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as vítimas de Chambery
O PARÍS, 18 UU. P.) - 161 pessoas resultaram feridas

quando os patriotas franceses atacaram o trem de espaanhois
na estação de Chambery. Dêsse total, 61 pessoas tiveram de
ser hospitalizadas. Além disso, desapareceram 22 espanhois,
que até o momento não foram encontrados. A despeito da in-

formação de Madrí, de que não se tratava de fôrças da "dívi
são azul", constatou-se que, pelo menos, 21 dos espanhois re

fugiados pertenceram a essa fôrça de Franco, que combate na

frente oriental ao lado dos alemães.
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O fogo devorou a igreja
.... RIO, 18 (A. N.) - A Igreja de S. Sebastião, que desapareceu
tntem em virtude de um grande incêndio, era u� dosmais antigos
e tradicionais monumentos do Estado do Rio, contando séculos de
existência.
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entorcado Tt��D!��oN�omp�!f"-
deração Colombófila Brasíleí
ra, do Serviço de Transmis
sões do Exército, tem feito sol
tar seus pombos correios pelo
interior do Estado de Minas
Gerais e fará o mesmo nos Es- Washington; 18 (U. P.) - Ei- peração dos russos e destacou que

tados de S. Paulo, Rio de Ja- senhowe, , comandante dos exérci-
I
seus feitos são tais, que fazem vi-

neiro e Distrito Federal, afim tos aiados na frente ocidental, foi: b rar a alma dos que admiram as

· ..

t 1 de treiná-los para qualquer recebido triunfalmente em Was-I virtudes militares de um povo. O

garça SlnlS ra � emergência, tornando-os aptos hington. Segundo os observadores, I comandante em chefe aliado afir-

f a serem utilizados pelo exerci- há muito os norte-americanos não mou , finalmente, que devem ser

Perto ele Brusque, na locali-. outra, e com uma perna rac-

1 1 1 t' dIto. tributavam tão grande homenagem resolvidos todos os problemas da
dade de Pedra Grande, residia ' turada, ta vez pe o Iro e a-

I d r= T.TI a qualquer do", seus heróis. Pràtí- paz, afim-de cimentar ainda mais
há tempos o sr. Germano Kla I gu.n1 caça or... \:(erman�' .D a- Beneme·rito da

t
.

1 camente, foi proclamado o "dia de a união de tôdas as potências alia-
bunn, casado com d. Teresa bunn conseguiu cap ura- a e

Ass C i I 1

f 11 t t
• omerc a Eisenhower" em tô da a capital das. O Congresso ovacionou Eí-

de 14 anos, de nome Ilca, que ez- le os compe en es cura.- .
. I

d 1 RIO, 19 (A. N,) -- A Asso- norte-americana, o qual foi recebi- senhower durante um minuto. Re-
morava em sua companhia. tivos, na esperança e conso 1- -

ciaçao dos empregados no co- do, como "dia de orgulho",

por1
velou-se, ta)nbém, que o presidente

Em fins de maio p. p., apa- dar.a fracturoa. .'
.

d Nit
..

di tinauí d 'E.....
D d f mercIO e 1 erOl IS Ingulu o to o o pais. mbargado pela emo- Truman resolveu conceder ao ge-

receu ua sua propriedade uma las epois, encarregou a 1- .

t t
d d In erven 01' Amaral Peixoto ção, ao pisar novamente o solo ncral vitorioso a Terceira Medalha

linda garça, que media 2 me- lha de ir examinar o esta o a
tít I d

,.

b
'

tros de uma ponta da asa à ave. Ilca obedeceu. Mas, quan- c?m o I u o e socio

eneme-,
norte-americanu, Eisenhower ex- de Relevantes Serviços.

.• nto. clamou: "Que prazer, meu I'pus,do se aproximou da grade do
; estar de volta!" Em seguida, abra- COMP......,. ------

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

�e:����, e:t�l��ee�t:l�uviJ;��� flontra a Semana �

çou. sua espôsa e inúmeras perso- RAM-SE
.

p' I d J
' � -

· \
nalidades que o foram esperar. Ue- Exemplares de «O Estado»,

.

e e e acare bicada num dos olhos. Ferida, d R r d d' 14 15 d
.

\.. O eCI e ferindo-se a Eisenhower, o minis- os Ias e e mala p.p.,
"' a menina pôs-se a gritar, ten- t d

�

tro da Guerra, sr. Stimson, decIa- compram-se nes a re açao,
�

RI'O, 19 (A. N.) -- Quando se do os pais corrido em seu so- Recife, 19 (E.) - Até o ór- Pa nam se bem
rou: "Serviste-nos com a maior 5

-

.
.

alude ;; produção amazônica, corro, tratando de enviá-la gão oficioso "Folha da Ma-
..., honra"; ao qus o comandante alia-

logo ocorre um quadro econô- sem demora a Blumenau, para nhã" se insurge contra a poli-
mico dominado exclusivamente alí ser medicada. tíca do prefeito Novais Filho,
pela extração do latex, da cas- Assim aconteceu. Infeliz- no caso da revogação da "se

tanha e das madeiras. Na rea- �nente,. o médico, que a (�xami-Imana inglesa", substituida pe
Iidade existe alguma cousa de nau, acabou 1-01' verificar que l la "semana do Recife", isto é,
importante além desse produ- o ôlho ferido estava vasado. o comércio passará a abrir as

to: a pele de jacaré _.:... o produ- Qua�(Lo o pai, Germano Kla- segundas-feiras, ás 13 horas.

to que maior desenvolvimento bunn, recebeu a triste nova, Centenas de comerciários, sen
alcançado na exportação. Ou- teve um colapso cardíaco, vin- tindo-se prejudicados pela re

tras espécies são ainda econô- do a Jialecer. Sua mulher, aba- solução do prefeito e dos líde
mícamente exploradas. Quan- lada com o sucedido, também' res dos empregadores, percor
to á produção de peles e causas se acha gravemente enf'êrma. reram as redações dos jornais,
de animais silvestres do extre- E, para cúmulo de tanta des- protestando contra a resolução,
mo norte, vem-se destinado ao ventura, o aludido médico blu-: tendo todos os jornais comen

sul do país e ao estrangeiro. A mcnauense acaba de informar tado simpáticamente aos co

exportação de 1941 e 1934 atin- que Ilca está em perigo de)merciários êsse l}1ovimento.
gíu 17.495 quilos, no valor de perder o outro ôlho, em conse-' _

58 milhões, 780 mil e 828 cru-I qüêncía de um traumatismo,'A remodelaçao
ze.iros. I r:flexo do:rimeiro feriment:. \de Vitória

Querem a abd teaçaO do re III tr:��óri��s\� ��pft'�l� ������
.

i urbanista francês Alfredo Aga-
T

.

l � r· , , [che, encarregado, pelo govêrno
BRUXEL�S: 19. (U U P) -- po: 11 \ o�os contr a .3, 0_ paI-I do Estado, de orientar a remo

lamento da Bélgica aprovou a moçao, pedindo a abdicação do delação de diversos trechos de
rei Leopoldo. Em todo o país, .estão circulando. rumores sôbre I

Vitória.
uma greve geral, que começaria logo que o rei regressasse a

Bruxelas. ° Partido Liberal, Ipor sua vez, afirmou que o rei F·lh d H'tldeve compreender o momento atual e sacrificar seus ínterês- I OS I e I er
ses em pról da umidade da nação. Assim sendo, existe unidade
contra a volta do rei, que, se tentar regressar, poderá levar o

país a Intensos conflitos. Entrementes, o "premter " Vanacker

íntormou que seu gabínete só prosseguirá no govêrno até o

dia em que a situação se esclareça em tôrno do regresso do rei.

•

vir a serPode
LONDRES, 18 (U. P.) - Julian Joyce, o locutor britânico da

rádio de Berlim mais conhecido como "lord Haw", apareceu hoje
pela primeira vez na estação pol�cial de �ow Street, �� Londres,
afim de ouvir a leitura da acusaçao. Esta e de alta traíçào, e pode
ser punida com enforcamento.

·foi
-

recebido triunfalmenteEisenhower

UlIla

Reduzidas de 50·.. as
mensalidades
dos colégios
S. Luiz, 19 (E.) - O inter

ventor federal estudando o ca

so criado com as altas mensa

lidades cobradas pelos colégios,
principalmente pelas escolas

superiores, assinou decreto,
subvencionando todos estes
últírnos estabelecimentos do
Estado. Pelo mesmo ato, ficam
essas escolas obrigadas a dimi
nuir suas mensalidades de
50%,_

do respondeu, modestamente, agra
decendo em nome dos três milhões
de norte-americanos, homens e mu

lheres, que participaram na )uta
da Europa. Depois de ser alvo de
tôda classe de aclamações, Ei
senhower foi até o Congresso e

disse aos parlamentares alí reuni
dos: "Nossos soldados esperam de
vós a manutenção da paz que foi
conquistada". E seguida; apresen

tou a saudação dos três m ilhõ es- de
combatentes que confiam em que
sejam tomadas medidas para evitar
a repetição de tamanho conflito,
que causou milhões de vítimas. Ei
senhower elogiou as fôrças aliadas,
especialrnente britânicas, a coope-

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Destalques em· sindicatos
BELÉM, 19 (E.) - o "Estado do Pará" noticiou desfalques

superiores a 60.0'00 cruzeiros no Sindicato de Fôrça e Luz e no Sin
dicato dos Estivadores. Ambas essas entidades estão sob interven- •

ção.

