
Eisenhower não crê· na morte de Hitler
WASHINGTON, 19 (u. P.) --- AINDA DURANTE SUA ENTREVISTA COLETIVA DE HOJE, O GENERAL EISENHOWER
DISSE NÃO ESTAR CERTO DA MORTE DE HITLER. A PRINCIPIO, ACREDITARA NA LIQUIDAÇÃO DO "FUEHRER"; MA�.
DEPOIS DE FALAR COM AS ALTAS PATENTES RUSSAS, VERIFICARA QUE AS OPINIõES DESTAS HAVIAM SIDO MAL U�n
TERPRETADAS. QUANTO À AMEAÇA n OS CHAMADOS "LOBISHOMENS", EISENHOWER NÃO A LEVA A SÉRIO, PO S

AFIRMA QUE OS ALEMÃES NÃO TIVERAM TEMPO DE ORGANIZAR SEU MOVI MENTO DE RESISTÊNCIA.

Sabotadores A Argentina mudou de «mau»
nazistas DO Rio No dia 11 do corrente, motoris- com a distribuição ele boletins.

Rio, 20 ("Estado") _ A Delega- las e pedestres movimentaram-se contenc1o instruções ao pOYO, todo

cia Especial de Segurança Política ao longo das amplas avenidas e o tráfego foi paralizado às 5,55 ho-

elas estreitas ruas congestionadas ras ela manhã elo dia 11, passando
prossegue ainda nas investigações
em tôrno elo caso dos sabotadores d� Buenos Aires, com extraorcliná- a funcionar, cinco minutos depois.

e espiões chefiados pelo "Dr. na e grande preocupação, porque no outro lado das ruas, à veloci-
-- +-"'.' ',,"Cn_ 'l1udou da esquerda dade máxima de 20 quilômetrosBraun", a fim de elucidar por C011, - II.

pleto as atividades elos elementos pu._ _ita, a partir das por hora nos subúrbios. A introdu-

seis horas (la .uanhâ daquele dia. ção, com pleno êxito, do "Observe

Depois de semanas de preparação, a direita", ao invés da' esquerda,
que envolveram os serviços ele coloca a Argentina, na matéria, ao

bondes, ônibus e outros meios de lado elas restantes repúblicas ame

transporte, e depois de verdadeira rícanas" excepto o Uruguai. que
barragem de propaganda pelo rá- adotará o mesmo processo sõrncn
dio e pela imprensa, juntamente te em setembro próximo.

Gohi, que chefiava no Brasil os sa

botadores, o qual tem sido subme
tido a repetidos interrogatórios e

acareações com o "Dr. Braun" e

com outros sabotadores presos no RIO, 20 (A. N.) - Revela agora uma declaração oficial
Rio. que, de 1934 a 1939, entraram no Brasil 16.243 alemães. De
- 1914 a 1923, o número de germânicos entrados foi de 29.000.

I PaA "-:no nas II·nhas J·aponesas
De 1924.a 1933, aS6�nalou-se a entrada de 61.728. E apesar da

1111- guen�a ainda se registrou, de 1939 a 1943, a entrada de 1.700
II U alemães.

I GUAM, 20 (U. P.) - Elstá iminente a completa conquista SOAbreRomã, 20 (D. P.) - Os círculos, de Okinawa. Foi o que informou o almiramte Nimitz. As mais
navais ,italianos se mostram entu- recentes informações procedentes daquela frente, indieam que
síasmados com a proposta, que, se- os japoneses estao em pânico, com suas fileiras completamen
gundo se diz, foi feita pelo .embai-li te desorganizadas. Apenas um pequeno bolsão japonês está
xador da Itália em Washington, ofereeendo resistência, mas esta é bastante precária e não
sr. Alberto. T�rchiani, no sentido I pode ser longa, em visita da intensidade dos ataques das fôrças
de a frota ítalíana tomar parte na aliadas.
guerra do Pacífico. Na opinião
dêsses círculos, tal participação
concorreria para restabelecer o

prestígio da Marinha, tão afetado

no decorrer ela guerra e mesmo,

para que a Itália passasse à cate

goria ele nação aliada.

o
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Por ora ndo enviaremos Novamente em a�ão
fôrças porcr o Pacífico
RIO, 20 (E.) _. Ouvido a propósito (Ias declarações atrí

buídas ao brígadelro Armando Trompowski, chefe do Estado

Maior da Aeronáutica, em São Francisco, admitindo a possi
bilidade elo euvio ele tropas do 'Brasil para a guerra do Pacífi

co, o chefe interino do Estado Maior, general José Agostinho
dos Santos, declarou que não se cogitava, no momento, do as

sunto, confirmando, aliás, os informes já divulgados.
* * *

Bombaim, 20 (U. P.) O
Mahatma Ganc1hi declarou ao

vice-rei da Índia, marechaã
Wavell, que poderá solicitar
ao Congresso Pan-Indú que
não participe .na formação do
novo Conselho Executivo. Tal
atitude será tomada, salientou
o dirigente indú, a menos que
a proposta de divisão entro
mussulmanos e indús seja mo

dificada.

que integravam a vasta organiza
�'ão espalhada por todos os países
ela América do Sul, em face de vá
rias outras prisões feitas recente
mente em outras capitais. Com
êsse fim, o delegado Joaquim An

tunes fêz vir de S. Paulo o nazista

RIO, 20 (E.) - O General Pacheco Cavalcanti, falando à

reportagem de um vespertino local, como presidente da 'Jo
missão Central de Requisições, criada em virtude da guerra,
declarou que, pelo menos imediatamente, o Brasil não terá

participação na guerra no Pacifico. Acentuou que já cumpri
mos na Europa nossa grande missão. Concluiu afirmando que
a Inglaterra e os Estados Unidos dispõem de fôrças mais do

que suficientes para esmagar o Japão, contra o qual se fará
uma guerra eminentemente política.

.

�De Gaulle e a questão levanlina
PARIS, 20 cu. P.) - "Ag'entes locais britânicos explora

ram a sítuação no Levante, em detrimento do Interêsse fran

cês" � rl.li o que arlrmou (I general De Gaulle, no concluir o

debate IUl Assembléía Consultiva da França. O chefe do govêr
no' destacou {lU8 as manobras brítânleas estão orientadas em

desenvolver as aspirações de independência no Líbano e na

:"íria, como meio de abalar a posição da França naqueles terrí-
w tõrfos {lo Oriente llIédio. Contínuaudo no mesmo tom, De
'.
-Gaulle salientou que os britânicos estavam realísando uma po
lítica lh-eJuMcial 110 que se refere a França, apesar das garau
tlas dadas em Londres. Depois de destacar que os Ingleses es

tão querendo desalojar os franceses do Levante, De Gaulle in
formou que os hrítânlcos possuem seiscentos mil soldados no

Levante.

4 Itália e a luta
DO Pacífico

Autos e caminhões à Itália
.

ROMA, 20 (BN�) _. Os aliados entregaram mais de 1.700
caminhões e automóveis de fabr1cação americana às autorida
des da Itália, a fim de facilitar o problema de transporte das
populações civis -- ammnclou o tenente-coronel Charles Po
letti, comissário regional aliado para o Norte da Itália. Mais

.
. .

de 2 mil veículos a motor serão enviados à Itália para o mes-
Tr'ieste, 20 (BNS) - Anuncia- mo fim.

se que as autoridades jugoslavas

�;�����'an�a;c���fi���e1:�i'�e��g�� IJornalistas entrevistam Eisenhower
oficial de divulgação do fascísrno. .

.

_ _ WASHINGTON, 19 (U. P.) - O general EIsenhower con-

U 'ota oa oi.·na cedeu hoje uma entrevista coletiva à imprensa, e reafirmou
ua S que não será perrrritido às tropas de ocupação norte-ameríca-

d' nas confraternizarem com a população adulta alemã, até quese per eu. tenham sido eliminados os úbtímos elementos do nazismo. In-
Santiago, 20 (BNS) - Um sistiu também no castigo de todos os criminosos de guerra, re

carregamento de mais de 100 velando que os anglo-americanos já segregaram cêrea de 15
toneladas de gasolina perdeu- mil dêstes. Mas não se pode prever quantos ainda serão encom

se na estação de Polpaico, nas trados, disse. Todos os que pertenceram às tropas de assalto
proximidades desta capital, em nazistas, antes de 19 de setembro de 1944, serão considerados
consequencia do descarrila- criminosos de guerra, a menos que possam provar o contrário;
mento de 6 vagões-cisternas do depois daquela data, porém, os mazístas preencheram os da
trem que procedia de Valpa- ros com recrutas de qualquer espécie, aos quais não se pode
raiso com grande carregamen aplicar o mesmo julgamento. Revelou ainda Eisenhower que
to de combustível. O descarrí- há indícios de que o povo alemão, 'em geral, ignorava as atro

lamento verífícou-se em conse- cidades dos campos de concentração, Mas quando as altas auto

qüêncía da ruptura de um eixo Irid.a:deS alemãs pretendem não ter sabido, isso não merece

dos vtt,õe��cisternaf:l. lU1.11to crédíto,

Confiscados

o rei não quer abdicar.
SALZBURGO, 19 (U. P.) - Pela primeira vez, desde que

foi libertado da prisão alemã, o rei Leopoldo da Bélgica fez de

claração pública, nesta cidade da Austria, omde se encontra.

