
Imi � r�i�i ou um � i o o r��i
WASHINGTON, 12 (U. P.) O COMITÊ DE REGULAMENTOS DA CÂMARA REJE ITOU HOJE UM PEDIDO DO PRESIDENM
TE TRUMAN� NO SENTIDO DE QUE SE PERMITA AOS DEPUTADOS DISCUTIHEM A LEI� QUE ESTABELECE A COMIS

. SÃO PERMANENTE DE PROJETOS EQUITATIVOS NOS EMPREGOS. A PROPóSIT O, O PRESIDENTE DESSE COMITÊ [OR.
CLAROU QUE TAL RESOLUÇÃO NÃO IMPEDE AÇÕES FUTURAS SôBRE O PROJ ETO DE LEI PEDIDO POR TRUMAN, M�S

AGORA, NADA PODERÁ SER FEITO EM RElAÇÃO A ESSE ASSUNTO.

,rUllO

S. FRANCISCO, 12 (U. P.) - O govêrno japonês adotou,
hoje, uma série dermedídas ditatoriais. que indicam 'claramen
te seu temor de que as ilhas metropolitanas do Império de Hl
rohít o sejam invadidas pelas tôrcas norte-americanas.

� � � .�'I'
.

S. FRANCISCO, 12; (U ..P.) --:- A rádio de Tóquio anunüiã
que "o Japão está correndo o perigo de ser invadido. Em CaiSO

de desembarque das fôrças' inimigas em nosso solo, o govêrno
convocará imediatamente ás mulheres de 17 a 30 anos para o

serviço mílícar bem como todos os civis de 15 a 60 anos de
idade" .

Guam, 12 (U. P.) - POd€f0-
sas formações de super-forta
lezas voadoras devastaram,
hoje, pelo menos cinco objeti
vos nipônicos na ilha de Hons
hu. A emissora nipônica reve

lou que a aviação americana
bombardeou intensamente a

Coréa meridional. Calcula-se
que nos "raids" de hoje parti-

.

ciparam umas 300 super-for
talezas voadoras.

Serão remetidos por iI
aviões da FAB i

Rio, 12 (A. N.) - o Minis
tro José Linhares, presidente
do Tribunal Superior Eleitoral,
entendeu-se, ôntem, com o

Ministro da Aeronáutica, para
a remessa do material de alis
tamento em aviões da FAB,
destinado às regiões mais lon�
gíquas do pÇl,ls.

A BATALHA DE DKINAVW'I
O GUAM, 12 (U. P.) - A bataãha de Okinawa está prestes

a finalizar de um momento para outro, segundo informam Id:'S

pachos da frente. Os japoneses sofreram, em 71 dias de com

bates, 67.703 baixas, somente no que se refere ao número de
'nortes.

•
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GUAM, 12 (U. P.) - Foi captada uma notícia da emisso
ra japonsa segundo a qual grande quantidade de navios de
guerra e embarcações de desembarque norte-americanos estão
sendo concentradas no extremo elo sul de Okinawa.

* * *

mara dos Deputados de Tóquio - segundo informa a emisso
ra nípôníca - um projeto de lei pelo qual o Parlamento japo
nês depõe todas as suas arríbuíções em mãos do govêrno do

" almirante Suzlk.

GUAM, 12 (U. P.) - A emissora anunciou que norte-ame
rícanos desembarcaram reforços em l\'finotoga, pequeno porto
na costa sudoeste de Okinawa. Disse ainda a referida infor
mante que "os estadunielenses empreenderam o ataque geral
contra as posições nipônicas naquela ilha. "Somente seis [apo
neses, exgotados pela fadiga e pela falta de alimentação, acei
taram a oferta de rendição feita pelo general Buckner. ° resto
da guarnição, calculada em uns 10 mil homens, optou pelo
prosseguimento da resistência. Neste momento, os norte-ame

Rio, 12 (A. N.) - O Minis- ricanos realizam um vigoroso ataque frontal contra as posi-
tro da Justiça recebeu ôntem ções nipônicas na cadeia de montanhas de Yaju Dake.

.

uma delegação do Partido

ITrabalhista Brasileiro, que foi Apresentaram-se mais onzefazer entrega ao sr. Agamenon
Magalhães dos estatutos do deseperecídos da fEBPartido, falando nessa ocasião
um dos seus diretores. Rio, 12 (A. N.) - Comuni-Ique nrn dêles, de nome Elíssn

cam de Washington que um Oliveira, de São Paulo, foi
despacho duma cidade ítallana l
anunciou que onze soldados da c,ondécorado aCOll1 a Cruz de

Fôrça Expedicionária Brasí- Combate de 1 _ classe. Acham

leira, considerados desapare- se, entretanto, ainda na lista

Rio, 12 (A. N.) _ O Presi- cidos, estão salvos e sãos. elos desaparecidos trinta e qua

dente da República assinou os
Acre3cellta o mesmo despaeho troo 8011ados brasileiros.

Acaloradas
.

discussões ��g�i�;=�d����t���c���r�v��= Duas unidades belgas disputam a glória
S. FRANCISCO, 12 (U. P.) - A rádio de Tóquio deixa en- gulamsnto do Serviço de Pra- BRUXELAS, junho (Interaliado) - Duas unidades bel-

trever que na capital do Japão os ânimos estão fervendo por- tic:.�em dQ� Portos,
_ C?stas, gas disputam. a gl?ria de haver.em sido as prtmeíras a atra-i

quanto na Dieta estão sendo realizadas acaloradas discussões. Lal:>o.a,� e RlOS navegavats do vessar o Reno. Ate agora acredltava-�e �ue os �rllnelr�s sol

Os deputados querem manter, a todo custo, seus poderes legis- Brasíl ; aprovando o �egula- d3!�oS belgas alcançaram a margem direita do no alemão, na
lativos e o govêrno de Suzuki exige assumir o contrôle impla- mento par�.a conce�sao de noite de 24 par:_a 25 de março. Acaba-se de revelar no entant_o
cavel e absoluto ele todas as questões nipônicas "em vista da medalhas milltares, criadas na que um batalhão belga se encontrava entre as tropas arnerr-

.

inêucia da invasão". 1:i'EB pelo decreto-lei n. 7.451; canas que cruzaram o Reno a 11 ele março pela ponte captu-nni .

der.aproprrando vários imóveis rada intacta aos alemães em Remagen.

PROXIMO A SHANGA·I nas ruas Visconde da GaVCE\. e --'--,-

•..

..

�e����'çio°l��e�ian�ec��sál��� Voltou ao. poder para g.u_iar Q Canadá
Chung-King, 12 (U. P.) - As apenas de Changai, ao sul e a mento e melhoramento do cdi- A

Ottawa, 12 (U. P.) - O go- na� e�elçoes d� ontem, amr::la
tropas chinesas recapíturaram 110 milhas já ao norte de Fu- fício do Ministério d E _I _

verno de Guerra do sr. Mac- maioria no Parlamento. Entre-

Futing, na província de Fu- chow, o grande porto do Tra- rior.
o xte

kenzie King, voltou ao poder tanto, observa-se que as con-

kien. A libertação dessa cidade tado, recentemente capturado, para guiar o Canadá atravéz quistas da oposição vieram en-

coloca as fôrças chinesas, que pelos chineses - anuncia o O -.. dos meandros do conflito no frequecer a posição King, sen-
avancam velozmente ao longo comunicado oficial de hoje do primeirO Pacífico e reconduzir o país a do que dois dos seus ministros
da costa léste, a 280 milhas alto comando chinês.

..

I I paz. foram derrotados na tentativa
, .

Y' k h
_ )orna ivre ? partido .liberal do priI?eiro de conseguirem lugares 1.la...

cá-

Alvos: Tóquio a o o ama B:3,v:'iu����;gi���)aNB�,D:�r�:bx;;;�co�;;;; fábrica de morte
GUAM, 12 (U_ P.) -_ A emissora japonesa anuncia que anunciou que foi publicado o I .

.
.

. .. " .,

grandes formações de super-fortalezas voadoras norte-amerí- primeiro jornal livre em 'I'ríes-] _ LOND��S.' JUn�10 (In.tel�llado) ,- t.Se.��ll1do Ullla,1l1drll�-_,(
canas atacaram objetivos militares nipônicos nas zonas de Tó- te, em seguida a assinatura do ça? �de V��sovla,. fOI desc�belta .outra fábrlca .de mOI te muna

quio e Yokohama. Entre os objetivos atacados figuram as fá- acôrdo de Belgrado pnsao militar que os nazistas tinham na capital polonesa. °
brícas de aviões Hitachi, em Chiva, a 30 quilômetros a sudeste

.

ministro da Justiça momeou uma comissão para investigar as

de Tóquio. 4pr.esentaram-se ruinas de dois tornos crematórios onde foram encontradas
cinzas humanas.