Recente informação de Pa
rís diz que o Supremo Coman
do Aliado declarou não ter co

mentários a fazer sôbre a no

tícia, não confirmada, publi
cada em Londres, de que as

autoridades aliadas na Alema
nha estão em busca de duas

Prepara-se a F. E. B. para voltar
RIO, 19 (A. N.) - a Gabinete do Ministro ela Guerra fez

distribuir à imprensa a seguinte nota: "A Fôrça Expedicioná
ria Brasileira, que com tanta eficiência e brilho lutou no tea
tro de operações na Itália, realiza presentemente, o seu deslo
camento para as imediações da cidade de Nápoles, preparan
do":se para regressar 3,0 Brasil. O retôrrio da FEB se efetuará
em navios brasileiros e norte-americanos. Pormenores a res

peito da sua chegada serão oportunamente dados ao conheci
mento público por êste gabinete. ° ministério da guerra está
vivamente empenhado para o regresso FEB se realize nas me

lhores condições e o mais breve possível".

o jUlgamento dos 16 poloneses
crianças -- um menino e uma

menina - que seriam filhos
de Hitler e Eva Braun.

Mosco.u, 18 (U. P.) � A a participação duma Alema

acusação formulada contra o! nha ,controlada pelos br<itàni

general Oulicki é a de ter diri- cos, e no qual os poloneses de-

gido a 22 de março do corren- sempenharão papel de primei- Restau'rantes dete a�o, uma ordem ao coronel ra importância.
Slabors, dizendo que a vitória Moscou, 18 (U. P.) - Todos mercado Bogrosoviética sôbre os alemães atin- os 16 poloneses acusados, com

.

�

giria não só os interesses britâ- excepção de um, confessaram- Bruxelas, (N. B.) - Mais ou

lÜCOS na Europa, mas ameaça- se parcialmente culpados das menos 15 grandes restauran

ria a Europa inteira. Por isso a acusações que lhes fez o pro- tes de Bruxelas, que estavam

Grã-Bretanha mobilizará tô- motor soviético. O próprio ge- servindo refeições por preços
das as fôrças para um bloco neral Oulicki declarou textual- muito elevados sem pedir por
anti-soviético. O movimento de mente: "Admito o que já de-j cartões do Taicionamento, aca

resistência polonês. aderiu a clarei em meu depoimento,. bam de ser fechados .por 01'

êsse bloco anti-soviético, que mas não posso aceitar a fór-I dem do Ministro do Forneci-
�lão poderia ser organi�ado sem! ;mula da acusação". !!lento d.� Víveres,

Assim, nada restará do Japaol
:NOYA. IORQUE, 19 (U. P.) - O g'eneral Arnoltl afirmou

que se a g'uel'l'a prosseg'uir até 1946, os japoneses se devem
preparar para receber 2 milhões e 100 mil toneladas (le hom
bas explosivas e incendiárias. Destacou que Tóquio já. não
existe como gTande centro illdui'ltrial e que, se a gUeITa fôr flUi
o fim de 1946, o que parece impossível, nada mais restal'á do
JR�Ã�.

.
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gelado,
chã
'chimarrão

Be:bida saudável

Graves. ocurrências em Ribeirão Prelo
IATE:Operários. saqueiam 'depósitos de gêneros alimenticois

S. Paulo, - As autorictades Cia. Mogiana e da Antártica

Ilecimentos
comerciais, casas

estão apurando certos fatos Paulista, como desdobramento bancárias e repartições públí
graves ocorridos em Ribeirão- dos sucessos que vêm tendo caso O pânico instalou-se em

Preto, onde cerca de 3.000 ope- curso nesta cidade em vírtu- I tôda parte, sendo contadas as

rários, em greve, saquearam de da greve geral do operariá-I pessoas que se aventuram a
um depósito de gêneros ali- do. Ribeirão Preto dá idéia de saír das suas casas. As escolas
mentícios e cometeram outras uma praça de guerra, com II paralisadas e os grevistas não
depredações. A polícia local, fôrças embaladas guardando parecem dispostos a uma ati
impotente para conter os exal- as ruas e os principais estabe- tude passiva.
tados, pediu auxílios às tropas
do exército aquarteladas em

1'1 r

I
·

á IPirassununga e em Batatais. Estabelecl-menlu Gra' fl·cO Brasl·1 11 U tlma u aOs operários, conduzidos, O prof. Henrique Roxo} ca-
segundo se diz, por elementos DE tedrático de Clínica Psíquiá-estranhos ao meio local, ataca-

NOSOUZ trica da Faculdade Nacional
ram o Café Robin, do qual é N I C A

.

R A de Medicina, no Rio, despediu-sócio o presidente da Associa-
se no dia 13 em sua últimação Comercial, levando tudo 'I'rcbclhos Comerciais

I
Tésell e Memorai.

áula, dos alunos do 60 ano mé-t b d Irnpressdo a côres Doublés e tricromia. Ique encon raram e que ran o
díco, após ter Iecíonado porComposição de Iívros e Revis:as • Avulsos • Caixa••O que puderam. Arrombaram Jornai. Estojo., etc. mais de 40 anos,também um depósito da firma, Ao anfiteatro do Institutoretirando gêneros alimentícios. Aceita encomendas para o ínt -rter do Estado
de Psiquiatria compareceram,Além das fôrças do Exérci- Rua Tiradentes n", 10 •.. Florianópolis ... Santa Catarina além dos alunos, todos os assis-to, partiram desta capital um tentes e internos da cadeira

contingente da Polícia Espe- I' e o professor Deolindo Couto,cíal e o segundo delegado au-

----------------------.----.,.
catedrático de Clínica Neuro-xiliar, senhor Vabter Autran .. i de bons AGRI. lógica,A ordem já foi restabelecida,

'j PRECISA �E MENSORES e um A áula final do professorenquanto as fôrças do exércí-!
..

. -�. : D E S E N H 1STA Roxo versou sôbre os modernosto e da polícia, especial, patru- r e c u r sos terapêuticos daslham as ruas. Foi aberto rigo- para trabalho topográfico (plonimetria e c l t
í

rrra-
.

)
-,

d d P b doenças mentais, ponto êsse
roso inquérito em tôrno dessas trla , em. sertao e Cl a e. agq'se em.

explanado com o mesmo bri-ocorrências. Resposta por carta para «elA. DE TERRAS NORTE lho e clareza de todos os de-S. Paulo, - O comércio de

I DO PARANA'». - Caixa Postal. 16 - LONDRINA mais, lecionados no decorrerRibeirão Preto continua fecha- Estado do Paraná. do curso de Psi.quiátria.do, sob controle militar, afim
de evitar tentativas de assaltos
grevistas, tendo aumentado as

sustadamente o número de
manifestantes. Espera-se, con

tudo, que a situação se norma

lize voltando a funcionar o

I 1
(

� .

Londr-es - (Pelo Major Austin
I

Depois que o Rei discursou, ho
lohnson, comentarista militar do mens e mulheres desfilaram,

pres-,3.\'S - Pelo Tclégruf'o) - Os pro-' lando a con linêucia final. Dois cães
.undos abrigos anti-aéreos, desta I ele raça, treinados na tarefa de sal
:apital, forrm utilizados inüvalllçnle'j vamentos,. iam à frente do desfile.
Foram reabertos para servir de Por último, vinham o Corpo dos
lormi tório ao povo, oue se ::1/10- Observadores Heais, seguido do
.nerou nos últimos dias, cm LOll-! Serviço de Bombeiros, Contingentes Não se aceitam hóspedes
Ires, para assistir à última parada I dos Serviços de Vigia, Socorro, A111- portadores de motesfias
la despedida da Defesa Civil, e; hulân-tias, Monsagcíros e Mulheres contagicsas
'Iue não conseguiu acomodações" do Serviço Hospitalar Voluntario,I. __
ipropriadas. Essa parada assinalou, Enfermciras e demais componentes
:cguuuo as palavras do Rei Jr-rge , dos serviços de defesa civil. AcoArdos

'

eos\'1, que assi�tiu ao desfile c rccebcu,1 Nessa ncasiâo, o Secretário do aer O PRECEITO DO DI"
IS con liüencias, o fim de uma' epo-\ Interior, Sir Doriald SommerwelI, - PREGUIÇA APARENTE
péia.

'

relembrou que mais de 1.000

pes-r Washington, 16 (D. P.) - O Nem IIlImpre a falta de disposição
FOl'.t.e chuva de,sab(lU na 0,c.asi50,

1
�oa.s foral�l mn-tas c.'l11 Londres na Departamento de Es.tado .re,cu-

paro. o trabalho é .inal d. pre-
- I "

. guWa. Muita. vezes o canlGço ia·iao tir'anrlo, porem, ao desfile a noite de I de setembro de 1940,

el",o,u-se
a submeter a ratifica- 1 dI

- cil resu ta o eagotame:'lto Hsico
lia magnifiência. O Hei usava uni- cm todos os outros dias dos gran- ção do Senado a proposta de que geralmente tem como cousa'
'orme naval, e p:r�lancc('U em pé I rles at��q�le� de terror, desfechados liberdade de estabelecimento algum di.stúrbio ou doe!,�".urnntc a ccrrmoma, tendo de um! pelo inmngo. E o fim rio desfile, de acôrdo aéreos para a avia- Se hab1tualmente esta mdlsposto

1 .

.

1 d t· P
. It· H

.
- .. para o trabalho, procure um rnê-a( () a I am la, e ou 10, a rincesa C'll1l10 (Isse. o t ê l , marcou bem a cao CIVll 1)01' serem os

mes-l di f' d s tcf ',' ICO, a rrn e a,a. ar a cawa']jsabete. À sua chegada, o eslan- conclusão da guerra e o início de mos desnecessários e altamen- de.so indisposição. SNES,
lur!e 1'('[\1 foi hasteado, por um uma era de paz e prosperidade para te indesejáveis. Em carta en-
'Icrúi ela guer-ra, que mer-eceu a o povo britânico, e todos os de- 'dereçada ao senador Bilmo,

0'1 ICruz de Jorge, por bravura, em mais povos da terra, sr. Grew sub-secretário d: Es- MUDASI ,:onvenlry, ;\[uitos outros heróis, tado, declarou que os acordos
�,;:==;;:;;:======;;;;;==-;:; �()ndecorados com a mesma lIleda-

V d u'a máquina de executivos estão dentro dos Frutíferas e Ornamentais.

