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8 comandante das forças norle-americanas OS IRES GRANDES ERROS
do Atlântico ao Minislro da Aeronáutica
Rio 11 (A. N.) - o Minis-/ Considero isto um be1íssimo

tro d� Aeronáutica recebeu do' tributo às qualidades da sua

�naJ(lr�general Ralp Wootenn, unidade,' oriunda duma autorí

CD111anda;nlte das forças norte- dade da competência do gene
americanas do Atlântico, arai Cannon, e, porísso enca-

seQ"uinte comunicação: minha a v. excia. com as mi
� "Ptrezado dr. Salgado Fi- nhas mais sinceras felicita

lho. Acabo de receber uma cões, Acredito que todos nós

carta do tenen,te-general John -- _-_._--

Gannon, que substituiu o ge

neral Clarker, no coma!nldÜ' das

FÔ1'Ç:tS Aéreas .no Meditenâ�
neo, na qual me pede para
tlt'ansmitir a v. excia. as suas

recomendações e votos de feli

cidade. Deve interessar a v.

excia. saber que o gene·ral
Gannon informou-me na sua

carta de que o 10 Grupo de

ca.ça' (la FAB cumpriu a sua

tarefa na luta até o último dia

de guerra. O mesmo oficial �e
clarou teX)tualmente o seguiu
te: '·Ajr4.ti(t�: :
_ "O trabalho do 10 Gru.po

de Caça da FAB fo!i pr?emi
nente e igualou o dos pilotos
amerieanos com os quaãs esta

va operando, Durante a últi

ma ofensiva foi-lhes solicitado
um esfôrço máximo. E quan
do o Íruimigo' se encontrava em

plena derrocada, tanto os bra

sileíros como todas as unida
des da FÔ1'ça Aérea, foram le

vsdos ao limite máximo. Cum

priram a sua tareta duma ma

neíra eficienítíesima" .

•

- "A Alemanha perdeu a guerra devido. a, três "erros '";
1) o de ter entrado em guerra contra a Rússia; 2) o de ter le
vado os Estados Unidos à guerra; 3) por ter perdido a "bata
lha da Alemanha", ao oeste do Reno".

Essa declaração de Montgomery foi feita num discurso
quqe proter iu hoje em uma, parada da unidade de intantàría
da "Divisão Blindada dos Guardas", que se formou no VPl'J.o
de 1941 quando se esperava a invasão alemã na Grã-Bretanha.

-

Com as Fôrças Britânicas na Alemanha; 11 (U. P.) - O
marechal Montgomery declarou hoje em Regensburg :

que tomamos parte na orga
nização e no treinamento do
Grupo de Caça da FAB, pode,
mos sentir um justo orgulho
no trabalho efetuado por esta
unidade e pela parte valorosa
que desempenhou para a vitó
ria final".

Campanha contra o
analfabetismo
DO Cearáo Fortaleza, 11 (E.) -:- A se

cão da Liga de Defesa Nacio
nal nesta capital vai iniciar, a

partir de junho.vindouro, uma
campanha contra o analfabe
tismo, criando em cada bairro
uma escola noturna destinada
a alfabetizar crianças e. adul
tos.
A referida entidade abriu

uma inscnçao nas suas filei
ras, afim de recrutar professo
res que queiram, espontanea
mente, cooperar na citada
campanha. Quatro escolas já
se encontram em via -de íns
ralação, pelos promotores do
movimento.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA
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A té na diplomaCia
serão aproveitados'

Os mexicanos entraram, em ação Duas casas
Com a Fôrça Aérea Norte-Americana nas Filipinas, 11 por hora !

(U. P.) -- Atrasado - Os aviadores mexicanos tiveram o seul São Paulo, 11 (A. N.) - Se
bacísmo de fogo contra os japoneses, quando levaram a efeito gundo uma. estatística publ1ca
um vigoroso assalto contra o setor de Arato, no vale Gagayan, da por um vespertino local,
na ilha, LuZO,U,. coustroem-se atualmente mais

Cerca de 20 caça-bombardeiros levaram a efeito o ataque de duas casas por hora e;n São
contra um pesado fogo anti-aéreo inimigo. A sortida foi ete- Paulo. No mês de maio a Pre
tuada juntamente com pilotos norte-americanos. feitura aprovou a construcão

de 21:1 prédios, na zona urua
na; 295, na zona rural e 59 em

Santo Amaro. A área a ser co

berta pelas novas construcões
é de 54.000 metros quadrados. Seguiu para a Bahia

Washington, 11 (Por Leon
Pearson, da r. N. S.) - O De
partamento de Estado norte
americano está delineanào um

plan o para oferecer uma car-:

reíra diplomática aos vetera
nos desta guerra, e, para êsse
fim, os funcionários do serviço
exterior estão preparando um
exame especial para êles.
A propóslto deste plano é

não somerute criar empregos
para os soldados que regres

.
sem dos campos de batalha,
como também i'lld'úndir sangue
novo nas arterias do serviço
exterior. Tradicionalmente, os

exames para entrar no serviço
exteríor são os mais dH'Lceds
elos BE. U'U., mas, apesa da
qualidade do novo exame

que nada sofrerá nos mínimos
eletalhes - êste será comple
tamente diferente dos exames
anteriores.

le lal6r iaestimável
Londres, 11 (U. P.) - Quan

do o marechal de campo Milch,
que era o sucessor de Goering,
à frente da Luttwaff. deu o

S�U bastão de marechal ao sol

dado hrítânieo Martin Addíng
ton, posgiv�lm€'nte não tinha
conctêncía, elo que presenteava
àquele "tommy" com uma pe

quena fortuna. Com efeito, de
zenas de caçadores de precío
sídade históricas' já fizerann

várias ofertas a Addington,
pois

:

aquele bastão foi um

presente de Hitler, o que lhe

coufete um valor inestimável,
no mercado caprichoso das an

tíguídades e de objetos históri
cos.

-
AS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES DA R. A. F. NA INDIA - Na fotografia
vemos um jeep sendo embarcado em um transporte D C. 3 que a levará para

a área de combate. (Fóto de Briti.h NewlI Service).

A' última reunião do T. S. EleitorallO Fole ajuda
. -

f' l-a F. A. B.
RiO 11 (A. N.) - Na últí- Deverao igurar em re açoes

ma re�mião do T:ib�nal . supe-l se�)araclas os cidadãos que e�-, .

Rio, 11, (E.) -. E� _agrade
ríor Wleitoral fOI dlscutído o re.lam afastados das reparti- I

CImento as conzrtbuições da

projeto das instruções rreferen-; cões em virtude de convocação

I
�rater,llIidade do : ... à avia

tes i aQ alistamento eleitoral, militar. Do mesmo modo, tsto ção nacional, o ministro da

em. todo o país. I é, em relação em separado, de- Aeronáutica, sr. Salgado Filho,
"d' . T lb I s

vem constar os funcionários enviou aos diretores da mesmaDecí lU o ri una que a '.

.'. . 1T
N ,,_I afastados por outros motIVOS e a seguinte carta:

listas para quau icaçao
.

ex I nesse caso deverão as suas in-Ioftido ': devem ser remetídael di�acões const ar na relação' "Do_u em meu poder o che

n? período de 16 a 30 do cor-l pela> repartição em que estive- que numero D-4062:;:;9, do BanI>:
rente mes, constando de duas

rem servindo. Se um mesmo of London & South America
vias. I cidadão for ., ex-offício "

qU'1- Ltd., do Rio de Janeiro, do

Além do nome e prenome do IUficado em mais de uma rela-: vador de Cl'� 169.4�0.'60: .emiti
alistamento, deverão constar ção reputar-se-á depois de íns-

i
do em, fa;ol do MllHsten� da

índícacões da função ou profis-I críto em virtude de alguma: Aeronáutica pela, Fraterlll�ade
são,; idade, naturalidade e re-! qualificação, excluido nas de-, do F,ole� o que e �m� �alIosa
skl&u..cia, figurando nessas r�_l mais rela,ções. Nas capitais dos

I sequenc:� d� con:tnbmçao '.
da.

la,ções toilos os cidadãos alis-I Estad0s as listas de pesoas
. benemeI �nc�a de v�ss?, entlda

táve!s. inclusive aqueles cujo. classificadas "ex-officio" de- de a AVl�çao BrasIleIra.
.

alistamento não seja obrigató-j vem ser e,uvíadas' aos re.spe::ti· Outrossl�n, reporto-�e ,aqm�
rio. ''lOS Tribunais Regionais. com es.pecI_al deferencIa, a no-

___________________________ . va apllCaçao que reservastes

O-relera-o 600.000 às futuras coletas da F'l'aterni
S americanos dade dó Fole, e que se destin.a-

rão, dagora em diante a bene-
Paris, 11 (U. P.) - O exér- ultirrados os preparativos para fielar as famílias ou aos pró

cito ·norte-americain.o revelou a translferência de mais du- priO'.; pilotos brrusileiros que,
os planos para retenção dos zentus mil a 225.000 prisionei.,

I
ao lado dos seus irmãos de

'3eisc�ntos mil prisioneiros ale·· ros alemães p'ara a França,
I ideais, pugnaram pela vitória

mil.e.,: como traba'lhadores. afim de serem utilizados como comum das Nações Unidas, e