Regressaram os delegados da Síria e do Líbano
Beirute, 12 (U. P.) -r-r- Os mania, tendo como único ob-. tretanto assegurou que se che

delegados da Síria·' e Líbano jetívo a consecução total das; gou a um acôrdo sôbre todos
regressaram depois de terem direitos daqueles dois países. I os assuntos debatidos". O de
participado da reunião da Liga O primeiro ministro libanês ao I legado sírio afirmou que a

Árabe, no cairo. E manifesta- 'saltar do avião declarou que
I
Síria e o Líbano contam com a ! .:

ram que todos os países árabes "as decisões da Liga Árabe ain-! completa colaboração de todos
trabalharam em perfeita har- da não. serão divulgadas. En-: os demais Estados árabes.

GUAM, 12 (U. P.) - A emissora de Tóquio informou que
a guarnição japonesa de Okínawa está sendo, abastecida com

armas e alimentos pela fôrça aérea mípõuíca. Tal fato impli
ca em admitir que a frota norte-americana está dominando
completamente as águas daquela ínsula distante não alguma
centenas de quilômetros do território metropolitano japonês.

� "" tifo
.

COM TODO PODER Recebeu OS. esta tu-
S. FRANCISCO, 12 (D. P.) - Foi dada entrada na Câ- tos do Partido

T. Brasileiro
• " • .,. .� i{1 :

�

� �n{Qij[;
s. FRANCISCO, 12 (D. P.) - Shimada, porta-voz da Dieta

japonesa, fez declarações sôbre as novas atribuições concedi
das ao gabinete japonês. E disse que "os plenos poderes deve
rão ser empregados de tal forma que a agitação. popular não

degenere em revolução, mas que, contribua para a sincera

colaboração do povo com o govêrno". Segundo Shimada, "as
leis de exceção aprovadas pela Dieta de caráter de cmergên
cia, (para fazer frente a situação ainda mais grave do. que a

que atualmente o país 31traves&a. Instou ainda Shímada para

que a aplicação dessas leis seja muito cuidadosa, afim-de que
não sobrevenha ° fracasso.

Decretos assinados
pela preso da
República

temor da invasão e�o,��r�eJ�� o Consu-
lado do Brasil em Merselha,
comunicou ao Mínístérío das
Relações Exteriores, que se

apresentaram ali, em perfeitas
condições de saúde, um tenen
te e 25 soldados brasileiros, li
bertados de um campo de con

centração alemão.

300 B-29 NO ATAQUEo

hoje
O· d d

.

I
-

d 295
· WASHINGTON, 12 (U. P.) - o presidente Truman fala-

r ena a a exn�1 sao e nazl·s rá, amanhã, sôbre assuntos internacionais, baseado no relató-.

_

. p.U ..

..

.

.,. rio que receber de Harry Hopkins sôbre suas conferências
ZURICH, 12· (INS) -- A rádio Suiça anunciou que' o go- com o marechal Stalin. Foi o que divulgou, hoje, o secretário

vêrno ordenou a expulsão de 295 alemães, desde a época da'l da !Jas!l- Bran�a, sr., Ch�rl,es Ross. A declaração de Truman
l�ndiçio do Reic.hl

•
'sera feIta aos Jornahstas as 10130 horas da manhª.

Truman falará

. ... _--!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comércio e Aeências -�� Teleg.: «PRIMUS»
MATRIZ:

Rua Joãe Pinto, 13
Caixa Postal, 37
Telefones 1'500-1658 .

FLORIANÓPOLIS

rlLIAL :

Rua -Mar·e,ch.al Floriae& s/a.
(Edificie pró,rio)

CRESCIUMA

e Distribuidores gerais a8 Estado,:
Colgate Palmolive Peet Co., Ltd.
Indústrias Filizola S. A.

Agenles gerais no Estado:
Equipamentos Warne do Brasil/ S. A.
Equitativa· Terrestres, Acidentes e Transportes 8. 4.

Distribuidores e agentes em diversasmunicípios:
Dilete Safety Razor of Brasil .'

-

, The Dunlop Pneumatic Tyre VOe (8.4.) Ldt.
Atalpia - Companhia de Seguros Gerais

Vendem, díreíomente das fábricas':
Máquinas de escrever BOYAJj
Máquinas de calcular BURROU8HS
Canetas Parker - Instrumento� cirúrgicos
Microscópios - Raios X
Bombas de gasolina - Acessórios e peças p-ara postos d·e 'serv:jço
Fitas isolantes SALASEM - Tecidos em geral - Meia.s .

Botões - Escovas para dent�8 e cabelo
PerfuDlaria em geral - Bebidas nacionais e estrangeiras

. Pneus e câmaras DUNLOP - Charutos - Berva mate
Tecidos de malha - Fios elétricos

Agentes em Florianópolis dos Serviças Aéreos CRUZEIRO DO SUL, Lida.
.

,

Sub-agentes nos principais municípios do Estado

-

•

I

0,.
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DR. RUY PORTINHO DE Ai6RAES ,. Médico
CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

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

CONSULTAS das 15 ás 17 horas.
ee_·

Residência: - Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIS
1--------------

DR. ARMANDO VAUR10 DE ASSIS 'A �ultura é a úlica
Boapltp defesa dos homens

1••� e dos povos
Mário Pinto Serva

(Exclusividade do CEC para
'O Estado").
Já na história da Grécia ve

mos o mito de Prometeu, o he
róe da cultura, que roubou aos

dêuses o fogo, e foi libertado

por Hércules. Precisamos na
.

I
história nacional um novo

Prometeu que entregue ao
I nosso povo o facho do saber, a
única defesa dos homens e

dos povos. E isso para não fi
carmos como a Espanha, há
séculos, oferecendo o triste es

petáculo, que conta Unamuno,

I
de cidades e cidades, que são
verdadeiros cer_nitérios de, ho
mens e em cujas ruas so se

II encontram mendigos e frades.
Porque a triste verdade é que

I
temos no Brasil inteiro 70 %
de menores sem escolas. No

I entanto, si todos os 1.500 pre
. feitos municipais decretassem
e realisassem a extinção do
analfabetismo, o mal estaria
liquidado instantânea e com

. oletamente. Já podíamos estar

I' �om esse analfabetismo e�in-
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina dI'. LO há uns vinte anos e não o

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na·' entamos siquer. Porque o

ci6Jaal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi .malfabetismo é a cegueira
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten mental. E temos no Brasil

te do sanatório Rio de Janeiro na Capltal Federal. trinta milhões de c;égos men-

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS I
tais. O último Boletim do Mi-

- Consultório: Edifício Amélia Neto nistério das Relações EXiterio-
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas - res revela nesse sentido COl".. -

Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis. sas assombrosos. Porque ainda
não se decretou, por lei fede
ral, a extinção do analfabetis
mo? Bastava uma penada. Bas
tava que todos os govêrnos es

taduais e muni,cipais o decre
tassem e o realisassem, força

estranhos. et< dos a isso por Ul;na lei federal
JU naCional, de salvação públi
ca. Com soldados iletrados,
nenhum país se defende. A
China com 500 milhões de ha
bitantes, por ter um po'vo
com 90 r.t" de iletrados, só é

I agora salva do Japão, graças

"
aos inglêses e americanos, q�ecom sua soberba e potente cul

I tura, dominam o mundo in-
teiro! E basta alfabetisar o po
vo brasileiro. Todos alfatetisa
dos, se estabelece no Brasil in
tsiro uma intensa troca de

I Idéias, todos procuram ilus
trar-se, o povo inteiro lê jor
nais e se interessa por todos os

w-_·.-__..._-....-_....r...._-..-_-........_·._."._-_·.-."'.-._.·_·_v..I'_._.•.•-_.•-.-...._.,.,......_-•. -.-......-_..._...

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DIplomado pela Faculdade Nac. de lleUic1na oa t:'::l1Terlldarllt do BralJ1l)

IIIIt-Interno do Servlço 11., CUn1ca M�cl!. do Pi'ofesfI!)r OliYaldo Ollydra. m6d1co íl{'

Departamento de Sll.Ilde
CLINIC4 .l!IDW4 - lI:.I.olblttaa Últer.... de Ildulw!I e Cl!1ançaa. CONSULTORIO

• &rc8ID:IlNCIA: R.... ll'eDpe 8cbm1é:t a. 18 - TeL iUI. OONSULTAS -- Du 18 .", UI.

DOI Serviços de Clínica Infanttl da ÂEsisiênda Municipal Q

de Caridade

CUNICA MtDlCA lJ[ CRIANÇAS E ADULTOS
OONSULTóRIO: Rua Ntmes M"chado, 1 (Edifício S. Pr-anclsoo) , t....