IGRAT IS 1
:.ha, ladcm'am o estandarle ,c J'a- eu e-se escrever Royal, \1 d,ispos.it�vos legais de

aeEonáiU-1
Peçam Catálogo i1ultrado.ziam conlinência.

Vêr e tratar à rua Almirante tlCa CIvIl e, portanto, nao se LEOPOLDO SElOELAntes da passagem rIo desfile, o
Alvim. 14 Sv.alt.3 resolviam com o trat�tdo. Corupá.Quer receber 6tima sUt'pre.a? [lei pronunciou as seguintcs pala-

que o fará feliz! e lhe será
_

de valiosa utilidade! Escreva nas: "Sinto-me feliz cm ('S1dl'

acrUíH
-

a Soares, à Caixa Postal, 84, illje, para dC'spcdir-lllc pessoalmel1..- E t" d d·- 1I Niterói ••• Elltado do Rio. :e 'd�s homens e, das J:l.I�lh(,l'eS cujos·· s.a e a ve r. a e .
=- sen'lços, na defesa CIVIL chcgaran

t d t d d 1 e dos tl'pOS mal'S Prefira aDIA parte de ae.
, . ila os e o os os m,o e 08

t ô' "8 I P ó D �_� 'CHADO tP� CIA. ao seu lerl1llllo. Qualqucr que te-
d

. 1
.

S d l' ora pral'a ao alca'n�e r co em e 0'8 r oe..._L',11'1 w .

'

. mo arnos, lnc USlve an o lOS p '"
P b d H ItRl d C Idjlha S1(lo a vossa 1110(lalldmle de I das SENHORAS e SENHo.RITAS, por verdadejros O re O Osp· 6 ar a·

II'abalho, constituistes UIll Grande

PREÇOS SEM' RIVAl S '.
de". e estará contribuindo p�ra

r�xércitn, e o:, que aqní se l'n('ou- que êle tome mal! um pou®
Iram, representam, sornen1e, uma Não comprem seus calçados sem Y'isita:r a

I·
de leite, tenha melhOl'flS medi.

parte de todas VÓS; que, vO]llulariá: «Tamancaria Barrel-ros)) cament68, mais eonfÔrto DO,
ll1C'l1tC, SlIl)ortastes ))erigos, agruras Ji. leito de sofrimento, etc. etc •••
l' fa,digas penosas. A hislúl'Ía da RUA CONSELHEIRO MAFRA,.tl (CaDlpah. de Il'amanlda44! '

Defcsa Ciyil terá ]l1gJllr destacado".
"

__ _ o __,._-'---._rii._d_O_H_o_I!I_»_ltd de -Caridade).

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

10 v.·2

NOVO HOTEL
deA DESPEDIDA DA DEFESA CIVil de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S. José

comércio.
Ribeirão Preto. - Duas no

vas tentativas de assalto fo
ram feitas aos armazens da

TOMe se.MP�e

o mELHOR DOS mELHORES
____ I.JCOHS,I't!IlIlo _

AgAncias e Repr.lI&n taçõe. em G.ral
Matriz: Florian6polis
Rua João Pinto. n. S
Caixa Postal, 37
Filial: Cre.ciúma

RU:1 Floriano Peixoto, s/n (EdU.
Pr6prio J. - Tolegrama.: "PRIMUS·
Agente. no. principais n'lunicipioa

d.o Estado

Sedas, CaseIniras e Lãs
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ANTI-PALÚDICO
de comprovar ... eficácia
HIi mais de 50 anos, CHOLAGO
GUE lNDIO DE OSGOOD tem
mereciao a preferência, em todo
f) Brasil, no tratamento do írnpa
ludismo e suas manífestações.
Sua fórmula, contendo aloés, raíz
de genciana, raiz de catumba e

casca de quina. além de constituir
uma medicação preventiva de

larga, aplicação nas zona" pall.y;t�.
sas, e excelente no descongestio
namento do fÍgado e no resta
belecimento da secreção biliar,

:Ch'Ólâgogdé'�fndio'
.: ,;. Oe"OSGOOD . ,,'

,

.,_ �.'
.

Bung,alow
Vende, se o da rua Quintino

Bocaiuva, 622, Estreito, que
dispõe de todo conforto. 3
quartos, banheiro. pias, bôa
àgua. Tratar no local.

I !���l�r.�����!�� I
louro

ou palacril, Conser to
dentaduras em 2 horas

apenas.

I
CONSTANTINO SERRATlHE
Rua Duarte Schutel 11

(

10 v. ·7
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Q ESTADO-Terca·'elra 19 de .Junho ele 1945

LIRA TENIS CLUBE-Dia 23, sábado-Tradicional «Festa Joanina» à moda
caipira ... Distribuição de prêmios a blocos, moças e rapazes, Pinhão, queimada, etc ..

Reserva de mesa, na Joalheria Moritz. com início no dia 18 ..

Eda Ciano e outros ((tubarões» do fascismo ALOND��!.i��tt�r� "O�.�enteA2i��á�?�ade-
graças ao fascismo, e que de- nístro da Imprensa de Musso- sembarque aliado no litoral da Normandia foi assinalado pelo
sempenhava as funções de Mi-llini, e que, mais tarde foi Em- Início do processo de desmobilização do Exército alemão"
nístro das Finanças de MUSSJ- baixador 'em Berlim, graças à escreve o redator militar do "Yorkshire Post". Dificili::nente
lini. O Conde Volpi frequente- influência de Eda Ciano. poder-se-Ia prever tão rápido progresso no espaço de menos de
mente viajava para os Estados I Dino Alfieri foi condenado à um ano. Hoje, os 4 corpos do Exército britânico são mais do
Unidos como representante morte por Mussolini por ter que uma simples fôrça de ocupação, pois estão reconstruindo
de Mussolini junto aos reis da votado contra o duce na céle- a Alemanha e suas indústrias .nas províncias ocidentais, em

finança americana. bre sessão do Grande Conse- bases 'estáveis para benefício da Europa. No próximo inverno,
No mesmo trem virá ainda lho Fascista, reunido no dia a Alemanha deve alimentar a si própria, e, para êsse fim, o

Dino Alfieri, o conhecido 'Mi- 25 de julho. marechal Montgomery emprega soldados britânicos e alemães
�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;'';;;;;';;'--;;;-;;;-;';;'-;;-;;'-;;;;;-;;-;;;;;;;;';;''';,;;.--;,;;.-;;;;-;,;;.;,;;.--;....,' na res tauração das fazendas do outro ra orgulhosaRe ic11, tra -

çando planos para os trabalhos agrícolas, por meio dos quais
organiza grupos e mais grupos de prisioneiros, que se desti
nam ao amanho da terra.

A revelação de que Eda Cía
no e vários líderes fascistas
serao levados em breve para a

Itália, procedentes da Suíça,
não somente tráz à baíla a vi-

. da de fáusto e luxo que êsses
"tubarões", do facismo vinham
levando naquele país que lhes
deu asilo, como, também, faz

pensar no perigo a que agora
estará sujeita na nova Itália,
a "glamour-girl" internacio
nal que foi Eda Ciano, princi
palmente se se tiver em mente
o rápido fim que o povo italia
no deu à acidentada carreira
do ex-duce,
Dessa forma se justifica a

precaução de enviar Eda Cía
no num trem militar fechado,
que deverá atravessar todo c

norte da Itália, isto é, a regiãe .. "e' CR$ �oo,oo Dez m.·t alcesem que seu pai foi capturado �. J
julgado e executado. Precíse-se alugar uma cala, não b t·d Hoje decorre o aniversário do
Por outro lado, o dia da che muito distante do Co1egio Coração a a I os sr. Valter Wanderley, estimado cs- VENDA SOB RECEITA MEDICA J

gada do tre� estbá seIntdo �'u�r :e�::?II�' :de;�r;a:d:::�t��$d�2��� Estecolmo (Via Aérea) �

portista.
�_"" '''''''''__&__''''_& .............._"'.'

dado no mais a' so u o Sl:gIO referÉlncias. Informações nellta Re- Segundo estatísticas recente- Nesta data, faz anos o sr. Protú- O t do lidl"'aa fim de impedir que os guer dação. mente ',publicadas, em l!:l44 sio Leal, escrivão do Juizo de Paz san o urilheíros danifiquem a campo _ abaterar;-se na Suécia 9,662 c oficial dos Registros Civil e de

síção ou tentem deitar mão f Motord para tmáqUlna alces, c ntra 12.226 em 1943, Títulos e DoculD;ntos. Sta. Juliana de Falconiet i,Eda Ciano,_ at;tes que est� ecos ura O alce, é o maior animal que O sr, Osní Barbato, gerente da Virgem
compareça a Corte de Justí- Vende-se um, em perfeito es- vaga pelos vastos pinheirais "Galeria das Sedas" faz anos hoje. Era da célebre família dos Fal.
ça, que a af5�arda em algun tado. Vêr e tratar na Agência I do norte, está protegido pela

•

I cinieri e nasceu em Florença. no

lugar da Italla:
. .

de Jomais de Artur Beck , lei, e a caça do alce, esporte
Fazem anos hoje: . ano 1270. Aleixo, um dos sete sori-

S d t' f d d Sras.: Edite Reiser Fóes, Jeni tos fundadores da ordem dos Se.r-egun O no reias e e ignas

I
lOv·4 favorito dos caçadores suecos. Lehmkuhl Corsini, Leontina de vitas e seu parente. soube desper+além de Eda Ciano, viajarão só é permitida durante C2l'Ca Almeida Jorge e Evilásia de Oli-I tar na menina, desde os lIeus pri-ainda no mesmo trem váríoc Empregada-OfereCe·se de uma semana no outono, Du- veira Guimarães; meiros anos. um ardente o:nor de

Person;;tgens fascistas, entro Para camareira ou copeira de t
.

