglesas
evacuam da Grécia. Os alemães
ocupam Atenas. No dia 20 de
maio os alemães invandem
Creta. As tropas invasoras de
sembarcam em planadores,
transportes aéreos e paraque
das. No dia L? de junho as fôr

ças britânicas evacuam e che

gam ao Egito 17.000 homens.
Rússia -- No dia 22 de ju

nho os alemães invadem a

Rússia. Nesse dia Churchill
pronuncia um discurso em que
sentencia: "As quatro horas
da madrugada de hoje, Hitler
atacou e invadiu a Rússia ...
Não temos senão um UlUCO

objetivo e uma única intenção
irrevogavel. Estamos resolvi
dos a destruir Hitler e todos
os vestígios do regime nazista.
Disso nada nos afastará. Na-
da; Nunca teremos COllversa-

....
- .....-.-�-•..___.-."..-.",......_.........,......._-•._-.-...._.,.,__.._........._._....... -,........._.............�!'W'_

ções, nunca negociaremos com

Hitler ou qualquer elemento
de sua quadrilha. Combate-lo
-emos por terra, no mar e no

ar, até que, com o auxílio de
Deus, tivermos afastado da
terra a sua sombra e libertado
os povos de seu jugo. Auxílio
e qualquer homem que mar

char ao lado de Hitler será
nosso inimigo".
No dia 11 de agosto os rus

sos anunciam a evacuação de
,�ll101ensk por suas fôrças e

(Cont. no próx. número)

DE PESSOAS TÊM

CR s 6.25000

Crédito Mútuo Predial

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
E Saltm .. c.. lrIs!Im. ........
Seu ffgado deTe pl'OdUÚl"�

um litro de bílis. Se a bílis não com: 5-
nemente, os alimentos não são digerld.
e apodrecem. Os ;ases incham oest&

go. Sobrevém a prisão de ventte••Vd
sente-se abatido e comoqueenveoenado.
Tudo é amargo e a vida é UIIl�
Uma simples evacuação .ão tocará.

causa. Neste caso, as paula Carter ..
extraordinariamente eficazes.Fazem cee

rer esse litro de bílis e veci sente-se __

posto para tudo. São suaves e, c:ontudo,
especialmente indicadas para fazer a bilil
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,GQ.

Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Muitas bonificações e médico graris
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

PRÊMIO M ft IOR

��··Fesiâ�·deS-ãnTo-·-·'
Antônio

PROGRAMA DOS FESTEJOS
Dia 10 de Junha: Início da «Ker

messe», que será à noite, até o

dia 13. ,

Dia n de Junho: As 8 horas,
Missa Solene na Igreja de Santo
Antônio, e às 19 horas, Procissão
Pede-se prendas oos devotos de

Santo Ant8nio, entregando-as à
rua Padre Roma nOS. 100 e 101.

A COMISSÃO

.. ...

Móveis
Comprar, vender ou aluga,

só no

A SERVIDORA I

[a maior organização no

O'$nero ne.ta capital]
Rua João- Pinto, 4.

Fone 775.

40s
-

sofredores
Dra, L. GALHARDO-Ex· I

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

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

velope se 1 ado para are.

posta,

ESTADO
Diário Vespertino

o

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU,

LAR DEPURATIVO

Redação e Oficlnas à
rua João Pinto 0.° 3

Te!. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr' 70,00
Semestre CrI 40,00
Trimestre CrI 20,00
Mês CrI 7,00
Número avulso Cr' 0.30

No Intertor ;
Ano CrI 80,00
Semestre CrI 4.5,00
Trimestre Cr' 25,00

DO SANGUE

Anúncios mediante contrito.

Os originais, mesmo não publí
caãoa. não serão devolvidos.

A direção não se responsabtlisa
pelos conceitos ernitiúos nos

artigos assinados

�IARCA REGISTRAD

1��1l41:a;]E
A "fil.IS ATACA rODO o ORGANISMO

o Fígedo, o Baço, o coração
PUlmões li Péle. Produz Dôres de
nos OSSOA, Reumatlsmo, Cegueira,
belo, Anemta, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N, s. p,
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu
matismo da mesma ortaem,

VALIOSAS OPINiÕES
O ELIXIR «914»,dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te iJOS casos p.m que a via bo
cal é a única possível.

(a) Dr...ener!ilo Talosõ.

o Estômago, os

Cabeça, Dôres
Queda do Ca-

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELlX!R «914» obtendo
sempre os melhores resultaées
no trrtamenta da SlfiUs.

Ca) Dr. Rafael Bartoletil

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Gl;lral d,e Adulto.
Doença. da. criançQII

Lahorat6rio de AnÓJi.e.
clínica••

Con.ult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [altol da Cala Pa.
raisoJ, da. la 30 á. 12 e da.

15 Ó. 18 h•.
Re.id&ncia: rua Vi.c. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

--------------------------------------------....------�
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COMPANlDA -ALIANÇA DA BAlA"
�

Fandad. em 1876 - Séde: 8 A I A
lNCE:NDIOS E TRANSPORTES

CUr.... do balanço de 1943:

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa

I Angelina. MunicípiO
de S. José

(Viagens di;etas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

Capital e r-eser-vas ..

Responsabilldades .

Receita , .

Cr'
Cr'
CT$
er,
Cr$
CTt

74.617.�5,�o
6.9-78.401.755,91

84.616.2I16,Bo
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.�06.20

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

Vende-se
Uma Casa comercial, de ôti

mo ramo, situada no centro;
Um motor el etrico de

4 1/2 H. P., em ótimas condi.
ções de funcionamento
� Um sitio , em Barreiros,

medindo 70,000, m2 com 1
casas,

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

João Pinto 4, nesta capital.

Ativo · · ·.· · .

SInistros pagos nos ütumos 10 MO:! .