O ajudante-ele-ordens do soberano comunicou oficialmente que
êste não pretende abdicar, apesar da insistência de grande par
te do seu povo neste sentido. Ainda ontem, à noite, o sr. Van

Acker, que exercia até agora as funções de primeiro ministro,
dirigiu, pelo rádio, um apêlo ao rei, para que considerasse as

conseqüências da sua volta à Bélgica. Agora, em nome do so

berano, o ajudante anuncia que não há qualquer possibilidade
de o rei Leopoldo abdicar. O govêrno renunciou, desde este

momento, e o rei reassumiu efetiva,mente tôdas as suas p1'e1'1'O
gativas constitucionais. Ao que parece, não está ainda fixada
a, data de sua volta à Bélgica.

;10 ,. 011>

BRUXELAS, 20 (U. P) - O rei Leopoldo da Bélgica afir
mou que não abdicará e que regressará à sua pátria. Os meios

políticos bem informados consideram a decisão do monarca

como o ponto de partida 'para imensa crise política. Enquanto
o rei declara que regressará, os partidos políticos, em sua

maior parte na oposição, salientam que tomarão posição ativa

contra o soberano. O prernier Vanacker, por sua vez, confir

mou que o rei Leopoldo resolveu regressar a Bruxelas. Os ele
mentos direitistas mostram-se favoráveis à volta do rei, ata

cando a idéia de movimentos grevistas de oposição ao sobe
rano.

Entrada de alemães no Brasil

gabinete
ROMA, 20 (U. P.) - Ferruccio Parri adiou uma reunião

que já durava três e meia horas, sem completar o novo gov 1'

no: Durante as t.rês horas e meia, todos os presentes susten a

ram calorosos debates, discordando vivamente no que diz rrs

peito à nomeação de um ministro da Educação. Os cristãos de
mocratas desejam essa pasta para si, o mesmo acontecendo
com os socialistas. Acredita-se, entretanto, que Parri consiga
resolver a situação na reunião que terá lugar esta noite. En

trementes, o diário "Itália Nuova ", porta-voz de Ferruccio

Par-ri, iniciou uma campanha destinada a transferir a séde do

govêrno italiano, de Roma para Milão.

o novo italiano

Ainda os poloneses acusados
Moscou, 19 (U. P.) - Quinze elos [linSki. O govêrno clandestino po-

16 acusados no processo contra os lonês em Varsóvia, declarou �c

membros da resistência polonesa [linRki, baixou ordem, a 19 ele f'evc

já se confessaram total ou parcial- reiro elo ano passado, que ínstru ia

mente culpados elo fato de que são tôrlas as fôrças subterrâneas elo

acusados. A impressão geral é que país a prepararem-se para a luta

quase todos êles procuram lançar
-

armada contra a União Soviética.
a principal responsabilidade, pelos Assim, o verdadeiro sentimento

ataques terroristas contra o exér- elos guerrilheiros poloneses, para
cito vermelho e outras atividades com as tropas russas, era de hos

subterrâneas, sôbre o general Oklu- tilidade, embora devessem fingir
licki. Como se sabe, também êste se amigos.
já se confessou, pelo 111en08 elTI

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

parte, culpado. Do povo belga ao
POVO espanhol
Bruxelas, 20 (BNS) O

Congresso belga, em sessão,
declarou solidariedade ao po
vo espanhol, "que está lutan
do contra o govêrno do gene
ral Franco e 1)010 restabeleci
mento da democracia na Es

panha", __j

Moscou, 19 (U. P.) - O principal
objetivo da organização de resis
tência polonesa era preparar uma

luta contra os russos. Foi isso o

que, segundo a rádio de Moscou,
declarou hoje uma das testemu

nhas, no processo contra os terro

ristas poloneses, o antigo sub-co
mandante das fôrças de resistên
cia na é1reÇl d.� Vilna, d.e 110rne Ze·
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�����[�P.M�:���d� q:'���a������U��!� I ���s:: ����p'���:111é chamado "detalhes da zona da é simplesmente uma linha: ma inclui a demais densa po
russa de ocupação na Alema-I com a qual concordaram os I pulação e mais índustralízada.
nha", foi interpretada em al-! aliados e, em segundo, embora I O único aspecto da publí
guns círculos como um "movi-Ias' russos possam ocupar apro- cação de Moscou, que causou
mento de surpresa", o que dei-I ximadamente metade do terrí- certa surpresa ou comentário

IIxa _in�erir que a ocupação pelo tório do R�ich, dever-se-á re-

'I
nos �írCl.�los oficia.is foi a co

exército vermelho, da metade cardar que, tomando-se por ba- municaçao ser unilateral, en

da Alemanha, representa uma se a população, a zona russa quanto que deveria ter sido
espécie de desrespeito ao pla- representa menos que um I publicada em conjunto pelo
no aliado. quarto do total da Alemanha. Consêlho Consultivo.
Entretanto, êste é o ponto de Um cálculo de antes da guer- Um dos mais interessantes

vista apresentado por alguns ra dá como sendo de 15 mi- problemas relacionados com a

círculos bem informados desta lhões e 55 milhões respectiva- divisão territorial é que a es

magadora maioria das áreas
produtoras de víveres está com

a zona russa, enquanto que a

grande maioria das bôcas a se

rem alimentadas se encontra
.ia zona dos aliados ocidentais.
Ê:sse fato somente mostra co

mo será importante o funcio
.iamento da Comissão de Coor

Ienação, dentro da nova orga-
1Jização de Berlim, particular
.nente na divisão das respon
'abi_1idades de alimentação e

�ranspoTte.
I A Alemanha ocidental nunca

;e bastou a si própria, em víve
res, e, tradicionalmente, depen
ieu da transferência de outras
ireas, particularmente de ce

-eaís das grandes zonas pro-
dutoras do leste,

Silvain Mangest

Cerca das 10,40 horas 'do dia
11, quando era intenso o movi
mento na avenida Rio Branco,
no Rio, verificou-se um suicí
dio com características espeta
culares. De uma das janelas do
10° andar do edifício da Asso
ciação dos Empregados do Co
mércio, um homem, em man

gas de camisa, projetou-se ao

solo, vindo cair na marquize,
situada na altura da sobre-loja
do prédio. Um popular que por
acaso olhava para o alto da
quele edifício, percebeu o gesto
do. inditoso homem e teve um

grito de horror. Outras pessoas
tiveram assim, despertada a

. sua atenção, e também olha
vam para o local e ainda viram
os ultimos instantes da traje
teria percorrida pelo corpo.
Tratava-se do b a n c á r i o

Anastácio Pessoa, de 50 anos

de idade, residente na rua Cos-
O Tenente 'joão Cardoso deme Velho n'' 104, casa 15. Era

um antigo funcionário do Ban- S?us�a, espôsa e filhos tornat;tl'
co do Brasil e exercia o cargo p�lbhco a sua profunda gratí-
de chefe de secção de importa- dao �o sr. dr. ;\u�usto de Pau

ção daquele estabelecimento e! la e � revm�. irma Bernad�tte,
que funciona n? 9° andar do I que tao c�rll�hosam�nte cm�a
edifício da A. E. C. ram rias rncntosa- f'ilhas e 11'

Ao que a polícia apurou no. más Suely. e Zenaide. Agrade-
Estarão abertas, até 10/7/45. as I t bé d

bili local o sr. Anastácio era um cem, am err., a to os quantosinscrições paru a Prova de Ha 1 1- ,

Diretoria homem comunicativo, excelen- ,lhes enviaram expressões de
ração de "Servente da

Hegiorial dos Correios e Telégra- te companheiro e aparente- pesar e flores para os, esquifes,
Ios de Santa Catarina", promovida mente não havia motivo para I

e as ac?mpanharam a m.orada
pelo Departamento Administrativo aquele gesto trágico, pois vivia

I
derradeira. A tOd?s_: pOIS, a

do Serviço Público. em boa situação financeira. No nossa eterna gratidão.

No pôs to de inscrição na Séde entanto, de certo tempo para Fpolís., 18-6-1945.

da Delegacia do IA!'l, à rua Feli- ca, ,passou a sofrer de neur��-I :;;--- �
pe Schmidt, n. 5. 10 andar, em FIo-. tema e, de vez em quando utilí
rianópolis, diàri arncntc, das 8,30 as mamente, dizia que acabaria
10,30 horas, exceto aos sábados, os suicidando-se, no que não era

interessados poderão obter os escla- acreditado pelos colegas de
rccimcnlos que desejarem. trabalho.
Condições: - a) () candidato de

verá ser brasileiro nato ou natura-

lizado; b) sexo: masculino; c)
idade: mínima 11l anos; maXU1Ja

38 anos; d) ao candidato que tiver
mais ele IH anos, será exigida, no

ato da inscrição, prova de quitação

Icom o serviço militar.

Das provas: - Parte I: Escrita
de Português e Matcmática ; Par"

....__�
te II: Prática de Serviço. 10 v ••8

2

.........................................I--�
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CLAUDIONOR DUTRA
Rua Saldanha
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MarinhO 2·A IFLORIANOPOLIS

o Mucus da
Asma Dissolvido
Ropidómente

RUA JOÃO PINTOi 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis

lH f RECOMENl>A

COnTR>1 FeRIDAS R€CEnTES,OU AnTlGRS

Para servente
da D. R. C. T.

Atir8u-se do
10· andar!

I
Frutíferas e Ornamentais.
Peçam Catálogo ilustrado.