QuanJc foi concretiza -ja a trabalhadores, segun.do foi re· quere igualmente trazer-voB,
vitória dos aliad.os, os exérci- velado pelo coronel Robert por êsse gesto de nobilitante
tos norte-americanos manti- Hill, do exército norte-a.meri- solidariedade humana vosso,
nham CE'TCa de 2.852.000 prisio- cano, quqe é governador da as expressões pessoais do meu

neiros de guerra. aI.em.ães no justiça militar para o Supremo

,.
mai reconhe.cido agradecimen

contine!ILte. ACI'!escentando a

I
Comamdo. to, hem coniO dos nossos he

�.5Sf'� seiscentos mil prisionei- Esses prisioneiros ficarão i róicos rapazes, os bravos avia
ras .alemães que serão. usa.dos I in.teirament.e a.o encargo do II dores da nossa .alUva Fôrça,
çXlJl'lQ tt"haUl.I;\�Qre., já for:am gov�rl1-Q franç.ês. Aérea Brasi:lalr�".
I '

Rio, 11 (A. N.) - Seguiu
para a Bahia, em avião da car

reira, o jornalista Joel Presi
dio, diretor da Agência Nacio
nal, o qual teve um embarque
muito concorrido.
Como foi noticiado, o jorna

lista baiano vai participar da
craude Convencão do Partido
Social Democrático a realizar
se no próximo dia' 15, sob a

presidência do Interventor
Pinto Aleixo.

"

Disfarçados em
simples saldados

Q. G. do Décimo Segundo
Exército, 11 (U. P.) - O dr.
Josef Tiso, antigo presidente
títere da Eslováquia, além dI'
dois membros de sua "entclu
rage ", foram capturados pelo
Terceiro Exército no sudeste
da região de Vavaría, no dia
de ontem. O Décimo Quinto
Exército, por seu turno, deu a

conhecer a prisão de dois pro
curados criminosos de guerra,
os quais estavam )disfârçados
em '!imples soldados do exér
cito alemão, no campo de con,
eentração de Rad-Kreuznach
Esses dois personagens são Belém, 11 (A. N.) .- ApósKarl Burkhardt, das SS e em os necessários entendimentos
certa época diretor do campo com o capitão dos portos do
de concentração de Buchen- Pará, o .ch'efe de po!íol'a desta.
,,:ald, e ? dr: Karl Hoven, mé- capital baixou' uma pomal'iadICa reSIdente do acampame,n- proibindo a entr�da de visitan
to de BUf'hemvald até poucp tes ou pessoas estranhas a bor
antes da ocupação do mesmo

I do dos navio� atracados ou
pelas tropas aliadas, e que se- fundeados no porto de Belém
g_undo s� .acr�dita �lojou vá- aJté u1teríor deliberação, par�
nos pr1S1One1ros Juntamente melhor eficiência das 'ativiela
COJ� po:cos p_ortadores de mo- eles marítimas e portuárias.
le�t�as mfec�lOsas, 'para pro- Apenas terão acesso a bordo
POSItO. expenmentaJs. O dr. dos navios os oficiais do Exér�
Karl Hoven era conhe,cido cito, Marinha, Aeronáutica e
como a oarniceiro de Buchell· Polícia MULtar, Q1.la.ndo farda...walQ� .�ºê�____ o ,,-__ ,_�, - -:-. __._

No bar e no lar
KNOT

não deve faItar

Proibida a entrada
de visitantes a bordo

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

FlorianópolisI . RnÁTOIuJ pnlOLOGICR5

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

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarra, Exame para verificação de •

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.

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortização de Maio de 1945
No sorteio de amortização realizado no d:a 31 de Maio de 1945 forllm amor

tizadas as seguintes combinações:
BRU LFU eaz TVF aB!tt �CM

Todos os portadores dos títulos em vigô.·. sorteados com estas combinaçÕes.
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: -- CURITIBA

Rua 15 de Novembro nr. 509 -- Ed. Sulacap
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

10 santo de tI.ia
I
s. João Fecuruio, Conieeeor
Elte santo era o fruto li,. mui

tas oração que alu, pi.dolJGl .. no
bres pais. João Gonçalt... de Ca-

I
trilho e Sanclita- Martiltll. dirigi
ram o Deus para qUe Ih.. eence
de..e filhoa. Nalceu Joéto e.m So.
htlgun, Espanhe, pelo ane Ci. 1419
e frequentou (I c'olivie Ci.. Bet\e-
ditino. de aU. cidade notei, I.van
do pela palovro e pelo e�lo.
'Ieus condilcípulQa a uma vielo. :i.

'I aplicação noa eatu""'!! e ae.pur.l:Q
dOI coatum... O Bilpo de BUt9,oa
desejava ter pert.o a. ai tio di.·
tinto odolelcante. daluio-Ih•. um
emprego na cúria episcQpol•• que
lhe permitiu .e�uir a. pteleçges
teolÓgicaa. Tendo sido ordenaJo
Ilacerdote, obteve um e.:n.nieato
na catedral. Mes. i"'fiMO â. le.
var uma vida de poarez:o • "n.e
-

gação. renullciou à .eu.:hti& e

-----..

-------��-------------.ql
dedicou-se" c.uro dGI olltlo•• De.
poil! foi para Salan\OncQ e:trI,cuja

univ.
erlidade

a.dqU.iriU...
!l'raWl •.

cadêmicoa onie era rece1r.i.i'ct c.e:.rn.,

MATE gelado um anjo de céu que acabou com

&:lo

.

a. lutas civíll. Em . 1463. entrOu
�

h
.,

I
João paro a ordem �'Oà Sr..n\ito.

C a de St. A-goatinho. Bec.rridos pou-
. coa .enos, foi êle el..ibli· Prior do

e chimarrão 'convento, após ter d...mpai:lho'.io
as funçÔe8 ele m8Jtré GOS novi.çoa .

Ao mesmo tempo di.ti�"lliú .. co-

Bebi-da sauda'vel du:::t:ga�:�g05tJ�O�.:;":::rul::�
ao leito, levou·o ao ti3.m.ol. e-,o..
II de junho de junho el. 147e"SuQ
fe.ta. porém. "fói' fixa·dQ .�r. o

dia 12: de.te mta pelo Papó "J.\to
XIl1 .

tas. O Brasil está disposto a

cooperar com a Inglaterra e os

seus aliados na magna tarefa
de facilitar os meios de subsis
tência dos povos escravisados
da Europa, mais isso sempre
debaixo de uma severa fiscali
zação de nacionalidades, cré
dos políticos e inclinações par
tidárias.

A Grã-Bretanha terá no IBrasil, um vasto campo que é
necessário colonisar e

eXPIO-'raro Mas a nação quer colonos

que absolutamente não ve

nham criar quistos raciais co-

mo os que foram anulados por --- ,......__....._

ocasião da entrada do Brasil
na segllnda guerra mundial.
................__ lIIf __ _-.....

Iécmcc brasileiro conferenda Vende se
u'a máquina de

com cientistas norte-americanos A -, escrever Royal.
Washington _ (S. r. H.l __ O Ver. e tratar a rua Almirante

dr. Henrique da Hocha Lillla,. dire-I ���:�:...._&..,._&..&..&......_.....&..._1,:�.:&�!::.w.,1
í

or do Instituto de Pesquisas Bio-

lógicas de Sâo Paulo, está co nf'e-

�rene i ando com cientistas e técni- _.""

cos dos Estados Unirlos, espcciali-
lados CI11 pesquizas agrícolas, mi
crohiológicas c patológicas, a

eon-Ivite do Departamento de Estado
norte-americano. O dr. Hocha Li

ma, pr-ofessor de :Mcdicina Tropi
cal na Cniversidade de Hamburgo
e mcmbro do Instituto Oswaldo
Cruz no Hio de Janeiro, anies de

aceitar seu aluai poslo cm São
Palllo adquiriu reputa(:ão interna-I
cional no campo da :\fedicina Tro

pical.

as FUTURAS PORTAS DO BRASil
Vilar San Juan

Diretor de Imprensa do CEC

para "O Estado".
A magnanimidade do 'povo

brasileiro, a sua expontãnea
amisade pelo extrangeíro e a

igualdade de direitos existen
tes entre as massas extra-ter
rítoríais e os naturais do Bra
sil, fez com que a nação brasi
leira mantivesse sempre aber
tas as suas portas àqueles que
perseguidos pela política, pela
má fortuna e por outros dissa
bores, pudessem aquí aportar
para renovar suas vidas e suas
fortunas.

Entretanto, a experíêncía
demonstrou como errou o povo
brasileiro ao assim entregar o

seu país ao mundo exterior.
Temos é verdade, elementos

que entrados aqui como imi
grantes, tudo fizeram para
promover benfeitorias no Bra

sil, alicerçar obras públicas ou

de interêsse coletivo e empre
gar milhares e milhares de
operários, nas cidades e nos

campos.
Mas tivemos também os

"quinta-colunas" como vulgar
mente ficaram conhecidos

aqueles que praticavem a sa

botagem, e espionagem e ou

tros atendidos contra a sobe
rania do país. E para esses, as

portas do Brasil ficarão fecha

das no mundo de após guerra.
O Brasil não pode novamente
arrostar o perigo de dar guari
da ao inimigo, de alojar dentro
dos seus lares elementos perni
ciosos que somente venham a

provocar discódias e dispu-

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGI08
( s.nm .. c.. lIIspstt JIII'I .....