Respon83JbUlc1OO.es .

DIRETORES: - Dr. PImJ1lc 4'UltN rr.n <IiII carvalho, Dr. J'ranc1llOO

4. 8A • .A.n1a1o lIl&llltOrrL

4g@nciAD • 1JUb4gênc1aa em tcc10 o WI'rttõr!o nac1on&I. - BuCU1'1lll.l n..

UruguU RecuJador-� d. llVarlU Da vriD.c1l)&ia c1<lad.. da �ca. llw'opIo
• .4fr1ca.

AGENTIIl EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O .. C I A. - Rua Felipe Scbm1flt, B. II

Caixa Postal a, 1. - Telefmle 1.081 - End. Telegr. IIALIANÇA'"
SUB.AGENCIAS EM LAGl'NA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

....I.....-----------....--....------..------�

I R. H·,T!9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Represent;'ções Transporte. Maritimos; FerrO.

Consignações .- Conta Pr6pria viários. Radoviárioll, Aéreo.,
Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôqo, Acidentes do

2' Pavimento Trabalho, Acidentei .Pes.oail,
CAIXA POSTAL, 117 Relponlabilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico « B O S C O))

Dr. 8uerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora do
dia e da noit.

RESIDtNCIA :

Hotel do Snr. Cunha
SANTO AMARO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aumenta, nos EE.UU., a procura V'd S C' Ide novos livros sôbre os paises 1 a o Ia
letlnc-emerkencs
Nova York - (S. 1. H.) - A pro

I cura d e no vos li vros sôbrc a Histó-

I' ria, Geografia, política e I íteratura
dos países da América do Sul c

Central demonstra o sempre cres

conte intcrêsse nos Estados Unidos
por assuntos dessa natureza, decln
ra o sr. Frederie G. Melcher, um Srita. Léa Maria Macuco
elos editores do "Publlshers Week- A efeméride de hoje assinala o
Iv" da cidade de Nova York. Numa anillersarlO natalício da distintarec�nte edição desse jornal de C('- srita. Léa Mario Macuco, aplicada

. urér-cio de Iivros, informou ele, (rUI.' aluna do Instituto Coração de }e
esse ínterêsso tem sido natural e IIÚ9; e filha do sr , Newton da Luz

O. Pálido.. Oe"'lIl1P.r.dol. espontâneo, uma espécie de interês ..

Macuco, prefeito municipal de
...

se que há de se desenvolver e au- Joaçaba.Ealiotlldo�, Anêmicou, Mie, mental'. "Acreditamos seja êste o A distinta aniversariante que
q",. crl�!I!'l Magroi, Criançs." I caso", continuou, "e que 'caria lisla

goza de largo círculo de amizades
uquíticlu, receberio I toni- de publicação há de possuir ruaior, deverá por certo, ser muito feli"�.

� -

-----.e=--=--_ -

ficiÇiio 9.rlll do orglnitmo I qua�lt.idadc d.e bons .livl'.os sôbre a citada:

;é-�l�,�'1�_��-;:��FII!I�'I:; �III .:",.A.-O_,,__• v-e ,.,> _. ,," IIIIRI CO", O ! �l�l���·���. �al���f� l����s l��lreo�cu�:;�(�� Francisco Fir:::-a de Oliveira
� • a

III

S � I e ?illlpáti�al1lente. interpretem os
Transcorreu ontem o aniversário

a n U U li o O�, j.aises lntino-amer-icanos, seu l:a�- natalício do estimado conterrâneo
'. -

11:1 -------------.....,. li: sado,. seu presente e seu. Intui (.1 .: sr. Francisco Firmo de Oliveira,1;11 DfJNTIST ri" ! "A vragcm de CIVIS por via ll�anll- residente no Rio de Janeiro, e alto'l'i!1 i SRS. .ü
j

L Jl� LJc.. D.N.S.P. rr 199, da 1921 I
ma e ucrea cOJ?-leçara depois da

funcionário da Administração do
1';:,.• 111,/ gucrr.i para milhares de p�SSO<lS Colegio Pedro II. daquela capital.Executo qualquer tipo de •

.:":-:*:.:-:.::_:.:
.

...._=:::":':.�_��W&������. que tem esperado parte VISitar a

III!I dentaduras, pontes em
- ._

Amér-icu Latina. Deve-se acreditar
Fazem anos hoJea'I!III VE'NDE SE que maior número dessas pessoas

,':":I,;!i,'I"I�:I','I,! I
ouro ou palacril. Conserto 1 ....

-

viagem eOI1l algum conhecimento O sr. Evaldo Schaeffer, alto Iun
d 2 h c I cionário do Departamento dos Mu·denta uras em ora�' rias Jinguas e com 111'3ior capacida-, 4 serrarias completas, devidamen- 'I 1

.

I' I J
. nicipalidades;

M�l f-\,''''':�''..� ";"::"11,;,i':":':':I'1 I
(OHSTMn;:�nasSERRATINE I' !p�amrraeg�a!n:�I:�8 ��rgLi�i��g'�e�::��� 1ife��sl' J�F�����'e�fs1�ila \;l;�\���(� n���::" sSr:' R::::ir�u:a�d::�,� ,� ,�� Rua Duarte Schut el 11 � "Nossos vizinhos já começaram a •� �.. � .�.� ]','I!II Informaçõell neste redação. 1 ley Santana, digna espôsa do sr.

�M"
�"",..,.�." �

'!I!.!,I'III '
....------------.....,..,,,.

vil' para o norte em número C3( a
""

vez maior. Diversos editores latino- João Santana;1",:1
o sr. ten. Moísês Cardava de O •ll-�I\,..�··�..\/ :;,::.1,1 Ate' d'Rft! 300 (rl GRATIS! pera este livro j���:il�:;��s j�cJ!���;��e ��l���Ol·e��sse� liveira, da Fôrça Policial do Esta-

.� �.�l �·C.,�/ �';::I,,/
'" 'P, to

visitantes bemvindos. Nosso co- do.