tê la d srítas.: Beatriz Vieira, Zulma Ber- Deus, Com 13 anos de idade re

Pensão, ou Hotel. Combinar à
ran e a guerra, a eXIS encia e

nardes, Zulma Soares, Olga da Cos-I solveu dedicar-se exclusivamenteos quais o Conde Gíuseppe alces na Suécia foi considerada ta Mourão, Ollndina Silva, Gema ao serviço de Deus. Dali mãoll deVolpí, que se tornou um dos rua 24 de maio, no Estreito. d'
,

id d idimmui a, eVI o a que a car- Nappi e Girorida Sousa; I S. Felipe Benício recebeu o véu e
homens mais ricos da Itália, Sv-3 ne do alce não está incluida no srs.: Hercilio Targino da Silva, o, hábito das Serva. de Maria, Mos
) racionamento bastante rígoro- Manoel Born ela Silva e Paulino até a morte de sua mãe - o I ai

I d 'in Dutra Pereira; I já estava morto· vivia em sua co-
SO, a cançan o, por consegu -

jovem: Osni Machado de Sousa ;' sa observando a regra que são F.li-
'te, pre�os elevados. Dev�d� a i.s- men�na: Márci� .Gomes; ,I pe lhe ,dera, Tendo II mãe faleci.
so, O numero do alces dímínuíu meninos: Hercilio Mendes e h'r-I do. Juliana traI'lllreriu·se com um

muito no sul da Suécia en- não d'Eça Neves. ,grupo de virgem para uma CC8a

quanto que se anuncia p�que-I
-- nova,_ fundando a .congregação dali

,. Casamentos: «Irmos da Tercelra Ordem dos
no aumento nas provmcias R ll h

.

íd ,. d ServitasD A nova associação reli-
.

t trí
.

do jiaí ea na-se oje, na ci aue c. :.. .maIS se en nanaIs o paIS.
.

. . , '. glosa, cujo, pr1melra auperrcrc. eraJoinvíle, o enlace matr inronral da Juliana, destinava· se ao serviço
gentil senhor-inha Láuda de Olivr-i- do. doentes e a outras obras de
ra, filha do distinto casal João Es- caridade. Para poder mais facil'

tanislau de Oliveira 'e d. Cecília mente desempenhar os serviços
que requeriam 0& doentes, encur·

tara 011 mangall de hábito, o

que deu origem Q. denominação
de «Mantelotas», nome usado pe
lo povo para designar as religio'
las de Juliana. Ap6. 35 anos de
govÉlrno do lIeu instituto, durante
011 quaill praticava as moi" severas

mortificações. caiu a santa numa

gravíssima doença. Com paciência
angá lica suportou as dôres e sofri.
rnerrsos, custando-lhe, porém, mui·
tíllsimo ter que renunciar à S. Co
unhão que não podia receber

por cuuso dos vôrnítcs constantell.
Mas. antes da morte, JeaúlI·H6litia
consolou a milagrosamente, Morreu
aoa 19 de junho de 1341.

Vida de Luiz Carlos Prestes
(O Cavalheiro da Esperança)

por JORGE AMADO

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - :florianópolis.

Aquele foi um dia festivo
OSLO, 18 (BNS) - Foi um dia festivo para os 15.000 re

fugiados poloneses, que se acham nesta capital, quando atra
cou neste porto um dos mais famosos navios de guerra polo
neses, ü "Pibrum", trazendo ao seu l'ado um deleg�do do Go-

.

vêrno Polonês, exilado em Londres. Os refugiados, que viviam
numa tristeza indescritível (pois todos 08 outros refugiados
poderam voltar aos seus lares e somente os poloneses não têm
a esperan.ça de que esta volta esteja próxima), ficaram recon

fortados vendo que seu legítimo govêrno não esquecBu sua

sorte. Os noruegueses, lembrando-se dos sacrifícios dos exérci
tos poloneses, na libertação de sua pátria, ovacionaram tam
bém os bravos marujos do "Piorum".

Irmandad� do Senhor Jesõs dos Passos e
Hospital de Caridade

,EDITAL

fornecimento
De o'rdem da Mesa Administrativa da Irmandade do Se

nhor Jellús dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital,
previno aos interessados que, até o dia 27 deste mês, às 12

horas, rectberá. esta Irmandade e Hospital. na sua Secretaria.
propCllstas em cartas techadas •. de todos os artigos necessários
80 seu consumo, durante o semestre de Julho a Dezembro do
corrente 8.00.

Consistório e'm Florianópolis' 14 de Junho 1945.

José Tolentino' de Souza

Obras de artes
holandesas
Londres, 18 (S. H. I,) - In

forma-se que na impossibilida
de de serem devolvidas aos

seus legítimos donos muitas
obras de ame roubadas de co

leções particulares, pelos ale
mães, e que agora foram recu

peradas, estas serão distribui
das entre diversos museus ho
landeses. Convertem-se assam
em propriedade nacional as

obras, cujos donos legítimo�
não puderam ser indentifica
dos.

A agência Tass
contesta
Londres, 18 (U, P,) - A

agência "Tass", de Londres,
desmentiu a noticia divulgada
por uma agência Norte-Ame
ricana, que dizia que os rus

sos estavam eliminando proe
minentes súdttos alemães.

Terminaram
Paris, 18 (SFI) - Termina

ram as greves nas minas de
carvão do Passo de Calais, ao

NO\rte. Essas greves haviam si
do dedaradas nos princípios
da ultima semana. Está em es

tudo uma melhoI1ia notória e

efetiva da profissão dos minei
ros.

Vida Social
ANIVERSÁRIOS:

Decorre hoje o natalício da sra.

professora Helena C. Borba, espôsa
elo sr. Patrício Borba, proprietário
da "Casa de Retalhos".

Fagundes de Oliveira, com o
í

lus
tre advgcadc sr. dr. Manuel An

í ô

nio da Luz Fontes, filho do sr.

desembargador Henrique da Silva

Fon1'es, diretor da Faculdade de
Dir-eito de Santa! Catarina, e ele d.
Clotílrle da Luz Fontes. Paranifa-
rão o ato civíl, que será realizado

na residência dos pads da noiva.

ro,r parte do noivo o desembargn
dor Henrique da Silva Fontes e

exma, sra, ti, Cloti,1de da Luz FOll-

les, o sr. Arnoklo da Luz e exma,

d. Dulce Sá da Luz; pela noiva o

sr, Zigomar Fernandes e exma.

Sra. d, Alic·e de Oliveira Fernan

des, o dr . .José da Luz Fontes e srta.

Bernadeltc i'l1aria da Luz Fonlcs. O
ato religioso será celebrado na Ca
�cdral do Bislpwdo, Serão padri
nhos do noivo, o dr. Paulo de Tar

so da Luz Fontes e exma. sra, d,
Ada Filomena F.ontes, o sr. Juve
nal ::\Iaccdo e exma. sra. d. Anita

Oliveira :Macedo; e da noiva, o sr,

João Estanislau de Olh·ei.ra e

exma. sra. d. C,eeília de Oliveira, o

sr. João ela Cmz Oliveira e exma,

sra, d, Érica Hoemke de Oliveira,

MISSA:
Am�nlhã, ÚS 8 horas, na catedral,

será rezada missa cm intenção à
alma do sr . .João Abraham.

VENDE-SE
411errarias completas. devidamen

te regist:ro.da. no I. N. P., sendo 3
com quotas para pinho e uma

para canela. Negocio urgente.
Informações nellta redoçãe.

Troca de alimentos
POI carvão e óleo
Londres, 18 (BNS) - Eric

Eriksen, ministro dinamarquês
birger, ministro do comércio,
da agTicultura, e Wilhem Fie
chegaram nesta capital, afim
de entabolar negociações no

sentido de aumentar as expor
tações de alimentos da Dina
marca para a Grã-Bretanha e

Europa Libertada. Em troca,
necessita urgentemente a Di
namarca de carvão e oleo.

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

-

f6bric::a8, A Cosa
•A CAPITAL" choma a atençao dOIl

visito antell de efetuo rem lIuas compras, MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Muitos' Quilos por' Mês seguinte artigo de

BarbosaJ0:'
adultos. pe. outro Iado, !la,

A O WENOHAUSEN v. é demasiadamente gorda? Não gos- Cluett: "'r:o�os OS que conhece- Via bel?s prédios all1t�gos.. NI DR. M R I ta�ia de ter.o corpo das belissimas zs- ram Varsóvia antes da guerra extremidade da avenida, fICatrelas de Cmema de Hollywood? Um
d .a aveníd h·st'·· 1" d B(D1plomado pela !'acuIdade Nac. de Medicina da Un1nraldade do BruIJ) médico. da CaIifornia que presta assís- concor am que a sua avern .a I va o 1 orico pa acto e el

a-Interno do 8erY14)o da ClIm1ca MMica do ProtesllOl' O4Jyaldo Ol1Te1n" m*11co do tencía as estrelas e aos t;'aIS famosos de Ujazdow foi uma das malS veder. Durante fi. guerraartistas, descobriu um metodo rapído
. . .. I.. 'Departamento de Sadel.

e seguro de dissolver a gordura sem re- lindas avenidas da Europa. De. Avenida de Ujazdow mudoCLt.NIUA aBDICA - aolMtIaa mura.. d.e adllltoe e erlallÇlla. CON8ULTOR10 correr a dietas drasticas ou a exercícios 'd t
�

O• IUiSIDJIINCIA: R.. 11'eUpe 8cbmld.t ... 18 - Te). 811. CONSULTAS _. D... 1. u ln excessivos. Esta descoberta, chamada e nome res vezes. s at
Formode •. promove nova saúde e mães denominaram-na <lAvellienergia ao dissolver a gordura de modo

..

que V. se sentira e parecerá mais [o- da Adolf HItler". O Movímen•.vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
t

�

1
�

3 vezes ao dia. Formode é um pre- to Sub erraneo Po ones, cha-
parado garantido para remover o ex-

mou -a então de "Avenid.cesso de gordura. Peça Formode.
.

