
P. ALEGRE, 8 (A. N.) .- AS NOTíCIAS DO PRóXIMO EMBARQUE DOS ELEMENTOS DA FEB DE REGRESSO À NOSSA PÁ
TRIA ESTÃO CAUSANDO ENORME SENSAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO SEIO DAS FAMtLIAS DOS EXPEDICIONÁRIOS

QUE SE PREPARAM PARA RECEBER SEUS PARENTES COM CARINHOSA ACOLHIDA. MU�TOS PARENTES, PAIS, IR·
MÃOS E ESPôSAS DOS BRAVOS SOLDADOS GAUCHOS PREPARAM.SE, AINDA, PARA SEGUIR PARA O RIO AFIM·DE

ESPERÁ-LOS ALi. EM MUITAS CIDADES DO INTERIOR TAMBÉM ESTÃO SENDO PREPARADAS FESTIVIDADES PARA RE
CEBER OS PRIMEIROS SOLDADOS DA FEB QUE VOLTAM AO 'SEIO DA PÁTRIA, COBERTOS DE GLóRIA.

o
o dia da raça
luso-brasileira
Amanhã transcorre o Dia da

Raça Luso-Brasiletra, instituido
para lembrar, cada ano, a imen
sa fôrça civilizadora do povo
luso-brasileiro, que hoje no

mundo realiza os ideais dos ve

lhos conquistadores da Lusitânia
e dos .novos batalhadores do
Braeil.
Portugal, que,

clássico, deu ao

mundos, deu-lhe,
grande nação de
Brastl.
Dêste lado do Atlântico, desde

] 822, estamos a construir, por
nossas próprias mão", uma na

cionalidade cônscia de sur, ener

gia e de seu destino - energia
fundada no culto do Direito e

da Justiça, e destino norteado
pelo Prog resso e pela Ci vilrza
ção. Aqui se caldeiam os ele
mentos recebidos de outras pá
trias, sob Q signo cintilante -do
Cruzeiro.
Não é apenas o sentimento na

ciunal que nos conserva a uni
dade pátria; mas, também, a lín
gua é laço supremo que nos uni
fica na expressão dos anelos es

pirituais. Os elementos indígenas
e africanos acolhidos no voca

uu lárío pátrio não desfiguraram
a índole fundamental do idioma,
que continua sendo lusitana e

que nos cumpre zelar para que,
por qualquer brecha insidiosa,
aberta na sua estrutura, não ve

nha a predominar um dos outros
elementos que estamos procu
rando assimilar inteligente
mente.

O culto do idioma é. o dever
de todo cidadão, para que ja
mais pereçam os ideais da raça
luso-brasileira, cujo dia amanhã
se comemora.

linda não foi
confirmada

Rio, 8 (A. N.) _- o Coronel devidamente, pois os alemã�n1:ade da Marinha, mas tudo

Lima Brayer, Chefe do Estado e italianos ficaram na iminên- leva a crer que os seus recur

Major da FEB, acaba de fazer cia de rendição ou massacre e sos sejam impotentes para eva

sensacional declaração à ím- não tiveram outro caminho a cuar mais de 22.mil homens

prensa, adíantando, inclusive, seguir sinâo a primeira alter- com a urgência que se impõe.
que os efetivos das nossas for- nativa. Disse que os nossos 25 Os navios que os americanos

ças na Itália, foi doe 25 mil ho- mil homens são to.dos comba- empregam nesse mistér são
mens. sendo que, 22 mil ainda. tentes e todos estiveram em inteiramente especiaâlzados f'C

al
í sé en'colltram. Quanto ao' combate desde o primeiro ao ram construidos para tal fim e

número de prisioneiros feitos' último dia. Acrescentou que no aproveitamento do espaço

pelos brasileiros, o seu total essa gente merece um rep?uso fizeram-se milagres. Não po

eleva-se a 20 mil homens, ín-j logo que regresse ao Brasil. demos prescindir da sua coope
olusíve 900 oficiais, entre ale-I Terminando, o coronel Li- .ação.
mães e italianos. ACl'ê[3lCeultou,· ma, declarou que a FEB 1'e-

'W'Iv'W.?_ ""'.- ·""""""""..·W' _ _ _""' __

que nenhum. ,prisioneiro, virá 19ress�r� em escalões do ines- Chegará ao Rio
ao Brasil salvo si OI alto, co- mo '3fetIvo, comandados por

mando aÚad0 determlJlar o generais, A primeira partida dia ·15 próximo
contrário. Parte do mareríal do contingente a chegar, será

Rio, 8 (A. N.) _ Segundo
aprtsíonado, aquele que estiver provavelmente no próximo um vespertino local, o novo
em bôas condições, virá com a mês. A partida dos demais es-

embaixador da Argentina che
FEB. De uma só vez, as tropas calões dependerá dos. reCU1fSOS

gará ao Rio no.próxímo dia 15.
hrastlerras fizeram 15 mil prí- de transportes que estamos O general Acame virá em

sioneiros, o que constitue 11m procurando obter com toda, a avião especial pôsto à sua dis
fato único na, guerra, na Itá- urgência. Não é um problema posição pela Cruzeiro do Sul.
Ira.

. simples no momento atual.

üm�·Pb�����Oa�n��n��i!�ra�: ;:(���bl�l���O���l'��� ��v��� Enfr·
..

entando a mal-or cri-se de transportespor italianos, disse o Coronel. taram o que. de melhor pos-

Lima, que toí um feito notabi-I suiamos em nossa frota me!-
Iíssimo, ainda ,não apreciaido cante. Contamos ,com a boa Washíngton, 9 (U. P.) - necessidade premente de via- número não revelado de va-

- - - - - - -
. Enfrentando a maior crise de [ar, foi convidada a não utílí- gões de passageiros comuns,

A'····s
..

sItiarãoÕ 'ui"ãéordõ.sobre�lriesíe ���r��;�r��t:_�l���ca��t���o� ::�t�S�:t��2��1��:ro���ril�e�e�� i ���o Pq�: o dt:�ae�E����,:i�s t���
ordem de emergência p a r a As autoridades preparam-se

I
costa di) Atlântico �indas da

LONDRES, 9 (U. P.) - Soube-se em fonte� �'espo�sáve_is conStl:uçã.O .i.media�a de. m��s també?l. para req�isitar, nes-I Eurol.)a e deve:'ão ser tra.ns
que 'Os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Jugoeslávía assmarao d� dois �1ll vagoes fel rOV1a- te� pro-:'lmos 60 dias, cerca de portadas através do país até a

d tr d algumas horas o acôrdo sôbre a questão de Trieste. nos, destinados ao transporte dois mil dormitórios, ou seja costa do Pacífico, para o reem

oe��coum�llto sex.'á assinado em B.elgrado pelos representantes de tropas. A_o ,mesmo tempo, a meta-is dos existentes nos E'S-i barque rumo ao Extremo

Ó' 1 málti��s britânico americano e pelo general Tito. A ser população CiVil, que 'llao tmha I tados Unidos bem como am Oriente.

,eiat� informação o ajuste representa a vjtória do ponto de I

0- D d ti tb á O
·

d Evista anglO-amel'i�nO com o qual Tito concordO:, ,. sr, � swor ser rganlza a a scola de
De.�laraçoes__ do emb�lxadorlO R'O��s(���te Ativam-se Suprimento da Aviação

'Sebastlfto Sampaio I, ')� preparativos para. � rea1i7.a-I,. RIO, 8 (�. �.) - Com a cooperação .da 16a Esquadrilha
Belém 8 (A. 'N,) � Esteve IraI entre os dois países já con- ?ao, no _Tea,tro MU!1lCI�al, ,(�a I

Naval e daMIss�o Nav�l dos Estados Unidos, foi ,organizada
st c'·t 1 viagem para I

solidada no terreno cultural e ! instalacào solene 'elo diretório no� l120ldes rr:-a�s �t,ualIzados a Escola de Supnmentos da

neR'a ap� a �r::ado da espósa científico. O embaixador Sam-' r�o P3,!'tiào Sodal Democràti- !l':I�Çao .do MmIsteno da Aeronáutica. A preparação do curso
o 10, a���pa o antigo jorna- páio viajou de Estocolmo ao co, cujo presidenrte, já indica- mIclal, fICOU a cargo do tenente Turner, oficial daquela Es
e. auas I ,.�s�r sr Sebastião Brasil via Londres Irlanda, do p:w �Od08 os outros di:r etó- qu�dnlha. O curso durou seis semanas, graduando-se a pri
�l.Sta �

iesc��_�i:ilÍstro do Bra-I Canadá e Estados U�idos reali- rio:::, será o prefeito Henrique meir�, �u�ma compo:st� �a 14 oficiais intendentes, 12 civis,
.a1mpaS:O"· q'ue se acha em zando uma das mais e�tensas Dodsworth, antigo represen- funcIOnanos do MImsteno e 4 sargentos.

SI na uecIa, t t d
.

d d C
A

t
A

'to Quito onde vai viagens já efetuadas por um an e a Ci a e, na amara

O
...

t Ca����ír �;l:u�ções 'de embai- dtplo�a�a brasileiro. E� suas
I
Federal. S OPOSIClonlS as acusam hurchl·11xador do BrasIl. Abordado pe- declal açoes fez, tan;beJ?, a? T b Ih d dJa A. N. manifest:ou seu prazer m�is elog!osos refere�clas. a ra a aD o e Londre�, 8 (�. �.) - �bser-

em oder colaborar na grande açao de todas as. naçoes al:a-I •

d
vadores. diplomatlCos estao fa-

políRca de' confraternizaçãoídas e exaltou o Imenso
.
.esfor- «amigo a onça» 2�ndo conj.e_cturas s,?b�e a pró-

continental do presidente Ge-I Ç?
de g.u�rra norte-a:tI_lencano, I Amsterdão, 9 (U. P.) _ Mes- Xlm,� reulll.ao dos tres .gran

Itúlio VaI1gas. Referiu-.se ao .no- t3J.° deCISIVO para o trIUnfo, e_ mo a guerra não deixa de de.s , depOIS q�e o president�
..

d t erto de que os Es TI uman a " "três grandes", durante o pe-
ta'vel crescim.'entoo �o lITter.ca.m.