Seu fígado deTe produzirdia�
•m litro de bílis. Se a bili. Aio com:: •
nemente, os alimentes não sie digerid.
e apodrecem. Os gases incham • est&w.
go. Sobrevém a prisão de veDtre.

_

Vd
sente-se abatido e comoqueenTeSaenad.
Tudo é amargo e a vida é um. mart:í.ri..
Uma simples encuação Aio tocada

causa. Neste caso, as Pílulas G:arter .
extraordinariamenteeficazes.FazemCCll'

rer esse litro de bilis e vod sente-se __

posto para tudo. São suaves e, COfttade,
especialmente indicadas para fazer a bi1ia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S3,"

nos

de-
Entrcmentes, seu programa

Estados l:nidos destina-sc ii

ll1onstra�'ão de algumas de suas

pesqllisas pessoais relaliv3s ao ti

fo exantel1lático, à febre amarela

bem como a O'lltl'lUS doenças tropi-Ileais. (1151).

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA $A.". 8(OSA.
..

ORLANDO SOA RPELLl
Rua CODselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede iiJterna)

Cai�a Postal 51 --- End. Telega: «8carpelli» -_. Floríanópelis,

SL�NGTJENO'I__
Contém oito elementos tônico'

Fósforo, Cálcio, Vanadato e'
Arseniato de

Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que 'Criam.
Crrauças Raqulticas rece

berao a tonificação geral
do organrsmo com o

..............................................

MACHADO I CIA.Motor para mãquift�
de costura

Vende-se um, em perfeito es

tada. Vêr e tratar na Agência
de Jomais de "Artur Beck.

JOv-I
...._......

-- ............w ....._..........�•••_....,.."..,

Agenciai e Repreaêntogõ•• em Oeral
Ma triz: Flórian6polil
Rua João Pinto. n. S
Caixa POllltal. 37
Filiol: Cr.,.ciúma

Rua floriono Peixoto••/n (Êdif.
Pr6prio).-Telegramaa: ·PRlMUS�
Agente. DOI priqcipal. n\'Unicl.pi.'II

do Etltodo

GRATISl

ANTI- PALÚDICO

Quer receber ótima surprela?
que o fará feliz! e lhe aerá
de valioso utiHdode! Escrevo.
a Soures, à Caixa Postal. 84.

I Niterói ••• E.todo do Rio, I'
LOTES DE TERRENO

Até ces 303,00·
Preciso'lIe edufrar urn'Q o.ti••,. nã:.o

muito dls-tan·t:e do Colevie CQrução
de JellÚs, Pagam-s. até CR,$. 300.00
mensai.. odeantadamen'te. :Dão-ae
referências. InforrnQ�õe. n.;,ta R••
dação.

CASA . MISCe�ANEA d�stri
buidcre dos Râdi�s

.

R. Ci A.
Victor, Válvullils e Discos.
Rua Ct)D�lheiro M.frs, 9

de comprovada eficácia
�;:ii mais de 50.anos. CHOLAGO
GUE !NDlO DE OSGOOD tem
merecido a preferência, em todo
o Brasil, no tratam�nto do impa
ludismo e sua s manifestações.
Sua fórmula, contendo aloés, raL,
de genciana, raiz de calumba e

casca de quina, além de constitvir
uma medicação preventiva de

larga aplicação nas zonas paludo
sas, é excelente no descongestio
namento do fígado e IOD resta
belecImento da �ecreç�'o bi:iar.

Na "Vila Laporto? vendem-se óti
mos lotes de terreno. Tratar com

o sr. Compolino Alvas.

, MUDAS I
Frutíferas e Ornamentais.

IPeçam Catálogo ilustrado.

,I LEOPOLDO SEIDEL
Corupá.

1..0 v. -2
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E' cada vez mais grave a Dr. Artur Pereira I Estabelecimento Gráfico Brasil

situação do Mikado
I

:��:���d��: I TM�! ��oi� o RIE ST?.���.;.
Londres, (BNS) PELO TE- conquistar importantes ba- clínica.. Impr8llséio a côra. Douhléa e tricronüa.

LÉGRAFO _ Embora a g'uer- luartes inímigos diante da cos- CO::1."ultóTÍo' rua Felipe Seh- Compoaição de Iívros e Revistas • Avul.o. • Ca.ix,o••
rrridt , 21 [alto. da Casa Pa,. Jornai. E.tojO,., etc.

ra no Pacífico possue caracte- ta do Japão, pode-se prever pa-
, , rai.o]. doe 1030 cil 12 • da.

I A'I d
.

t i d E" drístícas próprias e seja muito ra o futuro, mudanças subs- 15 à. IS he, cei a encornen as para o 10 er or 'o sta' 8
diferente da que os alia-dos tanciais que agravarão ainda Residência: rua Vi.c. de Ouro

I
Rua Tiradentes n°. 10 000 Florianópolis 0__ Santa Catarin.avenceram na Europa, há, em mais a situação do Mikado. Preto, 64.

certos casos, semelhanças dig- Segundo a própria emissora Fone: 769 [manual]
nas de nata entre a sorte de Tóquio, a resistência do Ja·- N

"

d d EDUZA Ado R:cich e Império do Sól pão em Okinawa, aproxima-se .. umero recor e IR' ·

Nascente. O grande receio do fim e a sua conquista, ao

I DENTISTAS I
'

d t d
�g:���n7,:::�r:t�j���?a� �?e����;;::��7�o:h��t:;1:;�

, ����j�,",!�'lq�.�:t::po,� , f:;a�,sh:nr,�8,Plon:nd(e,se., DIr. áfeld.)siOS1�0 IGOR'DURApão e os fatos veem demons- vel para aumentar o poder do

I
n r'� �

u

t d di
. -

d f
A

t 1 t "1 I
ouro ou palacnl. Conserto .

,. . ,.,

ran O que a ivisao as OT- mar e amen o e aniqui amen- d t d 2 h grande fOI a impor-tância dispen- P U N M' dças que fez cair o exército ale- to das fôrças inimi.gas. Em re-
en a uras em oras

sada para tornar disponível ao or movo eto O
-

t bé f'
.

d f'
, apenas. d' I 1

.

fmao, 'am em ara I'Ifl I' por sumo po e-se a Irmar que e
•

mun o uma Imensa 01]( a (e LD 01"- Ao atender as Estrêlas de Cinema de

terra o poderio nipônico. Com crítica a situação do Japão e

I
CONSTANTINO SERRAT.NE

IIllCS
da Conferência da Organ iza- Holrywood um médtco descobriu um

,
metodo seguro e rapido de. remover o

fírentes distintas na Birmânia, mais grave será nos próximos Rua Duarte Schutel 11 ção Internacional, realizada em excesso de feia gorc1ura, Comece a j)eI'-
.. . ,

d
" _. . der peso na pr'trnerr'a semana e mUItos

China, Fílípínas, Nova Guine ias. oe; ,. Sao Fr-ancisco, que as autor idades quilos ao mês. Basta tomar 2 pastHhas
e outras pequenas ilhas espa- !!!__________________ encarregadas do conclave propor-

3 vezes por dia. Este novo método, cha-
�

,

mado Form.ode. traz nova vítattda-
Ihadas na imensidão do

pací-I
cionaram acomodacões para um de. saúde e energia como tambem uma

. - ,

S· L IDER Oa'
"

aparencia atraente, ao dissolver a gor-
fICO, O Japao sente ja os efeitos

eJa o
nume-ro record de cor-respondeu- dura. V. não só se sentirá como pare-

d d -O d s t de i ,
.

, d
.

di h cerá 10 anos mais jovem. Não é neces-a espersa e seus recur 'os '

es e jor-nais e e ra 10 em como sario fazer rf'€ime alimentar, nem usar

mdlitares e vê que por mais ta-
.

pare flYlúgrafos. Duas mil quatro- drogas drasticas ou praticar exercícios
,A • em excesso. Atúa ajudando a nature-

natica que seja a sua resisten-

MODa
centas e setenta e cinco pessoas en- za. 'Formode. reduz a gordura de

CI'a O seu destino será o mesmo Cf' I J ' .. ti
. um modo garantido como V. deseja.,

,

'

.., , carre",a( as (I'O seI' IÇO no IC!OSO, Peça Forn'lode. hoje mesmo, em

do seu ex-aliado alemão. segundo se revelou oficialmente qualquer farmácia. A nossa garantia é

N t t
,. . . ..

'
a sua maior proteção.