"clu- hoje mesmo, em qualquer farrnácía. A Churchill". Nas esquinas des.nossa garantia é a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 • Rio

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

CONULTORIO: - Rua Santos Saraiva, 76, (defronte ao

6 de Janeiro) - ESTREITO.
CONSULTAS das 1 5 ás 17 horas.

Residência: - Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIS

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
S.rTlçol tle Clínica Infantil da Assistência Municipal • Do• .,I&.

de Caridade

OONSUL���J�1u���AM��Ud���A�i�lOEs.�EnL12�. loa. l.�
Con,ulta. da. 2 às 6 horos

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SIflll1! do Centro de Sa1l.de

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 4ft
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
CItnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. N!lJI"iz - Garganta
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 125!
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
. Especialista em alta cirürgía e ginecologia

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

DR. POLYDORO S. THIAGO
Clínica lUédica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, e-stômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e críamças

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

J.ltESIE>ENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. A. SANTAELLA
. (Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina d:
Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa' Casa de Mi
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLíNICA MÉDICA -- DOENÇAS' NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
ABsu.te"te do PI'of. Sanson, do Rio de J811el.ro

ESPECIALISTA
Doenças e operações <"OS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

C1rw'gia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu
da bôca fendidos de nascença)

Il&ôfagoscopla, traquêoscopta, broncoscopia para ret.írada d'e corpos estranhos, er

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horll8

Rua Hunes Machado n. 20 - Fone 1441
(AUSENTE)

DR. SETTE GUSMAO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TTSJ01 OGIA DO CENTRO DE S.l\úDE ti: IJO

H()SPITAL "NER�U RAMlOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Oorizaga, de São Paulo - Fx-esu
giãrlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno d

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLlNICA GERiU, - DIAGNóSTICO PRF,COCE )j; 'l'RATAMlilN'J'O IilSPIiJCIAUZAD'

DAS DOIiJNCAS DO APAReLHO RESPffiATôRIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Dtà rtament.e. das S às R horas. CONSULTóRIO: RUR Vitor Meireles, If
RESID�NCIA: Rua Esteves Júalior. 135 - 'reI. 742.

DR. MADEIRA NEVES
I> Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CurlO .. Aperfelooamento e Longa Pratica no Rio doe Janel.l'o
DOIIJI!lULTAII - Pela maBhA: dlaI1ameate b!I IO,30à,12 h., à tarde excepto 00'
dIIa4oe. d.. 1'.10 u li bor.. - CONSULTORIO: S.. .Joio I'tIlto L '1'. _bra.e -

_to: 1."1 - RNlclbeta: R.. f'rE'!I'eate eo.tb.ho, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
OIRURGIA GERAL· ALTA CIRURGIA - MOL:l!:STIAS DE SliJNHORA8 - PARTOS

FOl'mado pela Faculdade de Moo.'.cLna dl!. Universidade de São Paulo. onde to:
.t.MIcstenlte por vários anos do Serviço Ctrúrgfco do Prof. AUplo Correia Neto.
ClirurgiJa do estômago e vias biliares, íntestínos c1eigado e g1'Ob'SO, nrõíde, rl!ns.

próstata. bex�a, útero, ovAriO\!! e trompas. VlIll'icoceie, bldrocele, VII1l"Izes .. hérnia
CONSULTAS:

tIU 2.. 15 horas, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Ca811 Plliratso). Tel, Ui98.
RESI�NCIA: Rua Esteves J1ln1or. 179; TeI. )(764

Dr. Newton d'Avila DR. ANTÔNIO MONIZ
Operaçõe. -- Vias Urinaria.·- Doen
ça. do. int8ltinol. réto e onu,
•• Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -. Infra.vermelho I

Consult: Vitor Meirel.. , 28.
Atende diariamente à, 11.30 h•. a,

b tende, dOI 16 hI; em dia.nte
a..id I Vido1 Ramoa. ae.

r91108_ IQV7,

DE ARAGAO

0Iru'IrIII e Orlo...... VIbIJ.. • aru.ta
.. toro. Parto. ••-w- 'e ......._

CONSULTÓRIO: a. Joao Pinto 7 Dió·
�w dU 1... 17 lIone. aamaN·

;� .�w �1l� " l"4tc "l'I"

As próximas
eleições inglesas
Londres, 18 (BNS) - Sir

Archibald Sinclair, pertencen
te ao partido liberal, falando
a propósito das próximas elei
ções, iniciou seu discurso com

parando o partido conservador
como représentante dos inter
rêsses do capital, e o partido
socialista, representante do
interêsse do trabalho organi
zado. O partido liberal pede o

apôío do povo, porque não re

presenta límítados ínterrêsses,
porém existe para servir ao po
vo, . Somos individualmente,
porque acreditamos que o po
Jerío e o progresso de nosso

país e do mundo depende do
indivíduo, homem ou mulher,
em seu caráter, energia, inteli
gência e habilidade. Assim,
nosso objetivo primeiro é criar
condições, nas quais os homens
e mulheres poderão melhor de
senvolver os naturais gostos e

tendências.
Londres, 18 (BNS) - Con

tinuam por todo o país, os de
bates em tôrno da campanha
eleitoral, que deverá ferir-se
à 5 de julho, estando, neste
sentido, particularmente ati
vos, os três partidos tradícío
iaís britânicos, ou seja, o Con
.ervador, o Trabalhista, e o

i..iberal. Em prosseguímentó
3.,OS discursos pelo rádio, pelos
.íderes dêsses partidos, fez-se
ouvir o antigo Primeiro Lord
do Almirantado, Sir Alexan
der, que, em nome do Partido
Trabalhista, afirmou que o

Sr. Winston Churchill conver
teu -se em cortina de fumaça
dos ínterêsses do Partido Con
servador, e que êste depois se
afastará do poder.
�� .. "-�. --=.---?"�
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Enfie 3 cruzeiros em Selos pIO porle .oslal
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Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
·Amaro

Atende Q qU.C1lquer hora. do
dia • de! noitt

RESIDtNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO
T ••• r br.. _4UOab.,1i_

o SE U OQGANISMO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

sa avenida os alemães rreqüen
temente encontravam placas
com o Inscrição: "AVENIDA
CHURCHILL", que êles arran,
cavam com fúria. Foi anuncia.
do agora, pelo rádio de Lublín
que o "Comitê de Lublin" de.
cidiu dar à avenida em ques,
tão o nome de "Avenida José
Stalin". Parece que a história
daquela avenida resume em
breve toda a história da Polô
nia, . nesta guerra. Todavia,
podernos esperar, que essa his
tória ainda não foi concluída".
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Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é ineu_ávet
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico groi is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Convile para
•

1D1SSa
Viuva, filhos, genros, noras e netos de
João Abraham, profundamente coostet
nados com a perda de seu inesquecível
espôeo, pai, sogro e avô, convidam a tqcjO$

os parentes e pessoas amigas pata assistirem à miss.' de
7° dia, que farão realizar na 'catedral metropolitana no

dia 20, quarta-feira, às 8 horas. De antemão agradecem
a todos que comparecerem a êsse ato de piedade cristã.

2 v. 2

da Oracão,Cincoen!enãrlo do Apostolado
em Sio José

Realiaar-se-ão domingo p. vindouro, 24 do corrente, 8t

comemorações do Cincoentenário do Apostolado do Sagrado
Coração de Jesús, nesta cidade, para as quais se convida o 'ii
o povo em geral. A procissão da imagem do Sagrado Coração
de Jesús será às 4 heras. havendo condução de Flor lanópols
para esta cidade'

São Jceé, 18 de Junho de 1945.
A DIRÉTORIA

5 v.·

� .

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a díreção cUnica do

DR.DJALMAMOELLMANN
Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelent.e local para oura de repouso. ÁgUa fria e quente

APARELHAMEN'l'Ü CO:&IPLETO E :&IODERNtSSIMO PARA TRATAMEN'l'O
M:l!:DICO, CIRúRGICO E GtNEOOLÔGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho ...... Ondas curtaa
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para OCI exa",.. de eluctdaeão de dlltl[uÓIUcOIo •

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamento.s de la classe Cr$ 39,00 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20.00 "

Quart0s com dUras camas ........•. Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PôDE TER MéDICO PARTicULAR .

FLORIANóPOLIS
Largo São Sebutião --o--- Tele!one: 1.153

�t'l,.
, IHtI••II '•••na h· "{I" fl'
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Medina Farm. NarbaJ Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sa�gue, Exame para verificação de cancer,
�a�e de urina, Exame para verificação da gravi.
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de li
doenças da pele, boca ta cabelos, Exame de tézes,

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue.