- isse es a.r c

..
_,

'�-l
ter certos aspectos humorísti-

.

nunclOU que, Ct.e1vera. U dIa dlS t Ch 1 1 ríodo da propaganda eleitoral
bio c:omercial sueco-brasIleIro tad?s_ m os co ocarao. '

cOS. Foi o que mostrou certa enc�n lar-se com uc 11, e
daria muitos votos ao I)artid�

c.om elev,adas cifras. d� impo'r- posiçao .dO mundo pala. . g�-I fábrica de bebidas hOlan.desas,
Stallll dentro dos próximos

tação de' café e algodao; fU!110 n.har a paz o seu extr�ordma- que vem sendo criticada pelo quarenta dias. Acham os meios conservador. Os chefes oposio-

e cacáu pela Suécia e elogIOU no �m�senso e capacldade de fato de ter fornecido seu "gin" londrinos que a conferência nistas dizem, mesmo, que es-

a obra de aproximação cultu- realIzaçao. aos alemães. Respondendo a
terá provavelmente lugar

en-I
peravam semelhante golpe do

_
,:

.

, '

.

b.l.d d
êsses ataques, um dos diretores ire o encerramento presumí- primeiro ministro, pouco antes

Arcarao' com as respons·a· II a es revelou hoje que sempre rece-
vel da conferência de S. Fran- das eleições.

WASiUNGTON,9 (U. 1�) - o.s�c�etário da_Chlerra, de- ��;�c:��o�������tâ����s'o ��= Nos subu'rbl-os de LI-nchowclarou aos jornalistas que forças bntamcas_ �rcarao com todo dereço .exato do. general �ue
'

.

, "d s responsabilidades militares" da Asra. Os observado- receberia a bebIda. E, aSSim,

�e�o. t � reiam essa iriformação como indieando que o co- um dos seus melhores "fregue- CHUNGKING, 9 (U. P,) - As tropas chinesas Já alcan
res m e � Asia. Sul Oriental sef.á totalmente uma área �e �pe- ses" foi por três vezes .v!tima ç�r�m os �ubúrbios sententrionais .d� Liu�how, ,cidade estra·,

�ag-�O�itâniCa.s e que ali se éoncentrará a fôr'ça prmcIpal de bombardeios de preClsao da, tegIC� do lmportant'e 'corredor mendlOnal Japones para a In·,

b.rltâl'ii�a tem� e �érea eont:t"a 0$ japone&e�. RAF, d,och��

o MAIS AN'l'IGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietarlo e ülreter-âereste MOACVR ICiUATEMY DA SILVEHA
. .

---------------------,------�----------

no dizer do
Mundo novos

sobretudo a

Santa-Crua: o

Roma, 9 (U. P.) - Parece
ter sido prematura. a notícia,
divulgada pela Exchange Tele

graph, de que teria renunciado
o primeiro ministro italiano
Bonomi. Com efeito, o pedido
de demissão do gabinete roma

no vem sendo esperado há di
as. E, hoje, antes de entrar pa
ra a reunião do gabinete as dez
horas da manhã, Bonomi dis
se que ia renunciar; mas não

qníz responder claramente à

pergunta se apresentarta seu

pedido de demissão hoje 111es·

mo. Soube-se depois que os de
mais membros do govêrno con

seguiram convencer o primei-
1'0 ministro a esperar ainda al
guns dias. Mas, ao mesmo tem

po, Bonomi publicou seguuua
advertência, aos políticos pc(' a

que tratem de agir quanto i. r -

tes, pois o país precisa de <t.

guma coisa mais além de sin -

ples palavras.

Ane XXXI I
_________________________

� r-- __

22 mil brasileiros ainda estão na Itália
'FlorianÓpolis - Sábado, 9 de Junho de 1945 N. 9394

Regressou o sr,
Apolônio Sales
Recife, 8 (A. N,) - Partii

hoje pela manhã, para a capí
tal federal, via aérea, o minis
tro da Agricultura, sr. Apoló
nio Sales.

cisco e as eleições na Grã
Bretanha. Os políticos afirmam
que a participação de Chur
chill numa conferência dos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Laboratório CI·ínico
* *

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

Florianópolis

•

WUtt

!l/;f!iCttDr. H. G. S. MediDa Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Co&ta Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer, IExame de urína, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de II

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

Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

<.

Tendo chegado ao nosso conhecimento que pessoas
inescrupulosas, intitulando-se representantes desta companhia,
têm oferecido máquinas de costura I'SINGER" usadas' 'como
se fôssem novas, e, além disso, a preços exorbitantes, -

cumpre-nos declarar que os nossos preços de máquinas de
costura, agulhas, peças e accessórios, não sofreram qualquer
aumento desde que o país se acha em guerra.

É oportuno, ainda, esclarecer que as máquinas "SINGER",
novas, para fins domésticos ou industriais, conquanto que
oferecidas, atualmente, em menor escala dada a escassez

de estoques decorrente da guerra, somente podem ser ven

didas pela nossa organização, seja pelas nossas lojas ou

pelos nossos representantes autorizados, fàcilmente identifi
cáveis e portadores, como aquelas, de listas de preços
oficiais em vigor. I

Esta companhia mantém, ainda, 112.$ cidades principais,
mecânicos e ajustadores especializados, OS quais, por preços
módicos, atendem à nossa clientela, usando em seus serviços
as legítimas peças "SINGER".

Portanto, em defesa não só da economia popular como também
do bom conceito de que goza esta Companhia, através de

quase um século de atuação no Brasil, é feita esta deçIaraç'ã@.
Finalmente, pa-ra as devidas providên-cias, receberemos
com interêsse qualquer reclamação acompanhada d-e amplos
detalhes dirigida à

L --

SINGER SEWING MACHlNE COMPAMY

IPernambuco São Paulo

Ferçado o

sôbre
eviao a baixar
ô ferrovia

CaÍ!(a POsieil, .21 iio de Janeiro
CahcCl Postal, 1.1 80

Caixa Portal:, 1:46-1

Rio, 7 tE. i - Há pouco che- ra de Viação, no Estado do Rio

gon dos Estados Unidos, freta verificou-se ao que se SUpÕE
do especialmente, com um car- um princípio de incêndio num
regameuto de 2.500 quilos de dos motores, o que obrigou o

medicamentos 'para São Paulo, pilote a tentar uma aterrissa
um possante bi-motor Douglas gem forçada, o que realizou

DC-3, pertence à Compaub ía I com grande perícia e sangue
TACA (Transportes Aéreos frio. Planando a escolha do lu

Centro-Americanos), com série ga.r, o comandante Custódio
na República do Salvador. Neto Junior não teve outra al-

l!'.:sse aparelho havia sido tre- ternativa a não ser pousar sô
tado à Companhia Aerovias bre o leito da estrada de ferro,
Brasil, emprêsa brasileira filia- fazendo-o de t.11 modo que con

da à TACA, sendo seu coman .. seguiu salvar não só a si pró
dante o sr. Custódio Neto Ju- prio come aos seus companhet
níor, piloto-chefe desta última. ros de tripulação. Os quatros
Em sua última viagem de 1'8- homens só tiveram tempo clt>

grosso aos Estados Unidos, o sair da carlinga, por isso que,
avião, que tem o prefixo YS-2�, imediatamente à retíruda, o

conduzia grande carregamento avião explodiu, ficando eles,
de mercadorias para aquele truído com o seu precioso car

país do norte, conduzido pelo regamento.
mesmo comandante, integran- O avião e carga estavam

(10 a trtpulaçào o co-piloto como é de lei, segurados. Ca1-
Arsenio . Cardoso, o radiotele- culam os periws BPI' de três

grafísta Paracelso Fredertco milhões de cruzeiros o valor
Zima e o comissário Jair Fa- do aparelho.
rias Vieira. Como determina ° regula-
Quando o "Douglas" se mento da. Aeronáutíca está

aproximava da estação da Pan- sendo feita a perícia para apu
di�, C&lógcl'as, da )lede Minei- ral' as causas do acidente.

NA-O E NOÇIVO

nawa, }lnr outro lado, v-isa a cap
tura dessa ilha, que tanto pode ser

vir de base para um assalto contra

Formosa, como pari! uma investida
contra o território metropolitano
do J�ão: ou em dírcção à costa da
China. As úHhlla:; ·infOÍ'l\lHl.;ões da
quela frente ildti.anlam q.ue a con

q:u:jsta da. ilha está tmineate, com a

destruição total de. todas as forças
inimigas que .a guarnecem. Okínà
W?., além disso, constitnir-á ama

base f'omridável para 'Os aviões que
se destinem ao ataque dos centros
vitais do Japã6.; e.xcedeudo -de mui
to em jmpo}!tân{).Ía .a llha d.e Iwú
jima. - (D. �L B�)."

recursos industriais. Depois da cap
tura de Jkd�gooll, capital da Birmâ
nia, pelas forças do 14° Exército
britânico, ocorrida já há algum
tempo, cresceu o esforço ��]i:: 10
cm todos os setores, deixando grau-

I
demente pre.o.cul:wdos os chefes mi
litares de Tóquio, que s'abem muito
hem que, daqui por' diante, o Japão

, n:1o terá mais um momento de des,

canço, sifluer. , .