O en an O O que e mais inclusdve técnicos como operadores D' t S I P C'� P t 1 3786 - lio
grave dentro dessa díversífica-

d
de teletipo e eng-enheiros de rádio,

IS r. . . . al..a OS a

ção de frentes de batalha, é a ConfoCCI"Onan O O seu estão empenhadas dlàriamente na

dispersão dos exércitos nípô- "b .

reportagem detalhada das atívida-
nicas em posições distantes da des da conferência das Nações
metrópole. Os aliados domina- terno na Unidas. Nenhuma oulru convenção
ram completamente os céus e da História jamais reuniu tão gran-
os mares do Pacífico de modo de número de pessoas especializa-
que. nenhuma fôrça japonesa

BII
lo

t· L'd
das em informes. A lista está reple-

destacada em determinada i aBa arla I er ta de alguns dos maiores nomes do
ilha ou arquipélago ou mesmo B jornalismo e rádio e inclue reno-

na Indochina ou no Sião, po- mados editores, redatores e comeu-

derá mais retornar às ilhas
d e

turistas Iproc-e.clenltes de toela parte
metropolitanas para a sua de- do mundo. Entre os pai ses latino-
fesa final. E foi justamente es- amer-icanos estão inclui dos repre-
se o aspecto de guerra da Eu-

ClR ªiDIONOR OUTRA sentantes rio BrasiJ, Bolívia, Chile,
ropa nos últimos anos e foram JlÚ El Salvador, Equador, Colornbia.
esses precisamente os fatores

.

I Guatemala, Panamá, Nicarágua.
que mais contribuíram para a

R Id h M I h Haiti, Cuba, Uruguái e Argentina.
rendição total e incondicional ua Si! an a ar n o

2.AJ \1150).
do Re�Gh. •

As últimas nO'tícias proce- fLO�IANOPOLlS No bar e no lar
dentes do EXitremo Oriente MM K N O T
revelam que a situação do Mi- não deve faltar
kado torna-se cada vez mais rARMACtA ESPERANÇA

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

crítica e que, apesar de faná-
tica resistência dus nipônicos li SUA, FAlMAClA
em Okinawa e n�s Filipinas e lu C...e9aebo Mafra. 4 fi 5 - FONE LUZ
da acão suicida dos pilotos da ElItrel'!l A dODkRle
arma aérea japonesa, _os líd_e-I-------------�--------·-----
res militares do Japao_ naoll:""---------------------

..----

têm outro recurso a nao ser

observar de Tóquio com in- I !\ DVO G-� \ I)OSdlisfarçável indiferença o des- r� _
r-_l..

mantelamento de suas tropas
sem que se possam enviar so

corrros que façam mudar a sor

te da batalha.
E si até aquí tem sido �s�e o

panorama geral da luta desde
que os aliados conseguiram

cô;�������
Cap!t.aJ e reservas Cr$ 74.617.�II,1l0
Ete.!Iponsab!lkladee ........•.. , . . . .• . . . . • . . • . • . . . • • Cr$ 6.978.401.755,97
Receita ..........•...................... ,........ Cr$ 84.616.216,90
A.tlTO •••••••.••••....••••••...••••••••••••••••••• Cr$ 129.920.006,90
Bintstroe pagos nos tiJt1mOll 10 &n0ll •••••••••••••••. Cr$ 86.629.898,90
ReIpoinBablilldadell ,........... Cr$ 76.736.401.306,20

DIRBlTORtE8: - Dr. PImi.tIlo d'UJtn rr.!4"8 d. C&rnúho, Dr. rranm.co
dê liA • .Ant81o lú..-orra.

.A&'1!tnc1u • wb-atrfDClU em todo o terrltór10 na.e1mlal. - eucural 00

UrutrUAi. Retr'.tladorea d. filT8J'1aa DiU prtnc1pa1.1 c1O&d.. da 4IruIIr1oa. lCuT'.pe
• .oUr1ce..

AGJ!l� EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O A C I A. - Rua Felipe 8chmUit... U
Caixa P08ta.l II\. 1. - Telefone 1.881 - End. Telell'. "ALIANÇA·
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARãO, ITA.JAt, BLUME

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

TOSSE,
BRONQUtTE
E COQUELUCHE

! Dr. OSVALDO BULC,ÃO VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

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

o'mElHOR DOS mELHORES
uc o 1\15. N? 1114

CréditoMútuo Predial

J .. .)_, C,A as #... SA' 3d.� ;,., .. i$k.I . .uW.4.$,iAf$�e*$G"$.,w(pe 4t

Proprietários - J. Moreira & Cla

4 mais preferida, é laelAtel.
2 sorteios mensais 4 e II

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00

Muitas bonificações e médico gra'is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

.............................................................

Dr. aue,rreiro da
FOlteca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

NOVO HOTEL

RESIDÊNCIA:
Hotel alo Snr. Cunha·

SANTO AMARO

Atende a qualquer àor. do
dia • da noih

de Miguel Rodrigues de
Sousa

I Angelina. Município
de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Peõro)

IDEAL PARA REPOISO

4parêlbos elétrivos
A Instalaào<ra de F'lot'Íaaó.

polis, à rua Traj�1o 1'1. 11, avI
sa a sua distinta freiIWeBia que
dispõe d'e operários h.biHta
dos para executat· instàJac>jes
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçaJU.ffilto ill'á�i$ e
sem compromisso pa.ra seus

s.erviços.
Possui também oficina espe

ci,alizada, C01U técnicos p�ofis..
sionais, para COrllJs,e;rt-os. de 3ipa
rêlhos elétrioos, enrolaúl'OOlto
de motor,es e dí,n,8lIDOS, estabi
lizadores, feITGg de engomar,
fogareiros, .aprurelhos médicos
e outros, cam 'exceção de aPa
relhos de rádio.

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas
-

M aU,a 0Ul ",,#QJ#$I44#$. a4l4,U ces a e

o sabão

"VIR<iEM ESPECIAlIDA·DE"
4CI A. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVIl..LE (Marco reglal

recommeuda-se para roapa fina € roupa commam.
j$P IP Ai,P
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Propriedade
Vende se uma, com bôa casa,

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

d Maria Francisca Marques'
t uma seleção cuidadosa e muito, 4v-4

'completa de breves ohras-primns -N-s-r-l-ru-t-O--D-E----D-.-A-G-N-....--II-y-.-C-Ode escritores ele valia tais como: I ""

Irving, Hawthorne, Pu e, Mark CUNICO
Twa in, Lnndon, Dreiser, Benel'l DR DJALMAPcarl Buck, Harte, Bromfield, CUl11- •

mings, Fanriie ..Hurst, Caldwcll, I MOELLMANNwm» Cather, Steinbeck, Dos Pas
sos, Andersen, Faulkuner, Snroyan
Sinclair Lewis, Dorothy Parker, en

tre> out ros.
Completa êste interessante volu

me um apêndice bibliográfico, onde
se encontram interessantes e TIm·
recentes dados acerca dos' ·autore�
selecionados e de sua obra' literá
ria.
A tradução elo "OS' i\IAIS BELOS

cox 1'0'\ NOP.11E-A;\lEJUCANO:::.
dos mais famosos au lares", foi f'ei
ta por tr-adutores conscienciosos
tais como Edison Carneiro e Frede
rico dos Hl'YS Coutinho.
"OS J.\1L!\IS BELOS CONTOS NOR

TE-Mn:rULI\NOS, dos mais íamo
sos autores", faz parte duma triun
fal coleção de obras-primas do con

to, que vem publicando a Editôra
Vecchi, do Hio de Janeiro.

Livros Novos
OS :\1AIS BELOS CONTOS

.t>.ORTE - AMERICANOS, LI I) S

mais l'UJllOSOS autores - Al�10-
Iogia Editôra Vecchi
Hio, H}·j!'i.

Uma antologia impacientemente
aguardada pelos incontáveis nevo
tos da short-story, é "OS MAIS
BELlIS t:O:'>iTOS NOl1TE-A:\<IERI
(;ANOS. dos mais famosos autores".
que acaba ele ver a luz pública.

Fl.Ol! DO LóDO - Vargas
Vila -- Coleção "Eros" Editô
ra Prometeu - São Paulo, 1945

.

"Flôr do Lôdo" é um dos mais
admiráveis romances 'Iue escreveu

a pena vibrante do glorioso aútoi
de "íbis".
"Flor do Lôdo" é um rOmill1Ce

de amor e sofrimento, ·sincero,
forte, ('ruel; e Vm'gas Vila, seu. au

tor, rê·comenda que não o lei,alll a)f

pascácios e aos cobardes, aos q�lr
não sabem amar com tôda sua a\
ma e com .lôda sua carne; aos ({UC
não se ,atrevem a enfrentar a vida
ial COlHO ela é; aos ((ue, amedrom
tados, voltam as costas à Verdade
nua.

M�5... em compe>nsação Vargas
Vila pede aos f1al'iseus, aos abutres.
aos tubarões sociais, que tenham
um rasgo ,dr coragem e leiam "Flor
rfo Lô(!o" achando provável (Im
essa leitura lhes traga !bastante
pl'oyeilo. .