-=-=,=='-,--=-';��":.=��-E:'_'-�.:iWiil Precisa-se alugar uma ccao , r.oo
mércio de livros espera que tenham�=-='�'-:::-:=�-ULPC/R}=-=--=.

I']': muito distante do Colegio Çora<;:,io -,�"'� -

sentido a cordialidade de nosso in-;Z-=="·7is:c.7lA-&Jil�JiiiS;.t<=- . 11':[11' de Jesús. Po çorn-ae até CR$ 3Co.OO
ter êsse. Precisamos merecer isso' Está em festas o lar do nosso

-=-=--.
-

'II' mensais, odeantadamente. Dã()�se 1D0@[i)fillll!3 1D0lB (gÚl@13 pela excelência e qualidade de presado conterrâneo sr. Valmir�.:-�-- zzzxr: --=
- ::;" II referências. Informações nes to Re- I:J

nossos livros e também pela, efi- Salomé Pereira, dedicado Coletor_:co. ----- - ,---,-_.-- ,.==.:.::==

dação'@ciênciadoserviçoquepreSlamos".FederalemSão José e de sua ex-

I'll@ID�[j)0013 O sr. Frederic Melcher disse que os ma. espôaa, pelo nasciménto de
-

-�. leitores e as instituições dessas rc- mais um herdeiro que tornou o

públicas vizinhas estão utilizando nome de Edísori.
nossos livros ele acôrdo com suas

necessidades e gostos, e não segun-
do qualquer pressão artificial.
"Nossa confiança .no firme crcs

cimento dês te intercâmbio de 1 i
vros" aerescentou, "baseia-se em
nOSS8í crença na certeza de nosso

interêsse eOIl1Ulll no que se refere
a livros". (018).

O contrôle de preços foi uma
"tias m�:s memoráveis realizações
da guerra" diz o Presidente -

Prarrogação
'

da respectiva lei.

rpreCisa�s� urgente
II Armações e c�Jeiras rara �m
I salão de barbelfo. Informaçoes

�����������������������W§�����-��,,:"'"' nesta Redação

I "'. CA.I�AX.�t
I m.lhor••

mos.

Amor exaltado, abnegação, inef'á
vel ternura, idi lio, poesia, descri
çiies cIP exlraorriinária 'beleza e um

est i lo admirável, ressaltam cm "Mo
desta :.\fignon", um dos mais belos
romances que já se escreveram" que
se pode colocar em tôdas as mãos .e
aeaba de publicar a Editôra V.ecd.ll,
elo Bio de Jalneiro, em· sUla trIunfal
coleção "Os Grandes �ol11es".
GanIa e Silva é o tra'rlulor de'

"J\Iodesta Mignon", que, desempe
nhou fiel e cuidadosamente seu eo

DH'timento. O volume, elegante e

llluito ]Jl:'!ll apresentado, é enriquee,
do pela artística sobrec�p� em côre';
([ue firma o pintor patnelO Orlando
Matos.

�......... -�·...-..w",.___• ...,....,-..; ...... ,""

ta ele "Contraponto" reune tam

bém, em "A;:; Despedidas Estéreis",
com a mesma técnica e sob o mes

mo claro céu da Itália, uma boa
cluzia de londrinos snobs, ela clas
se média. entre os quais esco.he
dois ou três espíritos elegan es

mais 'ou menos cínicos, ele quem se

serve para fazer análise ou di;:;s2-
cação psíquico-filosófica clêsses re

síeluos ou expoentes elo atual mLil1-
do burguês em manifesto estado
de decomposição.
"Sôbre êsse fundo variado, e a

seu modo pitoresco, e através (la
trama ele uns amores e idílios ab
surda ou parvoamente autocomlJli
cados em que êle põe e faz debate
rem-se as personagens, vai o autor
desenvolvendo as suas engenhosas
ou paradoxais teorias, ao sabor e
contraste dos mais recentes postu
lados científicos modernos".
Por seu turno. o ilustre roman

cista José Lins do Rêgo assim se

manifesta: "Acho que êsse livro ele
Huxley, "Despedidas Estéreis", es
Lá bem na ,linha de "Contraponto".
�� por conseguinte uma interpreta
,'ão elo l111.uldo e ela vida com aque
;a agudeza e aquela ciência critica
lo mestre inglês, A tradução está
magnífica" .

"As Despedidas Estéreis" é mais
J.ma proclu�'ão elo glorioso HuxJey
lUe publica a conceituada Editora
íTecchi, cio Rio ele Janeiro, que já
ll1teriormente havia eelitado "Vi
ionários e Precursores" e "A Fei
'a ele Crome", em excelentes ver
.iões vernáculas.

ANIVERSABI08

Senhorita Y'ede Ger lech.
Aniverlllaria'lle hoje, a gentil se

nhorinha Yeda Gerlach, da socie
dade de São José e dileta filha do
sr, Germano Gerlach, comerciante.

"As Despedidas Estéreis", êste

magnífico romance ele, Aldous
Huxley, recentemente �'ertido para
nosso idioma por Marma Guaspa
ri mereceu a escolha elo Conselho
d� Críticos do "Livro elo Mês", .in
tegrado por Léo Vaz" Mont�ll:o
Lobato, José Lins do Rego e Mano
ela Silva Brito.