As alenç'.ões ger.tis v.oltam-se,
agora, para dois pontos prillc;pai,5:
Para a região de Foochow, porto'
chinês situado em frente à ilha For- Que)' �$b.'il �l�. �:r>lDD?
11105a, e para Okinawa, peqt,ena qUe o lcuã fe.ti.ll::.J • lhe Ol'á
jliha de g.rand�e importância esfraté-" d.

-

'tQlt..,�i\�;'WlHO-de! �"Q
gica, situada ao sul rl0 território I

Q SoQa;�. (; C� 'P.tol.-tJ4,
I:tiitarbj ••• talado ao �io.

metropolilano nipônico. A conquds- =- ..:

! LOTES DE TBUENO
I Na "Vila. Laporta", �nik.m·.s'e 6ti·
mos lotei! de tur.eno. Trat'l'l.r com

o sr. Campoti�o Alvn. •

Rio, ": (E.) - Henrique de entre os estudantes alí reuni-r
Almeida Filho, fundador da dos. \

"Tlniã-o Social pelos Direitos Levado para a Polícia Cen-.'
do Homem ", entidade com tral , foi êle recolhido íncomu

séde eru 81.0 Paulo, cuja í'inati- nicavel à Delegacia de Segu· i
dade era até então dcscouhe- rança Política, até que fossem
cida, fOi ontem removido para apuradas as suas verdadeiras r
't ColÔ!l ia. Penal Cândido Men- atividades. I
des, lia Ilha Grande, onde fica- Tendo as investigações es-.

rá encarcerado por medida de da.reddo que a finalidade de
ordem e segurança públicas. seu comparecimento à' reunião
Como é sabido Almeida Fi- de colegiais fora exclusiva-'

lho, que é hastante conhe��do I l1?;ente
por es,pírito, ,de a�it.a-,nesta capital pelo vulgo de H. ça,o, o chefe de PolICIa, l11Illis-

Dial", foi preso pelas ::',Ultol'i

I
tro João Alberto, resolveu de- ':-------------..:

dades pc'liciais, na ocasião em terminar a sua prisão, afiI!� dei .parêlbas elAtr-11t.o�_que era expu.l.:'o da r�Ulllão ?e I
evitar que a sua açã� futura li V ti rtJ �

colegiais l',eahzada,. sabado uI· venha p::'turbar o ambIente ?e I A Instaladora de Floifiao.Ó
timo, na sede da LIga de Defe- tranqUllwade que E;e faz mlS-t polis, à rua Traj�nro ([1, 11, avI
sa NacIonal, depois de haver te1' no momento que atra,ves- sa a sua distinllà fregrtlleisia que
procHl'ado hn\çar a confusão, samos. dispõe d'e operários h�bili.ta-

dos para executar insta.laç�;es
de Luz e Fôrça em g;eral, for
.necendo QrçamcIDto g;rá<:is e

sem compromisso para seus

�,erviços,
Po�ui também oficill'a es:pe-

OOMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: cializada, oom técnicos pitOflS-
Representações Transportes Mo.ritimol; FerrO. siooois, pa.ra CQJThsell'tQS de apa$

Consignações •• Conta Própria viúrio9, Rodoviários, Aéreoi!, rêÍhos elétricos, enrolamento
Ruo Pedro Ferreira, 6 Cas(!os, Fôgo. Acidentes do de motor-es e dínwJ)lo.8, e,stabi-

2' Pavimento Trabalho. Acidentes Pel.oais, l' d f d
.

CAIXA POSTAL, 117 Respon.abilidade Civil e Vida. lza ores, e1'r.o5 ie engO'rmar,
fogareh.'lel5, apa'l'��h()S médicoo

Endereço Telegráfico c( B O S C O» e outros, Capl �xceçã;o de ttpa-
__..........__.. ....._-IIIIIIIII__""'..1III!!I1IIIi!iIi relhos de rádio,

�?���! Quintino I.'VEZ DOS ..SIMURAIS
�oc�iuva, 622, Estreito,

quej'.A luta �o.Extremo Oriente apro-lta.de�ood}oW pelas f�rçag nacio
dispõe de tod? c-on�o.Tto. A

3
xnna-se rapidamente .do seu ponto ] nars chinesas e a. O-f.enSlva des tro

quartos, banheiro. pias, boa crltic i, com o início lia guerra a.é-I pas ele Chã Cai Chec em direção a

àg-.cI. Tratar no local,
rea, naval e terrestres total contra outros portos da costa levam os oh

() Japão. Na Birmânia, em territó- �:ervadl)f('s .
ruilitares a admitir à

rio chinês, nas Filipmas e- em Okl- possibilidade de um futuro, tles-eOl

nawa, oS exércitos e as forças de harque aliado no continente para

desembarque aliadas iuflingem du- comprimir, entre dois fogos, os

ros golpes contra as tropas do Mi- exércitos invasores. A luta em Oki ..

Removido Ilha Grande

cado, ao mesmo tempo em que a

arma aérea aliada com base na ín

dia, "']1 Guarn, em Iwoiima, nas Fi
lipinas e em porta-aviões desf'e
citam pesada ofensiva contra os

objetivos militares do inimigo, res
tringindo substancialmente li sua

capacidade de resistôncla c (JS seus
."".

GRATIS!

para a

Propriedade
Vende se uma, com bôa casa,

situada em Bíguassú (Morro
da Bina). Tratar no local com

!
d. Maria Francisca Marques'"<

" 4v-3
! _ _••_ _ _ ..-

Dr. Artur Perei',a
e 8flve'lra

Clíniq;a 0"'1'1.11 d_ Aélúltos
Doença. das c.ril.ln,ç".-,

Laho:r,e.t_6rio de AniÍU...
�rfnié.cu. ,--

Consult6'rio: rua F�lipe $oh.
midt, 21 [a.ltos do CallCl p-aa
raisoJ, Qas 10 30 ã. 1'2 • da

IS a. '18 h•.
Re.idê:nclCl: r.uCl Vill1. d. Ouro

Preto, 64.
Fone: 139 (mo'!\,u.al]

l

Estabelecilenlo·;;, Gráfica
.

Br·asil
DE

NICANOR
1'�alh9. Oô:r;n�:ciQi.

I 'l'.� · M.m$.tAli_.
,

IJQt"�o Q op�
.

�� .- Uicnsn:tta:1
CompOJlgio li, hVl':Qa. _. . R",Ú1tu.. _ Avutl$ a Ca,.Uto.a •

lÔ.l'Uo.iI t.to19, .to.

Aceita' anco.mas para o iate'flo.r dO'Is1ado
RUI T·lradente"s 0°. 10 .o. FJGrI.a6��U� �... s.nta (atarfa•

SOUZA
R. H. BOSCO LTDA.

ITAJA( - S· CATARINA
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Reduzida a ração
de açúcar para os
americanos
Washington - (S, I. H,) -

O civil americano teve sua ra

ção de açúcar reduzida em 25

por cento, ao passo que se con-

I
sidera provável a elevação das

I rações de gorduras e óleos,

I As ocurl'ências foram as se

! guintes: O Escritório de In-

formação de Guerra anunciou

que o cupão :i6 da Ração de

Açúcar, correspondente a cinco

Iíbras, deve durar quatro me

ses ao invés de três, devido a

"urna ser. sivel reduçâo dos su

primentos de açúcar, às neces

sidades imensamente acresci-I
das da Europa libertada e uma

taxa de consumo civil exceden
do às distribuições",

O cornitê encarregado das
remessas para o exterior refe
riu-se ii próxíma elevação das

rações de gorduras e óleos para
fazer face às crescentes neces

sidades da Europa libertada.
O referido comit€ prognos

ticou que a produção de man

timentos nos Estados Unidos
no corrente ano seria inferior
de cince a dez por cento a do
ano passado, predizendo ainda :---------------------....,----
uma completa cessacão das ex-

portações de carne
-

em julho,
agosto e setembro, (1059).

Dr. Guerreiro da I
Rio, 7 (E,) - Estão sendo. de Jornalistas pró-Eduardo Fonseca f

tornadas [IS provlúências finais! Gomes, Centro de Cultura "1\1:á- MÉDICO

I'para a Exposição Antí-Inte- rio de Andrade, Sociedade Ami- T
gralísta, que será franqueada gos da América, Comité pró-] ] odos os dias em Santo

ao público amanhã, na galeria Reivindicações Dernocrátícas Amaro

subterrânea do "Taboleiro da da Urca <8 Praia Vermelha, Co- Atende a qualquer hora do

Baiana" .
missão Democrática dos Co-

dia e da noitê l

AS OnHANIZACÕES QUE PA�. m�r?iári()s e Comissão Demo- Hote�E�!D���.I��nha litrR{)CIN1�I .s:( CAlU]>ANUA ICG'I"at!caf?'Üs �,ratbta!ht�dor::s de
SANTO AMARO

.

A E
.. -

A ti I t Ii eogra la e .......s a IS ica,

xposiçao n 1- 11 egra 18-,ta é patrocinada pelas seguin�1 APôlO DA U. D. N.
•

tes organizações: União Na-I Uma comissão composta dos (NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
eional de Estudantes, União' 81'S, Nicanor Nascimento, Alva- CUNlCO

.