Consultas das 2 às 6 h"rali
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Slfi11s do Centro fie Saúde

DOE�ÇAS DA PELE - S1FILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXüS - HAlOS INPRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA'

CONSlIILTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 48
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD.A
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nartz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schrnidt. 8. Das 14 às 18 horas, Fone 12M:
RESInENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

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

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

H
.

I "11."'. J C t"ospita nIIgue ou O

iBlRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. POIJynOIW S. THIAGO
Clínica JUMica em Geral

.

Deenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
ri"ns e demais órgãos internos, de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
CQNSULTAS DIARIAMENTE: elas 15 ás 18 horas

RIDSIDENCIA: Av, Trompowski, 62 -- Fone Manual 766

DR. A. S,ANTAELLA

DR. ARAUJO
assistente do Prof. Sanson, do Rio de Jueiro

ESPECIALISTA
Doe,lÇas e operaçOes c'.os OLHOS. OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA

CIrurgia moderna da GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)
IlsOfagoscopla, traqueoscopia. broncoscopia para retirada dt> corpos

CONSULT ..\S: das 10 à. 12 e da. 15 às 18 horas
Rua Vitor Mell'ele.. 24 - Fone: 1.441

(AU.$ENTE)

DR. SETTE GUSMÃO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TTS,OLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPlTAL ""E'l:iW RAl'IIOS".
Curw de aperfeiçoamento no Hospital S�o Lujz G.onzaga, de S!l.C' Paulo - ElC-e8«

g1árlo do Instituto "Clemente Ferreira". de S80 Pnu'o - Ex-médico interno d
Sanatório de Santo,. em Campos do Jordão,

CLtNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE jj; TRATA�lEX1'O ESPIi:CIAI,IZAD(
DAS DOENÇAS DO APAR1l:LHO RESP!RATóRIO.

OPERACÃO nE �'ACOBOEUS
OONSULTAS: Diàriamente. das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. lE

RESID:€NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - TeI. 742.

MADEIRA NEVESDR.
'81édico especialida em DOENÇAS DOS OLHOS

C'uno ft AD',rfetcoamento e [.onga Prll·��.a 110 Rio Ge Jane'!'«)

OO1'8ULT48 - FeJa ·maJlhA: dJarlammit0 das 10,30à.. 12 h.; à tarde excepto ao.
MbadOll. d.. 1.,18 u '-II boru - CONSULTóRIO: R.. ,JoAo Pt.to II. 7. ao_rad" -

....e: 1."1 - BNIde�cta: B.. PrMid_t. Coatlllho, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GIilRA1, - ALTA CIRURG.IA - MOLlllSTIAS DE SENHORAS - FARTOS

Formado pel�, .Faculdade de Medicin!i ,da Universida� de São Paúlo, onde fo'
Assistente por váriOS anos do Serviço ClfUJrg1co do Proi. AlipJo CorreIa Neto.
Clrurglia do eE,tômago e vias biliares, intestinos celgado e grosso, I.lrólde, rIns.

próstata bexiga, útero. ovários e trompas. Variooce1e. hidrrocele. varizes .. hérnia
.

CONSULTAS:
OU :& u � ht@ras, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Caaa Paralw). Tel. Ui98.

RESID�NCIA: RUJa ,i;steves Júnior. 119; Te!. M764

Dr. Nêwton DR. ANTOMO MONIZ I
DE ARAGAO I

I

d'.vUa
Operaçõ!!,1 -. Vias Urinaria.·- Do(!.1-
ça. do'. intestinos. réto e anuI!

-- Heroorroidall. Tratamento de
colite ameb.iana.

Fi.i(oterapia -- Infra-vermelho I

CCjlNult: Vitor Meireles, 28.

Aten,e
diariamente à. 11.30 h•. "

la arde, da. 16 hl. em diante
Ruld I Vida1 Ramol, 66.

fÔ"I. IOa�,

0Ir1RrsIa • OJ1o.-&L Vlmlea e VIrrarSIa
to toráI. l1'artoe • 4_... Ce 1IIeÜOrv..

CONSULTÓRIO; R, João Pinto 7 md·
!'lamente da 11 la 17 'cru. RIIlI1DO.
CIA,; �w llTI'!!IJ. 1!9 �C'U fI).

"::::: s::t:�:romiSS�. a ,I Fruur"••• Ornam.nt.i•.

LIVRARI O A

I
Peçam Catálogo ilustrado.

4 R S li LEOPOLDO SElDEL

RU;I��.:�:;ii'33 1 C.O.f.U.P.,á•.
--1-o.y-.-....:2

Livros novos e usados,

I SI IIRA::d.di:�:::�:�:: ..�. =�f��H� F:.1:� :EX.!. �"=�!I!
obras editadas no BrEísil de", e estará contrIbuindo iJara dentaduras. pa.ritn em

que êle tome· mals um pouco

louro
ou palacril. COAltrto

de leite, tenha melhores medi. dentaduras ém 2 aeras
camentos, maIs co.fôrto ]lO apeDas.
leito de sofrImento, ete.

ete...,
CGMSTA"'lNO SERRATINi

(C"PIlla de H_a.liad. Rua Du'arte Setiutel 11
do HOJ,ltll •• (lvl.H')'. _ _1!IItI!iI

r

ODIN

�.
lH E RECOMENDA

LOIlIRI'l F€RIDI'lS R€CEnTES ou AnTIGAS

ou no estrangeiro.

Esta a verdad.• !

Novidades todas as

semanas

Sapatos de todos os modelos e d'Q.. tipo. moi.·
modernos, inclusive Sanclolias PQ.rQ praia 00 alcona.

I das SENHORAS' e S:e:NHo.RITAS. PQl' ••rdodeil'o.

PREÇOS SEM' RIV�IS!
Não comprem seus calçados t.l·m vi.itcrt ó

«Tamanvari.a
.' .

Barre'iros))
RUA CONS'E:LHEIRO MAFRA.41

I Ipa'rêlbos alétr'i"'os I Des!obertas clentiffcas a
11 (I � serviso da vitória e da
A Instaladora de Floríaaô- humanidade

polis, à rua Trajano n. 11, avi-
sé. a sua distinta freguesia que

Londres, (B. N . .8.) � �'Quandl)

dispõe de operários habíltta-
o Ministro da Alimentação, disse
uma vez ·a Lor-d Wonlton, falando

dos para executar instalações ;;'0 povo britânico, que de havia
de Luz e Fôrça em geral, for- sido salvo da fome, durante � iuer-necendo orçamento grázís e

ra, pela apJ,icnçãn dos' conheci-
sem compromisso para seus

. mentes científicos à política ali-

�,erpvIços: t bé f" mentar", escreve o "Daily Tele-
. ?SSUl am e� O .lClll'a es�e- ·grmph" num artigo de fu�clo. "E

c�allz�da, com técnícos protís- �ross'eguíndo (). mesmo jornal:
sionais, para consertos de apa- '·E·'

.

1 t •
. • I j

'Ih lét
.

1 . oi- igua: rnen. e vere ac e que U111

rde OSte e -rICOdS" enro amtelIlb,,",O dos fatores básicos da vítórta.alía-

l.e IrdlO ores fe lnadrn10S, es a i- da foram os recursos jnv�ntivos
lza ores, erros 'e engomar, l'

.

I"
.

. -" '.

f' Ih 'd·'
(as lUl ústrtas 110 pais, Alguns as-

Oga�el1"OIS, aparei o_s �e roo: pétos de .papel desernpenhadoa es-
e ou ros, c?� exceçao e apa se respeito pela organização "Irn
relhos de rádio. perial ChemicaJos' .indLL�,tries" aca-

ba de .ser r-eveíad o
.

ao público'.
Constituindo um .,grupo de maís d�

I cem companhias' e abrangendo um
vasto campo de atividades' quimi-

I..
cas ou qire a elas se Iiguetn, li I. C.
r. 'contrlbuíu enormemente para o

Comprar, vender ou alug." triunfo na Europa. Além de produ
zir gig-J:ute.scas qnantldades <1<.' ma
térias pr-imas para a fabrlcaçâo de

I explosivos, ,ferlHiz.adores e outras
necessida-des bélicas, li 1. C. I. des
cobriu e aperfeiçoou uma grande
variedade de novos inventos c ma

ter iais, Todas estas descobertas fo-
ram postas á disposiçâo dos arrie

rícanos e deles receberam o mais

'fmtusiás.tieo aeoJt:ünento. Como
..------------.. exemplo, sem a ínvençâo br.itânica

M t ai I
.

do vidro plástico .ínquebrávelO or para m qu n. "Perspex ", inúmeros. tip-os atuais
de costura de aviões aliados seriam irnpraí i-