. ,

A respeito dêste livro admira
vel, escreveu Léo Vaz: "l?espidc
das roupagens, um tanto hll·t�s e

convencionais, que tinha no seculo
XVII [, pelo velho Al�atole France.
que lhe emprestou toda a graça. e

transparência de sua arte requll1'
tada, o romance filosófico veio

_

a

alcançar sua máxima expressa0,
em nossa época, nas deliciosas no·

velas ele Aldous Huxley.
"Mais esearninho talvez, que o

autor do "Lys Rouge", o romancis-

�
-'UÜ!I!U"-o------

E�,ie 3 cruzeiros em selos u/ o parte lIutal
UllNAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
�.POSTAl.14 JABOTlCASAL lSf.$..PAUlO

(NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Pormado pela Uwyer81da4. d. Gen.bJ�
Com pritica no!' hOllPltsJ.. europeua

JUn1ca m6cl1ca em I'era.!. pe41atrta. doeI
lU do st.tema nerTOIIO. aparelho l'en1w

urmirlo do homem. da mulher
Uildste. Tka.loo: DR. PAULO TAVABJIlti.
Cuno d. Rad1010ll'la Cllnlca com o <17

llanoel d. Ábreu C&mpanano (11&0 P1l"
o�. EllIpeclaU&aóo em IDei.ne • 8aG..),.
Püb11� pela UWyertlldad. do Rio d. J.
!letro. - Gabinete d. Ralo X - .Illectr

::aJ'<l1�1a ellnlca - lfetabolUm", b
ai - Sondagem Duodenal - Gablruo' .. '

4. �loterapla - Laboratório a. m1cro�

copia • an4J.l.H cUnlca. - Rua "ernanll
Ilachado. I. "on. 1.11.1. - lI'loManóDOIl.

ANTI-PALÚDICO
de comprovada eficácia
HIi mais de 50 anos, CHOLAGO
GU'2 lND10 DE OSGOOD· tem
rncrecld0 a preferência, em todo
o Bl'al-U, no tratalnento do in1pa
luáismo e suas manifestações,
SlLl fórn1ula, contendo aloé3, raiz
de gencian�! raiz de c�lur{d)3 c

cas�a de quina, a;ém de constituir
uma medicação preventiva d',

lm'ga aplicação nas zonas paludc,
sas, é excelente no descongestio
namento do fígado e no resto
beiecimentJ da �ecreção biliai·.

Prefira uma parte d� seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi·
camentos, mais con:fôrto no

letto de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanldad41

do Hospital dIJ oVarldade).
APENAS Cr$ 3,00

Com essa ínfima quantia Você
está auxiliando o seu pro::nmo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianôpolis.

Sociedade de Cultura
Musical

Firmado pelo sr. Ma,noel
Cruz, 10 secretário, recebemos
um ofício comunicando haver
sido eleita e empossada, alo
do corrente, a nova diretoria
da vitoriosa Sociedade de Cul
tura Musical, para o exerclClO

de 1945-1946, e que fica assim
oonstituida: Presidente
Luiz Oscar de Carvalho; Vice
- Osvaldo Passos Machado;
1° secretário - Manoel Miran
da da Cruz Jor.; 2° secretário
- Cícero Pereira; 1° tesourei
ro - Armando Cúneo; 2° te
soureiro - Cid Trompowsky
Taulois. Conselho Técnico:
Praxedes Cunha, Carlos Eugê
nio Freysleben e Arnloldo Sua
rez Cúneo. Regente: Jorge
Kaszás. Diretor artístico: Car
melo Prisco. Comissão Fiscal:
Mário NoceU, José da Costa
MOiellmann, Bráulio Gouvêa e

IDalmiro Caldeira de Andrade.
Somos gratos à gentileza da

comunicação e. formu�amos vo-j
\0S de uma felIz gestao.

Nascímentos s

Estabelecimen to Gráfico Brasil

Noivados:
Com a senhotinha Gisela Des

tri, professora do G. E. Francisco
Tolentino e filha do sr. Pedro
Destri. contratou casamento o sr.

Arnoldo Sousa, Prefeito Municipal
de São José.

DE

NI(;ANOR

-I
SOUZA

Trabalhai Comerciail
Impressão a cBre.

Composiçdo de livros e

Jornais

TésBs ' e Memorais
Doublés e tricrornias

Revis�alJ - Avullos - Caixa li -

Estojos'. etc.

& PESSARI� �A.RA
VENDA SOB RECEITA MEDICA

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Festa da Cruz
Como nos anos anterioreli, a

Festa da Cruz, na localidada da
Costeira de Pirajubaé, será rea

li:l.ada no proximos dias 9 e 10
sábado e domingo, devendo abri
lhantá-la a banda musical União
dos Artistas.

I··

Aceita -encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 a._ Florianópolis Santa (atarin�

lfEMORROIO,ES
EJt, e!p,cifito
fA.Uvi" td dflteJ
, euit" e..S

iHfe�flltJ.
A ação benéfica lia Po

mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dós os casos de Hemor
TO ides, é imediata, alivia
as dôres e os pruridos,
acalma e evita as compli
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hemor
roidais. A venda em todas
as Fannacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar ã aplicação.

L.__ __ __ �.�

!'I"'------------_,-------------,�

I ADVOG r-\I)OS
, Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

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

MANtZAN
PARA HEMORROI1)6
Um produto De Wlu

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos. algodões, mOl'ins e aviamentos
pOl'a alfai<:1tes, que recebe diretamente das

Snr8. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis" - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

fábricas, A Coso "A CAPITAL"
visito ontes de efetuo rem suaa

chorcca a atenção doa
COInpras, MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5o ESTADO 'erca-Ielr•• 5 CI. junho de '945
�L-__'_�'�'�"_"�'�N_'�""�----------------------------__

O preso Truman enaltece a

I
"

atua�ão de Escritório de Admi· Esta e a verdade!
nistra,ão de Preços
Washington _ (S. I. H.) _ O Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

presidente Truman, numa declara-

I
modernos. inclusive Sandalias para praia ao alcance

ção de que "o nosso programa de das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
contrôle de preços, 'estabilização PREÇOS, SE'M'. RIVAIS '.foi uma das mais memoráveis rea-

lizações desta guerra", apoiou C aI- Não comprem seus calçados sem visitar a Ilorosamenle o Escritório da Adrni-