Metropolitana de Estudantes.i ro de Sousa, Rubem Braga, Pe- DR. DJALMA
União dos Trabalhadores Inte-: <11'0 Teixeira e representantes
lectuais, Liga de Defesa Nacio-:da U. N, E. e da U. M, E. este- MOELLMANN ,

nal, C8Jl"p:tro Democrático <los. ve na séde da U. D. N., sendo f'ormac1o pela fJn!Terl1d.ao. d. o.n.bf01Bancários, Movimento Unifi-I recebida por diversos Iídeaes Com prAtica llOI.1 hQIPlttlJl euro�lUI ---------_---- ..1
cador dos Trabalhadores, Co-, dessa entidade, que hipoteca-::== :n.c::-a=�:: ...... """""""" .,..

rnité Democrático AfrO-Bl'aSi-,ra,m, através da Comíssâo de Ul1!n6r1o do homem. da mulher
:-=--- _ ••••__ __ •••• a."'Ilo>'lw. _....... r _w.r.

leiro, Comité pró-Reivindica-I Ação Social, o apôio da U. D lAUte. T6eIlJoo: DR. PAULO TAVA.&lITt!I COMPANHIA· "ALIANÇA DA· B.t t'&.
ções Democráticas dos Baírros

' N, à campanha anti-íntegra- 0Un0 � Radiolo«1a ClIn1ca com 0(,'
-

. •. lUA

de Rotafogo e Flamengo, Co- lista.
W8noel d. Abreu C&mpanarlo <1110 Pau· F..d�d. em 1879 - Séde: 8 A. tA

mitê Democrático da Tijuca, Foram, também, envíados a ;:�u!.��U;!�=-�::.R!: :a;:� INCEI'DIOS E l'BA.NSPORTÓ
Comité Democrático da Gavea, todos os jornais dos Estados !leira. - Gabinete 11. Ralo X - J:lectr'j

Comité Democrático dos Tra-I cartazes e prospectos referen- l&l'\UolT&flJl clJnica - K.tabol1m1o ba

halhadores em Geral, Comité; tes à campanha anti- integra- III - 80ndqem Duodenal - Gablnft.

•••• .:<
_ T.â."!a,_ lista

te t!I1oterapia - Laboratório 4.�

JOpla • a.n4lliM cltntca. - Rua reman',�o

ADESÕES NOS EStrA.DOS ,bcruooo. I. ron. 1,1". - r1or:1anót.><lh.

AgiDcia•• Repr••entaçõel em Oerol
Matriz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n, B
Caixa POltal, 37
Filial: Crelciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (EdU,
Pr6prio).-Tel.gramal: ·PRIMUS·
Agentel DOI principaia Jmunicipit"

do E.tado

EMISSA DE 7· DIA sta é a verdad� I
Sapatos de todos os modelos � dos t�POII moi,

Mari'l Augusta Pide1is e filhos man
modernos, inclusive Sandolias para praiCl (la alc.Qtloe

dam re'zar, 2aAeira, às 7 horas. na 19re
dai SENHORAS e SENHORITAS,; pCir yerdade1rb.

ia de São Luiz, missa de 7' dia, em louro
ou palacril. Conserto PREÇOS SE

..

1"1 RIVA. lS·...'
dentaduras em 2 horas

intenção à alma de seu espôso e pai Ndo comprem seu·s calçados sem vi.itar a

GERALDO MANOEL FIDELIS,
apenas.

I T
Para êsse ato religioso. convidam os parentes e

pes'l
CONSTANTINO SERRATlNE «amaDcaria Barreiros»

�as conhecidas e, antecipadamente, a�radecem o compa Rua Duarte Scbutel 11 RUA CONSELHEIRO MAFRA, 4l
.

fecimentos do� D1esmo�!, 2v-2 1

r.-IIJIIIIIII!I----...-.......-- ........ -_........-__...._....-...,!III.._.....

Não ha necessidade, mi
nha Senhora, de cada mês
ter séte dias de sua vida sub
traídos ás suas atividades e

ás suas· alegrias. Si a Senho
ra sófre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude da

Mulher. Regulador, tônico.
anti-doloroso, A Saude da
Mulher lhe lará recuperar
anos de vida.

l1laid ! A comissão organizadora rc

cebeu entre outros, entusiás
ticos telegramas dos estudan
tes da Bahia e do Paraná, que
prometeram empenhar o me

lhor dos seus esforços para o

êxito da campanha contra o
í

ntegralísmo.
A referida comissão agrade

ce às pessoas que, nesta capi
tal, têm contribuído com docu
mentos diversos, fotografias,
jornais, etc., para a Exposição
Anti-Tntegraliata. As novas

adesões e contribuições serão
recebidsa díàríamente, de 21 às
22 horas, na séde ela Un iâo Na
cional dos Estudantes, à praia
do Flamengo, 132.

o MElHOR VEOMIFUGO
OE EFBTO SEGURO
E I .. O�fNSIVO AS

CRIANÇAS f

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARIlACIA

I•• C.uellaelr•••fr., 4 • 5 - FONE 1.'42
[atrela • �•.aáI.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 na

ft SERVIDORA
[a maior organização no

qinero n••ta c(lpital J

Rua Jo�o Pinto, 4.

Fone 775.

MACHADO & CIA.

FABRICANTES,
-.

EMPRtSAS REUNIDAS DE IHDOSTRIA E COM(ICIO

ARNO s. a.
DEPARTAMENTO: (E M B R Ao

COHSTRU(OES ELETRO-I.lECAHICAS
MATRIZ, SÃO PAULO - RU,", JOsE 80N!FACIQ, 20.9

TEI EfONE 3_5111 - c.). 211 lo

PARÂNÁ - SANTA CATARINA.
c, O. MUELlER, CURITIBA - Caixa POllal, .138 - T.'-lene 980

DISTRIBUIDORES EM TODOS OS ESTADOS DO PAís

IATE: g�lad6
chá
chimarrãe

Bebida' saudável
..................---- .

Construção Naval
No «Estaleiro Scavoftell na Laluft.,

precilam.se ca:pinlei�os par.
construcão naval..

eur.. 40 baluço 4e 1141·:

c&'pltlll e resenrae , , .-,.", .. , .

ResponllS!bU1d8:d� '., •• ,., .•.. , ".,.,."",., '.

Receita ••...•. "., •.. , •.• , •• ,.,." ... ,.,." .. , ••.

A.tivo "., ••• " •......• , •.•••. ,., ••••••••••.• " •• ,

9In1stroe pqQ8 noe tUtlmo. 10 mo. ,' ....•... ,., .. '

RtwpQnsa� ••• , ••• , •• , ••••••••••••••••••• � ••

74.1U7."M1I
II,D1M-lll�U1
8.;illf!:.\,{••�
129::&2&.*,-.,
86�.atJae

7':11N1,�1_'lI.ô

DIRETORa: - Dr, Pamtuo d·.Ultra J'rén de� Dr. J'ruleIiIBO
de .. • ÃIl1I1o l(à.arrL

..

A«tIlClu • .u�DCIU lIlD Co<1O o Mlrrftórlo �. - ftCNlWl ao
Urut:UAl.� � a....na. nu prl.Dcl�� da�

'

......__

.��
.

__v_

AGENTB IlM FLOBIANõPOLI8
C AMP O 8 L O B O A C I A. -- Rua lI'eUp. Sela.lft. .. •
Cabul P08taJ .. 1. - TelefoJle 1.881 - ElJld. Tel.. -ALlAlfCA·
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAt, RLOll&-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO 00 SUL

L\.DVOGL�DOS
, Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. r. r. DE SOUSA CABRAL

ÊSCRI1':ÓRlo: Rua Alvaro de Carvalho. 8 (Uquin�
.

F'elípe Schmidt). C. POSTAL: 140,

�-_._------""""-------...-...-..!
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LIRA TENIS CLUBE_:_Amanhã, domingo_-Tarde Dansante, promovida
Centro XI de Fevereiro, Pró-Séde Social, às 15,30_

o erro de 1919 não se repetirá em 19451Vida Social

I
ANIVEBSABI08

Londres (SIP) - Agora que a sem que ninguém impedisse os

Ilação
C0111 as fôrças armadas e de- D. Pio de Freitas

Alemanha se acha derrotada e seus movimen tos. cidiu fazer preparativos para uma Ocorre, hoje. o aniversário na-

ocupada pejas forças ali adas. con- Como era lógico. o Estado Maior rrova guerra mund ial, talício de.. excia. revma. D. Pio
vem Irlzur a importância dos acór- alemão cobrou muito caro o servi- Por isso, os Três Grandes se

de Freitas, bi.po de Joinvile, que
receberá, por certo, inúmera. fedos' ,feitos na memorável Conferên- •

ço prestado à República de Wei- comprometeram solenemente a licitações por tão grato motivo.
cia de iYalta. Entre as resoluções mal'. Encrustou-se na Reichwerh, destruir o Estado :Nlaior Alemão e

de Churchi ll, Roosevelt e Stalin, apoderou-se de tudo que tinha re- a impedir que surja das cinzas do
figura 'uma d,e valôr transcedental]'

,

Exército do Reich.
com cespei ío ao futuro da Alema-

nha, iSto 1:-' do seu Estado :MaioT.
Diz-se c:),t,egúricamente em um dos

parágrafos da declaração oficial

que as naçõe-s vencedoras não per
mitirão li subsistência daquele Es
tado l\-1aior, por ser considerado
perturbador e perigoso e cnntrúrio
ii solidez da paz que o mundo re

clama.
Nil; Paz de Versalhes, finnada

na pr-imavera de 1911, se estahele
coram nor-mas para o desar.maruen
to do Hei eh f.' este comprometeu-se
a dissolver os seus exércitos e a

se contentar com uma fôrça volun- atár la de cem mil homens que devia \
servir ü bastante para a defesa dos I
seus limites territoriais e salva- Os progressos feitos em matéria I ([11e desejamos investigar, registraguardar a sua urdem interna. de rádio, em resultado da guerra, qualquer cena que se desenrole do
Em ,Paris, Londres, Roma e porão à disposição do mundo do outro Jade do obstáculo. Este proWashington. acredita-se que a Ale- futuro muitos pri"ilegios (IUe pare- cesso completamente índependenmanha ficaria imponente IH)r mui-