"Flor <1(; Lodc", o romall1ce qu"
foi' escrito para a mulher e o ho
mel1l s.)os ctt' alma, S('111 hipocrisia,
foi C'Sl1ll'radamente vertido ao nosso

idioma .pela sen!lóra Yo]amda Pa
checo d3 Silva Gurgel, e publicado
na coleção "Eros" da EdHôra Pro·
meteu, de São J)aulo.
...............,.....,.-....... liriAo; ..... ..-.-----.........,............�.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Prefira ama part.e de 8ffl

trôco em "Selos Pró Doenh
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contrlbulnd'o psra
qu_' �le tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi·
camentos, mais confôrto DO

leIto de sofrimento, etc. etc.,�.
(C_mp.h. de Humanldad4l

'0 HOlpltd de {1arldad�).

Por W. Carril lo da não era bastante. A fabri-
Londres, junho, para êste cação de material de guerra

jornal - Quando a Inglaterra exige pessoal especializado. A
aeclarou guerra à Alemanha, grande maioria das peças re

tdnha perfeita compreensão quer extraordinária precisão
de que para enfrentar as ne- em seu fabrico. Era, portanto,
cessidades de todo gênero não necessário contar com a ma

podia contar com outros quínáría e com o pesoal capaz
.neíos, além de sua própria in- de fazê-la funcionar de ma

dústria. Sabia que íníciava a neira eficiente. Tudo isso foi
luta contra um inimigo pode- conseguido à custa de enorme
rasamente armado e disposto fôrça de vontade posta a ser
a tudo para obter a vitória. víco da causa da liberdade e

Era pois indispensável prepa- da democracia. Foram criados Fazem .nol!! boje.
rar-se para uma guerra em inúmeros núcleos de treína- a srita. Laura Cordoso, filha do.

que se consumiriam quantida- mento profissional para os que Manoel Felix Cardoso;
des formidáveis de armamen- jamais haviam trabalhado na

a exma. aro . Vera Barbosá Born

to. Como fazer face a essa indústria de ferro. Jóvens e
Mafra digna espôsa do sr. dr.
Mário Mafra;

situacão? Não bastava cons- meninas que até então não ha- a exma. sro, Cora Oliveira Santas,
truir' fábricas. Era necessário viam trabalhado na indústria espôsa do ar, farmaceutico Eduar

contar, antes de tudo, com o ou não haviam conhecido ou- da Santos, proprietária da concei-
tuada «Farmácia Moderna»;pessoal suficiente para fazer tra preocupação além de seus
o sr, prof. Mário O. Goeldner;

runcíonar as máquinas. Além estudos ou os cuidados do lar; a srita. Maria Aparecida, filha do
disso seria necessário ímpôr a homens que em toda a sua vi- sr. dr. Antônio Acioli Carneiro;
esse pessoal o sacrifício de de- da nunca haviam pegado em a srita. Nelí. filha da sr. Newton

Macuco;sorganízar seus lares e sua vi- uma ferramenta, sairam des-
o sr' dr. Julio Titzmann;

da familiar, uma vez que as ses núcleos para trabalhar em a exma. sra. d. Maria de Olivei
fábricas teriam de ser instala- máquinas de alta precisão, ra Ramos;
das em pontos afastados con- produzindo o que se infere a exma. sra. Naír Sardá Linhurea

t d . d t t 1 d aspôao do &r. Hercinio R. Linhares;sideravelmente uns dos ou ros destes da os, ? o a e arma-l a IIrita. Maria de Lourdell Jacques;
para evitar tanto quanto pos- mentos produzidos pela Comu- o menino Joaquim Geraldo, filhi
sível os bombardeios do ínímí- nidade britânica, foram fabri- nho do sr. João Joaquim Rosa;
go. Era insolúvel esse proble- cados na Inglaterra cêrca de o sr. Nelson de Almeida Machado;

. . o sr. Erico Grumiché.ma? Talvez o fosse em uma 70%; 10% foi produzido em

guerra impopular. No conflito I antros países do Império e os "1_JanulIl
desencadeado pela Alemanha restantes 20% foram forneci- Paulo Mendonça
nazista, não havia, porém, pro- dos pelos Estados Unidos. Isso Encontro se nesta capital, o es'

blema nenhum que o povo assim resumido parece ser su- timado conterrâneo sr , Paulo Men
não auxiliasse a solucionar. ficiente para que se compreen- donça. chefe de máquinas da nos

Fez-se um apêlo aos homens da o valor inestimável da ener-
aa marinho mercçmte.

e às mulheres, e uns e outros gia do povo britânico posta ao

responderam com o maior en- serviço da causa da civilização
tusiasmo. Isso, entretanto aín- universal. (U. J. B.)

Rua Deodoro, 33 - Florianópolis.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - Cx. postal 139

VENDA SOB RECEITA MEDiCl�

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Vida de Luiz· . Carlos Prestes

I V-ida Social
AN1VERSARIOS

Jornalista Antônio Bees
Transcorre, nesta data. o 'n,i

versário natalício do noaso 'P '(. ,!l

do confrade, jornalista Antônio
Besso , diretor de «(O Albôr}), que
se edita na Laguna.

Sra. Luiza Rihl
Ocorre, hoje, o aniversário nata

lício da exma. sra. Luiza Rihl,
digna espôso do sr. Norberto Rihl.
diretor gerente da Cia. Telefônica
Catarinenlle.

ASSINATURAS
. Na Capital:

Ano Cr'
Semestre Cr$
Trimestre Cr$

I Mês Cr$

I
Número avulso CrI

No Intertor ;

IAno

I SemestreTrimestre

I
A" dí .tI nnnCJ08 me iante contr o.

I, OS originais, mesmo não puhlí-
caaos, não serão devolvidos.

I
-

I A direção nâo se responsabiliza
: pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Cr$ 80,00.
Cr' 45,00
Cr' 25,00

"ormado pela UniTeraida<!e de o.n.bn
Com prAtica noo hospltB.1a europeUJI

!ltlI.1ca r;uéd1ca em pr&!. pediatria, doen
... do IlUtema ne!"f'OIO, aparelho «entro

url:núlo do homem e da mulher
_.u_ T6c2too: DR. PAULO TAVABIIII
0uJr1O de Rad1ologla CUnlca com o da'

tanoel de "'breu C&mpanarlo (Il10 Pau
,� . E8peclallsslio em HIl'1ene e liaM.

"dbUca, pela UniTera1.dad<l do Rio de Ja·
eíro. - GabtnetG d. Raio X - 1Illect.r<>
uolilloartiifla cUnlca - lIetabollEno ba·
al - Soooacem Duodenal - <nblnete
te tüdoterapla - Laborat6rto de microa

<opia • a.ntll.M clln1ca. - Rua remando
'(achado. I. rOM UH. - rIor.IanóDOll8-

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

"ores preços sô na CASA MIS
�ILANEA -- RuoC. Mafra, 9

1llaiJ !

o "ELHOR VERMiFUGO
Of EFEiTO SEGURO
f INOFENSIVO AS

CR'ANÇAS r:

_"",.d#'l:;r?--·'-

Aos sofredores
Ora, L. GALHARDO-Ex

médico. do Centro Espírito
[.lUZ, Caridade e Amor, c.()

munica a mudança do seu

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

'oferecer os seu. préstimos
Escreva detalhadamen te
nome, idade, endereço e en

velope selado para a J'er,

posta.
APENAS Cr$ 3,00

Com essa ínfima quantia Vocé
está auxiliando o seu pro:omo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópolis.

(O Cavalheiro da Esperança)
por JORGE AMADO

LIVRARIA ROSA

UM GRANDE MILAGRE

Agradecimento e Missa
Etelvina Piazza
Filhas, genros e netos de Etelvina Piazza,
ainda consternados com li perda de sua ines
quecível mãe, sogra e avó, agr'adecem a tôdas
as pessoas amigas que lhe prestaram assistên

cia; aos que enviaram corôas, telegramas e cartões de pêsames
e a todos que a acompanharam à sua última morada.

Outrossim, cor.V dam para a missa de 70• dia, que será
rezada no dia 18, às 8 horas, na Igreja do Estreito, ficando ..

lhe, eternamente agradecidos. 8 vs. alto . 1

Falecimentos:
João Abrahan

Viajamlo ontem. via aérea, fa
leceu subitamente, ao chegar a

São Paulo. o e.timado conterrâ
neo IIr,' João Abrahan, antigo e

conceituado comerciante rieato
praça.
Sua morte foi muito serrtídc

nesta capital, onde éra geralmen
te estimado.
A' família enlutada opreserrtu

rnos lIentidas condolencias.

------

Conslrução Naval

S a n� Denol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS, (ALClO

ETC;
TONICO DO CEREBI![i

'fONICO DOS MUSCULD3
o. Pálido:. Dep.up.r.d�_,
E.gOl,dol, Anêmicos, M�
que cri�m Magrol, (rier.�
raquítiCII, ·,.ceb.rão I tO�1
ficGçiio garrlll do ofg,,"hm.�

Sa n�Oüin 01
Llc D.N.S.P. O' 199, da 1921

No (cEstalelro Scavone" na Laguna.
precisam.se carpinteiros para

construcão nava,l.

I R. H·'T!J9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Representaçõell Trans·porte. Maritimos; FerrO-

Consignações -- Conta Pr6pria viárioll, Radoviárioll, Aéreoll,
Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidentell do

2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pelllloai.,
CAIXA POSTAL, 117 ReaponlÍabilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico « B O S C O»
-

CONTRIBUA

I para a Caixa de Esmolas aos Indi�

I g-entes de Florianópolis.