:J
nistraçâo ele Preços, seu diretor «Tamancaria Barreiros))Chester Bowles, bem como todos
seus funcionários c auxiliares vo- RUA CONSELHEIRO MAFRA, 4l
luntários. Disse o Presidente que o .. _Congresso prorrogaria a lei por um

-

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS período de pelo menos mais um
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,•••••••••

cuno IM Aperfelooamento e Longa Pratica no RIo � Jane1ro ,ano. A declaração foi puhlicada em CASA DE SAúDE E MATERNIDADEOO••ULTAJI - Pela mu.hl.: 4IarIameDtfJ du 10.30àa12 h•• à tarde ezcepto ao. face da crítica de que tem sido al-

""aClell, .u 1...... t. bor.. - CONSULTORIO: R.. .JoAo Ptato .. T. 8OIIra" - vo o racionamento e a escassez de
"SA-O SEBASTIA-O"gêneros alímentícios. O presidente

""el 1..... - Be814eacita: S.a Prea14eJÍte eo.tlaho, 'L Truman rebateu a crítica dizendo
que "à medida! que a guerra cami
nha para a fase vitoriosa, as escas
sez se torna mais aguda". Além das
necessidndes das fôrças armadas
dosí Estados Unidos, declarou o
Presidente que o país deve auxi
liar a Grã-Bretanha, Rússia, China,
i': França, devido às devastações
que êstes aliados sofreram Deve
mos prestar a nossa contribuição
para evitar a anarquia, os motins e
a pestilência nas áreas libertadas
do dominio eixista. O Escritório'
da Administração de Preços more
se louvores pela tarefa que vem
realizando, pois concorreu para
possibilitar que os nossos comba
tentes, de regresso à pátria, encon
trem uma economia estável e prós
pera". (1058).

I IndicadorMédico
.

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

DR. RUY PO,RTINHO DE MORAES - Médico
CLíNICA MEDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

CONULTORIO: - Rua Santos Saraiva, 76, (defronte ao duo
6 de Janeiro) - ESTREITO,

CONSULTAS das JS ás 17 horas.

Resid�n€Ír - Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIS
-

DR. ARMANDO VALÉR_IO DE ASSIS
S.nt�o. 4e CUniea Infantil· da Assistência Municipal • Bo.piu.l

de Caridade

CUNICA MmlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OON8ULTORIO: Rua Nunes Machado, 7 (EdJ1iclo S. Fr8Dcl8co). roa. 1.""

, Con.ultaa das 2 ãl 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
M6dlco - chefe do Serviço de Sifl1l8 do Centro de SaM,.

D�ÇAS DA PELE�- SlFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
�OS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 4G
RES.: R. Joínvíle, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nlliriz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmídt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 12!i1l
RESInENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROl\1ADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital UM.iguel Couto"
IBIRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

DR. POLYDORO S. THIAGO
Cljníea ltlédica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adulrtos e criamças

CONSULTÓRIO: Rua. Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 I:t0r�s -:-
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Flonanopolls.

DR. ARAUJO
A.seiatente do' Prof. Sanson, do Rio de J_elro

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

C.k'urgla moderna da GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)

IlIôtall'oicopla. traquêoocopia, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc,

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horae

Rua Vitor 'ltleireles. 24 - Fone: 1.447

(AUSENTE)
DR. SETTE GUSMÃO

CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E UO
HOSPITAL "NERJl:U RAMIOS".

CUra0 de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<>nzaga, de São Paulo - Ex·esta

(f1i.rlo do In,stltuto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

CLOnCA GERAL - DIAGNóSTICO PItECOCE .l1. l.'RATAMENTO ESI'IilCIALIZADO
DAS DOENÇAS DO APARtl:LHO RESPIRATóRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS' DIArIamente, das 3 às 6 heras. CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18

.

RESIDl1:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Tel. 742.

DR. MADEIRA NEVES

DR. ROLDÃO CONSONI
vmUBiMA GIISAL - ALTA CIRURGIA· MOL:l!lSTIAB DE SENHORAS - PARTOS

Fahnado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi

ANlBr.ent1l. por vários anos do Serviço CtrúJrgico do Prof. Alipio Correia Neto.

Ci1"urg18 do estômago e vias bíâíares, intestinos (leigado e grosso, t.irólde, !;'lns,
nrólrtat&, l>ex� ütero ovários e trompas. varícoceíe, hídrocele, va:rlzes " hérnia,
.,... ••

CONSULTAS:
!lU li.. II heras, à Rua FeUpe Schmldt, 21 (altos da Casa Peratso) , Tel. 1.1598.

,

RESID:flNC:IA: RIwI EstJeves J1lll1or. 179; Tel. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
.

(Diplomado pela raculdade Nac. d. Kecllclna da, Univel"llldad. do BruIJ)

_.U1tA1rnO do &erY� 'de CHn1ce MM.1ca do Profesl!Or OaTaldo OIJTelra. mfd1co d<l

Departamento de IJal1d.
OLlllIC4 ••DICA .:... .018t1aa blte1'll" de adllltocl e ClrIaJlou. OON8ULTORJO

• &IIIIIDaNCIA: S.a. "eUpe BchmJdt ...8 - TeL UI. CONSULTAS - Du 11 .. til.

d'AvilaDr. New,lon DR. ANTONIO MONIZ
Op.raç8e. -. Via. Urinaria. -- Doen
ga. 'do. inte.tinol, réto e anuI
.- HemorroidOJl. Tratamento do

çolite amebiana.
Fi.lote:fQpia -- Infra�vermelho.
CONlult: Vitor Meire!., 28.