Vende-se um, em perfeittl es cÍlveis. CombusUv",j para a aviação
tado. Vêr e tratar na Agêncit' cm altos. ,�álliS fOTalll 111'ot!tlzidos
de JOrRais de Artur. Beck, na gi'gantesca e mod·ern'll t'efinaria

lOv-1 d'alS fáb,rlcas de ók,o extr';l).do do
carvâo de BiUinghca'l11, que conti
nuam a produz'ir a ma.is possante
gazolina para ra"iões conhecida cm

todo o mundo.'Muilos desses Ilper
feiçonmellto.s .1evll'cios a (>feitQ na

Grã-BTetanha só pre.stariio . plenos
s.en·iços ·ao homem .quando' ceSlsa
rem a's hO,stilidades em 1ür1o o glo
bo. O novo des.bruídor dt' herva'S
daninhas, eap'az de extirpti,las nos

trigais sem prejuízo <1"lS ••c.()lheHas
e a descoberla ue um jl1Seti-cida
ainda mais poc!eHlso llh. que o D.
D. T. beneficiarão a 'humanidrade
inteira nu1H futuro n;ul!o' próximo,
Tados esses exe:Il1pjÜL�' e mais al-
guns mÜI'OS f�rnt'l('idos peJo .;rela
tório demonstraram· o rúpido pro

I grei'lSO da eficiênein iVdi.istrja] bri
I tânioa durante o últilllo qU:l'I'to de

-- ..: século".

Móveis

'I SERVIDORA
[Q ma.ior o111<ínilZaç'ão 1'(0

qAn.ro ae.to copita..l)
Rua João Pinto, 4.

Fone ,775,

Vende se
u'a máquina dt

.
-

escreVeF Roya I.
Vêr e tratar à rua Almirantl"
Alvim. 14 'v·alt. 1

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MtBICO

Todos os dIas em Santo
Amaro

Atende a quplquer·· ho_ra do
d.ia. e da.· no.Ít.

RESIlJÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

MACHADO & elA.
Agência. e �epr••�ntQ9õe. ern Geral

Matriz: Flõriéiri6poU.
Rua João Pinto, n. S
,caixa POltal,. 37
Filial: C�ciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (EdU.
Próprio). - T.l.gl'(lrtlal: :·PIUr.JUS"
Aqente. 0.01' principa.l. n\�l1ill_ipla.

do Eatado

Buagalow
Vende·�·o da ·ms Quintino

.

Bocaiuvl:l" .622, ·estreitQ, qu.e
di�põ.e d� toPD c�fortQ. 3
quarto••. âanite.ito. �iá'.. bÔa
àgua. Tratar no 'Iaealo

MUDAS

No ".r.e 110 lar
:KN8T

não deve ,talt.r
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Inauguradas as. novas instalações da
Tevd lugar', sábado !.�!�asa Machado & IrÇt�:nt' OO""",i,I, Mi e,J
3,30 horas, a inauguração das no- da Casa das Novidades, Zenon Bon-11a, Jací Campos, representante co- ,

as e moderníssimas instalações nassís, comerciante, Antônio Hosa mercial, Hermann Beck Jr., repre-
a con-ceituada firma catarinense e Ildef'oriso Triculi , Inspetor e Su- sen tants comercial, Oscar Amon, =- _

achado & ·Cia., à rua João Pinto perintendenle da Prudência Capi- da Casa MoeHmann S. A., Alfredo � _

3., Ité.l'reo.
,

talizaçâo, Alvaro Cunha e Arâo Habl itzel, capitalista, Hélio Sil- I

I
Genbilrncnte convidados, com- Cunha, chefes de secção da Carlos va, do "Diário da Tarde", dr. AI- FORNITURAS E UTENSILlOS PARA
arecemcs às solenidades, onde ,IIoepck S. A., Oscar Bo nassis, co- f'redo Damasceno da Silva, dai "O OURIVEIS E RELOJOEIROSos foi dado apreciar a completa merciantc, dr. João :\Ioritz, chefe Estado", Kurtz Metz er, represen-

'

modelação por que passou o ele secção da Carlos Hoepck S. A., tante comercial, Demerval Rosa, Balanças para oficinas _ Para brilhantes _ Laminadores.rédio o' que bem demonstrou o Leopoldo Kraerner, comerciante, comerciamte, Adalberto Ataídc, co-
B h dSlfôrçt\ dos irmâos Machado no Júlio Cesar ino tia Rosa, comercian , merciante, Manfred o Leite, chefe Tornos para relojoeiros -- an os para ourar e pra-

entido ,de oferecer a .seus inúme- te e industrial, Lourival Schmid t, ele secção do Departamento de Ad- tear Cordas, vidros para relógios, etc,

Ios 'clientes e amigos o máximo de da Westcrn Telegtaph Co. Lt.d. iuindstcação Municipal, Juvenal Preços e prospectos com a
ornôrto, bem como em demons- Luiz Oscar de Carvalho, inspetor Pereira, Renato Vilar, Alvaro Luz, C MAS E T T rrar a seus representados do quan geral da Fazenda do Estado, Luiz Walfredo Gelbcke, Dalmo Bosco, e A S A .

o são merecedores da confiança Mélo, contabilis!a, Vitor Espiudo- antros cujos nomes nos escapa- Rua Semiriár io, 13 L - 135 _ São Paulo .

.ue lhes depositam,. confiando-lhe la, comerciante, Haickal Massad, ramo
rostruário de elevado prêço. capitalista, E. de �Iélo Saraiva, re- Encerrando esta breve nota,
Tanto as instalações como a ca- presentanto comercia]. Clíto Dias, agradecemos a gentileza tio convite
nichosa exposição tios artigos que proprietár-io da Casa Rádio Lux, que nos foi formulado, (' augura-

· tão sob a supervisão comercial, Ciro Teixeira, Qulr ino Gonçalves I mos, a Machado & Ci a., um pro
este Estado, da firma Machado & da Silva, Júlio Campos Gonçalves, grosso sempre crescente.
ia, bem acentuam a marcha sem

re crescente de seus negócios, o

ue é, sem dúvida, um atestado
Ioquênte da capacidade de traha

·

o e liSUTfI no proceder dos só
los que a cosnpõem e de seus au

Ilíáres.
Quanto ao conceito em que é ti

a a firma Machado & Cia. basta
ssínalar, ligeiramente, as pessôas
ue estiveram presentes à Inaugu
ação e que são as seguintes:
/Marcos Nunes Viclra, represen-
000 '0 sr. Prefeito Municipal, dr.
denbàl Ramos da Silva, diretor
residente da firma Carlos Hoepck
· A. e Banco de Crédito Popular
Aigd.cola;, .João Alcântara da Cu
ha, Dírctcr Regional dos Correios
TelégraÍ'o.s, José Gil, gerente do
anco do Brasil, Roberto Oliveira,
erente do Banco do Distr-ito Fe
eral, Acal'Í Silva e Paulo Mencion
a, gerente e contador do Banco ln
ústria e Comércio, Acelon Souza,
iretoT.gerente da Carlos Hcepck
· A., Guido Bott, gerente do Banco
Jacional ,elo Comércio, Gustavo Ne-
es, diretor do Departamento Es
dua.l de Informações, Joaquim
,el'nfl:ltdes Neves, chefe da firma
ern-al1(les Neves & Ci a., .Torge
hete111 e Nl1gib Mattar, da firma
ragi'b l\1attar & Cia., João J. Mussi,
alte)' Ml1'ssi e AIfredo Mussi, da
"rma João JOJ'ge Mussi & Irmãos,
·rno Romanos, da firma Romanos

Irm�()', Siriaco T. 'fherino, da
rma Siriaco T. Atherino & Irmão,
ercílio .Daura, da firma .J. Abrão
aura & Filho, José Rosa Cherem I

. Salomão Cherem, na firma .José
herem &' Cia., ·Miehel Daura, da
"ma t.. DaUTa & Cia., Nicolau Sa
as, ,dá f,imla Savas & Cia., Vito,r
:e lFaria, rdire.tor-gerente da Ma
:aria ltaJaí S. A., José Cândido da
�lva in�petor fiscal, Américo
amPos Souto, da firm� .Campos
abo 8t eia., Arlla!ldo .olIveira e On
i-n.aJ.dG Oliveira, da ,firma Oliveira
Filho Ltda., José e Haroldo Pa

a.n da firma Irmãos Glavam, João
moias Ganzo e Norberto Rilll, ·di
etares da Cia. Telefônica Catari
ense· .,S. A., OSIlÍ Gama, oa firma
�mi Gama & Ci a., João Silva, te
oureil\o da Prefeitura, dr. Tolen
'1l'Ú de Carvalho, diretor da Colô
i-a Santa Teresa, di' . .José Norber
Ma'Cedo, ,chefe do Serviço de

ete,ií.hária Federal. dr. l\1til1:01!1
eite, do Departamento das Muni
ipa.Jidades, NiJ.o Mélo, da firma

. mwcl. V. de Mélo, Arisotides Oli
eira, OSJl1ur Regueira, proprietiÍ
io da Relojoaria Royal, .José cio
ele Pereira. representante C0111er

i�J, .Carlos, Galuf, proprietário da

elO'}o.aáa Galuf, H.auJiÍlo, Horn
erro, industrial, 'dr. TImar Cor
êa, mi-dico, dr. Lilldol,fo Pereira,
o Banco do Brasil, .João B. Focas
ia da firma Wilson, Sons & Ci'a.
tda., José \Vil,di ,CÀlerem, proprie
'. ia ,da Casa Nai!aol, .Toão A. Atha
ásio, 'proprietArio ·da Casa Atba
ásio, Domingos Ca.rdoso, comer

jante, üerald-o Car<i.oso, p,roprietit
io {Ia Casa Vitor, Ed,gard C. Sohri
ho, gerente da fi1i�1 de Macl?-a(�a.&
ia., Nicolau Bua>hm, propnetalao

Vida de Luiz Carlos . Prestes
(O Cavalheiro da Esperança)

por JORGE AMADO

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópolis.