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

Florianópolis
ó,. H. G. S.

r.
.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
........1 ..:

VENDEM-SE
ESPECIAL

o imperativo de fazer justiça
Londres - (Escrito pelo major ral suficiente para impor medidas

W. S. Webb, analista militar do que, sendo justas e correspondentes
BNS) - A linha de tratamento im- às decisões do mais elevado alcan
posta ao povo alemão, conforme ce polltico, não seriam encarrsías
tem sido. ultimamente delineado como tal pela maioria dos alemães.
pejos comandantes aliados, repre- Além disso, salu lar será que na

senta, de fato, a conduta mais acon- consciencia do povo permaneça a

selhada, dentro das atuais circuns- certeza da derrota e o sentimento
Iáncias. Quando os oheles aliados de que foi vi tirna dos seus Ireslou
dizem que mão serú permitida a cados dirigentes. Os aliados não
conf'rnternizuçüo das tropas ocu- poderão transigir com o crime. Es
pantes COIU o povo, não significa tá claro que o povo alemão, no

que os alemães sejam submetidos conjunto, não pode ser arguido de
a domínio odioso com a adoção de culpa, que, de fato não teve sinão
processos drásticos, tais como acon- em escala condicionada à impossi
teceu nos países ocupados pelos na- hi lidade de escapar ao contrôlc
zistas. Os alemães estão sendo e se- brutal do nazismo ; 'no entanto, co

rão tratados dignamcu lc. Os venci- mo massa comandada e orientada
dos terão de reconhecer em tôda a pelos nazistas, a culpa não é nula.
sua extensão os seus crimes, que A completa obediência e disciplina
serão também punidos com justiça do povo alemão, que se acomodou
c não com ódio. Isso é muito dife- à maravilha com o paranóico Fueh
rente daquilo que os nazistas Ia- rer, nos grandes dias das vitórias
ziam na Bélgica, na França, ma e conquistas, lerá de seguir à risca
Holanda, na Noruega, na Rússia, o que foi determbnado pelos aliados
ctc., onde espesinha vam as popula- vencedores. Sem que a conduta pre
çõcs dominadas. Se as tropas alia- conizada pelos comandantes alia
das que se acham no Interior da dos às suas fôrças represente vín
Alemanha, cumprtndo missões es- gança e opressão, o imperativo de
pecifcas. entrassem e111 contruter- fazer justiça não sofrerá qualquer
nização com a população, estaria restrição, e isso' é essencial na Ale-
completamente disvirtuado o seu Im"'l111a ocupada militarmente.
papel, hem cedo faltar-lhes-ia mo-

B r a n LI y, Laconinerí, Hõrquis
Fotu-cade. ,

Tratado Teórico e Prático de Di
reito Civi], última edição ítallans
com a coluboração dos professores
Barde, Chuuveau, Cheneau, H. Col
Iin, Hourquis Fourcade, Le Cour
luis e outros, contendo os seguintes
volumes;

. 4ÜtiJ
Das Pessoas três (3) volumes).
Das Sucessões três (3) volumes).
Das Obr-igações três (3) volu-

mes), '1'.1 <, i

Do Casamento, e Regimem Mar
tri.J1'l.iOllJi.a1 - 3 volumes.
Dos Contratos Aleatór.ícos.
Fiança e Transações um (1) vo

lume) •

Da Locucão - 1 volumé.
Da Sociedade do Mútuo e do De

pósito - 1 volume.
Da Venda e da Permuta - 1 vo

lume.
Das Doacões entre Vivos e dos

Testamentos - 2 volumes.
Dos Bens - 1 volume.
Do Penhor, dos Privilégios, Hi

petecas e Expropriação forçada
- 2 volumes.

•
Bela encadernação e em perfei

bSSiimo estado.
Ricci - Provas no direito civil

italiano, com jurisprudência de
'tados os Trfbunais do Reino - 1
volume.
Ftaniar ino de Malalesta - Lógi

ca das Provas em matéria penal -
2 volumes .. Esgotados.
Corpus Jur-ís Cí'Vlilis em hespa

nhól (raro) - 2 volumes.
D lREITO ROMANO:
.·,.,Doveri - Instituzione di Direito
&mano. Completo e excelente tra
tado desta dificil matéria. Raro -

2 volumes.
E alnd'a outros bons sôbre a ref'e

rida matéria.
Outros : Puglia - Manual do

Processo Penal Italiano - 1 volu-
me. '"

Luchini - Elementos do Pro-
· cc-sso Penal.

Pontes de Miranda - Direito
Cambiário.
Clovis "- Direito da Família -

1 volume.
Vervcl'de - Falência - 3 volu

mes.
.James Bryce - A Re,pú.blka

Amer'ica,na - 4 volumes.
A.' Dir,cey - In,trodução ao Es

tado do Direilo Constitucional -

1 volume.
Hamilton Jay c Maston - O Fe

cleralista -"- 1 volume.
Con\S,tituicão - Marchall (Ame

ricano) - "1 voIume.
Curibale - Direito dviJ (Raris

simo) - 1 volume.
Brasil Acordã'os - 12 volumes.
,Professor Vittore Vidalli - Doas

·

Succe,s.sões Legítimas e Tes·tamen
táría - '6 vo<hnnes.
,Bdi.!;ão de 1923 ultima.
A ohra de Yita.Ji hoje rara, é con

siderada pelos .TuriscouSlultos, co

m,o ()bl'a pT'lma sôbre a matéria.
Em pl"rfeitissimo estado.
·Cada volume.
C�n'rara - Programa 9 volumes,

·

boa encadernacão, ótimo estado.
Dicionário Latino de Saraiva

(raríssimo).
V'()-Jt1.l11es do Manual do Código

Civil (Manuais do Código Civil).

Espindola - Parte Geral-""'''; 3
volumes.
Paulo de Lacerda - Introducão

1 volume.
• '

Cândido de Oliveira - Direito
da Famíltia - 1 volume.
Didimo A. da Veiga - Direito

.las Coisas - 2 volumes.
Carpenter - Parte Geral - 1

volume.
Da Prescripção - 1 volume.
Ferreira Alves - Direito das

ISucessões - 1 volume.
Eslevam de Almeida - Direito

I
Ja Família - 1 voLume.
Pontes de Miranda Direito

.las Obrigações - 3 volumes.
Cbironi (litaliano) Culpa con

Iractual - 1 volume.
Chironi Extra Contractual - 2

volumes (raros).
Código Civi I Português, anotado

por Dias Ferreira, bôa encaderna
'Cão, - 2 volumes.
La Coste - Coisa Julgada - 1

volume - ótimo.
Pietro Cogliolo - Coisa Julgada

1 volume.
Flos-lan, Zerbóglio e outros - 6

volumes. Contendo todas as esco
Ias do Dlrelfo Penal.
Covielo - Direito Civil (italia-

110) - 1 volume,
Fada Benza - Direito Civil (ita

iano) - 1 volume.
Consolidarão das leis Civis

r. de Freitas - 1 volume.
Consolidado das leis Civis

Carlos de Carvalho - 1 ·volullle.
Direito Romano - Diversos.
Causas Célebres de Tous Les

Peuples por A. Fauquier - Edi
tion Hlustrée. Obra .inrlispensável
para o estudo de críminalidade,
com inúmeras estampas represen
tando os delí nquêntes colocam os

�rimel�, a sua perpetração corrtcn
lotados os processos em que fun-

��?:e�r�� ,j�sSl�J���o�e� jU�'��'J�)�����: Os balo-es lança-bombas J·apOlleS1eSConstituição, anotada por João
3aI1halho, indispensável aos aman
'es da futura Democracia.
Câmara Leal, Ações, 2 vols. LONDRES, 18 (BNS) - "Os balões lança-bombas, que os

João M.onleiI'o, P,rocesso, 3 vaIs. japoneses estão agora tentando enviar contra o Canadá e Es
.

Carvalho de Mendonça, Eios e tados-Unidos, através do Pacífico, foram primeiramente em-

AgiVuasl't F
.

S" 1 1 I pregados pela Grã-Bretanha como meio de defesa contra o
a (ema/' 'erl'elra, OC1('( a,( es b b 'd' '. ,. .,.,,,D'l T 1 h'"'' O IComerciais 2 vols. om aI, elO aereo - escreve o aI y e egrap. pano

,

britânico Un'ha em viSita encher de minas aéreas flutuantes as

Códi{jos Estl'Wlgeiros - CivJl e rotas aéreas dos bombardeiros alemães que vinham atacar as
Penal italiano, argentino, civil Ilhas britânicas. Quando as perdas aéreas do inimigo sôbre afrancês (comentado, em 3 vols),
alemão (versão fra,ncesa), uru-

Grã-Bretanha foram reveladas, foi noticiado o número exato
guáio (inclusive a atual conslitui- de bombardeiros abatidos pelo fogo anti-aéreo, pelos caças e

ção de 34). outras armas de defesa, entre as quais se encontravam os ba-
E ainda ll1uitaL� outras übras, Iões do tipo agora empregado pelos nipões. Êsse a.parêlho, ca-tais eOl11o o "Direito Judiciário", '

de João iVlendes; "Processual", do paz de derrubar um bombardeiro de 50.000 libras de peso, cm'-
mesmo. ".J)ireilo Civil"; por Bo'r- tava somente uma libra, e era dotado de uma assombrosa ��

,ges M�n,t,ei:?; ��em, .de l;?elh,o �Ia I
pacidade de ascenlção, podendo- descer e subir várias vezes du

H(�CJba, !'J Jmeu,�s IJJ_1h�s _, de l.e- rante horas. Qualquer bomba.rdeiro que se chegasse com oreI ra e Sousa; [nstJtUlçol'S or! a-
1-' " .

noló,gicas", ele Eamalho; "Código' arame em que estava preso o ba ao faZIa explodIr lncontmente
de .processo judieiário", de Paula a bomba a êle liga;da" - conclue o "Daily Telegraph".
Pessoa; "Direito das c.(lisas", de
Lafayelte (com a rúbrica do gl'an- _ ,...."'.._ ,.. _ -_-..,� - -

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

de jurisconsulto); "Legítima defe
sa", de Fiaretti; "Dicionário. do
con,tencioso comercial", de 1\1assé;
"Processo e hermenêutica", de
Pa,ula Batista, etc. etc. etc.
Tratar com o Professor SÁLVIO

GONZAGA, na rua Visco de Ouro
P,reto, 1.

.

_. - .-�i>;t::.,,''''__..__4 ;UA "",w"'."')jR5/ ""_'!IG.....

R. H. BOSCO LTDA.
ITAIAi - $- CATARINA

COMISSÁÍUOS DE AVARIAS
.

R.presentações
ConsÍ'g�á9õ�s ... Conta Pr6pria

Rua Pedro F'arreira, 5
ao Pavirpento

. CAIXA P·OSTAL, 117

Teleçráfico

SEGUROS DE:
Tran.portes Marítimo.; FerrO
viários, Rodoviários, Aéreos,
Cascos, FÔgo, Acidentes do
Trabalho, Acidentei Pelloais,
Responlo.bilidade Civil e Vida •

(C BO se o',Endereço
...........................................

CL�UDlONOR OUTRA IÃ�s-:i;;..�:�i:ho 2·A II A
FLORIANOPOLlS [a

Ir----------------------.------------

Seja o LlDER Da I'
MODa

Confeccionando o seu
lerno na

Alfaiataria Líder
."",!_ .• �

.",,"; • .;f' __ �
""",', ...