LEOPOLDO SEIDEL
Corupá.

'MUDAS

Os ataques desesperadores e violentes da
asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em il minutos, Mandato.
nova fórmula médica, começn fi circular
uo sangue, dominando rapidamente 'Oi ata
ques, Desde o primeiro dIa começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne
cessarto é tomar 2 pastilhas de M.ndGco
ás reteíções e ficará cempletauiente livre
da asma ou bronquite, A ação é muito
rapída mesmo que se trate d.. casos rebel
des e antigos. Mandaco tem tldo tanto
êxito que . se olerece com a Z',rantia de
dar ao paciente respiração livre e facil ra

pidamente e completo alivio do sornmeuto
da asma em poucos dias. Peça Mandaco,:
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Mendaco A:a�:.::�.m
Agora tambem a Cr $ 10,00

AGRADECIMENTO

NOVO HOTEL

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

de Miguel Rodrigues de
Sousa

Angelina. Município
de S, José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

Exame de sangue, Exame poro verificação de cancer,
Exame de urino, Exame poro verificação do gIQvi
dez, Exame de escorro, Exame para verificação de
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
�utovaccinas e transfusão de sangue.

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

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

contagiosas

........1 ..
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.

léste da linha Corzou
LONDRES, 18 (SIP) - A imprensa ucraniana nos Esta

dos Unidos da América do Norte relata: "As florestas e m011-1tanhas, :J o léste ela chamada "Linha Curzon", estão repletas
dos jovens ucranianos, judeus e poloneses, que fogem à mo

bilização russa. Os aprisionamentos do clero católico de rito
grego, continuam. Os russos estão formando a população a

abandonar a religião católica e a adotar a ortodoxa russa.

Sedas, Caserniras e Lãs

CASA SA.'. a(OSA
ORLANDO SOA RPEJLL]

Rua Conselheiro Alafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 End. Teleg.: «Sccrpellí» __ . Florianópolis

Instituto Brasil-Estados Unidos
de Florianópolis

CONVITE
A Diretoria do Instituto Bresil-Eete dos Unidos de

Florianópolis tem o prazer de convidar todos os seus asso

ciados e exmas. famílias para assistirem. no próximo dia
21, às 20 horas, em sua séde social, a uma conferência pelo
dr. ,Henrique Stodieck, conhecido advogado e professor
catedrático de nossa Faculdade de Direito, o qual focalizará
alguns aspectos de sua recente viagem aos Estados Unido
da América do Norte,

.....

COMPANIDA "'ALIANÇA DA BAlA"
filnd.d. em 1879 - Séde: B A I A
L�CENDIOS E TRANSPORTES

CUrAI! do bAlanço de 11143:

Capital e reserva!! ,.,' , , ..•.... ,.,

Responsabílldedes ,' .. , .. " ,.', ..••...•

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

Ativo ., , .. ,'., , ..........•. , •....

Blnlstros pagos I108 últlm<ltl 10 anos , , •..• , ....•.

Responsabilidadea ,.,., "., , ...•••.•••. ,

Cr$
Cr$
(.."r$
Cr$
Cr$
Crt

74,617.0311.30
6.978.401.755,97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898,%

76.736.401.306,20

OlRETV.AE8: - Dr. PIm.11.lo d'Ultra rre:.r. tIA� Dr, J'nnc1lloo

d. IM • .AnImo Ma.-orrt.

Agfmcla. e wb-aB*:o<.-'1M lIIlI todo o f&'T1lOr1o wtlJ1onal. - ltucu:r!IaI fl()

Ur�A1. Rewulado!'«18 d. "Y1l1'1U nu 1)1"1,nctpc» o1<lad.ell da� Jluropa
• Arrie.

AGENTlIl !1M FLORIANÓPOLIS
C 11 M P o 14 L O B O .., C I A. - Rua Felipe 8cbmJdt, .. n
Caixa P08t..a1 a. 1. - Telefone 1.081 - EncL Telegr. -ALIANCA
SUB-AGI<JNCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME,

NAU:-BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



guerra
Melbourne, junho - (Inter- ga, em consequência do esta

aliado) - Desde setembro. belecimento de postos consíde
de 1939, os soldados australia-I ravelmente avançados pelos
nos serviram em vinte e oito

l'
norte-americanos no Pacífico.

territórios diferentes, ínclusí- As fôrças australianas luta
ve os seguintes: Reino Unido, ram sob o comando do general
África do Norte, Grécia, Cípre, MacArthur em várias otensí
Eritreia, China, Transjordânia, vas contra bastiões nipônicos'
Malaia, Java, Nova Guiné Ho- no Pacífico Sudoeste, dístin
landesa, Ilhas Salomão e mui- guindo-se particularmente nas

tos outros. Além disso, o Exér- batalhas da Nova Guiné. Os
cito australiano manteve for-I australianos avançam para o

ças consideráveis em seu terrí- norte, ao lado dos seus valen
tório, de prontidão contra a I tes aliados, com a resolução
frustrada ameaça de invasão

I
de destruir a ameaça japonesa

da Austrália.
_

em seu próprio covil - Tóquio.
A primeira missão assumida I

pelo Exército australiano em

irromper a guerra em setem
bro de 1939, foi a defesa das
cidades costeiras e os princi
pais portos contra a possibili
dade de ataques inimigos. Se
guiu-se imediatamente o alis
tamento voluntário de uma

fôrça expedicionária para ser

viço em qualquer parte do
mundo, sendo que as primeiras
unidades formadas seguiram
para o Oriente Médio e as
Ilhas Britânicas.
Estabeleceu-se eventualmen-'

te um corpo de três divisões no IOriente Médio e maior parte
da quarta divisão foi enviada
para a Maláia, afim de a ludar
a defesa da península. Simul-
taneamente com o alistamento " nvoluntário dessas divisões e os Uoopera Iva I �
necessários reforços para ul- d L' t d t

I �":":�':�����������������������.-
tra-mar, fez-se um recruta- e JjS U ao es ICincoentenário do �postolado da Oracão,
menta para o serviço militar I Porto Alegre (E.) - Recen- em Sio José
no território australiano e temente fundada acha-se em
áreas a�jacentes. > (pleno funcionam�nto, na capí- Realiaar-se-âo domin-;;-p, vindouro, 24 do corrente, a
Nos fms de 1940 os soldados tal do RI'O Grande do Sul a - . , A I d S �

,
.

, í. '
_ comemoraçoes do Cincoentenárro do posto a o do l:lgrauo

au.stl�lIanos entraram pela,' Cooperativa de Consumo dos I

Coração de Jesú, nesta cid ad- para as quais se convida o
primeira vez em combate nes- Estudantes de PO'I'''O Ateare i '. - '.

d C
- I

. ., ," ,

'

.. ' I '
. ,

v
. b.' - o povo em geral. A prOC1ssaêl da Imagem do Sagra o oraçaota guerra, na pl�mella 01eUS1- que ja possue grande lívraría, ide Jesús será às 4 horas, havendo condução de Florianópolisva do Deserto OCIdental. ESS8.S', contando milhares de livros di- J

ta cíd d •

tr ,
" .

tard ' . ,para es a Cl a e

GlO,p�S seAlvnamt maIds. ��ue lct-!a' dátícos p�ra, t?dos ,os c�rso�, São José. 18 de Junho de 1945.
1 ecia. S ou ras IVlsOeS O

_ desde o primano ate o cíentí- A DIRETORIAOriente Médio lutaram res-

'I fico ou filosófico. Graças ao 15 v.-
pedivamente na Síria e mais sistema de aquisição e ainda

.__ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_íiiiii� FO i P iC Z3da portarde n�s campanhas do De· pelas vantagens de que gozam
III

I escorpiãoserto OCIdental.
_ I as cooperativas, os livros e ou-

'lI-A entr�d.a do Japao n::- guer- tras utilidades custam muito I- PRECISA· �E
de hons AGRI· Rio (Pelo correio) - A me-

ra e o rápido desenvolvimento mais barato, vindo influir na-l- .

.., :.t . _: MENSORES e um nor Yolanda, filha de Raul dos
da ameaça nipônica contra. os turalmente no custo do estudo. '

DE SE N H 1STA " Santos, foi picada por um es-

territórios do Império Britâ- A Cooperativa foi fundada I ��
para trabalho topográEco (plnnimetria e

altime-I"
corpião no pé esquerdo na ca-

nico.no Extremo Orien�e dita- graças aos esforços de um gru-j] trio), em se e tdo e cdode. Pago-se hem. sa em quemora á rua Viscon-
ram a retirada progressiva das po de estudantes, com o

auxí-ll.
Resposta por carta para «elA. DE TERRAS NORTE de de Cayru na 6 A. �evadabaot�ês divisõ�s. <!o <?rien�e �é- lio do govêrno do Estado, que DO PARANA'». _ Caixa Postal, 16 _ LONDRINA ,posto

do Meyer alí rece eu

dío. A ?a dIVIS�O fOI a primeira de inicio concedeu um crédito Estado do Paraná. curativos, ficando em observa-
a partir, seguindo-se pela 7a. de duzentos mil cruzeiros pa- ção por inspirar cuidados seu

A 9a divisão australiana não ra as primeiras despesas. A '01'- ----I--.,.._�..__iI!!:JlII IIII!II-III!!I-.. estado.