I ESlabeleCimenlOo E
Gráfico Brasil I

I NICANOR SOUZA I
I Trabalhos Comerciais

IImpreasão a côres
Composição de livrai e

Jornais

Téses e Memorai.
Doublés e tricromias

Revistas - Avul.os - Caixa. _

Estojos, etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°, 10 --- Florianópolis --- Santa Catarina

MATE: gelado
chá
chimarrão

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

SÓ SE USA

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. C. A:

Victor. Válvulas e Discos.
Rua Cunselheiro Mafra, 9

Até CRS 300,00
Precisa-se alugar uma casa, não

muito distante do Colegio Goração
de Jesús. Pagam-�e até CR$ 300,00
mensais, odeantadamente. Dão-se
referências .. 111,formações. nesta Re

dação,

Engenheiro e educa
dor brasileiro visita
obras públicas nos
Estados Unidos

A Agoni
da Jsma
Aliviada em Poucos Minutos

Vida Social

Washington - (s� 1. H.) - O sr.

Elísio Carvalho Lish'ôa, conceitua
do engenheiro civil e educado!'
brasileiro, ,encontra-se nos ES['ados
linhlos, inspecionando empreendi
mentos de obras públicas. Espe-
cialmente ·inter.essando no plane
jamento de habitações e cidades.
,o sr. Carvalho oLisbôa, que já foi

prefeito na Bahia, está realizando
a Yi agem ele inslpeção COlUO convi
dado do Departamento de Estado.

Enquanto estava em Washington,
conferenciou ele com membros da
"Naliona'l 'Capital Housing AUtllO

rÍ[y", da "Na.tianal Capital Park
alnel PlannÍ11g COlllmíssion" e da
"?\'ational HOllsing Agency". O sr.

Carvalho Lisbôa é autor de vários
livros e numerosos artigos no cam

po de sua profissão, sendo profes
sor de Engenharia Civil da Escol'a

Politécnica da Bahia. (11G8).

LOTES DE TERRENO
Na "Vila Laporta", vendem-se 6ti

moa lote. de terreno. Tratar com

o ar. Campolino Alves.

Em poucos minutos a nova receita
Mendaco - começa a circular no sangue.
aliviando os acessos e os ataq ues da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é possivcl
dormir bem. respirando livre e fllcilment.E'
M0!ldaco alivia-o, mesmo que o ma] seja
antigo, porque dissolve e remove o mueu:
que obstrúe as vias rcspiratortns, minando
a sua energia, arruinundo sua salteie, la
zendo-o se n ti r-se prematuramente velho.
Mendaco tem tido tanto êxito quI:. se ore
rece com a garantia de dar ao "pacieute
respiração livre e Iaeil rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias, Peça Mendaco, hoje mesmo, em
qualquer tarmacía. A nossa garautia é a
sua maior proteção.

IM
endaeo A;'a!:.::.m

�gEND�:�Êm
a (, $ 10.00
uma máquina
de costura

"Sanxonia». Tratar na barbeá-
ria Theodoro, rua Nunes Ma
chado, 5 v,-3
�.------------------------

1QUS
NOTURNAS Ir"? l::

Atalham-se prontamente
friccionando o pescoço e
o peito carr est" agradá·
velunguento vapolrizante .

Um! aplicaçãe ao deitar

........ evita, quasi
,-�� sempre, um

ataque.

APENAS Cr$ 3,00
Com essa Ínfima quantia Voe�

está auxiliando o seu prólCimo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópolis.

Vi..ilidacle!
r· ,orca.

"igi.. !
Com o tratamento pelo reputado p_ro·

duto OKASA, - A base de HormôlllOS

(extratos glandulares) e Vitaminas se�e
eiouadas OKASA é urna medICa9ao
racional 'e de alta elicacia terapeutICa,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: Ira

queza sexual em toctas as idades, sob a

fôrma de insuficiência glandular ou v!la
minaI, senilidade precoce. fadiga e perda
de memoria no homem; Ing,dez e todas
as perturbações de origem ovariana,
idade critica, ollesidade e magrez!!, fla
cidez da pele e rugOSIdade da cutlS, na
mulher. OKASA (importado dir�tamente
de Londres) propol'ciona Juventude,
Sande, Força e Vigõr. ,peça !?.rmul�
"pl'ata" para homens e formula Ollro

para mulheres, em todas as_ boas Droga
rias e Farmacias. InformaçoeK e pedldos
ao Distr. Produtos ARNA. - Av. Rio

Branco, 109 - Rio.

FS2em .nOl'i hoJel

I
a senhorinha Antonieta, Medeuos,
filha do sr. F'rcncísco Medeiros:
aBri. Erico Couto, diretor do f:er

I viço de- Meteoro}ogia. nesta c�püal:
a exma. sra. �emesls de Of ívexrc ,

"
professôra;' .

o sr. dr. Barros 'Lemos, diretor do
Hospital Bom Pastor, de Ararnn
guá;

i o sr. Antônio Bayer, comerciante
em Tijucas;
o sr . José Madaloni;
o sr. José Varela Junior;
o jovem Norton Paulo, filho do
sr , Elias Paulo:
o ar Gustavo Lehrnkuhl, alto fun
cionário do Tesouro dó Estado;
n exma. sra. Maria Antonieta Sil
va. espôsa do IIr. Darcí Linhares
Silva;
o jovem Oswaldo Alves:
o sr , Solon Carvalho Sousa;
o ar. Francisco Cabral Nunes;
Q IIrita. Marília, filha do sr. dr.
Oliveira e Silva;
a exma. sra. prof. Ursulina Caso
tro, espôsa do sr. Alípio Castro;
a exma, sra. Ondina de Oliveira,
espôsa do sr, Arnaldo Pinto de
Oliveira, da firma Oliveira & Fi
lho, Ltda;
o 11'. Valdemar Dutra.

'f'laJantfl81
Orlando Figueito

Em visita a seus parentes acha
se nesta capital o nosso conterrâ
neo ar. Orlando Figueira, fiscal do
imposto de consumo federal, ser

vindo no Estado do Maranhão.

Visitas:
Deu-nos ontem, o prazer de sua

visito, o sr. A. Aders, mui digno
inspetor do. Laborat6rioll Reuni
dos Paraná Ltda., de CuriUba.
Somo. gratos à gentileza da

villita.