Atende diariamente 1le 11.30 ha, .,
t. tarde. dOl.IS h•• em diante

a..id I Vlclcd Ramo••
' 68.

Fo", 1067.

DE ARAGAO

0InrIta • ono.ecta. vu.tea e VlI'1uWt.a
te torlD. PartGt • c_... c...........

CONSULTÓRIO: R. Joao Pinto 7Dic.i
�tIJ1te da 1. li 17 bOrU. RlllIDp·
JI.4: �_ 41,.. II. ...... 1Do

Empresa �(m�íder,} Construtora Ltda.
Em Combinação com o Banco Cruzeiro do Sul

SIA São Paulo
MATRIZ: Rua São Bento, 45·- São Paulo - Telefone, 3-3255-·Fone, 938

Resultado Oficial do Sorteio do dia, 30 de Maio de 1945

Série (
Cr$ 100.000,00
Cr$ 25.000,00
Cr$ 25.000,00
c-s 25.000,00
Cr$ 25.000,00
Cr$ 60.000,00
Cr$ 50.000,00
Cr$ 100.000,00
Cr$ 500.000.00
Cr$ 500.000,00

1 a. Prêmio - Titulo n' 377625 Uma construção de
20.

. { " " 691747 Idem, idem
30. " " " 748601 Idem, idem
4°. " " " 217053 - Idem, idem
50. " " " 254157 - Idem, idem
100 prêmios Os titulas com o final 7625 (milhares) a Cr$

1000 " " " " " " 625 (centenas) c-sa
10000 " " " " " " 25 (dezenas) Cr$a

100000 ' { Aos titulas cujo algarismo final fôr 5 Cr$
100000 " Aos titulas cujo algar iemo final í ôr 3 c-s

600,00
50,00
10,00
5,00
5,00

Total dos prêmios nesta série Cr$ 1.410.000,00

1.0 Prêmio Titulo n.O 43728 Uma construção de
2.°" "" 53728 Um terreno de
3.0" "" 63728 Um terreno de
4.° " " 73728 -- Um terreno de
5.°" "" 83728 - Um terreno de
10 Prêmies - Os títulos com o final n." 3728 (Milhares)

100 ,I """""" 728 (Centenas)
120" """",'" 43728 (Invertido)
240" """""" 3728 (Invertido)

1000" """ "" 28 (Dezena)
10000" ".."""" 8 (Final)

Total dos prêmios distribuídos em cada série

Série A Série B
Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000.00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00
Cr. $ 1.000,00 Cr. $ 5.000.00
Cr. $ 1.000,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20,000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000.00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,00 c-. $100.000,00
Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

-

a) ROGERIO AGUIRRE (a) ANTÔNIO MUNHOZ Dr. F. da Gama Cerqueira
Gerente geral Dir-euperintendente Inspetor Federal de Sorteios

O próximo sorteio será realizaao no dia 30 Juuho de 1945
ATENÇÃO: - Solicitamos aos nossos dignissimos associados i:i. fineza de porém os seus títu

los em dia, evitando se, assim, de algum incômodo futuro.
Escritório da Líder e Gabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).

I ��\�tsa[/q.9.f Laboratório
� ��.f§ , � RUA JOÃO PINTOi 25 - Fone: 1448

I �, -

. � (em frente ao Tesouro do Estado
AMRrono PRTOLOGlCnS Florianópolis

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Cosia Avila

Clínico'
o SEU OQGANI$MO

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

Exame de secreções.
l'utovaccinas e transfusão de sangue.

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

o mELHOR DOS mELHORES

Sob à direção clínéca do

DR.DJALMAMOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o ma•.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO C01UPLETO E lUODERNISSIl\lO PARA TRATAMENTO

MÉDICO, CIRúRGICO E GINECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para 011 exames de elucidação de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

Quart0s com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
la classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.GRATIS!'
Quer receber 6timu lurpreaa?
que o fará feliz! e lhe .erá
de valiosa utilidC1de! Escreva
a Soarell. à Caixa PoatC1l, 84,

I Niter6i, • - E.tculo do Rio.

o DOENTE PóDE TER MÉDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS

I Largo São Sebastião -.()-- Telefone: 1.153

.I.".'·.·.··.·····I �Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BEIRUTE, 4 (U. P.) -- TROPAS BRITÂNICAS, REFORÇADAS POR MARINHEIROS,� ESTÃO AFASTANDO OS SOLDADOS E
CIVIS FRANCESES DE TôDAS AS AREAS POPULOSAS DA SíRIA, CONCENTRA NDO-SE EM CAMPOS ISOLADOS, PARA
EVITAR NOVOS DERRAMAMENTOS DE SANGUE. A POPULAÇÃO CIVIL IRROMPEU EM ASSOBIOS E VAIAS, QUANDO A
INFANTARIA FRANCESA DEIX'oU DAMASCO EM CAMINHõES ESCOLTADOS PElOS CARROS BLINDADOS INGLESES.

I t I d T -b I fi
-

I
Em disputa do Campeonato

OS a a o o fi una euora da 1. Divisão de Amadores,

O t·d t I
-

d D- t -, f d I Colegial e Paula Ramos con-

e I o o ex-cm. a emao Rio, 4 (A. �) - ��tafo�l-�)OnO�e n���azer ensina- �:���f���-�� c.a��,e����� p��
LONDRES, 5 (U. P.) _ Notícias de Copenhague revelam, s� l�Oje, ,às 10 ho.ras, no pa�á-l' ment,os. Distribuid�s em locais melro vencido pelo score de

1" Tt d' , d teve Jioí x coman-
cio MOU1oe, o Tribunal Regto- dentro das resnectívas zonas, 3 a 2, tentos estes conquista

que a po icia mi li ar mamarquesa e eve 1 je o e -

nal Eleitoral do Distrito Fede- os juizes atenderão evidente- dos por Boos, Genovês e GU,dante das fôrcas alemães na Dinamarca, general Lindemann. ral. O ioterido tribunal está