I
VENOE-SE u�: ::�i:a
«Sanxonia». Tratar na barbea
ria Theodoro, rua N.unes Ma-·
chado, 5 v.·3

-

.�, ,& � ,& ���A/� tt !b���:�:?�:!t�J.��:��i��t�i.:�����·ii�; I,� •••�. I. í� ona e baratos, algodões, morins e aviamentos
para aUai':1tes, que recebe djretamente das

Imelhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dOI Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma
visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
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IndicadorMédicoSinollse da segunda
grande guerr

IV
1942 - dia 22 de agosto - crescente redução nos supri

a Brasil declara guerra à Ale- mentos de petróleo. Grande
manha e à Itália e rompe rela- parte da indústria que pode
ções diplomáticas com o Ja- ria estar fornecendo aviões de
pão. Dia 19 de novembro, dá- caça para a defesa da Alema
se uma contra-ofensiva russa, nha, dedicava-se então à pro
extendendo-se desde Voronez, dução de bombas voadoras.
atravéz de Stalingrado até Nos primeiros meses de 1944,
Mosdok, Caucásia e até Tuap- o Exército Vermelho recon

se, no Mar Negro. quista as cidades de Odessa,
1943 - 14-24 de janeiro - O Sebasrtopól e a Criméia.

presidente Roosevelt e o pri- Na Itália, em maio, o 8°
meiro m i n i s t r o Churcníll Exército britânico e o 5° Exér
acompanhados pelos chefes de cito norte-americano reagru
estado maior de seus países, pam-se e iniciam a orensiva
encontram-se perto de Casa contra a Linha Gustav. Nesse
Blanca, no norte da África. A mesmo mês verifica-se a queda
conferência foi chamada de de

.

Cassino. Dia 4 de junho
Reunião da Rendição Incondí- cáí.
cional. De abril a maio, verifi- Invasão da França - Dia 6
ca-se o assalrto final no norte de junho de 1944, fôrças alia
da África pelo 18° Grupo de .das sob o comando do general
exércitos sob o comando do Eisenhower desembarcam no

general Alexander. norte da França. Nêsse mês,
1941 - A Rumânia, a Hún- --------------------------

gria e a Finlândia, declaram
guerra à Rússia.
Algumas destacadas opera

ções anglo-americanas - 1943
- dia 27 de janeiro - primei
ro reíde da fôrca aérea dos
Eosrtados Unidos contra a Ale
manha. A RAF bombardeia
Essen e rompe a represa de
Mohne. Dia 10 de julho, verifi
ca-se a invasão da Sicília. Dia
25 de Julho Mussolini resigna,
o marechal Bodóglío torna-se
primeiro ministro. Dia 3 de se

tembro é assinada em Siracu-
-sa um armistício militar entre
as Nações Unidas e o governo
italiano. Nesse mesmo dia tro
pas britânicas e canadenses
do 8° exército, comandadas
pelo general Montgomery e

apoiada pelo poderio aéreo e

marítimo aliado atacam atra
véz do estreito de Messina e

desembarcam na Itália conti
nental. Dia 9 de setembro o 5°
Exército comandado pelo ge
neral Mark Clark desembarca
na área de Nápoles. Dia 11 de
setembro a marinha italiana
rende-se. Dia 27 Foggía é con-

quistada pelo 8° Exército. Dia
1 ° de outubro, Nápoles cáe.
Dia 4 de outubro a Córsega é
libertada. Dia 13 de outubro
de. 1943 a Itália declara guerra

etc à Alemanha. Dia 24 de janeiro
de 1944 o porto de Anzio écon
quistado.
Operações de bombardeio -

O bombardeio estratégico de
1944 teve como seu objetivo o

estabelecimento da suprema-
cia aérea aliada sôbre o conti
nente da Europa, a destruição
da capacidade do exército ale
mão de travar uma longa cam

panha terrestre defensiva e a

interrupção das comunicações
inimigas.
Os cinco primeiros meses de

1944 foram dominados, no que
se refere às operações milita
res, pela guarra no ar e pela
guerra na Rússia. O bombar
deio da Alemanha estava ga-
nhando terreno de maneira de
finitíva contra as tentativas
alemãs de reconstruir e subs-
tiuir os objetivos destruidos.
As fôrças aéreas com base na

Itália puderam tomar parte
nas operações dos "partisans"
nos Balcãs e no bombardeio
pesado de áreas a�é então fóra
do alcance da arma aérea alia
da - Viena, Lins, Budapeste,
Ploesti e Constanza comeca-
ram a tomar seu lugar mais
frequentemente entre as cida
des mencionadas nos comuni
cados sôbre operações aéreas,
ao mesmo tempo que os infor
mes r-ecebidos pelos aliados
ameE\.çavam a mostral' uma

",...,.�*-••w......-_••••...,.. .........
- ......-.--•••

-

• ._.'.-.-..-._...- •.•-.-.-•._......- ......._._.-.........:"J

DR. MARIO W'ENDHAUSEN
-

. HMplumado peia J'aculdallM Nac. de llec11clina da Un1Yel"llldad. do BruIl)
_.lJitertw <10 .l>ervlÇO <I. CUnioa J4�ca do Proressor Onaldo Ol1....u-., IIUid.1co do

Departamento d. Sadde
(Jl41liC4 ••um]..! - .ol&ltla.e hltera.. de adaltoa fi crlaJlçu. OON8ULTORIO

...niJD.NViA: R....·eU� 8cbmJdt Il_ otd - TeL 81.1. OON8ULTAS -- D... t8 ... 1,

DI. RUY PORTINHO DE MORAES,. Médico
-CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

CONUL f'oRIO: - Rua Santos Saraiva, 76, (defronte ao clu-
( 6 de Janeiro) -- ESTREITO.
CONSULTAS das j S ás 17 horas.

Re-sidêncía: - Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLrS

BIt ARMANnO liAWRIO DE ASSIS
8.nlçolf 4t Clínica Infantil da Ássistência Municipal • Bo.ptta,

de �.llridade

CUNtCA MmlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OO:N8U IJl'ottl0; ltna Nunes Mach'llo, 1 (Ed1f1clo 8. FrancJaco), lo.. 1.....

- C.on.ultCl8 dali 2 à.. 6 horCl.
RESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Medico - chefe do Sel"Viç, Je SUUl:s do Centro de Salld.

t>OtJiCAS DA PELE - SlFlLIS - AFECÇõES URO-GENlTAlS DE
A}lBt)S, UOS SEX()S - RA.lOS lNFRA-VER1\fELHOS E ULTRA-VIOLETA!:!

OUNS'LTAS: das 3 às ti h. - R. Felipe Schmidt, 4t1
ttES.: fi. Joínvíle, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
'Glinica médíco-eírúrgíca de Olhos - Ouvidos. Naciz - Garganta.
,Di a de. habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.

LTóRIO - Felipe Schruidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1239
"NeIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBlRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. POLYDOIW S. THIAGO
Clínica Médica em Geral

"EUJjas da
...
ccràção, puln:ões, fígado, estômago, i�;testill1os,

. '1'''� e aélRa.IS orgaos internos, de adultos e crtamças
GONSlJLTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16

\, tfo�•.;l.�L'l'AS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas
RMFilWNeIA: Av. 'I'rompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. A. Sjl�NTAELLA
(El}.A!,emadÓ péla Faculdade Nacional de Medicina da

W'-�t�Mlil\(ie do Brasil). �édico. por concurso do Serviço N9:
clt.al Ele Doenças MentaIS. Ex interno da Santa Casa de MI

�mê6rdi�, é H�§pital. Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te 'de sa1latário Rio de Janeiro na Capital Federal.

tLlNfeA MÉDICA -- DOENÇAS NERVOSAS
� Consultório: Edifício Amélia Neto

_,.;., Rua Ji'.elipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 l_lor�s :
Rest1!b:cià: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Flonanopolls.

DR. ARAUJO
ABsiatebte do Prof. &n50n, do Rio de Joeiro

ESPECIALISTA
'D9-mças e oper-ações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

ClruJ:gla xn04'ema d:à OUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da. bôca fendidos de nascença)

llIIMagoaeoPla, traquêoscopía, broncoscopia para retírada de corpos estranhos,
"

COSSlJLTAS: das 10 às 12 e da8 15 b 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.441

(AU;;itENTE)

DR. SETTE GUSMAO
'GHEl'<E 1)o.S SERVIÇOS DE TlSIO _"OGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00

HOSPITAL "'JERll:U RAMOS".
CUU0 �e· 'ape�felçO�1l1erito no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta
rl.lrlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno de

- .

SanatóriO de Santos, em Campos do Jordão,

CLúilÕA GfilRAJ. - DIAGNóSTICO PRECOCE .I!. TRATAMENTO. ESPECIALJ7..ADI
DAS DOENÇAR DO APARtllLHO RESPIRATóRIO.

OPERACÃO �E JACOBOEUS
CONSULTAS: b1àrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18

-

'RESID:mNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'l'el. U2.