�E}.� !::'i:;��f��;:�!i:?� f:r�����:*����������:�� I �I;;;;;;;;;;L;;\;;';;;;';;,;;I;;;;,;;-;;);;,;V;;;;;;;;;;;O;;;;;;,;;;;·U-;;;;-----..-;;J::;;,;�;;;;;;;;;D;;;;-;;o;;;;;lO;;;;Vs;;';;'2;;;;;;;';'''I'1 ESxRecSu·to qDuEalqNuTerIStl'TpoAdSe' I: f'estavam contidos em seus são das atividades da coope-II '

avanços para o sul. rativa estão sendo estudados, I

dentaduras, pontes em

IIHoje, as fôrças australianas sendo prevista também remes-
, Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

louro
ou palacril. Conserto I,

estã.o empenhadas em opera- sa de quaisquer livros por in- d d 2 h
ções de limpeza em várias ilhas termédío do serviço de reern- Dr. I- ]. DE SOUSA CABRAL

enta uras em oras

apenas. Ijá ultrapassadas, em cuja zo- bôlso dos Correios e Telégra- Ó I SERRATIHEf'
. ESCRIT RIO; Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina

J I_
COt4STAt4T 1'40

Ii,.:
na as orças Japonesas se fos, atendendo-se assim a t07 i

acham encurraladas e sem dos os estudantes do território I Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. Rua Duarte Schutel 11

qualquer possibilidade de íu- gaucho. _ lO "'"

4 o ESTADO Quàrla·felra. 20 d. junho CIe '945

EstabeleciinentoD E
Gráfico Brasil I

NICANOR SOUZA I
Seja

Trabalhos Comerciais
Irnpreasdo a côres

Composição de livros e

Jornai. I
Téses e Memorais

Doublés e tricromias
Reviil:all - Avulsos - Caixa.

Estojolil, etc.

é O remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

o Exército· australianc-
na Inferessa a 8 cr.i!'e 10 1I111'''el'eS;

Regulador, tônico,
eatí-dclorosc, A SAUOE
DA MULHER representa
vme garantia de nor

nelidede para a ssude

Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
«ítke", as irregularida
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem

pos. Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

r�minina.

A SAUDE DA MULHER

DESPERTE • BILl!
DO SEU FIGIOO

I
j

I
I
,

E Saltara tia c_ DIspas" .......

Crédito Mútuo PredialSeu fígado den: prOOuzirdia�
um litro de bílis. Se a bílis não com: ..
nemente, os alimentos não no digerüMI
e apodrecem, Os �ases incham o estón»
go, Sobrevém a prisão de .,.entre.

_

VocA
sente-se abatido e comoqueeOTenenaà.
Tudo é amargo e a vida é um marérie,
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas eartcr .
extraordinariamenteeficazes.Fazem c;«

rer esse litro de bílis e .,.ocê sente-se cID.
posto para tudo. São suaves e, coaeede,
especialmente indicadas para fazer a bilíl
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,OCI.

Prourtetários -- J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M /J IOR CR s 6.250,00

Muitas bonif.cccões e médico gra is

Tudo isto por cpencs Cr$ 1,00

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPE(IAl�IDADE"
elA. WETZEL INDUSTR.IAL-J01NVILLE (McrCli relliSI

tempo e dinheiro
•

eoorcormza-se

----------------------_.�

Colégio Franco
Brasileiro
Rio (E.) - Visitou, no dia

11, o Colégio Franco-Brasileiro,
d. Jaime Câmara, arcebispo
metropolitano do Rio de Ja
neiro. D. Jaime Câmara che
gou aquele educandário, em

companhia do vigário da Gló
ria, sendo recebido à entrada,
pelo dr. Renato Almeida, dire
tor do ensino do colégio, e en

tre alas de alunos, ingressou
no estabelecimento, onde o

aguardavam os srs. dr. Fran-
klin Sampaio, presidente, e

Pouchet Lermans, secretário
do Conselho de Administracão ;
d. Julieta- Sereno, inspetora fe
deral do colégio; o professor
Alfreà Le Forestier, gerente
geral, e professores. Depois dos
cumprimentos, dirigiu-se o ar

cebispo para o pátio geral do
Colégio, onde se encontravam
todos os alunos. Dirigiu-lhe a

palavra o dr. Renato Almeida.
que lhe testemunhou as home
nagens do Cojégío e a honra
com que o recebia, tendo s.

excia., em seguida, feito uma

alocucão aos alunos, insistin
do na necessidade de, ao lado
do cultivo do espirita e dos
exercícios físicos, se consagra
rem à educação religiosa, uue
lhes formaria a vontade e lhes
daria a fôrça moral de que

.

tan.o carece o mundo nesta
hora. E terminou dando a to
dos a sua bencão apostólica.
Depois de consignar no livro
do Colégio, em palavras muito
elozíosas a sua impressão da
visita que acabava de fazer. re
tirou-se, acompanhado pelos
nresentes até o portão do es

tabelecimento.
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LIRA TENIS Cl,UBE-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 Morilz, com início no dia 18_

Luiz Carlos Prestes J!!e�!a �el!!�emC��!!!�a��'ic!!��Ô�,'�!�a�'o (E!!!��oE:!���:O
(O Cavalhf.'t'J da Esperança) ta de 16 do corrente, informa canal foram destruidos em si-'

por JlHVJS AMADO que elementos do Partido Fa- nal de protesto contra as fo-

LIVe � 1f'� liA ROSA langísta realizaram demons- tos, que mostravam, no dizer
fi\Kiã trações antí-brjtânicas e anti- dos falangistas, "a matança de

americanas em Barcelona. nossos irmãos japoneses". A
Chefiados por uma jovem ale- polícia impediu os manifestan
mã, marcharam pelas ruas tes de entrar no cinema. Re
principais aos gritos de "Abaí- vistas americanas foram ras
xo a Inglaterra!" e "Abaixo gadas nas bancas dos jornais,
Churchill". Os anunciou de um sendo atacadas as pessoas que
Churchill"! Os anuncios de um as liam.

Vida de

Rua Deodoro. 33 - Florianópolis.
-

4parêlbos elétricos
A Instaladora de Floriaaó

polis, à rua Trajano n, 11, avi·
sa a sua distinta treguesía que

I dispõe de operários habíttta
: dos para executar ínstalaeões
! de Luz e Fôrça em geral, -for

II necendo orçamento grátis e

W hin 't _ (S. r. H.) _ 1 sem. compromisso para seus
as g on, . serv çosSão onze os aviadores brasilei- i

'- l,'�:. ' "

. ,

ros que, entre os vinte e nove' . P?SSUl tambe� o�lCma espe

pilotos procedentes dos países ��allz�da. com tecn:cos nrons

latino-americanos foram re-I ,:?n,alS, p�r� consertos de apa

centemente graduados pela j.elhos
elétricos, enrolament.o

"Purdue University" c o m o l.e motores e.dínamos, estabi

aviadores comerciaís, após a .lzado�es, fel ros de eng?�r,
conclusão de cursos de vôos ogarerros, aparelhos médicos

nos Estados Unidos. ) outros, c�� exceçao de apa-
O curso de treinamento, que 'elhos de radIO_

dura um ano, foi patrocinadc
nela "Civil Aeronáutica Admí
nístration" norte - americana
em cooperação com o Depar
tamento de Estado. Parte de
um programa de longo alcan
ce para a preparação de técni
cos em aviacão civil estaduní
dense, disponível aos países da
América Latina, é também o

terceiro curso dessa natureza
a. ser administrado pela CAA.
Os onze pilotos brasileiros

graduados são: Paulo Atone:
de Albuquerque, Fortaleza;
Rubens Abreu Avellal', Sã,-,
Paulo; Wilton Manuel Cora

gem, Guaxupé; Miguel Bure

Lembert, Porto Alegre; Amau·

ry de Faria, Teresópoles; e Ti
to Livio Crato Ferreira; Caeta
no Cavalcanti Pessoa Filho,
AdRr Rosa Rangel, Goethe Pi
res de Lima Rebelo, Stellk

Marques Vieira e Jaime Jacob
Weingà11tner, todos do Rio dE
Janeiro.
Um quarto curso, que acab2

de ser iniciado, tem vinte e tres

estudantes, inclusive c i n c c

brasileIros, que são os seguir·
tes pilotos: Homero Souza Roi
beiro, John Douglas Poulton
Walter Montes de Souza, do
Rio de Janeiro, Gastão Firmi
no Azevedo, de Taubaté; e

Eduardo Cotta, de Belo Hori
zonte,

O chefe do Govêrno assinou
:) seguinte decreto-lei:
"Art. 1° - Fica extensivo

],os extranumerários-di�:ristas
� tarefeiros o regime de con

ügnação em folha de paga
nento previsto na legislação
írigente para os funcionários e

iemais extranumerários da
União.

. Parágrafo único - A aver

bação das consignações não
importará, para a União, o

:!ompl'omiss_o de efetuar q-ual-
-

:(uer pagamento aos consigna
tários quando ocorrer a dispen-
sa do diarista ou tarefeiro. 4 serrarias completas, devidamen-

Art. 20 _ Considera-se salá- te registro.das no I. N. P., sendo 3
com quotas para pinho e uma

:'io de tarefeiro, para efeito dos para conela. Negocio urgente.
limites de consignação previs- lnformaçõell nesta redação,
tos na lei, a média aritmética

"'

CÕNl�RIBUA-----
do salário percebido nos últi- para a Caixa de Esmolas aos lndi.
'nos tl;ês meses. ..;entes de Florianópolis.