! cerram episódios ele uma obra de te, de qualquer prill,cipio de te
tos. an�s 'para per1t�r�ar com novas Júlio Vernc, Gr-aças à adaptação do levisâo, pois não haverá aparelho
agressoes a tranquilidade do IJIun-1 rádio aos instrumentos de navega- para transmitir a visão sem ser quedo. Mas eSqll�'Cell �lgo transce- .ção, os navios do meio do oceano, I o refletor trará diretamente a figudental e é multo possível que o seu os aviões qlle voam a centenas de I

ra ao receptor instalado em nossa

esquecimento. tenha si�o apenas I milhas tIe distâncias das suas ba-I própria c. sa,
aparente, haVl� naquela,epoca o te-I ses, e os submar-inos que navegam

'

Xão �ã(! pOllCOS os casos de na
mor �o�omul1ls:no n: El�I:OP�, s�n� I ��]h,tll,ersos poderão l'cgiS_br lima vios que lê!'! podido descobrirdo pr o'> avel que os oOV�1110S ali a

serre de dados que tornarao o seu 3ições do inimigo muito longe dados tenham acreditado na conve-/ trânsito seguro, e mais rápido. A costa, graças a alguns dos precesnlêneia de conservar a .Alemanha, \ velocidade, condição indispensável sos baseados na rádio-localização.pelo menos em sua estr utura ge- palra que tonos 0S novos meios de As investigações levadas a cabol'al, ° Esiarlo Maior que alguns fi- cOlllunicação cstejaul de acôrdo ne�te. campo científico, e que as aulósofos e politicas do século X,IX com a época, 1'-'rá um rúdio C0111- toridfdes britânicas tem rodeado deconsideravam como ullIa elas fo-r- plemento muito eficaz. mistério devido ii sua aplicação à
<,las cOl1s'ervadoras mais eficientes

I .
"

,., guerra, darão ao mundo novos 110-do oeil'tenle. MlUtOS proces�,os lllecalllCOS 11a-
.

':l I' I '1 rizontes nUl1cà suspeit,1dos pejotIlelehlbrc que quando se cOllsti-, \'lam Sll o 1'e\'o llCIOna( 0S Jlestes u.-

ituu em Berlim o goyÍ'rno l'epu- timos anos, O mundo conseguiu já hOlllem., (L. I. B.).

blicano sociaiis,ta', chamado Gusta- conhecer alguma., destas maravi-I Comprar Da CASA MISCE�n,o. N�ske, e ,relembro ü!UaJlllente lLJas. Por exempll), o processo da LANEA' b
.v,' -

", , '" e sa er economu:ar ,.
que N'oske, paTa fazer face aos Óls- racllO-locahzaçao, por meLO do qual
�úrbios poliHeos e sociais qUe im- os bombardeirüs �diados têm podi
p�dial11 (l estabelécimento de um do operar com absoluta preClsao

regime sólido, pediu o a�lxílio dos Sf'lll ver o obje'Livl). é ulm dos re

"j>tmkers uniformizados", que ti- sultados dessas a,tividades. Outro

rrhalll em Postdmn sua séde tl'adi-, exemplo notavel é o aparelho por
�i'onal. Esses militares acolheram 1 meio do qual poderemos yer, atra

C,[J1U jÚbil,l) o minislro so�iaJista, ) n\s de qualquer ,obstúcu�o, tll�lo
dando-lhe a sua colaboraçao em (1_l!Unto aconlece' em l'edOl de nos.

"bt'ne.fício da cans?, da ordem", e I
Trata-se de um granela refletor.

COl1:l.eçaram hllediatamente a agir com (I facho vjrado ])�]'a o lugar

pelo

Crianças desnutridas?

Raquitismo?
Anemia?

Tonifique-se com

-

VENDE-SE

rádio-maravilha do mundo

Ifl!sa Carmen
_ I ços, sr. Chester Bowles, reve-

A efem�rlde. que am��ha trans'!IOU que as donas de casa 1,10Scorte. alilunala o natahclO da gra· , .

'

ciosa senhorinha Elisa Carmen, fi- Estados Unidos, foram sal" as
lha do sr. dr. Mário Lacombe, de' 10m cerca de 250 milhões de lló
legado do I.P,A,S.E" em Santa lares, como resultado da elirnl
Catarina, : nação dos aumentos nos gene-

1'OS alimentícios, nos vare .•.�Antônio Manoel da Silva
Faz anos hoje o sr. Ant&nio Ma i.as, em cerca de 2570· O

noel da Silva, escriturário da Di I Bowles acrescentou que al
retoria da Produção Ani�al. I fato resultará das atívídac os
Graças a leu vasto Circulo de elas juntas locais de Prece- e

relações o aniversariante .� v�ru, I Rar-iouamento de Guerra �('('
por certo, cercado das rno.rs rne- I ,

quivocas demonstrações de símpc- II)O�jt�s de elemerstcs volu ê -

tia de seus amigos. 11 ios e de funcioná.rios do

ANIVERSARIOS ! oritórlo da Admtnístraçâo t,l�

• I I -reços.Transcorre hoje, � dat� �la-I lls elementoB voluntúi 'C'3
talícia �o .sr. ArgentIfn� V1811d'a, I d;:-LS Juntas locais ele Pl'ü"!) e

func�o�u�.rIO da �re eítura ()
'{.êlcionamento de {1ucl'l':'l. {,..;t _

mumcipio da Capital. I
ilIa111 em 400.000 o UÚU e r )

DOH.ALICE S. DA SILVA I :llens.al de a.�lvertências fe' U1S

'Transcorre hoje o aníver- ,S lojas varejistas. No ,:=tllO 1,�S
s-ário natalício da exma Sra. sado, duas .de cada tres

,

lojas
Doralíce S, da' Silva, prendada ll�l'te-amer�ca�las receberam

espôsa do nosso colega, Jon- Uns a(�;:ertenC'las. A? todo ('�r-
8ho11 Santos, habil enfermeiro ca cio. ,)31.000 iaegocIante� to

do Departamento de Saúde PÚ- Iam interrogados pelas Juntas
blica desta capital. l�C<lis _a proposI�O de alegadas,

vlolações da 101, e aprOXIll1a-
Faz anos hoje a distinta srita rlamente 30,000 ('asos fora,m

Alexandra Christakis, aluna do enviados ao Escritório da Ad�
Colégio Coração de Jesús; filha do ministração de Preços par,a se
sr, João Christakis.

rem julgados ou para outras
medidas.
Como o controle do tabe:la

menta é feito em todo o terri,;,
tório americano, muitos mer
ceeiros estão cooperando, de
boa vonrtade, com as juntas vo

luntárias locais, no policiam�n..:
to de cerca de 1.700.000 casas
de varejo. Isso deixa livre o

serviço de controie de preços
para. se concerntrar unicamen
te nos manufaturadores e ata
cadistas. (1092).

Maria·Palmira
A data de amanhã assinala o

natalício da galante menina Ma
ria-Palmira, filhinha querida do
sr. Doralécio Soares, chefe do Ser
viço de Clicheria da Imprensa O
ficial do Estado.

Falem an05 hoJea
o menino Nacif Abi Japur;
o jovem Gustavinho Pichard;
a menina Liene Colaço Sobrinho;
a srita. Nelí Gondinõ
a menina Djanira Oliveira;
a exma. sra. Melania 'Albuquer·
q4e;
a srita. Luisita Vaz Viegas;
a menina Dila, filha do sr. Lídia
Domingos dos Pauos;
o menino Aldori João, filho do sr,

Joãe Sousa;
o sr. Manoel Salustrino de Soula;
o menino O'lóamir, filhinho do IIr.

Oscar Schmidt, comerciante em

S. José.

Fazem anos amanhã:
o sr. Fernando Farias. prellidente
do T. G. 40. desta capital;
a srita. Maria do Céu Tolentino;
o menino Valdir Livramento;
a exma. sra. Manoela Cabral Fon
.eca, espôsa do sr. Francisco Fon
seca, residente em Laguna;
a menina Maria Luisa Silva Fa
naya, filhinha do sr. Alcindo Fa
naya, alto funcionário da Texeco,
atualmente residindo no norte do
paí.;
o sr. Simeão Simenow;
o sr. ten. Getúlio Lelill Pontes;
o menino Sérgio-Rúbem Porto,

Camisas, Gravatas. Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

Dores preços só na CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra, 9

VENDA SOB RECEITA MEDICA

4 serrarias completas, devidamen
te registl.'ndas no I. N. P., sendo 3
com quotas para pinho e uma

para canela. Negocio urgente.
Informações nesta redoção.

f O��e�aLm�$�a� e�!ra��t!!"!
legítimo óleo de fígado de bacalhau

,

FILHA I MAE' AVO I
-

Todas devem usar. a
..

am.l·ElmilâM�
(OU REGULADOR VIEIRA�

A MULHER '-EVITARA DORES
Alivi.a II Cólicas Uterinas

Em;Jrega-se com vantagempa
ra C(j�;]bater as irregularidades
das funções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador
dess8� funções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitadt'.. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO-SEDATIN A encnntra - Sfl

em toda parte.