. DR. 1\;1ADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

. ,. C\Jl"IIQ .. .4pell"felçoamento e l,oog!l Pritl.ca no Rio M Janetro

'ClUIUt\1JJrAJI - p� maaIlA:. AlarIam_te .... lO,30à..12 h.o à. tarde ezcepto a01

........ Ca••i,•• u II Ilora - OON"'�JLTOBIO: R.. .1010 ....to .. T. IIOlIra•• -

iJota.: 1:"1 _ Réal4bala: BaI! PrwI4eJlte eoat:lllho. ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
,

ClAQ6l,4 O.RAL· - ALTA CmURGIA - MOL1!lSTIA8 Di] Sil'NHORAS - rART�
• 'F�lldo pela Faculdade de Med1c!n.a d:!!.., Universidade de S:l.o Paulo, onde fo

...'fti". r v�rtos anos dI! Serviço (;�iCO do Prof. Al1pio Correia Neto.

", _ �,Hf!8· Wo estô':m.ago e "ias bUiaN.'·", illItestLnos delgado e grosso, tiróide, rLns

"';6':7:.:::"""- ":"'x1aa útero ovârl106 e trompas. Va:ricocefe, .h1d!l"ocele, variZes II! hérnia
." ......-. "" ""I.". CONSULTAS:
Ou .2'.. li horas à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa P!IIl"aiso). Tel. 1.698.
" RES'm�CIA: RIIla Esteves J11nior. 179; Tel. !147M

DR. ANTONIO MONIlDr,. Me.lon d'.vlla
QP,1I_�.:,i.�e,��� \tia•. 9rinc:U'ia. -- DoeI".-
11Q1 doa lnt�tin().. réto e anua

... Hunorroidila. Tratamento da
. "..... co'ite amebiana.
Fl.ioterapia -- l%)fra�vermelho I

ei,l\J.Wtl Vit9r Me�rell!lll, 28.
.

Al.ail. df,orlome.it.te ã. 11.30 h•.• ,

�,t�..d.� doa 16.p•• e;n diant.
, "'lli I VldoJ RGItlOI, 68.

-

fô"lt' 1007,

DE ARAGAO

0IrU'JIIII. •. ()rIQetiL VIbI_ • 0IrwIntII
Ce IOI'Ú. PUto. ••_.. c..........

CONSULTÓRIO: R. loao Pinto 7Did·
I.'1amentA du 1... 1'1 horU.�
CUI� AI*,,: ...... ,.,.

os aliados conquistam Bayeux,
consolidam as práias e c( (1-

quistam Cherburgo e Caen.
Bombas voadoras - Em JU

nho, dia 16 caêm sôbre a In

glaterra meridional, cêrca de
8,070 bombas voadoras. Dia 20
de julho verifica-se uma ten
tativa para assassinar Ri tler.
França - Durante os meses

de julho e agosto de 1944, li
bertação completa de Caen. O
3° Exército norte-americano
irrompe pelas linhas alemãs,
conquistando G r a n v i 11 e e

Avranches. É desfechada a

ofensiva britânica na área de
Caumont. Rennes é libertada.
Os americanos atingem o Loi
re. A península da Bretanha é

isolada, os alemães contra-ata
cam. Dia 12 de agosto os ale
mães se retiram da Normân
dia. (Continua)

E;ta é a verdadQ!
atos de todos os modelos e dos tipoS' mais

modernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance
I das SENHORAS e SENHo.RITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus ca1çados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros':_jRUA CONSELHEIRO MAFRA, 4l
......................................�...

NOVOS e
USADOS

Reduzidissimas as reservas de
açúcar nos EE. UU.
WASHINGTON - (8. I. H.)

- Referindo-se ao corte na ra
COMPRA e ção de açúcar, o Escritório de
VENDE Informações de Guerra disse
.• que as reservas de açúcar dos

, Idlen;Cl. por- Estados Unidos acham-se ago-, • tugue., espo- "1' I'
.:

" .

" nhol , francê., l'� rec uzrc issimas-. DIsse
_

------, inglê., e�. I
ainda qu: apenas 70 por C(;l�tO

R P· R l"� A' � da quanlldade de açucar UlS-
omance, oeaic , e IglClO, ,.laçClO,

I J"'1 .

Matemá�ica, Ef.ica, Química, Geo- porn \Te para o racionamento
100'ia, MinerCllogia, EngenhqriCl cio no amo passado será distribuí
vil, militar e naval, Carpintaria, da êste ano, e anunciou q11e a
Desenhe, Saneamento, ,MetCllurgia. ração máxima enlatada cairáli:Ietricidade; Rádio, Máquina.; Mo·
tores, Hidráulica, AlvenClria. Agri de vinte para quinze libras.
l:ulturCl, VeterináriCl. Contabilidade Além do mais, a nenhuma

Dicionário•. eto. etc. família, seja qual for o seu ta-
manho, será permitido receber
mais de I 20 libras de conser
vas (laces, contra o limite de
J nO libras em 1944. ,

Os suprtmeritos para os con
sumidores institucionais fo
ram reduzidos consideravel
mente, indicaildo-se que, de
seu lado, os consumidores in
dustriais podem esperar uma,

redução para o terceiro tr�-
mostre do ano, a partir de 10
de junho. (1059).

,

Confecções
de

Graváfas
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, S8

FLORIANÓPOLIS

Móveis

A SERVIDORA I

Bungalow
Vende· se o da rua Quintino

Bocaiuvl:I, 622, Estreito, que
dispõe de todo conforto. 3
quartos, banheiro, pias, bôa
àgua. Tratar no local.
.,_..._-_...-_- -

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

....- ....... -..�

VENDE-SE

Comprar, vender ou alugar
.6 na

ra maior organização no

ginero n..ta copitCll]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

4 serrClrias completas, devidamen.
te registro.dCl. no I. N. P., lendo 3
com qUOtClS para pinho e um�.
para canela. Negocio urgente,
Infor�.Q.iQ" nOlta r.do!<ãQe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Presente da Rússia à França o E!!��OVIAI�!!�!iVO
NOVA IORQUE, 9 (INS) - A agência soviética 'I'ass Porto Alegre 11 (A. N.) -

anunciou hoje que os aviões e canhões usados pelo regimento Como vem faze�do todos os

de aviação francês "Normandia" que combateu junto aos rus-
I
anos, a Liga de Defesa Nacio

sos contra a Alemanha, foram presenteados à Fôrça Aérea nal promoverá em setembro
Francesa, .como um gesto ide amizade. próximo a maior Maratona já

realizada no mundo, com a

sua tradicional "Corrida do

Fôgo Simbólico". Este ano o

facho será acêso em Monte
! Castelo, no Estado do Rio
Grante do Norte. Caso, porém,
não seja possível realizar a

corrida de revezamento, tradi
cionalmente feita, o Fôgo Sim
bólico

-

será transportado de
avião.

RITZ Hoje, 3a.-feira, às
17 e 19.30 horas

Setllõet das Moças
Errol Flvnn, Olivia de Havilland.
Ronald Reegan e Halan Hale em:

A ESTRADA DA SANTA FÉ
Cem milha. entre perigo� e cem

perigos na última milha!
Um tumultucse capitulo historico!
Bravura, heroísmo e .ensações ....

Impr6prio até 10 anos

No programa:
Car;lpos de Giotacazes - DFB
Preços Cr$ l,20. 1,80 e 2,40

Rio, 11 (E.) - O Departa-lROXY Hoje, 3", feira, às
-nento Administrativo do Ser- 19.30 horas

VI.'ço PÚbl. ico submeteu ao che-! Err<:l Flynn , P�ul Lukal. Jean
fp do Gt'vÉ'rnc uma exposição Sulhvam e Luclle Wahon em:

. , TRES DIAS DE VIDA
de motivos sobre a aposentado- Um ofereceu a vida e o outro a

ria de funcionários interinos. paz de elpirito para resgatar CGm

Baseando-se nessa exposição, i�OCeA}el!
o presidente da República re- Impr6prlo 0:9 14 anol

. 'Rep. Folha Canoca n. 54' DFB
C'E'ntemente, assmou O decreto Notícias do Dia - Jornal
7.615, que cOIliCede aposentado- Preço. Cr$ 3.60, 9 240

ria ao funcioná�'io interino,
nos casos dos itens II, III e IV
do Estatuto dos 11'uncionários
Públicos.

Florianópolis 12 de Junho de 1945

A reconstrução de Lídice
LONDRES, 11 (United Press) - A emissora de Praga

anunciou a concorrência para a reconstução de Lidice foi
aberta, tomando parte na mesma arquitetos tchecos e eslavos.
Encarregou-se de examinar os trabalhos o Conselho Nacional
da Bohemia.

VEICULaS ..BRITAJliICOS-ANFIBIOS. Fotografia
colhida durante urna dernonstração de veí

culos anfíbios no continente. (BN.S.),

Líbertaçãe de presos políticos
BUENOS AIRES, 11 (U. P.) - Q govêrno argentino resol

"eu por em liberdade toelos os presos políticos e os detidos

"por motivos de doutrtna social", exceto os agitadores da ex

trema-eaquerda, os quais continuarão à disposição do presi
dente da República".