Onze aviadores
brasileiros
graduados nos

EE_ Unidos

.1l1MJ!
�§�
/��:

o fIIn�OR veRMifUGO
OE E�f'TO'StBVRO
t INOFENSIVO AS

CRIANÇAS li

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rád:os R. C. A.

Victor. Válvulas e Discos.
�U8 Conselheiro Mafra, 9

Virilidade!
r

.

,orca.

Viga.. !
Com o tratamento pelo reputado pro

duto OKASA. - A base de Hormônios
(extratos glandulares) e Vitaminas sele
cionadas, OKASA é uma medicação
racional e de alta eficacia terupeutíca,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes.
OKASA combate vigorosamente: fra
queza sexual em todas as idades, sob a

fôrma de insuficiência glandular ou víta
minaI, senilidade· precoce. ladiga e perda
de memoria no homem; frigidez e todas
6S perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, Ila
cidez da pele e rugosidade da cutis, nl!
mulber. OKASA (importado dir�tamente
de Londres) proporciona Juventude,
Saude, Força e VIgôr. Peça fórmula
"prata" para homens e fórmula "ouro"
para mulheres, em todas as boas Droga
rias e Farmacias. InformaçõeH e pedidos
ao Distr. Produtos ARNA. - Av. RiO
Branco, 109 - Rio.

Aos diarisfas
e tarefeiros

1 Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO
os dias em Santo
Amaro

Todos

Atende a qualquer hora do
dia e da noitll

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

P. P. Machado
_ () clube que conquistou maiol'

núuu-ro de tentos até ugoru foi o

Avu i (H "goals"). Em:2" lugar
cstú o Atlético, com 17 "goals".
_ O Avai estú classificado l'l1l

l° lugur , com ° pontos perdidos, l'

o Ritz em último lugar, com lO

pontos perdidos., .

_ Agapil o Veloso c Waldemir o
:\lelo a,pitanlil1l maior número de

pari i das. .' .

_ Fe lipinho, ponteiro direito elo
Aval, é o artilheiro-mór do cam

pconat o, com 14 "goals". Sapinho,
téllll hóm do Avai, está classif'icu do
cm :20 lugar, com lO "goals".
Suulz iuho. outro elemento do A\':lÍ,
é o

í

crcciro, com 8 "goa ls ".
- Até o momento foram rcall

zadals 9 rodadas, num total de 18
pc le] as.

- A maior (iL'rrota foi imposta ao

Paulo Hall111S pelo Avai (21 x 3).
- Os goleiros mais vasados são:

Hélio, do Paula 11.a1110s, :22 vezes;
.Io nas, do Hitz, 18 vezes; Vilain, do
Boca iuvu, e Peixoto do Carnvuria,
10 vezes.

- Ari, do Caravana, é o único
goleiro que ainda não foi vasado.

•

,.

santoBrechas na grande jO
aliau"a I, S. Silvério, Papa e Mártir

\I
(SIP) O ?ilvério era filh� do Papa Hor-

Londres, 18 m ísdca, que, depois da morte de
"MANCESTER GUARDIAN" sua espôsa, se fez ordenar socer

publicou um editorial sob o dote e foi eleito Papa, mais tar

título "Brechas na Grande de. Quando o Pap� Agapito l' ;mor
. " . reu em Constantinopla, o rei dos

Aliança", dizendo, entre ou- Godos na Itália, Deodato, quis
tras coisas: "Já tem havido impedir que foslle sublltituido por
muito prejuízo pela ação uni- u;na. criatur';l do im.perador de Bi

lateral desenvolvida na meta- �anClO. Por llto obrl��u o povo a

, eleger Papa ao aubdtdcono Silvé-
de da Europa. Todas aquelas rio. Ellta eleição pouco legítima
ações talvez não sejam írrepa- foi depoia ratificada pela part�
ráveis .... 'I'udoísso é a respon- c0z:tpetente. do clero romano. Mos

sabílídade russa. .. A linha de a. lm'p,:ratrlz Teodora .re,s�lveu a

•
_ ,. déposiçdo do Papa. Bebsarlo, ge'

dem�rc.açao entre a Polônia e neral imperial. ocupou Roma e

a Ieússía parece ter desapare- exigiu uma cousa imponível: ore
cido, sem qualquer 'referência c:�nhecimento do. bispo herege An

aos Aldados. O mesmo parece f t�mo como. �a:trlarca de Constc:n-
1· 'Ch I'

. ttnoplo, Silverlo recusou. Entoo,
ap lCar-S� ,� . ecos ovaqula, , afirmou se que o Papa tinha escrito
onde as idéias e as esperanças I uma carta ao rei dos Gcdos ofe
de Benes dum Estado checos-I recendo' lhe a cidade de Roma.

lovaco, i�dependente e descen- Sob �sta. a;�saçã� totalmente foi-
.

. . . .
sa fOI Bílvêrío preso, declarado de-

tralizado, palecem ter fracas- posto e levado para Potara. O írn-
sado". perador Justiniano mandou abrir

inquérito a respeito da pretensa

Revelaodo armas carta" afim de restituir Silvéri� à
lua se, caso fesse provada a frQU

t
de. Mali, a imperatri2. e o antipa-

secre as pa Vigílio encherom se de medo
.

.
com isto. Quando Silvério desern

Londres, 18 (BNS) -

Escre-I barcou na_ práias italianas, opo' QCEHE:\I PLACIDO
veu O comentarista MaJ'or Aus- deraram'lIe dêle ddll indivídu�s Hio, 19 (E.) - O Bangú pt'di,u ()

.

d V' T I basse do seu antigo aiacwnte PI(I-tin Jonhnsos que desde algum
I
ao serviço e 19l1O e evaram·no

eido, que depois de jog'ar por tres

tempo, c?meçara� a ser reve- ��í:arioa ��;re�e d�ai:;:ia�o:n�� anos no América ingressou no Ipl-
ladas inumeras "ar.mas secre- de junho de 538. ranga, de São Paulo.

tas" aliadas, que tão brilhante ............ ---- ...... -__ ...........-_..... *

h Ai' CR$ �OO 00 ALTO NEGóCIO ...
papel desempen aram para a e J Belo Horizonte, 19 (E.)
vitoriosa conclusão do confli-. ,

_ tieim, chegadas de Cbcraba, nnUll-

to, P�ecI8�.se alugar urna. casa, n�o eiam que 'o C. H. Vasco da (;'all"l.
mUlto ,distante do Cole5'lo. COfaçao l'ez nova proposta ao Cherab�l E.
de Jes�s. Pagam-se ate CR$ 3�O,OO, C. grêmio 1HJ qual se ellcontra ]ll"'SII
men�als: adeantada�ente. Dao·se

o jogad'oT :\1('xieano, o]'el'l'('('IHlo
refe:enclas, Informaçoes nesta Re·

agora ]Jdo seu cOllcurso a ele\':1 ln
daçao. quantia de Crs 100.000,00.
Maior para máquinalV'd Soel"al.de costura 1 a

.do dia

:\oIAIS uxr TíTL'LO
O Fluminense, triunfou por li a

2 na peleja decisiva do Camp ccna
to de l cn is da 4" classe, Jogada
r-ontra LI Botafogo, dia lO, no Le
me. Levantou assim, () grêmio tri
color mais um título no setor do

elcgwnll' esporte.
*

SEHAO EXl'ElU:\IENTADOS
Hio, 19 (E.) - Dois jogadures

de Juiz de Fora serão eX(l)erillll'll
tados nesta capital. Trata-se do
centro-avunte Dirnas, do E. C, Juiz
de Fóru, que se acha cm negocia
cõcs com () Vasco ela Gama, e do

zagueiro Pescoço, que está sendo
p rctcn d ido pelo Flamengo.

•

MACHADO & ClAo'

��;;gAs...
{ � Friccione o pescoço,

I ".

'( í( 1 peito e costas com
'!;õr ._. VapoRub.Evita per

turbar o estômago"
Facilita respiracão,
acalma tosse, alivia
opressão do peito.

I<'nZI'I11 anos hoje:
srs.: Artm' Ramos Júnior e Fe

lisberto de Alencar;
sritas.: Maria Gomes, Estela Ro

drigues e Cacilela Dias Pereira:

jovem: 'Wilson Ferreira ela Luz;
meninas: Neusa ele Sousa e Vilela

:Maria Dutra:
menino: Nelson-Murilo ele Sousa.
YJAJllNTES

Vindo ele Blumenau, está entre
nós o sr. Anísio Dutra, funcioná
rio dos Correios elaquela cidade.

NASCDlENTOS
Está em festas o lar ('\() pl-ezado

conterrâneo sr. prof, ,11'. João
Bonnassis, pelo na�cimento ele seu

filhinho João Batista.

Vende·se um, em perfeito .es

tado. Vêr e tratar na Agência
de Jamais de Artur Beck.

lOv-4

AXIYl<JHSAHIOS
Transcorl'e hoje o natalício da

sra. d. Marieta Correia, espõsa (10

sr. elr. limar Correia.
A sra. Maria Bayer Amorim faz

anos hoje.
Hoje clecorre o aniversário ela

sra. Clotilde Tal'anto ela Veiga.
1<'az anos hoje o sr. João Sch

midt.
COMPRA e

VENDE

NUVOS e
USADOSVENDE-SE

•

A conceituaL1a professora Sl·[(.

nita ela Costa :i\Ialheiros festeja
Idiema. por- ho.ie seu natalício.

tuguê.. espa- O sr. Tulío Ferrari, oficial ela
nhol, francê., Marinha Mercante, faz anos hoje.
inglês. etc.