Falecimentos:
Suely Cardoso

Ap6s ter sido submetida a de
licada intervenção cirúrgica ne Ho.
pital de Caridade, veio a falecer,
ontem, a graciosa senhorinha Sue
ly Cardoso. filhinha do IIr. ten,
João Cardoso, da Força Policial
do Estado, e de d. Clara Cardollo.
O sepultamento da inditolla jo

vem foi reaHsado hoje, às 10 ho
ras, no Cemitério do Itacorobí,
com grande acompanhamento.
A família enlutada, apresenta

mos nossas condolências.

o IS-TADO Esportivo
o Olimpico venceu
Em Blumenau, domingo úl

timo, em disputa do Campeo
nato local, o Olimpico abateu
o seu tradicional e leal rival, o

Palmeiras F. C., pelo conta

gem de 6 a 4. Foi arrecadada
pelas bilheiterias a importancia
de 11 mil cruzeiros, o que cons.

tituiu "record",

Sedas CaseIDiras e Lãs
,

CASA S••"'. ar: SA.
ORLANDO SOA RPELL]

Bua Conselheiro Mafra, 36 loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede inte�:�
Caixa Postal 51 --- Eod. Teleg.: «Scarpelli» --- Florianópoli:::;:

R..id:

.f
,
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Laboratório CHnico
RUA JOÃO PINTOI 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Dr. R. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

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

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

Exame químico de farinhas, bebidas, ca!é. 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 dia 31 de Maio de 1945 foram amor

tizadas as seguintes combinações:
BRU LFU aBZ TVF aBR ICM

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

,
Sede Social: _. RIO DE JANEIRO

ESCRITOR lO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: •• CURITIB.z\
Rua 15 de Novembro nr. 509 -- Ed. Sulacap
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

"

lã IllUkuI41...
que métodos a URSS pre

tende resolver a questão
peleae-scvíêtica

Londres, (5. 1. P.) - o Govêrno

I
mesmo movimento dos "Partidos

So"ié.t.ieo, em Janeiro de 19·H, numa Poloneses", que se entregam aos

declaraçào jlúhlica: exigiu �efi!ü1.i- :.'e:vipos de urnu causa estrangeira
,�aJl1entc H nccitaçáo pelo Govêrno mmuga.
polonês da assim chamada LINHA .A 'Cnrião dos Patriotas Poloneses (OU REGULADOR VIEIRA'
CCBZO;S. (na sua incer-ta relação), cm Moscou, aceita sem r-estringi-

'

como base da fronteira entre a Po- mente as decisões do Govêrrio So- A MULHER EVITARA DORES
lôniu e a T'n iáo Soviética, e além viético, na questão nas fronteiras
disso exigiu ainda a reconstrução orientais da nação polonesa. na ,15- Alivia as Cólicas Ute,rinas
do Gove-rno 'p?lonês, pelo afasta- sim chamada Linha Curzon, e ao I E
mento dos ministros, que a seu ver, mesmo tempo declara a necessida- mprega-se com vantagempa-
não ,i1Jip�lt!sa\'am com o Governo de de recompensar a Polônia nas

ra combater as irregularidades
Sovil�lico. suus f'rontcirus ocidentais e ao nor- das Iunções periódicas das se-

Ant'!!cipadamente ainda o govêr- te. As declarações oficiais do govêr- nhoras. E calmante e regulador
no snviético começou. sem se cornu- no soviético de janeiro de 1944 de-
nicar c_óm o (�oyê_rno Polonês, a monstram as mesmas decisõe§.' dessas funções.
fOJ"muç':1't\ de divisões polonesas na Igualmente os comunistas da Po- FLUXO-SEDATIN A, pela SUB

Hússia, composta de cidadãos po- lônia, os quais antes da guerra qua- comprovada eficácia, é muito re-

loneses na Rússia. Ao mesmo tem- si que não existiam estão cxecu- ceítada. Deve ser usada com

po formou-se na União Soviética a tando no terreno da Polônia uma r

ILniâo de- Patriotas Poloneses com independente ação política o�ganj- COD lança.

Walld� Wasilewska e André Witos zando o assim chamado Partido FLUXO-SEDATINA encorura-se

na Frente. Operár-io Polonês, redigindo os seus em toda parte. Confessor

Esta tiliã�) iniciou uma ação po- jornais sob títulos emprestados dos
Antônio. um, dos mais conheci-

Iiíica segundo as instruções dita- socialistas poloneses e formando � .______
dos e mais venerados scnt.cs da

das pe-lo Govêrno Soviético. De um um fictício Conselho de Unidade Igreja. nasceu, em 1195. em Lís-

l�do, pqis, Ia União SO_yi.ét.iea orga- Nacional, que é �'ima obra

comPlC-1
boa e recebeu de seus pai•• Marti·

mzou uma rcpresentaçáo polit ico- lamente C',trangelra. As atividades

R H BOSCO LTDA
nho de Bulhão e Maria Tereaa

civil polonesa na Itússia, de entre dos comunistas na Polônia são
Távera; ornbos distinto. pela n o-

I)S .S'idad�os poloneses, que peja sua completamente innependelnt�s de • •
breza de sua origem e de suas vir-

açaé; renegaram pertencer à nacão toda a vida da Polônia subterrânea
.

•
tudes , o nome Fernando. Com 10

oloncsa e entregaram-se aos ser- combatente, e também é obra de ITAJAi - S· CATARINA ano. de idade foi entregue aos po-

;,- iços de um govêrno estrangeiro. mí'luências completamente extra-
dres da catedral de Lisboa afim

,� r outro lado, a União Soviética nhas :1 Polônia, e vindas do exte- COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: de receber suo formação literária.

por formar contingentes do exerci- rior, e completamente não faeilitam Repre.entaçõel Transportei Maritimos; FerrO. Com 15 anos entrou para o corr-

to polonês, organizou uma ação mi- :1 f'ormsçâo de boas relações de vi- Consignações •• Conta Pr6pria viários. Rodoviário., Aéreoll, vento dos Cônegos de S. Vicente,

litar, dispondo sem dlreíto; dos ci- sínhanças entre a Polônia e a União .Rua Pedro Ferreira. 5 Coscoa, Fôgo, Acidentes do tôdas a. fôrças nos estudo. e nos

dadâos poloneses e do seu san- Soviética. 2' Pavimento Trabalho, Acidentei Pe8lloai., exercícios de piedade. Afim de e"

gue sem c-onscutimento da única Esta ação também pode hem de. CAIXA POSTAL, 117 Ruponlabilidade Civil e Vida. vitor a. muitas visitas que rece-

:I:u.torid:'úlc que tem direito a isto, moustr-.• r que a União Soviética tem
beu, fe2.-se transferir pal'a o corr-

isto é, do Govêrno Polonês em Lori- planos de maior alcance em relação E nder e ço Telegráfico « B O S C O » vento de Coimbra onde Eoi orde-

dres. In-lependenteruente disso na com a Polônia por pretender cornu-
nado sacerdote. Em 1210, foram

Grã-Bretanha c. na Amér-ica estão nicar a sua população e fazer rei.
---....-------------------------= levodos para lá ali relíquias de

se Jormàndo, em muito pequeno nú- nar lá o regirnem soviético cio que
missionários franciscanos martiri

mej'O ulÓs, cireulos orientados pe- tivemos exemplos nos �nos de
......... -- ............�....... ------................... .. .. zados. em Marrocos. Tão forte im

los representantes da Rússia, dêsse 1939-41. pressão fez o aspecto dês.es ss ,

COMPANIDA "AlJANÇA DA BAlA" relltoil mortais no espírito de An'
tônio que resolveu entrar na oro

Fedada em 1870 - Séde: B A I A dem de s. F'rcmcísco e tornar. se

L.�CENDIOS E 'l'RANSPORTES
missionário também. De facto, foi
mandado para a Aftica; mal, U·

Ç1fr.. 40 balanço de 1e43: ma grave doença obrigou o a vol·
cap1tal e resenae ...•••. _ •.. " ....••.••...••.. ,... Cr' 74.617.m!5,l!o tar para a Espanha. Uma tem'
Responsab1l1dades .•......••..•...•.. ,............ Cr' 11.978.401.755,97 pelltade, porém,levou·o para a Si·
Receita _....... .. <-'r, 84.616.216,90 cílio do onde dirigiu-se a A.sís
Ativo ,................ Cr' 129.920.006,90 para tomar parte no Capítulo Ge'
Slmstros pagos n.oe o.ltimott 10 moa .••••.••.•..•••. CrI 86.629.898,90 rol da Ordem. Seu exterior era tão
Respon&II!b1l1dadea ••.•••••••.• _.................... ere 76.71!6.401.l!06,20 insignificante em con.equência da

longa doença. que nenhum supe'
rior pensava em pedir que o san'

to fosse adscr-Íto a seu convento,
As.im o Provincial mandou o para
a pequenina ca.a de Fodi. Certo
dia, recebeu a ordem de pregar,
sem ter tido tempo de se prepor
para ia to . Mas, para e espanto de
todoli, pregou com tanta fôrça e

unção que logo foi nomeado pre·
gador da província da Romana.
S. Francisco nomeou o pregador
para tôda a Itália. Em seguida foi
feito professor de teologia e pro·
vincial da ordem. Inúmeros mila·
gres acompanhavam seus liermões
e ganhavam"lhe muitas almall.
Morreu o santo aos 13 de junho
de 1231.

Co.

Seja o LlDER DA
MODA

Canfeccionando o seu
lerno na

alfaiataria Líder
de

CLftUDIONOR OUTRA
Rua Saldanha _MarInhO 2·A IIFLORIANOPpt'IS

ssociação Comercial de Florianópolis
. Posse da nova Diretoria

.
De c.onformidade com os Estatutos, são convocados os

enhort.8 sócios da Associação Comercial de Florianópolis para

,sessão de Assembléia Geral Ordinária. que terá lugar no pró
Ilno dia 13 de junho corrente. às 19,30 horas, na séde social
que por motivo de fÔrça maior deixou de se realizar na da"
I regulamentar de 13 de maio.