Essa informação foi fornecida hoje, pelo chefe de polícia
federal.

Comercial de FlorianópolisAssocia�ão
Posse da nlOva Diretoria

De conformidade com os Estatutos, são convocados 0'

senhores sócios da Associação Comercial de Florianópolis par a

a sessão de Assembléia Geral Ordinária, que terá lugar no pró
ximo dia 13 de junho corrente, às 19,30 horas. na séde social
e que por motivo de fôrça maior deixou de se realizar na da-

ta regulamentar de ]3 de maio. r

.Não havendo número leg<tt!/âquela hora, far se á nova

chamada para meia hora mais tarde, quaqao luncionará a As

sembléia com qualquer número de sócios.

Florianópolis, 6 de junho de 1945.
At1 tôriio B. Pereira, secretário.

No bar e no IM
KNOr

não deve faltar
Desmentido
categórico

São Paulo, 11 (A. N.) -- A

Comissão Executiva do Parti
do 80chl Brasileiro publicou
uma nota na qual desmonte
catf'gór:ramellte as notícias
propaladas de sua fiHação às

tôrc IS que apoiam o brígadel
ro Eduardo Gomes.

Aposentadoria para
os funcionários
interinos

Vencimentos de Pref. Munidpal
Já foi ultimado o estudo do ou

mento dos vencimentos da todos os

funcionários da Prefeitura Muni

cipal de São Paulo, melhoria que,

alllim, atingirá 011 efetivos e ext ro

numerarios. Segundo informações
colhidas pela repor-tagem, foram
reunidos em 4 tabelas as sugell

tõeii apresentadalll pelol diretores
do. divertol Departamentol e fun
didal numa só, a qual foi apre'

sentado segunda. feira ao prefeito
Prute. Maia.

MASSINHA DEIXOU O VAS
CO

Rio, 11 (E.) - A C. B. D.
concedeu as transferências de IMassinha, do Vasco, para o

Grêmio Porto-alegrense; Dal
mar, do São Critóvão, para o

E. C. Juiz de Fóra; Clodoaldo,
do Bonsucesso, para a A. A.
Vale do Rio Doce, da Federa

ção Espíritcssantense.

VASCO x S. PAULO
Rio, 11 (E.) - A C. B. D.

concedeu licença para a realí

zação do jogo amistoso Vasco x

São Paulo, nesta capital, no

dia 20.
Rio, 11 (E.) - Há no cam

peonato paulista, entre os pri
meiro e segundo turnos, um

período de inatividade de, pe
lo menos, quinze dias. Habi

tualmente, êsse lapso de tempo
tem sido aproveitado pela Fe

deração Paulista para a reali

zação da disputa da "Taça Ci
dade de São Paulo" entre cs

três "grandes", Coríntíans,
Palmeiras e São Paulo. Como

porém, êste ano, essa disputa
foi antecipada para antes do

campeonato, as datas ficaram

livres, desejando por isto, os

clubes paulistas utilizarem-nas

para a efetivação de amistosos
entre si e interestaduais. As
sim é que o Palmeiras vem de
se dirigir ao Vasco, convida-i
do-o para a realização de dois

prélios .amístosos, sendo um

resta capital e outro em Hão
"aulo, após o dia 20.
O Vasco, segundo informou

seu diretor de futebóI, Rufino
Ferreira, respondeu aceitando
o convite mas tão somente pa
ra um encontro, o desta capi
tal, não lhe sendo possível ir
a São Paulo. Estamos, assim,
às vésperas de um grande cho

que, reunindo o campeão pau
lista e o líder invicto do Tor
neio Municipal.

• Amanhã, no Ritz, às 17 e 19,30
horas, Marlene Diet:rich. John Way

ne e Randolph Scot em:
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Monumental] parada
BERLIM,l1 (U. P.) - Monumental parada - >8 "Grande

Parada Interaliada da Vitória" - se realizará nesta capital,
logo que cheguem os contíngeaites militares dos Aliados oci
dentais para se juntarem ao Exército Vermelho - declararam
autorídades sovíétícas daqui.

'

Os russos já construíram, bem no centro doe Berlim, um

colossal arco de triunfo e de saudação com os retratos de
Churchíll, Roosevelt e Strulin.

al:ada

são O uruco r'emedio eficaz'
para evitar e tratar

O s ROUQUIDÕES, os CATARROS
os DORES DE GARGANTA

Previsto o a.ple
emprego do ril�i.
portatil

Em visita ao

«O Estado-
Concederarn-nos, ontem, o

o prazer de suas vísitas os

st:s, William J. C. Egan e

Henry Hogg, Encarregados do
Serviço de Imprensa dos Es
critórios de Assuntos Inter
Americanos para o Brasil,
com séde no Rio de Janeiro,
Os ilustres visitantes. na

agreâevel palestra que corres

co mantiverem , demonstra,
ram suas impressões colhi
das pelos Estados. que. per
correm, as quais, disseram
nos, foram as mais a�radÓi
veis possiveis.

Washington - (S. I. H.) - O
aparelho "walkie-talkie ", que é
um rádio leve de curto raio de

ação e poriatH> e é tamhérn uni

fator de importância vital nas co

municações, em todas as operaçôes
de guerra, será amplamente em

pregado pelos C·tVI·S ll� éra do

após guerra. O engenheiro � rá-
dio E. K. Jetrs, um dos sete enesr
regados da "Federal Cornmunica
tions Connnisseon " dos Estados

Unidos, .. previu recentemente aqu:.\:'''':'_
que os aparelhos "walkie-talkie"
'serã'o par-ticular-mento valiosos nas

áreas rurais e nas pequenas comu

nidades onde {IS instalações tele
Iônicas e tel.egráofieas 111uitas vezes

nãc são disponíveis. Os residentes
das pequenas cidades, acrescentou
Me, poderão uti.lizar -o rádio pata
as comunicações de transmissão e

recepção em um rádio com alcan-
ce de quinze milhas. Todavia, sa

lientou ele, o raio de comunicações
dos aparelhos "walkie-talkie " será
limitaria mas grande-s cidades devi-
do ao fato dos e-dj.fkio.� obstruí-
nem a rola das ondas do rádio.
(1172).

o PRECEITO DO DIA

CAUSAS PIVERSAS. TRATAMEN·
TOS DIFERENTF.S

O intelltino pode deixar de fun
ciol1ar por dois motivai; suai po
redes e.tão relaxadal (preguiça
intestinal) ou lIle contraem tão
fortemente que não conseguem
movimet'J,tar·le. Em ornbos os co'

101. a cottseqüência é a mesma: o

intestino deixo de e",vasiar·.e. En
tretanto, porque a. causas lãc
diferentes, o tratamento nem sern

pre pode ser o meamo.

Para trateI' a pri.ão de ventre,
não liga ccnsehes de qualquer
pessoa) procure um médico. SNES.

Receberam gasolina
por via aérea

Os comerciários do Recife
Informam do R.ci�e que ,.. 0.0-

merciários em geral pleitetuott\ O
aumento' de quarenta por cento
no. lIolários, ficando o .Dunto
em ettudo paIca dirigent.. dêd.
órgão de clallle.

WASHINGTON - (S. L H.)
As Fôrças lUecanizadas

Aliadas no Inteníor da Alema
nha receberam gasolina pOT
via aérea. Nas duas primeiras
semanas do mês de abril, os

aviões de transportes do Exér
cito transportaram 7.5 mi
lhões de galões de combustível
para os depósitos avançados
no coração elo Reich. Consti
tuiu um "record " o transpor
te de 750.000 galões por ar cêr
oa de 2.000 aparelhos num

único dia, e esta quan,tidade de
gasolina representa mais do
que a·s exigê,ncias de um dia
por parte de cinco divisões
bUn.dadas, e mais do que um

terço do CO,nsumo médIo diá
rio dos Estados Unidos.

As autoridades em petróleo
dos Estados Unidos insistem
em que, com o fim .da guerra
na Earopa, os civís norte-ame
ricanos não, receberão mais do
que um aumento de 25 por cen
to em sua ração de gasolina, o
que significa cerca de sete mi
lhas a mais de percurso por
S'emal,la para os possuidol'es do
cartão "A'I .. (1099),

F"'ACOS •

AMEM'ICOS
TOMEM

fmbl CIusttIi
"SlLVEIBA"

Gr.nde .,...

A "educão da «sema·
na inglesa» ...
Noticiam da capital peraam .. ::s;

bucana que foi revogada a' ado:-c�" I

ção da «semans ingle6a., sen�"
-

do adotada, em seu lugar. 8

«semana do Recife., com o rei
nício do trabalho no' comérciuI
nas segundas· feiras. às 13 ho-
ras. De acôrdo com a rew)u'
ção, o comercio voltou a abrir·
se aos sabados.

CONTltlBlTA
para a Caiu àe Eslllólas aos Indi
gentes de Florialtópi)1i&.

VfNO·I-SI) ,um. máquina
D D de costura

<SanxonialD. Tratar na barbea
ria Theodoro, rua Nunes 'Ma-

,
chadCl, S v. J

... -�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