TOSSE,
8RONQUITE

O',mElHOR DOS mELHORES
ue DI05. «':' IH4

o servlço de controle dos
preços salvou as donas
de casa
WASHINGTON - (S. r. H.)

- O administrador dos Pre-

Churchill falará
quinta-feira
Londres, 8 (U. P.) Na

próxima quinta-feira, Chur
chill pronunciará o seu segun
do grande discurso da camrpa- Prefira uma parte de seu
nha eleitoral. O premier britâ- trôco em "Selos Pró Doente
nico fará referências então ao

Pobre do Hospital de Carlda.
mrunHes.to do Partido Conser-

de". e estará contribuindo paravador, que, será dado a público que êle tome mai8 um poucoesta semana.
de leite, tenha melhores medi-

'APENAS Cr$ 3,00 camentos, mais confôrto no
Com essa ínfima quantia Você leito de sofrimento, etc. etc •• ,

está auxiliando o seu prOlnmo. (C h d H ldad61
Contribua para a Caixa de Esmolas ampa a e uman i

aos Indigentes de Florianópolis. do Hospital de -Varldade). :

������-����������������
" &.','.,',',' C.�". Ia. �...., . A..

..

�, .tst !�����!���t�ÍF�;�?!��t�i:���:��9i�E; iI� �. ..�•• "l� bons e baratos, algodões, mOl'íns e a.viamentos t1
para alfaifJ.tes, que recebe diretamente dOR

i,Snrs. Comerciantes do interior 1'10 sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
,"' XH!!II!!!

f(fbricalll A Caso ·A CAPITAL"
visita ant,es de efetuarem luaa

chamo Q

compras,
atençao dos
MATRIZ em

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
------------------------------

INDIGESTÃO
Quando se forem as dôrel

agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se _

vida novamente aprazível.
Porque continuar a sofrer i'

A primeira dóse do saboroso < PÓ
Digestivo D!'! Witt> dá alivio irr e
dia to. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e Pfoporciol1a
alivio com a primeira dóse.

Peça na Farmacia o

- ilUU

.... ; lk ;Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Sába�o. 9 d. junho de '945
�����----���--------------------------------------------------�--------------------------------------��---------=�------------------.�

Rússia - O avanço alemão ação, em 23 de outubro de I cada pelos aviões alemães e
5 de outubro - 6 de dezembro 1942, e conquistaram em rápí- italianos. Até fins de janeiro
- Bata�ha de Moscou. Os ale- da sucessão Tobruk, Bengha-I de 1943, Malta sofreu 1.341
ães chegam a 30 milhas a zi, El Agheila, Beiruth, Trípo- ataques aéreos. No decorrer
ordeste e a ]éste de Moscou. li. Mareth. Gabez, Akarit, Sfax, de 1942, 12.300 toneladas de

No' mês de outubro ocorre a Sousse. bombas foram lançadas sôbre
queda de Odéssa e Carcov. Em As táticas do general Mont- Malta - peso maior que o lan
novembro Sehastopól é amea- gomery permitiram-lhe con- çado sôbre Londres durante a

çada e Kerch e. R:0s�ov caem quístar uma vitória completa, "blitz". Até dezembro de 1942,
em poder do mrmigo. Nesse no campo de batalha que ele 1.151 aviões foram abatidos
mesmo mês de novembro ope- próprio escolhera, e essas loca- sôbre Malta. A "George Cross"
rarse uma contra-ofensiva rus- lidades que haviam mudado foi conferida à Malta em abril
sa sendo Rostóv reconquista- de mãos tantas vezes ficaram de 1942.
da. .!C�� ,i; finalmente em poder dos bri- Dia 28 de março de 1942 é
Ofensiva britânica no perío- tãnicos. Começára o longo e destruída a principal doca de

do de 18 de novembro a janei- sangrento castigo de Reichs- navios de guerra de St. Nazai
ro de 1942, sendo que os ingle- wehr. Dessa vez, o avanço con- re.
Ses socorrem Tobruk, conquís- tinuou ao longo do golfo de Dia 19 de agosto, um ousado
tam Benghazí e Rommel re- Sirte e além de Tripoli, até feito é realizado quando uma
tira-$ de El Agheila. 1.200 milhas de El Alamein. grande fôrça, integrada princi-O ataque japonês - No dia Em junho de 1942, os ale- palmente por canadenses, es-
7 de .dezembro de 1941, os ja- mães iniciam sua ofensiva de tabelece-se durante nove horaspone�es lançam ataques aéreos verão na Rússia, começando, em Díeppe. O conhecimento
contra as bases naval, militar assim, a grande luta. No dia 12 assim obtido foi muito valioso,
� aérea norte-amerícanas em de setembro, 'Os alemães che- mas as baixas foram pesadas e
.Pea:rl Harbour. Outros ataques . gam aos subúrbios de Stalin- tiveram um efeito sombrío nas
contra Manilha, Changái, Ma- grado. Dia 19 de novembro, especulações a respeíto da
láía, Tailândia e Hong-Kong. contra ofensiva geral russa. possibilidade de realizar uma
No dia seguinte a Gra-Breta- Dia 18 de janeiro de 1943, as invasão nas costas defendidas
rtha e os Domínios declararam fôrças russas socorrem Lenin- da fortaleza da Europa. Ao
guerra ao Japâó, o mesmo fa- grado, após um sítio de 17 me- mesmo tempo, porém, foram
zendo os Estados Unidos. A ses. D1a 2 de fevereiro de 1943 obtidos os dados necessários
China declara guerra à Itália, capitulam as fôrças alemães aos planos para diminuir as
Alemanha e Japão. No dia 11 em Estalingrado. baixas futuras, quando se rea-
de dezembro, a Itália e a Ale- Malta - De janeiro de 1941 lizasse a operação..manha declaram guerra aos até fins de novembro de 1942, (Conclúe na próxima pu-

. .Elstadoo Unidos, ,
.

Malta foi continuamente ata- blicação).No dia 8 de dezembro Chur-
chill falou' nos C om uns:

I"Quando pensamos na insana

I
ambição e no insaciável apetí
,te que causaram essa vasta e

I,melancólic-a extenção da guer
'ra, apenas podemos pensar
que a loucura de Hitler afetou
o espírito japonês e que a raiz

�em�e: ��r;::�ij��t����� I Confecc·lonando O seuTemos pelo menos quatro
quintos da população do glo- i
bo a nosso lado. Somos respon-j terno nasáveís pela sua segurança e

seu futuro. No passado tive-

���e�a t���sue ������U'q�� "Ifal"atar·la L'lderchameja e no futuro teremos II Horário das Santas Missasuma luz que brilhará por to-
da a 'terra e o mar". para Domingo
Em resultado de um golpe, d e Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.

Novena: às 19 horas.um golpe inimigo, a guerra
Em dias da semana: Missa: ài!deixou de ser européia para

CLftUDIONOR DUTRI 7,30horas. Romance, Poesia, Religião, Aviação,se tornar mundial. O plano Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas. Matemática, física, Química, Geo-
japonês -prévía primeiro a des-

. I Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho- logia, Mineralogia, Engenharia cí-
,

raso vil, militar e naval, Carpintaria,truíção do poderio marítímo
Rua Saldanha .MarlnhO 2.A

I
Puríssimo Coração de Maria (Par- Desenho, Saneamento, Metalurgia,anglo-americano em águas do
to): 8 horas. Eletricidade; Rádio; Máquina.; Mo-Oriente, em seguida uma ga- Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.' tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri-.rantta contra 'seu breve regres- FLORIANClPOLIS Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas. r:ultura, Veterinária. Contabilidade:

,SO po.! meio de conquista de Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas Dicionário•. etc. etc.
Igreja da Conceição: 7 horas.suas bases e de avanços para

� "'-...............__.... Capela da Baile Aérea: 8 horas.O sul contra a Austrália e para I
TE OS PARA

I
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.

oeste contra a índia e final- FORNITUR.AS E U NSIU Ginásio: 5,6,7,30 (s6 o.lunos}, 8,30
mente uma junção com Rom- OURIVEIS E RELOJOEIROS horas.
mel no norte da Africa. Esse Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas'

Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores Capela do Abrigo de Menores: 1
. pland tão ambicioso foi natu-

Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra- horas. (todos «IS dias).ra'lrnente d·errotado pela ofen- Trindade: Matriz: 8 horas.tear Cordas, vidros para relógios, etc, d d 8'siva 'britânica no norte da Trindade: Chácara os Pa res:.

d Preços e prospectos com a horas.Africa, . quando as fôrças ,O .

MAS E T T
.

João Pessôa (Estreito): 7,30 horasgene�al Alexander e o 8° Exer- C A SA· I
Barreiros; 9,30 horas; dia seguinte:cito comandado pelo general Rua Semir.ário, 131 - 135 - São Paulo. 7 horas.

MOllit.gó�el'y entraram em São José: 7,30 e 9,30 horas.

--o-.