Não havendo número legal âquela hora, far se-á nova

hllll'lada para meia hora mais tarde, quando funcionará a As
rnbléia com qualquer número de sócios.

Florian6polis,6 de junho de 1945,
dnt4nio 13, Pereiral seçr�táriQ.

,

FILHA I MAE I AVO I
-

DIRETOftE8: - Dr, Pa.u.tllo G'Ultrl J'Nln de �&l.bo, Dr. J'ran.caoo

de SI • ÁIWI10 Ka.arra.

�c1u I .ub-«Bfoo:lU CD todo O terr1t.ór1o MC1ona1. - ItucunaJ 110

UruguAi. RearuladOl'. de Rftl1U nu pr1nc1psl1 a1Clad.ea da .t.m6r1ca. Ilurops
• A.fr1ca.

AGENTI!l EM .FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O a c I A. - Rua FeMpe 8chmldt, .. n
Caixa Postal ft. li - Telefone 1.881 - End. Telegr. •ALIANÇA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt. BLUME-

NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

I.. C........ Mafra, 4 • 5 - FONE 1.'42
!atrela I li.mIdI.

F"ARMACIA

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO M.IOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e

Tudo
médico gratis

isto por apenas Cr$ 1,00
-- I �..�

I,
"

o santo do dia
St. Antônio de Pádua,

".

• I.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lavai atravessou a fronteira �:sUI:iS��ft:SIÇãO
da Justiça
Rio, 12 �E.) - Atendendo a

uma solícítacâo do ministro
" ",' \- da Justiça, 00 titular da pasta

LONDRES, 12 (JNS) - A rádio de Paris retransmitindo da guerra, general Gaspar Du

notícias de Madrid, anunciou que Pierre LavaI atravessou a tra, em aviso, do dia 9, passou
fronteira francesa na noite passada, na cidade de Port Bou à disposição do Ministério da

num automóvel espanhol. Justiça, o major Amilcar Du

tra de Menezes, ex-diretor do

extinto D. L P.

LONDRES, 12 (li. V) - Laval chegou a Port Bou, na

fronteira franco-espanhola, ontem à noite � Anuncia o rádio

francês.

CONTRA FARREL
MONTEVIDÍ:U, 12 (U. P.) -- Mais de 54 exilados politi.

cos argentinos iniciaram uma intensa! campanha de propa

ganda radiofônica contra o govêrno do general Farrell. Cal

cula-se aqui que pelo menos 1.000.000 de argentinos ouvem
diáriamente a referida campanha.

. ...

1.790.000 pessôas sem tetl
GUAM, 12 (INS) - Segundo a emissora de Tóquio, os

bombardeios aéreos americanos em maio fizeram fieaT se'Dl

lar 1.790.000 pessoas nas cidades de Tóquqio, Iocoama e Na.

EI a uma «arapuca)}
go_ya. _

" Rio,. 11 (E�-"Mais uma O julgamento de Petain
poderosa empresa, que pre- Pari 12 (INS) "P t

.

'V' h r d t·

tendia explorar o fabrico de _ an�, '."

- ,e �l� l�_ Y •

er:;t a,:a o secre o da

BONOM! RENUNCIOU
cervejas e que estava em COl1S-

nao fOI um traidor - P:?c ......
- Grâ-Bretanha .

títuíção, acaba de ser desmas-
mou a de,�esa d� �x-HerOl �e

carada pela polícia. Trata-se Verd�r:.
_

Sell: governo de VI- A renovação dessas afirma,

ROMA, 12 (U. P.) - Oficialmente foi divulgada a renun-
da "Companhia de Cervejaria chy f�I olg�mzado para con- ções do acôrdo Petaín-Chur,

da do sr. Evanoe Bonomi, primeiro ministro italiano. O prín- Portubras S. A.", instalada à .servar a França, e,. em Outu- c�.ill parece que vai ser a t:mse
cipe Humberto, tão logo recebeu o pedido de exoneração de

rua Álvaro Alvim números 33 br� de 1940, Petam fez �m prmcípal da defesa do mare.

Bonomi, aceítqu-o.
... .. *

a 37, Ditava andar, sala 824,
acordo secreto com Churchlll. chal.

ROlHA, 12 (U. P.) - A propósito da renúncia de Bonomi, que se propunha, mediante ca

na Itália, informa-se que o seu gabinete prosseguirá gerindo pital obtido por subscrição po

os negócios italianos até que seja constituído o novo govêr- pular, fabricar cervejas com

no. Amanhã o principe Humberto começará as consultas atírn-
cevada e outros refrigerantes.

de formal' o futuro gabinerl:e.
Apareciam como principais RlO, 12 (A. N.) - Recente- que completar 35 anos de ser.

P;;�;.;;;";;;;;i-;;··::�O-···c··_·k·--·;-a·-·-I:-I--;;--_
....,�.... ���i,O;::��.��M�:U�c������ I�����E'as�i;��l�s�d���re���l�ep�� r:;I�S i�t:r��o� ��se�::�Ori!�

marinho
,�'" I RIograndense de Letras, do 7.615, dispondo sôbre a apo- uma decorrente da estabíllda,

Estocolmo, 12 (U. P.) - Os a" I
Instituto Brasileiro de Cultu-] seutadoría dos funcionários de e não deve, portanto, ser

pescadores da costa ocidental mprenS8) ra e da SDcied�?-e Brasileira de' interinos. Essa providência foi aplicada ao interino. As hipó

suéca pescaram um monstro Os nossos distintos conha Autores TeatraIs� e. o ten�nte motivada pela seguinte expo- teses dos itens 2, 3 e 4. são Cfu

marinho que mede 3 metros e des srs , William J. C. Egan
reformado do Exércíto D. San- sícão de motivos do Departa- sos em que se justifica a eos:

30 centímetros de cornprímen- e Henry Hogg, encarregados
tana. mente Administrativo do Ser- cessão daquele benefício. A

to e pesa 300 quilos. O mons- do Serviço de Imprensa do ATRAÍDO POR UM ANÚN- viço Público que estudou o as- exemplo do que ocorre coa

tro marinho é excepcional- «Escritório de Assuntos Ln ter- CIO
sunto:

os extranumerários, a à,posen'

mente feio, tendo cauda ríe Americanos para o Brasil».
- "O Estatuto dos fundo- tadoria por invalidez deve ser

O delegado de defraudações

quase um metro. Perece-se com séde no Rio de Janeiro. narres brasileiros CIVIS da condicionada a um período <h

e falsificações, senhor Castelo

também com um tubarão. Nu- ofereceram, ante-ontem, à
. União ..

decreto-lei n. 1.712, de carência, exceto quando mou

Branco, há bem poucos dias fOI

merosos cientistas estão exa- imprensa '!e Flo_rianóI?oJis. atraído por um grande anún- 28 de outubro de 1939, regu- vada por acidente em serviço

minando o monstro marinho. um. «cock.teit» amlstc;so. cio na imprensa da cidade, lando a concessão da aposen- ou doença profissional ou aln

Ttn.ham chegado sabado e, quando do lancamento da in- tadoria, silenciou a respeito da per uma das moléstias refe

depois
.

de conversar c�m o I corporação da
o

Cervejaria Por- dos funcionários interinos, a03 ridas no item 4.

s� �ur�o H�ste:tn,o,. dedllcatdo tubras. Desconfiando dos pro- quais, portanto, não foi consí-
. CÓNT�JBtIA

c e e. o « scrt OTIO n; er- pósitos desonestos da referida derado extensivo aquele beue- para a Caixa de Eotu1as aos ln
.

Amsrrcano», desta capItal. empresa determinou diligên- ífcio, corno salient.ou nas ex- gentes de FlonallópoUs.

manifestaram-lhe o dese io sent
. -

I m tívos 11 1440

de brindar com um <cock.teil»
cias no sen ido de apurar as pcsrçoes .( e .

o 1 ....., Homenagem do Ministério d.
verdadeiras finalidades dessa de 31 de janeiro de 1943; 1904,

T b Ih
. I

os diretores dos iorriais locais. incorp?raç�o. Os resultado� io-l de ?2 de agosto de 1942: 190�,
ra a o aos expe�lclon"r OS

\II

Essa amabilíssima reunião, ram Imediatamente obtidos. I de 3 de agosto de 1942, 1941, . ') .�;;"'.como diesémoe, realieou-ee Não passava a "companhia" de de 14 de agosto de 1942 e ou- RIO, L (A. N) - O M�l!; .

no �alão principal do Restau uma simples "arapuca". tras aprovadas por sua excia. tro MarCOI1?'>'S Filho ass:::""

rante Pérola, às 17 horas Atendendo, entretanto, a, que
uma portar-ia nomeando um

tendo comparecido a ela os essa execucão não encontra
cormssao constituída por fun

srs. Egan e Hogg, bem como guarida na- política liberal do ciouários do Ministério do Tra

o st , Eurico Hosterno e mais govêrno de v. excía., tanto balho, com ? ?bj�tivo de estu

os iornelietes ers. prof. José �� mais que os beneffcios da apo-id�r as provídêncías que dey

Medeiros Vieira e dr. Vítor !"A&I. .Â. :rAJ(fi�.4 sentadcria se estendem hoje rao ser tomadas, afim de !je

• da Luz Fon tes, represen tan I
.I P&IL.l .Â. :aãg6. ao pessoal extrauumerár lo,

. prestada
.

especial homenagân

tes do «Diário da Tarde», e ..A.wm.D .Â. � parece que seria oportuno Ie-' a?� se�vldores daqu�le �in�
a nosso pedido, o $1". prof i-o

.....