I
mente à melhor comodidade para o Colegial, e Iríneu e

A prisão teve lugar no Quartel General de Silkborg. Lindmann M diassim constituído: presidente, do eleitorado, facilitando, ao ran lCO, para o Paula Ra-
foi entregue às autoridades aliadas. A

mos:desembargador Afranio Antô-
I
mesmo tempo, maior produção

nio ria Costa; vice-president�, Ide serviço. É.a primeira e mais Os quadros jogaram assim
desembargador Alvaro MoutI-1 urgente medida de cunho pa- formados: Colegfal i Bbtinho,
nho Ribeiro da Costa: mem-ltriÓtiCo. Mas há de ser prece- Ivaní e Katcípis ; Duduca, Boos
bros, juizes Emanuel de Al- dic1a de divisão das zonas elei- e Seára ; Gil, Perrone, Célio, (

meicla Sodré e José T'homas : torais que será entregue ainda Niltinho e Genovês,
Cunha Vasconcelos Filho; jU-1 hoje ao estudo de uma cornis- Paula Ramos: Hélio, Luiz e

rista, dr. Amelio de Oliveira, são composta de membros des- Lang ; Orlando, Carlinhos e

.

Castro; procurador geral dr.1 te Tribunal. Aguardemos as Osní ; Mando, Carínní, 'Mandi

I Romão Cortes de Lacerda; se-I instruções do T'ríbuu al Supe- co, Fornero1li e Irineu.

'I-':l'etário Armando Maia. Ao. rior e o regimento interno para Como árbitro serviu ° sr,

==:::::::=.========.=::::====.=======,=.�- ato 0stivO'a� >
pres�ntes o ?r. i oonfGrn1á-�as com ,as nece�si- Lucío Carvalho, que teve bôa

Os alia.dos precisa.·m deixar a Italla ���U�l�O :':!::!�t;m�� �::�!:l·���:s 1��:���rO ���i;�l���!:lve� a::::��IR}�NSE 4 X R.ITZ o
. . " rio!' Tribunal Eleitoral, o de- óbices de um alistamenro vul-

ROM�, � (U. P.). ----: � mais mtensa e Hl:teles�a�te cam- senibargador Lafayete de A!l1,- toso e regular, será feito",
O segundo prélío da tarde

)?anha ele:t�ml da hls�ona de qua;lqye� pais terminou hoje drade, membro do citado Tri-I-- . �_____

de domingo último entre o Fi-
sem a eleíção d� candidato .a_presldencIa do C?nselho,. p.or bunal, além de grande número Correspondência para gueirense e o Ritz, terminou
parte do� 6 partidos da c?allsao, Entreme.ntes, o bd.er SOCIahS-1 de advoaados magistrados e OS expedicionários com o triunfo do prtmeíro pela
ta Nenní voltou a falar dizendo que os aliados precisam aban- '. .

o .'
",' , '" contagem de 4 a O.

donar imediatamente a Itália, afim-de possibilitar a unifica- ����:i�l�:S� ����âe��It_;� ;�s I � ege-n�s a �Ireto�al.Reg:()- Consignaram os tentos: Au-
ção do norte e sul.

bunal Regional Ele�tOl?al �� �: Sa�l�a ,o�:��r�n� a

eP;{l��� gusto, Lebetinha, Abelardo e

O I- d at
-

d f
" Díatrito, desembargador Afra- ção da seguinte nota:

Currú. Os quadros: Píguelren-

e lea a a SI uaçao os ranceses
.

A tô
.

d C t "P d
se: Isaías, João e An'ibal ; Pi-

.

,
I

ruo n oruo a os a, pronun- or etermínação supe- res, Jair e Vilson,' Lebetínha,
.

.

_ . . .
i ciol� algumas palavras das rior tícam suspensos, a partir Currú Al O'usCaIro, 4. (U: �) - As 15 h_o-! te, n�o �dmItll1d� qualsq1ler quaIS destacamos as seguintes: desta data, o recebimento e ex- N

' iUt,� to, Abela.rdo e

ras de hOJe mICla-se a sessao I nlegocla,çoes com eles. No ün- "Ainda está na memória de pedição de encomendas im-'
en.

.'
. �. Jonas, NaldI e Bo

da Liga Arabe, para discutir a tanto,. alguns representantes todos os atropelos a balburdia pressos jornais e revistas' des- �l�O: T�llha, Ivan e Gevaerd.;
situação da Síria e do Líbano. Fão favoráveis a uma 1?lerJia- dos alistamentos passados e a tinados' aos oficiais e soldados

. n n·, (�metl .. I?utra, Pedr�
Espera-se .q:le depois de fl>it.a ção nOl'te-american_a, par� E'1�- admirayel paciencia nos elei- da FEB em além-mar. Até ul- �hO e �lbl. Odlngen,te d� p:-e
uma descnçao dos acontecI- contrar uma soluça0 eqmtatl-. t.ores; que permaneceram ho- terior deliberacão contin'lam (� �,Ol o sr. J.ose RIbeIro
mentCls pelos :_cspectivos ?ele- va. Preve-se que a Lig_a Arabe ras a fio ao desabrigo pela se·nido aceitas

'

sómente a cor-
....age).

ga�os ae; �essoes posterlOres su�meta suas r_:soluçoes 8i_OS noite a de�tro, a espera de se- respondência de caráter epis- A COLOCAÇ,iO. DOS CLUBES
seJam secretas. Not�-se Aqu.e,tres gTan(�eS e nao tome quaIs-,rem atendIdos. Entanto teve o tola,r (cartas)". 1° lugar: Avaí, O pontos per-todos os delegados sao unafil- quer meclldas, antes que estes ' didos' 20 lugaI" C.ole·O'· 1. .

t'di. , . ""la e

111}es e�1 eXflglr a re ldra La com-I se pronunCIem a respeito. Oscar Cardoso e Senhora Eulália Atlético, 1 p. p.; 30 lugar: Ca,-p eta (lOS ranceses o evan- Vva. Bemvenutti
rava:na do Ar com 2 . 40

n-I·r-"Z"
..

wH;j;:"3a�:f;;'i;�7'às O rei da Arabia �:r; ����Zt:r!l �e p!���i�ip�; !�: �a!r:t::r edep:,��;iP�� lugar: Figuei�ense e ���.tiuva,
K 17 e 19.30 horas. suai relações, o contrato. de luas realçõel. o contrato de com 4 p. p.; 5° lugar: Pauli.