Sta. Margarida, Rainha da
Escócia

Margarida, descendente do rei
santo Edu a r d o o Con
fessor, nasceu em 1046 ou 1047.
Ca.ou·se, em 1070, com o rei Mo l
colm da Esc6cia e morreu aos 16
de novembro de 1093. A hist6ria
delito santa é uma doa folhas mais
belas da hist6ria da Esc6cia. A
santa era um modê lo da verdadei
ra piedade e das virtudes mais
acabadas, um anjo para seu es

pôso, perfeita educadora de seus

filhoi! e uma poderosa pl'otetora
da religião cat6lica. Incançável,
zelava pelos bons costumes e pe
la boa adn;:linistração da jutltiça
Favorecia as artes e as ciências e A-4' cn� ':%4\0' .�
era urna cuidadosa mãe paro 09 Ie K'P' JU -'�. 1.,
PCDb:es. o seus confeescr escreveu

Precisa-se alugar uma cosc , ,(.0
� vida .del�, document'? �e !!rande muito distante do Colegio Co ,ãolmportancla para a hlstoral ecle-, d J ' P ncm- te' CR$ 'e (l 00. ,

t' dE" A .

h e esus. ag se a ,

sla. ico a icoCla: rorn a ccri-
mensais, adeantadamente. L., ).sevocou. �m entendimento co�. U
referências. Informações ries tc �ea outorídcde competente, varias
d _

concílios nos quais ela mesma Eo- _0_9_0_0_. _

lou exigindo a estrita observância
do. mandamentos da Igreja. Pro
va a sinceridade de seus esforços
neste sentido sua atitude para com

seu confessor ao qual pedira
que lhe revelasse, sem reserva 01·
guma, tôdas as faltas que êate
nota.se nela.

•

h d d O santo do diaInOpse a 5eguna 55. Pci"/,;ác�i:':liciano,

g··r·.ande guerra
ir!�:: !���id��tade�:!ir:i�Qerar::
mília romana. Eram patrãos até
que se convertessem, j á em idade
avançada, peles cuidados do Papa

I I I
Félix I. Desde então empregarame
tôda a sua fortuna e sua influên
cia para aliviar a sorte dOI cris
tãos perseguidos. Pelo ano 286, re

solveram os dois imperadores Ma
ximiano e 19iocleciano o extermínio
da odiada Igreja cat6lica, Este
6dio em parte e em parte a cu

biça que quisera saciar'se com os
ricos bens dos irmãos fizeram com

que fossem escolhidos entre as

primeiras vítimas do furor diah6-
Hco. A astúcia dos sacerdotes pc
gãos que afirmaram estarem ira
dos os deuses por causa destes
dois homens, emprestou o pretex
to procurado para prender os atle
tas de Cristo. Tendo falhado pro
messas e ameaças para le\7a-I08
a renegar a sua fé, foram condu
zidos ao circo onde dois leõ6il fe
rozes se soltaram contra êles. Mali
as féraa. esquecidas de .ua natu
ral ferocidade, deitaram-lIe aos pés

Idos confesscres de Cristo. Elite fa
to fato motivou a conversão em

mana de pagãos. Irados com se

melhante efeito inesperado. os ju i :

zes mandaram degolar os dois
irmãoi!. Foi no dia 9 de junho de
287, tendo Felícíone 90 anos de
idade.

Santo de Domingo

Seja o LlDER DA'
MODA

5

de

•

o SEU ORGANISMO

NOVO H01EL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

Ol nto
��< \rrltada
,

f� Friccione VapoRub no
,� pescoço e cubra com

flanela quente. Atúa
como uma cataplasma,
enquanto os vapores
que se respiram desin
flamam Jogo as mem

branas irritadas.

NOV8�� e
USAUOS

COMPR.A e

VENDE

Idiema. por
tugu�., espa
nhol i francê.,
inglês, etc.

Confecções
de

Gravátas
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLIS

Sedas, 'Casemiras e Lãs

,CASA SA."'. a(OSA
ORLANDO SOARPELLl

BU8 Oonselbelro Mafra, 36' - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- Eod. Teleg.: «Scarpelli» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�!r I�V�rni o 'Ir uma
·

uull ri ·Iro�
LONDRES, 9 (U. P.) _ .• o JAPÃO ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SER GOVERNADO POR UMA DITADURA RIGOROSA, SUSPEN
SAS AS ATIVIDADES DO PARLAMENTO. COM EFEITO., A RÁDIO DE TóQUIO REPRODUZ UM COMENTÁRIO DA AG�N
CIA OFICIAL DOMEI, SEGUNDO O QUAL, ESTÁ SENDO ESTUDADA A REORGANIZAÇÃO DRÁSTICA DE TôDA A ADMI
NISTRAÇÃO INTERNA. NA OPINIÃO DOS MEIOS POLíTICOS, DIZ ÊSSE DOCUMENTO, É URGENTE QUE O PARL��EN
TO SEJA DESPOJADO DAS SUAS PRERROGATIVAS, DANDO-SE AO GOVÊRNO o DIREITO DE BAIXAR LEIS lVIEDIANT

SIMPLES DECRETO IMPERIAL, AFIM�DE ENFRENTAR SITUAÇõES URGENTES.

o IIOVO embaixadoJ'
italiano

Pondo paradeiro à ganância dos senhorios
ApeLJç;,o crirninrsl n, 7.427, da Rio, 8 (A. N.) -- NQ sentido que, para obter aluguéis mais

COJ1IH1"C'a {lc Crcsciuma, ape laute a de executar na prática as me- elevados ou exigir luvas 01.:',
Justiça c apelarlo r�l11a�l João Li- didas do govêrno afim de evi-! ainda, a pretexto de vender
ma. nela.lor o sr. dcs, Guedes P�n- tar que continuem fechados I

suas casas e apartamentoslo e reVlSOI' o �r, des, Urbano Sa- ,. ..
.

.,.

'

]cs. Fpi confirmada a sentença ab- prédios destmado� � al�guels a
I mantmha-?s, fechados com

solutória. Delegacia de Falslflcaçoes aca- graves prejuízos para a popu-
ba de entrar em entendimento, lação. Tais providências têm A perda dI. Okl·n8'UJa causa apr

'"

111:�;'�'�lllr�� ��,�j��?ai':��l:�;��� d� �g� com � LilZht possi�mtando ,

a' causa�o excelente _impressão, (I �1I eensae
Juiz de Direito e recorrido Augusto orgamzaçao da mais C?mple- no �elO da populaçao! -tendei G�a�. 9�SU."P) - O resto

i
foram m�r�os 66.340 homens

P�!'eir:l. Hct!ltor o sr. des. Guedes ta relação dos deshabItados. I c�mmhaT para � solução favo- i
dos � b�boe!:\ ]a�on('ses. ao i

da guarniçao japonesa íute
Pl'ltn r rt';'lsor o sr. eles. l!rlHvlO Tais medidas visam por para-l ravel do augustíoso problema' �ul de O�lll�wa esta em retíra-: grada por uns 80 mil. Entre-

s.ales. A U.lJ1Wl·a negc�.l provimento deiro à ganância dos senhoríos d.a habitacão. I '�a na direção do mar debaixo I ' .

a� �:et;UrUl, pa�'.a conl!rn�::U' a sen-
'

_ .

I de furioso assalto lançado pe- m?l�tes, a rádio de Tóquio ado

�S;:r�� �1�l1�r�C���� de Direito que de-

ProJ·e�a-o de Il·lm.es IGRE.TA\ CR.ISTA PRESBITE",'lOS tanques americanos e veí_imIt1U que a perda de Okinawa
. .

\J RL\.X" - RUA VISCONDE culos lanca-chamas e tozo dA: lançará o Japão numa "dif'ící-

Apclaçâo criminal n. 7.401. da co-
A h- (D minno) às 930

DE OUIU) PRET.O N
•.61 lartilbaria� Quatro di;isõe�!lima fase" da guerra. T�llÓ

marca da Laguna, apelante Agosti- man a. .0,. E5 '

C
Trabalhos a serem realisadoe americanas estão na iminência não procura dE'cSlllentir· \

11110 Miguel vulgo "Chinês" e ape- horas o Eecri tãrio de oor 1 arnanl ã dia 10 dorni 1 1
c, . que a '

ja'da a Justiça. Relator o sr. des. Ur- dena ão exibirá gratuitamen' ,.J 1 -

oml��O. r e iquídar a sangrenta campa- luta em Okinawa será de gl'an.c.(.
bano Sales. Darfo. em p.u-tc, pro- ç., ,

I
A s 9 horas: Culto DIV1I10. nha de Okinawa, Até agora I de eteito em tõda a, ""uerra

villwnto ii apelação, para reduzir a
te, no Clne Odeon. o I?agol A's 10 horas: Escola Domi·

. � .

llen-a qu" foi inlposta ao apelallte fico fi/me da (,Batalna da nica! - estudo da palavra de
a 5 meses e 10 clia:,: de d'!tenção. Inglaterra». documento em' Deus.

• • •

polgante daquele momento A's 18 horas: Reunião devo
Apelaçiio criminal n. 7.·.1.14, da" d

' E)
.J eplCO a nuerra aerea. u- cl'onal da Unl'a-'" da Mocl'daderom;1"ca ue Caçador, <lpclante Edy

E5 '"

Moogen :vragalhães C apelada fi .1us- ma seqüência de cenas ele Presbiteriana,
liça. Relator o sr, «r's. (;uedes Pin- trÍzantes, que ficarão para A's 19 horas: Culto com pre� T" Nto (' re\'isor o sr. rles, Urbano Sa- sempre na memória dos que -

d E Ih ' « a p'ra nós) I o late Clube
Ips. IPr('lil11inar!�'ente, foi () julga- a elas assistirem.

gaçao o vange o.