,�":' .�,- .. ,de

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA"
Fudada em 1878 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Citru do balanoo de 1MI:
capital e reserTIIfI •••••••••••.••••••••••••••••••••

ResponBaibilldadee .•..•••.••..•...••••••.•••••••••

Receita .

A.tivo .

Btntstros pagos noe lUtlmOti 10 UlOti ••••••••••••••••

Responll8Jbilldadetl ••...•••.•...•.••••••••••••••••••

CrI
er,
Cr$
Crt

74.617.0315,1I0
11.978.401.755,97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898.90

7«1.736.401.:106,20

Clínica Geral de Adulto.
Doença. dai crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Conlultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [altol da Casa Po
railo], das 10 30 ás 12 e dai

16 àl 18 hs.
Resid3ncia: rua ViRc. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual]

DIRETOftI!l8: - Dr. Pamtuo d'Ultrll rr.r.r. h 0In'Ilh0, Dr. l'rI.II.caco
da IA , .A:D.t.to lII.IIorra.

.&ceneJu , .ub-q'lDCIU em toclo o e.rnWl'1o uolonaJ. - hcunal DO

UruguAi. l1eIrulac1olW � !ln.rIU !lU �pala aIdad.ee da .A.mé1ca, IhIropa
I Aft'l.cL

AG.I!lNTIII EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O 01; C I A. - R.. FeHpe 8cllmI4t, .. II
''Jaixa Poetal .. II - Telefolle 1.4111 - EIld. Telep. •4.LIA.NÇA·
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES Il RIO DO SUL

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

IdiGmaÍl por
tuguês, espa
nhol, francê.,
inglêli, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação.
Matemática, F:.Ísica, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio

I vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenhe, Saneamento, Metalurgia,
i:letricidade; Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r.ultura, Veterinária. Contabilidade;

Dicionário,. ..te. ..te

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.ó na

SERVIDORA I

maior organização no

gênero nelta capital J

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

-

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Floriaaó

polis, à rua Trajano n. 11, avl·
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habilita
dos para executar instalac'Jes
de Luz e Fôrça. em geral, for
necendo orçamento grá�is e

sem compromisso para seus

!"erviços.
Possui também oficin'a espe

cializada, com técnicos profís�
sianais, pa.ra co.nsertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínannos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
fogareiros, a.parelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

f'ormac1o pela 1'Jn1Tera1� dI Genebra
Com prAtica nO(l hosp!tI!.a europeua

J1fn1ca m6c11ca IIII ceraJ. pedjatr1JL, doen.
lU do I!átema neM'OIO, aparelho cenIto

urlinm'1o do homem I da mulher
\allte. T�co: DR. PAULO TAVAB"
CUno d. Radiologia CUnlca com o dr •

� d, Abreu camp&nat1o <ao Pau.
o�. E8i)eC'1alizado em H1.«1ene ...1141
?ilbUca. pela Un1Ter:l� 40 Rio ele Ja.
!lelro ..

- Gabtneto dI Raio X - Elect.ro
,ar(iUoerãfia cl1n1ca - Ketabol1lmo be
l&} - 8G!ldagem Duodenal - Gabinete
.s. tW!oterapia - Laborat6rlo d. rolcroe
COpia • ld.IJH olfn4ca. - Rua r.rtwJ.d'J
�clo, I. roa. 1.111 � J'l�PQl1I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. CAMPEONATO DA 28• DIVISÃO
.

Conforme �stava prevIsto, rea- D()miingo, pela manhã, ,no estádio
!;z:()u-s'�' dOllungo, o. ah,noç'?, :;rue o

i da F. C. D., efetivou-se a pugna en
I,\te Clube de Flonanopo]ls ofe- tre os "teams" A. A. Industrial e

recell: �,ollle�l:ol::l.n�o a
T passage�� I�opes Vieira F. C., em disputa do'

do seu �_ ann el sano. Nessa ples-! CWlllpeonato de Amadores o Avaí
ma �casIao, o d�'. Osvaldo E .. VlUn�, 'visão. '

ROXY Hoje, 3a.·feira, às presIdente do, Conselho _Del�bera�-I Finalizou a contenda com a vi-
19.30 horas. ':0 emp.oSSOIll o's drs. J��o E. "'Ion-, tória do A. A. Industrial. p('la apel'-Maria Montez, John Hall, Sabú 1z, e Al'noldo Suarez Cu�eo, nos tada contagem de 3 x 2.

Lon Chaney e Edgar Barrie em: cwrgos cte comodoro e VIce-COIHO-

A MULHER SATANICA elmo, resp.ectlvamente, funções pa- AVAí 8 X RITZ 2 - PAULA RA-
Uma aventura nova e empolgante, ra us quai.s haviam sido reeleí.tos. MOS 5 X BOCAIUVA 1
em meio a cultos e costumes pa- A presença do dr. Aderbal Ha- Ante-ontem, em continuação ao

gãos I Toda. 011 maravilha., mie' mos, patrono <to "la,te Clube", en- camp?onato de· Amadores,
.

o Aval
térios e lilerigos dos tr6picos num sejoll uos dirigent,es do clube da venccu o Bitz e o Paula Ramos

colorido ellpetacular!. Pedra Grande a oportunidade de abateu o Eocaiuva, respectivamente
No programa: ,elogiosas ·e merecidas referências mclas contage,ns de 8 x 2 e 5 x 1.

Rep. Folha Carioca n. 55' DFB à sua pessôa.
Aguia veriU. Dragão • Short Após a entrega dos prêmios tia
Notícias do Dia • Jornal lemporad,a aos vencedores e lei tu-

Impr6prio até 14 ano. ra do relatóri o apresentado pelo
Preços Cr$ 3,60 e 2,40 (Ir. Joã,o E. ]\foritz, o �r. B�lleão

__

[Via1na
teve palavras de lllcenllvo c

Amanhã, no Ritz, àll 19,30 hrs. ,agna.clecilllent�
à ill�prensa., .

local,
Lon Chaney em: bem dell101}shando s·eu eSIHrIto de

A SOMBRA DA MUMIA Ic,ompreensâo das necessklades do
Um espetaculo de pavôr e .enlla l·no.5Iso l11'eiü eSP?I_-tivo, quan.to. à

ção. -- Impr6prio até 18 anos. Ji�)e,rcIade de Cl'1Ílca e oportunIda-
des da sã propag:mckl..

O ,�r. Aribald-o Povoás saudou 1)

"Iate Olube" pelo transcurSo ela
sua data máxima,.

Salta a janela tôdas as noites rMensagens
Recente notícia de Zurique, diz que a conduta da filha de de França

Mussolini, Edda Ciano, causou uma tempestade de comentá- O "Radio de Paris" transmi
rios na imprensa suíça, que exige sua imediata expulsão, com I tirá dcravante, regularmente,
outros fascistas alemães e italianos. Edda vive confortável- para todo o Brasil, mensagens
mente num sanatório para nervos, que domina o lago de Ge-

i
dos nossos compatriotas que

riebra. Informa-se que a viúva Ciano abandona o quarto tôdas] residem na França para suas

as noites, pulando pela janela, arím de dirigir-se a um daucing ] famílias do Brasil.
na vizinha Monthey. Seu especialista André Bepond, em entre- Eis uma iniciativa merecedo
vista, mão negou as informações sôbre as fugas noturnas, mas ra de todos os aplausos e que
declarou que ela necessita tratamento para cura de desordens os brasileiros acolherão com a

nervosas. maior simpatia. A Emissora da

França, posta assim ao serviço
de uma intensificacão cada
vez maior das boas relacões

I que unem tradicionalmente os

nossos dois países, toca um

plano familiar que nos é pro
fundamente grato e imensa-
mente util.
As transmissões familiares

do Rádio Paris para o Brasil,
far-se-ão todos os sábados ás
19,45 (hora do Rio de Janei-
1'0), na onda de 25m62 e 11,710

Palestra com o sr. Elias Feingold, qUilOCiClOS., ,

proprietário da casa «4 Exposição Falará sabado
Palestra COlll o sr. Elias Fcíngold, () povo, mesu.o com sacr-iíicio. I W�shmgton, 18 (U. P.) ---:- O

proprictú-io 'Ia casa "A EXl'OSI- Despediu lo-sr> o sr. Elias Fein- l:resldente }'r�man a_nunclOu
çÃO". I golel, acrescentou: _ Quando pre- Cl�e a conf�len?la de �a? Fra�-
Ao passarmos pela casa H,A EX-

I
cisar de alguma informação, peça-I ClSCO termmara .no prox�m� sa

POSfÇ.�O", na rua Felipe Schmidt,
1

nos pejo telefone 1.G03 e será ime- b�do, quando pronunciara O

n. i:í-t, defronte ao Edifício SÃO diatamente atendido. I discurso de e)1c�.rramento _da
Ll'IZ, (Instituto dos Comerclárros) ,

\ Agradecemos a atenção e asscgu-: gr�ndde assembléia das Nações
.

I b
I

IJ
-

I" 1 'Um as
tivemos o prazer (e a raça r o sr., ramos- re que nao < cixarramos < e I _.

.

------_

Elias Fcinaold, proprietário dêsse visitar "A EXPOSIÇSO", assim que ] N P d fi destabelecimento comer-cial. que' tenha recebido o grande e ruoder- a e ra ran e
acabava de chegar de S. Paulo,' no estoque de artigos para in- Do dia 21 a 24. haverá ani
aonde fora 11 negócios. I' \·L'I'l10. madas testas de S. Luiz e S.
Perguntamos-lhes �)()r novidades, -

João Batista. na Pedra Gran·
c o distinto comerciante falou .en-.Arí Silveira de, em frente à igreja de N.
tusiasmado do vertiginoso progres-I, .'. Sra. de Lurdes e S Luiz
so de S. Paulo, do dinamismo do esta em F�orlanopohl
povo paulista e do intenso movi- ! Em companhia do sr. Aníbal

.