"f"ZL..\_
00Il. gíslar a l'CSpE'ito. am.para.ndo t�flO .

l�l(,O;'P.ol'ados as Forç

Altino Flores, como repre tamb�m os funcionárics int.eri- ..
.E;xpe.dl(,lOllanas Brasileira

sentante «do Estado». nos. De a,côrdo com ° Estatu- 'lue
e1n brevE' regressarão

Durante a conversação, qae w�".._- ...... », ....�._ 10, o Funcionário PÚblico po- e�ta Capital. Sugere a Porta

se travou, tôda ela, num Distribuindo os créditos desti. <lerá ser a.posenltado: 1o_na que llia ent:ada ._;,.) Paláci

ambiente de distinta cama nados ao serviço eleítorai quando atingir a idade Hmite do T:abalho seJ..a co_loc�da i�m

radagem e compreensão pm na. Constituicão ou nas leis; plac .... em que fIcaI'ao lUscrIt

fissional, discutiram·se di Rio, 12 (A. N.) - O Minis- 20 _ quando' se verificar inva- o�. �ol1les c1� todos os funei

versos assuntos relativos ao I tro da Fazenda comunicou ao lidez para o exercício da tun-
narlOS que mtegram a Fôr

jornaJjsmo, sendo de frizar a Tribunal Superior Eleitoral, ção: 30 __ auando invalió.�1do
Expedicionária. �

identidade de ideais entre os haver providenciado sôbre a em eonsequência de a.cidente No bar e no lar

periodi�ta_s norte-americanos

li distribuição
do crédito destina- ocorrido no exerCÍcio de suas KN 61' •

e bTélsllelros. do às despesas do serviço elei- atribuições 011 doença incura- não deve faltar

Registando êste acon teci·
.
toraI em todo o país. Á tarde, vel; 10 -' quan.do acometido

mento, fazemos votos para segundo instruções do presi- de .t:tbel'culose a:iva, aliena- QuartAS cam etltrada inlj,.

que cada. vez mais cresçam dente do Tribunal Supe��lor ção mental, neoplasia maligna, "pendente e 6timl

os laços de solidariedade en Eleitoral, esteve no Banco do eegueil'à, lepra ou paralisia instalação sanitária, alugam.se

tre a imprensa estadunidense B�asil O assi_stente, dr. Barreto que impeça de locomover-se; Tratar na rua Vítor Meirele,)

e brasileira, para que assim �mto, combmando com? pre- 50 _ qEando -'lepois de have1' 42.
.

5v,j

se desenvolvam IS fortaleçam sldente ?l3:que�e estabeleclmen-
I gosado 24 meses COTIsecuti·,-os

os laços que estreitam a to bancarIo sobre o modo de de lif'ellCa fOl' verificado não
Aberto o volunterli'

gen�rosa obra da «boa-vizi se fazer a <;ii�tribuição das ::e1'- e"'tn.l'� (m� condicões de reassu- do no. Corpo d. FU'

nhança». ba� nece�san�s pa�'a bS. Trwu- mil' o exercício êlo cargo; 6° _ zileiros Navais

Os srs. William Egan e nars RegIOnaIs EleItoraIS, den- no interêsse do serviço públio Na CapitaniQ .":;1 Porto. do Er

Henry Hogg partiram ontem tro �o menor pr�zo, 'para que co ou por conveniência do re-
todo da Santa Catarina, en-•.:10'

de avião para Porto Alegre. O �ll.stamento se.Ja feIto com a gillle; 70 _ como prêmio, após
rian6poli., acha-Ie oherto o fOI

maxlma regulandade nos Es- 25 anos de exerdçio. As hípó- !!�:�r�:c�:: d: :�:Ji:;:.�o N�
Vai aos EE UU tados. teses do item 1° e 7° não de- vais, no Rio d. Janeiro. ...
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vem SOl' previstas para o fun Poderão vOi'ific:Qr proCa eó..
"· }�� i

S. Paulo, 12 (E.) - Tendo o
o. hra8ile�ro. natal, com rtillí-..-

sr. Alfredo Is.sa, ex-titular da
cionário ínt�rino, porque nor· 18 ano. e menoa de 30, 101telrO"

Segurança Pública, sido co- Guam, 12 (IBS) - Novo e malmente ante� de haver atin· que laibom ler e eWCl'ever, eo.,ht'

missionado pelo Departamen-
violento ataque aéreo á.merica- gido o limite de idade já te- cal' a. quatro oJ)eraÇÕfl. et)rII-'

no foi feito contra as ilhas Kiu- rá sido submetido a eoncurso

I
altura.minima de 1.65.

.

to Federal de Segurança, para . .d .' f.., f t.
o. ln:teruladoe .poderão obl.r

'fazer um estágio nos Estados Siu. Os objetivos principais fo- ,lU non�ea o e.11. rara;t:r e ev� melhore. alcla.",cimentol no Secr"

Unidos, estudando seu regime ram os aeródromos. VOo ASSIm tambem nao tel'a .taria daquela Cap_i_ta_n_i_a_.----I

penitenciário e policial, um

grupo de amigos e admirado

res partiram para o Rio de Ja-

neiro, afim de apresentar suas

despedidas ao ilustre viajan
te.

.
O embarque do sr. Alfredo

Issa deverá ser no próximo dia

12, pela Panair, via Miami,
donde partirá diretamente pa:
:r� Çh�caio.

.

•••

Florianópolis 13 de Junho de1945

lepois de um vôo
de 3.600 milhas
Guam, 12 (U. P.) - Anun

ciou-se que 150 fortalezas voa

doras, inclusive a ala 57 de

bombardeio da 20a Fôrca Aé

rea juntaram-se às fôrças alia

das com bases nas ilhas Ma

rianas. Essa junção foi feita,

depois de um vôo em massa de

3600 milhas.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Resolucão do Supe
rior Tribunal
Eleitoral
Rio, 12 (A. N.) - Na sessão

de ôntem, o Tribunal Superior
Eleitoral resolveu que a par
tir de 15 do corrente é vedado

o gozo de férias aos magistra
dos designados para selTiços
eleitorais. A qualificação "ex

ofício" dos industriários e dos

comercIanos, será feita por
meio de relações que serão en

viadas aos respectivos Institu

tos, por meio dos empregado
res.

DITZ Hoje, 4a.·feira, às
K 17 e 19.30 horag
Marlene Diettich, John Wayne e

Randolph Scot em:

INDOMAVELo

Um filme intenlo como a vastidão

do oeste!

Dois homens delafiam a morte

pela mulher que a�nam'

Ação vertiginosa. lensação .cbre

.ensação, lutas e emoções.
Impr6prio até 10 anos

No programa:

Filme Jornal. llxl0 - DFB

Velas brancas • Short

PreçOll Cr$ 2,40, a 2 00

ROXY Hoje, 4a.·feira. às
19.30 horas

ErroI Flynn, Paul Luka., Jean
Sullivam e Lucile Wataon em:

TRES DIAS DE VIDA

Um ofereceu a vida e o outro a

paz de ..pirita para resgatar cem

inoceJ\tel ,./

Impr6prio até 14 anal

Rep. Folha Carioca n. 54' DFB
'Notícias do Dia • Jornal
Preço. Cr$ 3,60 e 2,40

Amonha, no Ritz. às 17 e 19,30
horas, .Anne Neagle e Richard

Oreene em:

O CANARIO AMARELLO

Ela era béla e queda .er amado.;.

Porem homem algum ousava bei'

11.'1·10 I �la .6 encontrava o duprelo

9_q.. m�nIU,(I • 9 ó�io rJO. �qrn,,,,,

Aiuda a aposentadoria dos
funocioários interinos

...

PARA FERIDAS,

ECZEMAS,

iNFlAMAÇOE.S,
C o C E I R A S,
F R I E I R A 5,

ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