.1 O t
'

. I· C b
J ConforMeM e.ta�a previ.to, r_a·

llll'n (l cOl1verlluO l10vmllcnle em
Em senuida se realizará a I'

nem, Q noite, no ate lu e iizou·se, ontem à noite. na .&d�
diligêncí:'!, j1a1'a ([UC os untos hai- 6 o sr. Armando Sobino ventilou do Iate Clube de Florian.sp�lis .ob
XClll ii COlllarca de origem para <Jue "ren trée" do programa de FRACOS • problema que há muito vem a presidência do dr. O.valdo Bul.
O dr . .fni7 ue Dircito esclareça qual calouros) da rádio Guaruiá. j AN��lCOS af�to,ndo a, vela catarinen.e, cão Viana, a reunião do Con.elho

lf:J'a"lll)I',(ll�adnaort�;:rPllCl('o·t,i'rl':�. fl:l··la'xllaçaju.úiciú- I,� pa"I·'''CO começa t:"� I TOMEM
qUlça c!.0 paIS: apelOU, para a Delibe:otivo daquela agremiação

�
� c

"" for�aç_ao de bons �rQelroll. , .

esportiva para eleição de nova Dl-

�Dbl Crelsltai _Nao Ignoramo. r.�8 que varlOl retoria,' Por aclamação, foi reelei.

De"-.do O dto.
- ..��"'(�'I'D... soo. a. couaa. da escassez de to o dr. Bulcão Viana. Reeleit'Js

I. omloar 08 nlpoes .;JU.oYJõ.ULn. «bul'::;,s» _. termo canllagra�o pe· fOI'om tombém 011 dr. João E.

reda"or'-chefe �-�nd. TJt.n,·_
10.1 comandante. de .harples- Moritz e dr. ArnQldo Suarez Cú'

I. _

� 19 ".. e. delas, a mais re.ponsável, neo.

. . I Guam, 9 (U. P.) - A rádio I deriva dos pr6prio. timoneiroll. Cumprimentamo. OI ilustre•

. L:0nd�e�, ? (U. P) - Os of:-I de Tóquio continúa advertindo

I
_.-_-_. _ _,

Num e noutro do. no••oll dois membro. do Conaelho por tão
ClalS bntamc_os d�tIveram h�Je O pOVO japonês contra os rigo- Aeunlu-.se a (omISSõ(i;,'. clubes, tam�s presenciado fatolJ acertada dsei.ao, pois soubetQ�
O dI'. Jago

..

DZ.. I;�skl, .redator.C1_1e-1 re8, sempre crescentes, da. (onsulUva d.O 5ervicc.;. dellagradav�ls, por veze•• coou' cor�e.pondl:lr 001 anseio, dos iatil'\.

f d
�

10105. MUltOIl de..es senhore5, no•. Aos reeleito., no..os pUfahns
e a agencla de mformaçoes ,�uerra, que se aproxima das; de AbasteCImento nem. eempre. ..?hem dar ao e votOil de tã� feliz

. desempenho
do g�Jvêrno provisório polônes flhas metropolitanas. SegulJ _

"

prce�l·c. o merooldo lugar.. E� I
nesse novo perlodo de diregão quan

e entregaram-no à polícia miJi- do a mesma emissora, fortale- Rio, 8 (A. N.) _ Sob a pre-
quecldos d� que «uma anaorl· to no anterior.

tal' polonesa atendendo ordens ras voadoras estão reconhe- J
SI'dêncI'a do COI'onel Jesu'l'D,':.

nha s6 não faz verão». nem
- -- lequel' lhes passa pela mente

I
-'

.

do govêr.no p_o1._onês de Londres. cendo milluciosamente todas' de Albuquerque, reuniu-se a que o proeiro, companheiro de
Jago DZll1,skl e acusado de de- as cidades médias e até peque-I comissão consu1tiva do servi- barco, é tão bom d8S1l0rtilto. •

serção. nas, como preparativos para
I
ço de abastecimento. Ao abrE quem,to �les e que está tamhém I

CaXla$ X .Palmelras
nova intensificação dos bom-I a sessão, o coronel Jesuíno dc-

cooperando para", ,mgrandeci- No gramado do Palmeirlll F. C.
I menta .0 esporte que abraça' realizar·5e·á, amanhã. à.s

.

15 ho·
bardei�s. Os ataques inil11ig�s I clarou estar sendo organiza�a rQ�. Muitos vão ao cúmulo de roa, o an.iosamante ••pereio 6>'\

pass�rao a ser cada. v:z maIS
I nas. zonas pr,odutoras de Petrü-' pedir um ({colo», ao laltaram cO>:ltro amiatosa etltre a. valorous

fl·equente.s, e os obJetlvos se- I polls uma rede de entrepostC' J do. barco., para nüo molharem aqui!)e. do Caxio.. F. C. e Palmei·
-

1 d d d I os delicado_ pesinholl ! Outro., ras F •. C,
.

rao amp la os, Hen o e espe- de frutas e legumes. �sses E'S- desembarcadoli que Ião. enql,lan Ambo. ('\_ quadros tomam á.
rar bombardeios de localidades tabelecimelltos serão de grar�- to o proeiro lava; enxuga e última. demareha. técnica_ paria
menores. Por isso, a emiSSOl'a de utilidade para a lavoura, guarda o barco, trocc.m de rou· eSlle II.8nlacionnl cotGjo.
recomenda que nessas locali- pois que depositarão os produ- pa e voltam para ... filcalizar! Convem recordClr 'j\lll, dude ja-
dades se preparem a tempo tos, ao mesmo tempo que se

S9 todo timoneiro tiver o cui· neiro do corrente eno, o v.loreao

d
dado de olhar seu «buja)}, em conjunto i., Coxias,' sob a .rientQ·

.

,..
to as as medidas de defesa, p"'ovl'dencl"a so'bl'e a crI'açao- .o'e I' 1 't

- -,

CJ. quo quer S1 uaçao, oomo com- çao tecnico ele arlito. Machado
especialmente contra bomb3.s camionetes para transpoTtar. panheiro de esporte e não co· não conhece o afuorgor de umd'
incendiárias. essas mercadorias para os cen- mo subalterno ou criado, .erá d..rrota, Seu. oomponente. e.�e.

t 'd d t
. dado um' grande imput.o na rom confirmar. uma Vh ma.J�,ros consumI ores· es a capl- solução do problema, que, con· lua alta cl.:181e, abatendo o leQ�

tal. venhamo., é ),Iremente, advenário.

A

a Imln�n[Ji !
• ••

,\ REMEDIU
',,\ ArtTISEPTICO
)� d ta'e repu cç o Universo

Rio, 3 (A. N.) - Noticia um

vespertino local que o novo

'I embaixador da Itália chegará

Resenha Forense Tomarão posse hOjeif�íp�Zxf��:e�.d�.��:á ��o�=
• Rio, 8 (A. N.) _ Amanhã, I pan�ado de 50 ,f�nclOnanos

_ às 11 horas, o sr. Júlio Barata, I de�mados aos serviços da em-

Jlllg 1�'1�n�o� rea lízudos _pela CÜ- diretor geral do D. N, L, em-:
baixada bem corno ?e 10 con-

mnra Crimirral, em sessno de OH- 'O u gabinete os no- ! sUle.s. O novo embaixador que
tem: possa�� n

,

se
.. _' �'é o sr, Picardo Cassini, já ser

vos diretores
..

da rnvisao ?e C,I-I vil há muitos anos no BrasilRecurso «rimiual n, 5.218, da co- T tr do servíco ue
'

marca de Crussanga, rel'orrcntc n�m� � ea_10 e o serviço � corno secretário de embaixada,
Lauro Cipriano c rccorr idu a .lus- admínistracáo do mesmo 01'-1 .--- ..--.-------

tiça, Relator (J sr, dos. Guedes Pin- gão, srs. Antenor Novais e i No bar e no lar
to e revi sor .o sr. dc�. l'ruano Sa- Evandro Mendes Vian, respec-I K N O rI'
Ies. :\;>gado pr-ovimento ao recurso, tivamente. não deve faltar
para confirmar a sentença que de
cretod a pronúncia qde Icm todo o

apóio na prova. d�s. autos.

Florianópolis 9 de Junho de 1945

os

PASTILHAS

DA
as laringites, as Bronquites.
"O 'licença do O. N. S. ? N° 186
""" de �6 oe Fevereiro çO-�"•

A1e"'h •
de 1935 r;jlS ".

Oi 0.002. Euco.lyplCI 0.1)

o ESTADO Esportivo

t(lNltO '(APILAR

)ÓR E�CÍ:�fN<:IA
-----

BIll Hoje, Sábado, às
K 19,30 horas
Atendendo a inumeroll pedido'i

Humphrey Bogart em:

PASSAGEM P!\RA MARSELHA
A impressionante hist6ria que nos

revela que era preciso matar ou

morrer, pai. o inimigo era trai'
çoeiro. cruel e temivel.
Impróprio até 14 anos

Filme Jornal. 25xlO • DFB
Proezas de um arqueiro • Short

Pre-çoll Cr$ 2.40 e 2,00

ROXY Hoje, Sábado, ào
16,30 e 19.,30 hrs.

lo Filme Jornal • DFB
20 Jerry Wald e ./orcheltra • Short
30 O Gordo e o Magro, numa

de.opilante comédia
DOIS E DOIS

4" Loreta Young e GElraldine Fitz'
geralc1 em: AMAZONAS DOS ARES
Uma hi.tória vibrante dali mulhe
>%'81 que .onha por independência.

Livre de cenlura

Preço "Cr$ 2,00

farmacia de plantão
Estará de plantão J amanhã,

a Farmácia Esperança. sita na

rua Conselheiro Mafra.

Festa da Cruz
Pedem-nos que noticiemos,

mais uma vez, que as festivi.
dades da Santa Cruz, ns loca,e
lidade da Costeira de Piraiu
baé, se realizarâo hoje à taro

dinha e amlJnhã durante toóo
o di�f

Amanha: Ritz àl 4, G ,3.0 e 8. '30 hra.
ROleY õ. 5 • '130 hora••

E;rrol Flynn e PIS\lI lIuh.'.m;
'r�Ee PIAS ttE VJf)A

'"

."Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