._-- ._-----"--------

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Fíllica, Química, Geo·
logia, Mineralogia, Enqenh(iria ci
vil militar e naval, Carpintaria,
De'senho, Saneamento, Metalurgia,
Eletrbidade; Rádio, Máquina.i Mo
torei, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r.ultura, Veterinária, Contabilidade,

Dicionário.. etc, etc_

Espada da Idade
I.

do Bronze
Estocolmo, (Via Aérea)

Quando um pescador suéco,
Erik Zetterblad, que vive em

uma ilha no histórico Lago
Vattern, puxou suas redes,
viu com grande assombro,
Presa em suas malhas, uma Ag3ncial II Repre.entaçõe. em Geral

Ma triz: Florian6polil
velha e oxidada espada. Esta, Rua João Pinto i n. 5

que estava bem conservada, Caixa POlltal, 37

era de fio duplo sendo o com- Filial: Crellciúma

Primento de u�s 60 centíme. RU:l Floriano Peixoto, !/n (Edil,;
. I Pr6prio),-Telegramall:

PRIMUS

I
tros. FICOU provado que data Aqente. nOI principail municipioe
da Idade do Bronze. do Estado

I ,1�'A,l 0.",',.,A'!'$'r!.S"AI.riIIIriIII
Fabricante e distribuidores das afamadas con-'11 '11 fecções, uDISTINTA" e RIVET, Possue um gran-
de sort1men"to de casemiras. riscados. brins

I
bons e baratos, algodões, mo rins e avia'mentos
pal'Q alfai<1tes, que recebe diretamente das

melhore. fábricas, A Casa "A CAPITAL- chama a atençao dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visito antes de efetuarem suas compras MATRIZ em Florianópolis,;- FILIAIS em Blumenau e Lajes.

,
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o ESTADO- Quarla-felra. 20 ele junho d. '945 5

Judl•"ador M·erdl-"O'� r€c:�e�!��!n��ucro�q�,!! a�!gidO�!íqUel���!���lJ lJ selho Consultivo do Serviço de crs 1.500.000.00 só em maio, e I sabido haver firmas enVOlVI

Abastecimento, no Rio, deba- que, essa cifra, desvidada dos das em excusos negócios d2
........__ -

•.•-
-

•..,_..- •.•- - -.- · -_ -_ _-_-_-.-•...-.-..-_w teu-se o problema do charque, bolsos do povo, atingia. a "câuibío negro
"

e qlle era J:(.l-

tendo sido proposta o tabela- Cr$ 12.000.000.00, se se contas- cessário que as mesmas 11,
menta nacional para êsse gê- sem as operações feitas desde sem apontadas ao povo. AI fll�
nero. Eicou resolvido que a o início do ano. Haviam che- mas Hermano Barcelos e Ri,"
Comissão encarregada do as- gado, ao Rio, um milhão de bosa Albuquerque, disse, esta
sunto continuará os necessá- quilos que traziam a rubrica vam nesse ról,

VL.lNmA MIIliUlt;A - .0INtLu I:Dtel.... de .dlllto. e cr1aBçu. CON8ULTOBIO rios estudos, devendo a ques- de "em trânsito", mas foram O sr. Custódio Martins rcíc-
• aIl8Wlll'C1A: R.. FeUpe Mchmldt JL ';8 - Tel. 8tJ. CONSULTAS _. Du 1. u III tã d 1 t. ao o c .iarque ser novamen e vendidos naquela capital, no re-se ao assunto, igualmente <lu-

debatida na próxima reunião "mercado negro". batido na sessão anterior, rela-
da C. C. S. A. ou, talvez, numa Intervindo, o presidente da tiva ao estabelecimento de
reunião extraordinária. sessão informou que o coorde- uma "lista negra" para os ne-

clu- Na discussão dêsse assunto, nador já tomara algumas de- gociantes faltosos, uma vez

que já tinha sido abordado na liberações a propósito do au- que é sabido os prejuízos que
sessão anterior, o sr. Ismar menta das quotas nos supri- os honestos sofrem em razão
Fernandes voltou a aludir a mentos de charque a esta ca- da concorrência que êstes 11'''',
cifras que conseguira acerca pital, cujos efeitos, acentuou, faziam. Firmas existem, atír-

I\R R'MANDO \lA' bRIO DE SSIS
do "mercado negro" naquela ainda não se haviam feito sen- mou, que há muito tempo não

11 • A r , � A capital, informando que era til'. Nessa altura, o sr. Adernar negociam com charque, pois
O.. 8.,..tço. de Clínica Infantil da Assistência Municipal II 80.,tt&11 conhecedor de que 30 firmas Beltrão intervém para decla- que os preços da tabela não

.

de Caridade haviam negociado o produto rar ser patente não ag-uentar a permitem uma retribuição
CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS de maneiras excusas, auferin- bôlsa do povo o acréscimo de justa dos seus esforços.

VONSU L'I'OIUO: !:tu Nuneos Mach ,<10, 7 (Ed!ffcio S. FrancÜl()O), lo.. 1.444
Conllultas deis Z à. 6 horas

fH.:sWENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

Toronto, junho (Interalia-
do): - Tecendo comentários
em tôrno do ínterêsse dos paí
ses latino-americanos pelo Ca

nadá, o grande orgão da im

prensa dêste país, "The Free

Press", acaba de fazer menção HAIA, 18 (8. H. I.) - A Rainha Guilhermina está viven

particular à série de artigos do atualmente na aldeia de Ulvenhout, a cinco quilômetros a

que o sr. Conrad Wrzos, díre- sudeste da cidade de Breda, e preparando-se para a sua breve
tal' do Serviço Interalíado, pu- volta ao palácio real em Haia. isto, porém, só poderá verifi
blicou no Brasil, após a sua car-se depois de o último alemão ter deixado o solo holandês,
viagem a êste país. Dentre ês- de acôrdo com os entendimentos das autoridades holandesas
ses artigos, em editorial, "The com o alto comando aliado.
Free Press" salienta o íntítu-

1IIIó!I
lado "Canadá, país futuro",

Iem que o sr. Conrad Wrzos

compara "a importância do
nosso país na América do Nor-

MATE: geladoetc te à que tem o Brasil na Ame-

chérica do Sul, prognosticando �
ainda um papél de maior im-

portância a ser desempenhado chimarrão
pelo Canadá na guerra contra
o Japão". B b·d d

'

I"Os países latino-america- e I a sau avenos, especialmente o Brasil,
oferecem grandes possibilida-
des ao desenvolvimmento de

relações com o Canadá, rela

-ções que serão uma parte im

portante da nossa política ex-

terior" - declara o editorial
citado.

DR. MARIO WENOHAUSEN
(DlploUl.ao pela Faculdade Nac. de MeQ1ciDa <la UniTerIIldad. do BrIUIJ)

QIk·Wt.erDO ao t!erY� d. ClllIl1ca Méd1cl. do ProfeslOr OIrftldo Ol1T.lra, m6d1co do
Departamento ele ..lide

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

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

CONSULTAS das \5 ás 17 horas.
Residência: - Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIS

DR. BIASE FARACO
Méd!oo - chefe do Serviço de S1fllle do Centro de Satld.

DOENÇAS DA PELE - S1FILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
.umOS os SEXOS - RAIOS INFRA, VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA1i

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

DR. SAVAS LACERO,A
Cltnica médíco-círúrgíca de 0I11)1! - Ouvidos. Nar-iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 à8 18 horas. Foue 1259,
RESInENCIA - Conselheiro M:Úra. 77.

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

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. POLYDOIW S. THIAGO
Clínica Médica em Geral

Iffle�as do coração, pulmões, fígado, estômago, Intestfuos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e criamças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16

CQNSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas
:ltESmENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. A. Sl\NTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

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

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

CLÍNICA MÉDICA -- DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

__ Rua Felip€ Schrnidt. Consultas: Das 15 ás 18 l?-0r�s -:
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n" 18 -- Flonanopolls.

OR. ARAUJO
Assi.etente do Prof, San.on, do RIo de Ja:aelro

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

clw'urgla moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu

da bõca fendIdos de nascença)

IliJOfagoscopla. traquêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 hora ..

Rua Hunes Machado n. 20 - Fone 1441

(AUSENTE)
DR. SETTE GUSMAO

CHEJ.''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E 00
HOSPITAL "NER:mU RAMOS".

Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S!1o Paulo - E,x-estr

ctArio do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

CLlNICA GERAI, - DIAGNóSTICO PRECOCE 11. TRATAMENTO ESPECIALIZADO
DAS DOJjJNCAS DO APAR:fl:LHO RESPIRATóRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: DiAriamente. das 3 às 6 horas, CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 18

RESID:ltNCIA: Rua Esteves J1l.nior. 135 - 'reI. 7042.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cur.o .. A.perfe!eoamento • Long. PrAtica no RIo de Janeil'o

OOIlIlVLTA8 - Pela maahI: 4IarIam_te 4u 10,30aalZ he , à tarde ezceptc\ ao,
.....011, 4u tl,a... 11 Iloru - OONfifULTOBIO: B.. Joio Plato .. 'T, ...lIr..... -

._ 1.411 _ BNtaaGla: B.. PrNld_te Co1ItIIlllo, '!lL

DR. ROLUlO CONSONI
ontWGlA GIlRAL - ALTA CIRURGU • MOL:fl:STJAS DJil SENHORAS - rARTOS

Fwmado pela Faculdade de Medi('ma da, Universidade de São Paulo, onde foi

"'�� . por vãrtes anos do Servíço CtrÚirgico do Prof. Al1plo Correia Neto,
,��ia do estômago e vias bílíares. ínaestínos �e!gado e grosso, tiróide, rtns,
�tita bexl«a útero, oTârioa e trompas, vartooceíe, hídrocele, vartzes ,. hérnia

"

CONSULTAS:
eu :a li 5 noras, à Rua Fel1pe Schmídt, 21 (altos da Caes Paraíso). 'rei. 1.1198,

ltESIDilNCIA: RUiII Estevce Jün1or. 179; Te!. M764

DR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGAO

Dr. Newton d'.vlla
Operoçõe. -. Via. Urinaria. _. DOEln
çQl ..

do. inte.tino., rito e anulJ

•• Hemorroida.. Tratamento da
c;olite amehiana.

Fillioterapia .- Infra-vermelho I

CoNlult: Vitor Meirele•• 28.
Atende diariamente à. 11.30 h., 0,

� tard., dQl 16 M. em diante
R..lel I Vldel! Ramol" 86.

Fôa.' 1007.

c:JIr1uWta -. Orlo...... VlblJea e 0Inu1rIa
ie toraI. PartoII ...

CONSULT6RIO: R. loao Pinto 7 Diei·
t1amaw c1u II .. 17 horU. BlllIDaN'
OU: �,. 41.,. l1li- .... .,.,.

O-Caóá-dfe--S-üàs--
rela�ões com a
América Latina

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

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

.� __ "-M·---·_--.··-�--�M

INSTITUTO-DE DIAGNoSTICO
CUNICO

ORe OJALMA
MOELLMANN

'ormado pela Unhreraldal!e ele Genebra
Com prlUca D0I1 hospltai.e europeu.

cumca m6d1ca cn pra!, pec11atrla, doeu,

,_. do !Utema nenOlO, .parelho .en1to
urtomio do homem • <la mulher

1laUte. T6eaJco: DR. P4UW T4V�
0urI0 de RadiolOtrIa ClIn1ca com o M.

Ilanoel ele A.breu caDlpanario (No Pau·

,o�. Especlal,lsaÓO em HiClene ...lide
f>dbllca. pela UninMlldad. 40 Rio ele 1.,
'leiro. - G.bkletc d. Raio X - Illectro

!8l'41otrnfla cl1n1ca - lIetabol1mlo �
I&} - Sondagem Duodenal - GQbIntM

� tIaloterapla - Laborat6r1o de Dlicroa

copia • a.n6liIIe cl1n1ca. - Rua J'waando

Wldlado, lo I'oh 1.1N, - rlorWlóPQlle

I .
- ,

FILHA I MAE I AVO I
Todas deve-In usar a

a'Jrr.Em!\iIiM�
(OU REGULADOR VIEIRA;

A MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Empre-ga-se com vantagempu
ra combater as trregulartdades
das tunçõ es periódica" das BP

nhcrus. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-REDATINA, pela SUI1

comprovada eficácia, é muito r e

ceitada. Dev e ser usada com

confiança.

IFLUXO-SEDATrNA enCf\n!"H 8(-1

em toda parte.

----_.

A rainha Guilhermina na Holanda

R. H. BOSCO LTDA.
ITAlAi - 5- CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Representações Transporte. Marítimos; Ferra •

Consignações •• Conta Pr6pria viários, Rodovícirioa, Aéreo.,
Rua Pedro Ferreira, 5 Coscoa, Fôgo, Acidentes do

2' Pavimento Trabalho, Acidente. Peuoais,
CAIXA POSTAL. 117 RelPon.cibilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico « B O S C O»
.............................................I....�

� --

Esta é a ver'dade 1
Sapatos de todos os modelos e dQS tipos mais
modernos, inclusive Sandolias para praia do alcance
dOfJ SENHORAS e SENHORITAS, 'por verdadejros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a I
«Tamancaria Batreiros':_jRUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

. -
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15 M�'�!��� (lT.dp� !!!!a}qued}!�u��!!d�jAs despesas de Fasc.�st.as. fuzilados �a prisªo
do de Fernando Cortez, que couquístou o México no seculo' "uerra dos EE UU Londres, .0 (BNS) - Uma racho- guarda e exigrram que fossem

XVI, foi encontrado numa profunda caverna perto de Aneca-' H • • emissora italiana anunciou: "No conduzidos às cela" onde se acha

meca, a sudeste da cidade do México.
• I Washington, 20 I,E,) - O Presí- dia 8 de junho - adiantou o locu- vam detidos, vários antigos fascis-

O chefe do posto telegráfico daquela localidade transmi-I
dente T'ruman pediu ao. c�ngresso tor da emissora italiana - quatro t�s republicanos. Os qll�,ro ind,i

tiu para esta capital uma informação, segundo a qual, oito ho- que fornecesse ao exercito uma indivíduos desconhecidos, enver- víduos, aos qUaIS se reumram mais

mens ,.pene,t.raram pl',ofundamente numa caverna da montanha! ,.-e]'ba cle,39"o,lD,7UO_,O,Oo clóla:'es pa- ganclo uníjormo das fôrças aliadas, tarde outros L armados com me

Iztaccihuatí, descobrindo 15 fortes caixas cheias de ouro e pe- l� financiai a guel'l�a contra o J�- �IÍl:igiram.se à prisão de Ferrara e tralhadoras leves e pesadas, abri

dras preciosas, de rara qualidade, aparentemente de origem I pao durante o ano nsc:al a se. 1111- ínf'ormaram o conmandante, �a ram fogo contra os presos, matan

ínrlíaua. Arqueólogos e funcionários governamentais par/tiram I Cléll.' ,::11 pn,l11e:rn de Julho, ��tes I g�l�:'cl� ele que es�m:�:l1l em rrussao do 17 e ferindo 15, vários deles gra

apressadamente desta capital para investigar o caso, acredi-I
a�g<1lIS11l0." 1 epi e,,�ntam uma re(\L�- secr eta e que de,:r la fazer entre- vernente. A polícia de Ferrara já

tando-se que haja grande probabilidade de o tesouro ser elo (:a� elo �alcuJI� o�'Igmal (�e 45 bi- ga a outras au�onclacles, de certos abriu inquérito para a identifica

conquistador espanhol, pois, durante. o período da conquista 11ho:s e 000 milhões de dólares, m- prisioneiros ClVIS alt detidos. Lo,g? ção dos autores dêsses assassínios.

Cortez sofreu sérias derrotas nessa reaíão
'

II cluido no orçamento regular do que se acharam dentro dos edíf'í- os quais não foram descobertos

o .

Presidente Roosevelt em janeiro cios da prisão, eles dominaram a ainda".

último quando ainda se previa a

continuação ela guerra na Europa. Matou a
,. - 1

O cálculo atual apresenta uma re- prOprla m.ae,.
I ducão ele um quatro sóbre o pro- PARIS, 20 (BNS) - Segundo se anunciou 'nesta capital

r g:"ama de 19+5, e visa un-;a :Uminui- Henrl Nerto, jovem escolar rue matou a própria mãe para

I
\'ao no poderio dos exércitos dos roubar, e que conservou o cadáver, durante quase um mês, foi

____F_IOrlanÓpOIiI 20 Ij__e_J_u_n__h_o_d_e_'_9_4_5___ }<:;�tados L'riidos de 8 milhões c 320 I preso em Saint-Mandé, nas proximidades desta capital. Henri
11111 homens em �)O de junho de Nerto será examinado por um psiquiatra. '

AS CALCAS DE HITLEIl•• ';gi��I�:�ll��l� ���il��:��S �2:8n���e:� Condenado a4 mo'rte !ri .Itados se incluem cõrca de um

BERLIM, 20 (BN�l) _ As calças de Hitler tornaram-se
nilhão ele dólares para emprósti

lendárias entre os soldados da guarnição russa desta capital.
'10 e arrendamento, e para auxí-
ios aos civis, nas zonas ocupadas

O Coronel-general declarou, a propósito: "Encontramos tan- 'elo exército americano,
tas (;0111 o nome de Hitler escrito nelas, que, agora, tôdas as

vezes que vejo outras calças, acho que "são as ceroulas de

Hitler" .

paredes
ALFBJS BAVAROS, 20 (BNS) - As palavras "Heíl Hitler"

já começam a surgir nas paredes dos edifícios em todo o Reich.