Sessões das moças connratula-se com cas�:men!o �:nh�� fi�:a�!ga, �{,r·an;:�to :el:�hof!l!thao_ MOolgaa- Ramos e Ritz, com 8 p. p.
Fred Astaire, Ginger Rogers, Alice Y

BBrady e Edward Heveret Horton I1burcbl'll
emvenutti. Cardolo. OS P.RILNH('E,�PIRAOISS' AR1'J-em: ALEGRE DIVORCIADA U ---,-__

Uma comédia alucinante, cheia de OLGA MOACI-R I Felipinho, do Avaf, ellcabe�b6011 mUlica., bailados, cançõell. Londres, 4 (U. P.) _ O rei e
Venham vb a nova e lensacioncd Ib confirmam ça O movimento dos goleado�au de Saud, da Arabia en- 11dança «CONTINENTAL»dansndo' res, com tentQs. secundando.. d G viou uma mensag'em de CUfi- -- Sa I

'

1por r re Astaire e inger Rogers. • U Zln 10, Gil e Sapinho, COlnLivre de cen.ura primentos a Churchill pela vi- Florianópolis, 2/6/45 Orleães, 2.6/45 7 tentos.No programa: tória sôbre a Alemanha. I H
.

Filme Jornal. DFB elio, do Paula· Ramos, é o
Preço. Cr$ 2,40, 1.80 e 1,20 _ goleiro l11ais vasado do cam-

�:���i�:��:::9 t'l!Tlm�1",111 ::::::D:::�� ���lâ�:Çi�f�:::
Uma historia que nos revela que ram, no estádio da F. C. D.,
era preciso matar ou morrer, pois

I�IRI["ai'R
AfECCOES DO em diSputa rlo Campeonato da

o inimigo era traiçoeiro, cruel e D n'
,

" 'D· 2a, Divisão de Amadores, os

�. p�f€���1��i::;��;.pFB ,; ..

'

, ... , .... . IJ: ..

U, ;

C�UROCABfLUD ,

�;E�!:..1;�i,�:=�e..t:
<'�

��

-" ,-- - .�- __ ..
,
-- ----, .--- 1 .• _- -_ ..... ., r. �� .fl.f.l:l!�40

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

o lE�1ti1l<IIIo I

Florianõpolis 5 'de Junho de 1945 I
OS RUSSOS EXECUTARAM

CINCOENTA REFENS

'"

espreltc-vos,
ela pairJJ pelo ar.

i
Preservol-.os

com uso habitual dos

PASTILHAS

VALDALondres, 4 (U. P.) - Notí-: se sabe, há poucos dias o novo

ela-se que os russos cumpri-I prefeito, de Berlim nomead?
ram sua ameaça de executar. pelos soviéticos, advertira a

50 retens, depois dum levante II população de que meia cente-
de reduzidas proporções em _.

Berlim. A rádio finlandesa in- na de al�m31�s sen�m morto�
forma que o Exército Verme- em reP.le�all� pOI qualque
lho executou esses refens, de- ato de vlolencl_a. contra o� rus

pois que ha tres dias atrás ir- I sos. E a propósito, acredita-se

romperam lutas em vários dís- I que a Comissão de Controle
tritos da capital alemã. Tam-l aliada discutirá esta semana,
bém vários dos alemães res- o problema do tratamento 8,

ponsáveis pela revolta foram
I
dar aos alemães, que �taca

capturados e fuzilados. Como 1em as tropas de ocupaçao.

Mos exigi sempre as

VERDADEIRAS VAI.DA
'

Vendidos só em caixas r

_ com o nome VALOA )..
'" licença do O. N. S. P. N0 186 ..�.o"", •

de 26 de Feverei ro <l"
• <11� de 1935 or:P" �.

"'hoI0,002, EucC!IYP,ol 0,

Construção Naval
No «Estaleiro SC8vone- na Laguna.

precisam.se carpinteiros para
conslru�ão naval.

TEATRO
Companhia Hailllol
A Companhia de Comédiaa Hedl

liot, que ora nOI vilita, em con

tinuação à. sua temporada, ence

nou ontem, no Teatro Alvaro de
Carvalho, a b.U"'ma comédia
«Veneno de Cobra», C!le autoria do
conlagrado autor Eurico Silva, em

3 atos e 2 qucdrea.
Ap••ar do mau temp. reinante,

o nosso teatro acolheu na noite de
optem, como nal primeira., repre
lentaçõea, um numel'OIlQ público.
«Veneno de Cohl'Q» é uma peço

diferente e inter••lante. E' a hilt6-
ria d. um cienti.ta que foi vitima
do seu próprio veneno. H.illiot
teve um dOlempenho notáv.l. hem
lecundado por Àmol' F.yCl, Felix
Batista e Adoil Viana.
Para hoje, e.tá programa.da a

peça «O Cn.ca Gra.s.». verdadeira
fábrica d� gargalhada.

o ESTADO Isltortivo
COLEGL\.L 3 X PAL'JJA

RA)[OS 2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