-

! Schranuu, funcionário da Casa COMPRAM-SEmonto comercial que se nota na-. Hoepcke, viSitOU-DOS o nosso con-, "

qucle Estado, com a terminação da I terr ânco sr. Ari Si lvc i ra. que h:í 'I
Exemplares de O Estado . .,

g�ler�'a. �<\centuOl�, dep(!is, que Flo-' 9 anos se ��,h�;a fóra �Ies:a c�_P�- dos �ias 1.4 e 15 de maio p!:;
rianópo lis também vai entrar llu_ltal.. aonde. a",\ll.a retorna cru 'JS1- com.:Jram se nesta redaçao

f d
. Ita a sua famíl la. Peüem <e bemma nova ase e progresso, prrn- .s" .

cipalrnente pela contribuição que
as classes conservadoras hão de i

prestar no intuito de deixar a nossa

urbs uma idade cada vez mais

mO-I'der na, O 'I'euerite João Cardoso de
_ E que nos pode adiantar sôbrc Sousa, espôsa e filhos tornam

as' atividades da casa "A EXPOSI-ji [público a sua profunda gratí-
çÃO"? i dão ao sr. dr. Augusto ele Pau-
_ "A EXPOSIÇÃO" - respon-. 'la e à revma. irmã Bernadette,

deu o sr. Elias - não pode ficar II.
.

que tão carinhosamente cuida-
atrás nessa nova fase da vida co- ram nas i:Q(titosa�: filhas e Ir-
mercial <Ia cidade. O meu estal)('le-' i más Suely e Zenaide. Agrade-
cimento comercial adotou, desde a «em, também a todos quantos
sua fundação, o lema de bem servir .Lhes enviaram expressões de
li freguesia, e dentro dêste lema se I pesar e flores para os esquifes,
tem mantido até agora. Para pro- I e as acompanharam ú morada
vá-lo basta acrescentar que acabo derradeira. A todos, pois, a

de adquirir' enorme estoque de ar- I nossa eterna gratídão.
tigos moder-nos e variadus para in-I Fpolís., 18-6-1945.

�:ll��o'S��;::�ra��r�s�:�al�:���(�: co;���; (

I RITZH;j�:h3·:'f;-ir·;&�wà.�
presentam o que há mais perfeito I I _

9,30 horas

I
-

I 1"
- - Ses.oes das Moça,s

e COl11p eto para a estação c o rio.
Q I I

. ,

A' Silvei Daanna Durbin Franchot T e
, "

.

I
uanc o naqui saru, l'l, I vcn-a, ' one

toc.los ploce?entes das l11elh�J es fa
que é famoso guitista, tomou par- j Walter Brennan em:

bncas paulIstas, e que serao veu- te num concurso musical, na Há- NOly� POR UM DIA
.

di dos pelo nosso lllOdelar sistema

!.iO .Nadonal, promovido pelo

cc-/
Uma comedIa .encantador�. cheIa

". - . 1'1 'do"'" I "b d t' Cf" de belas mUSIcas e cançoes pelacrerll'lrIO tao bem cOl1llprecndHlo e .11ec' as ( o roa cas In", , ..
d D D'.., . .. eariocá - Almirante. Eram 370 voz maVlo.a e eanna urbln.

ace!lo pelo consulludor. Prcclso dl- candidatos' entretanto ° nosso
Livre de cenllura

zer que es�e sistema não visa ex- ('onterràlle� foi classificado em 20 .

No programa:

clusiv:1l11ente as pessoas de poucos iagm'. FIlme Jornal - DFB

recursos. Pelo con tdrio. Baseada 1 Após êsse c(}ncurso, fez parte da Preços Cr$ 1,20, l,80 e 2,40
Orquestra Xavier, composta de 8
!'lL'nwnto�, ])'11' llIuito t'-'mpo.
Cubiçado por várias L'sb1ções cle

rádio, foi até o Heeife, alllwlHlo na
Húdio Clube de Pernambuco. Teve
um contrato de :3 ll1e�es no Casino
d::l l'rea. depois no (1(, Icaraí.
Num concurso ria "Hora do Ca-

louro", ua H.údio :\'aciol]],al, a,ni-
cios i Illjlosyi veis à sua C('OJ] onl! a. mado por Paulo Gracind'o, conq uis-

tou o prêmio de 1.0()O cruzeiros.
- E quando estará aqui o esto- '\ess(' concurso estavalll inscI'itos

Florlanõpolis 19 de Junho de 1945

o comércio progride sempre

AGRADECIMENTO

nllma pequena margem de lucros,
"A EXPOSIÇÃO" está em condi

ções de atender a pessoas do mais

apuradO gôsto e Bwis alta posição
social, pois forilece, de uma só vez,
todos os artigos de que uma fmní
lia precisa, sem exigir-lhe saerifí-

que dp il1\'el'l1['1
- Dentro de j)oueos dias. É .bom

saher que par:l atender 05 desejos

scis músicos.
Cltimamente estel'c ,üuando du

rante 15 rlias nü "Grupo T>ram:Hi
cu :\'ol'a Friburgo", na <'idade flude muitos fregueses, grande parte JIlinense do meSlllO nome.

da mercadoria virá de avião, outra Agora se acha contra lado pela
pelo correio e o resto em ônibus. "Orquestra Brasileira". do Hio,
O transporle ela llIercac10ria por constitui da por 9 figuras, e que 1're-

. , ... I (iuentemente atua, nas "!Jroa<]cas-
Via ael'C:l dlllullm os �u:ros, da c�-I Úngs" e festas cariocas ('0111 gran
sa, mas o nosso proposllo e servIr ele êxIto.

'II.aLIII
\1�IRltaRR

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
.'I:��!Co, $;APll�R
POR EXCEt.ENCIA
-----

instituto de Aposentadoria
Pensões dos lndústri"rios

"
e

Alistamento Eleitoral. Ex-OUcio
HEJIESSA ])AS RELAÇõES A QUE SE R.KF.ERE o AR')'. 23

DA LEI ELEl'fORAL
1 - o Instituto dos Industriários faz saber aos S1's. Em

pregadores Industriais que, em cumprimento ao art. 23 do (1,"
ereto-lei n. 7.586 de 28/5/45 que regula o alis-tamento eleito
ral e as eleições, e de acõrdo com as ímstruções baixadas pelo
Superior Tribunal Eleitoral, passará a receber dos Srs. Empre.
gadores, a, partir de amanhã, as relações dos seus empregados
contribuintes do IAPI que prestam serviços mesta cidade.

2 - Nessas relações deverão ser incluídas apenas os em

pregados que saibam ler e escrever, homens e mulheres, e em

relação a êles devem ser declarados os seguintes dados:
a) número da caderneta de contribuições.
b) nome por extenso.

c) função.
d) data do nascimento em dia, mês e ano.

e) nome do pai e da mãe.
f) estado civil.
g) lugar do nascimento.
11) enderêço completo _. rua e número.
3 - Essas relações deverão ser em três vias e entre-gues

a êste órgão Local até o dia 30 do corrente mês, no seguinte
horário: das 8,30 às 10,30 horas e das 12 às 16 horas.

Os senhores Empregadores, se assim o desejarem, podem
entregá-las juntamente com as guias de recolhimento. Das
relações devem constar a razão da firma, o nome do estabele
cimento, o seu número de inscrição no IAPI, o seu enderêço, e
devem ser datadas e assinadas. Se o empregador não tiver ne
nhum empregado nas condições exigidas para o alistamento
ex-ofício deverá entregar uma declaração nesse sentido.

4 - De posse dessas relações o IAPI as enviará às auto
ridades eleitorais agora e, posteriormente, de acôrdo com as

instruções que forem expedidas pelas citadas autoridades. Se
o empregador tiver empregados que recolham para outro Ins
tituto, devem ser incluídos nas relações para o IAPI a-penas os

que sejam seus associados obrigatórios e Iaeultatlvos.
5 - Sôbre qualquer dúvida que a respeito tenham os srs.

Empregadores pedimos procurar-nos pessoalmente.
F'Ior lanópolis, 18 de junho de 1945.

Décio Reis - Delegado

espreito-vos,
elo poir" pelo ar.

/
Preservai...,os

.

-.

com uso habitual dds

PASTILHAS

VALDA
Mos exigi sempre os

VERDADEIRAS VALDA
Vendidcs só em caixas !'

com o nome VA lOA ."'_

"'- Licença do D. N. S. P. N° 186
\o"", •

de 26 de Fevereiro 9"�'
• "-'. de 1935 or$)'> 9'

n1hol 0.002, EUCG,ypl01 O.

o ESTADO Esportivo
� aniversário
do «Iate Clube»

acusou um honroso
3 x 3.

empate de

.TA ESTÃ AGR.ADA:\'DO
o bascbal está deixando () âmbito
Carioca, vem des.pertando entu
siasmo naquela capital, onde,
aliás, já há alguns anos vinha sen

do- praticado. !)elU conseguir gran
'de público. Em Santos, iglualmente.
cO ba,'"ebal está deixando a âmibito
eS'lna:ngeiro,' para prender a aten

ção dos nacionais.

Já começaram
os «acidentes»..

Em homenagem ao sr. coronel Londres, 18 (U. P.) - A rá-
Lopes Vieira, prefeito flol'ianopoli- dio de Berlim anunciou hojetano, teve lugar, sábado último, 1110

estádio ria F. C. D., Ij)erante gran- ter morrido num acidente o

de assistência, o ,pl'élio entre as comandante soviético da capi�
equipes representativas da "Garujá" tal alem3., general Zerzarin. A
e HA Gazeta". .

d t"
A

O· t d t d' emISSOra eu essa no' leIa seca�
Jogo tanscorreu en 1'0 a

t t 't· emaior ordem e pertU!\llecell equi,. men e, ,,,em acresce� ar o m �

]jbradlil at* Q finAl q� opU,�llIl q:UQ nor deta,lne a respeltQ,

EMPATARAL"I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