E estas inscrições são trabalho dos "Iobishomens ", que se tor

nam mais ativos. A última. indicação de sua atividade é pro

Roma, 20 (BNSl - Anuncia-se porcionaela por numerosos avisos, que apareceram nas paredes

1 - O Instituto dos Industriários faz saber aos Srs. Em- jue, não obstante o acôrdo firma- dos edifícios de várias cidades, concítando os alemães à resís

pregadores Industriais que, em cumprimento ao are 23 do de- 'o com Tito, em 'I'rieste, a hístó- têncía. Em Rottenburg, a 80 quilômetros a nordeste de Muni

ereto-lei n. 7.586 de 28/5/'15 que regula o alistamento eleito- ica cidade de Fiume permanece- que, panfletos dactilografados foram afixados nos edifícios

ral e as eleições, e de acôrdo com as ímstruções baixadas pelo Ú sob domínio da Jugoslávia, com os seguintes dizeres: "Viva o Fuehrer", "Avante, jovens

Superior Tribunal Eleitoral, passará a receber dos Srs. Empre- nazistas" e "Viva a grande Alemanha". O contrabando de ar-

gadores, a partir de amanhã, as relações dos seus empregados \uxílio ianque mas curtas entre os civís já foi assinalado e duas pessoas já

contribuintes do IAPI que prestam serviços nesta cidade, foram presas pelo porte de armas e venda de munição e ex-

2 - Nessas relações deverão ser incluidas apenas os em- à China plosivos de alto poder. Um trem que transportava trabalhado-

pregados que saibam ler e escrever, homens e mulheres, e em w 'h' to ')0 (B'\TS') O 1,
res escravos russos Iíbertados foi alvo de intenso fogo, sendo

l-AI d
' 1 d

vas ung on, - "' - c 1e- ,'o· nt f ld
re açao a e es evem ser uec ara os os seguintes dados:

I e da Administração de Economia I um 1 usso oravemen e en o.

a) número da caderneta de contribuições.! Ib) nome por extenso. �';,st�a:�g�i1:�.�\,d.l�;, �������u ���c���: Soldados perdi-dos no marc) função. 'ante os últimos quatro anos a I
d) (lata do nascimento em dia, mês e ano. 'h' 1 terí d I> ma rece leu ma errais e guer-
e) nome do pai e ela mãe. '[1 avaliados em 458 bilhões e 874

,

Washington. 20 (ENS) - O �e- ,eia de um ataque aéreo inimigo

f) estado civil. nilhôes de dólares, de acôrdo CO�11 i parlamento
ela Guerra anunciou e1:: novembro d� HH:3, ao largo de

g) lugar do nascimento. auxílio ele empréstimos e arren-]
que o afundan-:ento � os danos cau-

I DJldellI,. na AI�e�'lD., A maior per-

h) enderêço completo _, rua e número, .unentos dos Estados Unidos, Os' sad�s aos navios aliados custar.am cl� de vidas verifícadas em um nu-

3 - Essas relacões deverão ser em três vias e entregues L',eféridos, materiais incluiam tan-
a vIda ele 3,GO'! solda rios amenca-I vw amerIcano ocorreu quando lún

a êste Órgão Loc.al �té o dia 30 do corrente mês, n.o seguinte iueS, veículos, aviões, produtos in- nOls, >na guerra contra a Alemanha �avlO ela frota da Libercbde, o

horário: das 8,30 às 10,30 horas e das 12 às 16 horas. lustriais e agrícolas.
e ta lIa, ,Acrescentou que, para' P�ul Hnmilton", foi afundado na

Os senhores Empregadores, se assim o desejarem, podem cada lél,OOO soldados americanos nOlte ele 20 ele abril de 1944 ao lar-

entregá-las juntamente com as guias de recolhimento. Das fluartoli.l com eotradó inde- transportados, quatro foram perdi- go de Argel, quando ent50 pere-

relações devem constar a razão da firma; o nome do estabele- li li pendente e ótima I dos no mar, A !)enla relativamen- ceram 50:[ oficiais e soldados".

cimenlto, O seu número de inscrição no IAPI, o seu enc1erêço, e ns: "IéíÇão sanitária, alugam.se. te pequena de VIdas em pleno mar, I
devem ser datadas e assinadas. Se o empregador não tiver ne- fratar na rua Vítor Meireles, durante a guerra na EurOPll, ele-I
nhul11 empregado nas condições exigidas para o alistamento 42. 5v 4 ve-se ao trabalho executado pelas

ex-ofício deyerá entregar uma declaração nesse sentido. fôrças navais aliadas, à, VigilânCia,'
4 - De posse dessas relações o IAPI as enviará às auto- A saüde de Eden das escoltàs dos comboios e ü pe-

ridades eleitorais agora e, posteriormente, de acôrdo com as

'

l'Ícia dos artilheiros a bordo rie to-'
Londres, - O boletim mée1i0o d

instruções que forem expedidas pelas citadas autoridades. Se
' � os os transportes. Apenas dez

'livulgado sôbl'e o estado ele saü- '

O empregador tiver empreg&'dos que recolham para outro Jns- navIOS, que, acarretaram a perda
le elo Ministro elas Relações Exte- I 50

..

tituto, deyem ser incluidos nas relações para o IAPI apenas os
( e ou maIS VIelas, foram afun-

que sejam seus associados obrigatórios e f3Jcultativos.
- iores, sr. Anthony Eden, diz que clados. Ó afundamento que acane-

A
a úlcera duodenal, ele (lUe êle so- t

'r

5 - Sobre qualquer dúvida que a respeito tenham os S1'S.
ou o maIOr numero ele mortes foi

fre, está cedendo normalmente ao I
Empregadores pedimos procurar-nos pessoalmente.

o c o navio-transporte britânico

Florlanqpolis, 18 de junho de 1945.
tratamento a que o enfêrmo está "Rohne", afundado em conseqüên
sendo submetido, As condições ge-

Décio Heis - Delegado l'ais do sr. Eclen são excelentes,
---------�-----------------------------------

RITZ HOjel'9.340' hfeoirfaOo,' à�

IEm retJ·rad�
Entretanto, o sr, Eden foi aconse-

� �II lhado pelos seus médicos a cance-

Lon Chaney e Bt r:on Moc Lane lar todos os seus compromissos,

em.! A �OMBR� DA MUMIA

1 Chung King, 20 (U. P.) - tenJo, porém permissão de irra
Um hlme lmpres910nante e arr"- Os J'a"lOl1eSeS' cOlneç,al'anl n (liar seu discurso marcado par'a o

batador! Superior aos outros fji. 1 '

�, •

a.

mes da Mumia! Terrifico e
abandonar a estrateglca Ilha (lia 27 do corrente, O sr, Eden sen-

Monshuoso., •
de Hainan, diante da costa da tiu-se enfêrmo em princípios do

Rigorosamente 'proibido para me· Indochi'na. Segundo info1'man-
nores ate 18 anos, tes fiderliO'nos f'.Q • t·· d

No programa:
"'" ., __ sa IeJua a

Notícias da semana 45x 19 • DrB ]Jode converter-se numa reti-

Preços Cr$ 2,40, a 2.00 rada geral. Os movimenJt:os das
tropas nipônicas nas últimas

ROXY Hoje, 4a.-feira, às semanas indic�m que as fôr-
17 e 19.30 horas. ças da guarnição de Hainan

Última exibição -

Maria Montez John H 11 S b'
estao-se transferindo p'1ra

, a. a u, K, rI' .

Lon Chanoy e Edgar Barria em:" wau:?; -,_,nowan, a,ntlgo terri-
A MULHER SATANICA tório sob contrôle francês, na

Uma aventura n,:va e empolgante! península de Liuchow, c1ireta
Todas as emoçoes das grandes mente ao norte de Ha'
aventuras. Toda. ali maravilhas

lnan.

mistérios e �erigos dos trópico�
num maravilhoso colorido.

No programa:

Rep. Folha Carioca n. 55· DFB
Aguia ver.u. Dragão • Short
Noticias do Dia" Jornal
Impróprio até 10 ano.

Preços Cr$ 3.60 e 2.40

,

Aposentadoria e

dos Indústriários
lostituto de
Pensões

Alistamento Eleitoral Ix-Ofício

RK)[ESS_\. ])AS REL.\('Õl;S Á QIJ"E SE REFERE O AR'}'. �3
nA LEI ELEl'fORAIJ

Amanhã, no Ritz, às 17 e 19.30
hu, e no Roxy às 20 horas.

Michael Oshea e Susan Hayward
em: JACK LONDON.

Pro fUm.. repleto q. QV8�hlrt;l,

P,omoções post.mortem
O Presidente da .República assi·

nou decretos promovendo "post- I

mortem" ao posto de capitão avia- I

dor os primeiros tenentes aviado.j
res Luiz Lopes DOl'ne1a::l, João

IMaurício Campos de Medeiros e

Aurélio Vieira Sampaio, }Í;sses
aviadores morreram nos campos!
de batalha, integrando o 10 Grupo:
de Av�açãQ de Ca�a, I

nas

PARIS, 20 (U. P,) - Marcel Deat, que SB encontra fora

gido, foi coudenado à morte pelo crime de traição . .o cllefe do

agrupamento reacionário, conhecido por Partido Popular
Francês, foi julgado à revelia. Em vista da condenação, o no

me de Deat foi riscado da lista dos condecorados com. a Legião
ele Honra e suas propriedades foram confiscadas pelo Estado.
Quando a França foi libertada pelos aliados, Marcel Deat fu

giu para a Alemanha,

FRACOS.
AN�ICOS

TOMEM

�Dbl Crelsltli
"SILVEIRA" Hitler»Já lêse
Gr."d. Tõ"ic.

I sorte de Fiume

a.
4 Guarda Negra

It I" t
ROMA. 20 (BNS) - O te-

a lanos mor os llente coronel Poletti comissá-

I l_rio regional .aliado' para o

pe OS a emaes nor'�e dã Itália, declarou que .os

Roma 20 (U P) _ O 1Iof' • _, antlgos membros da "Guarda
" " .J.V.lInIS 'N "f'

-.

t ério da i}urrra anunciou <r :.,) I 'egra, ascIsta serao lrutel"na-

16.521 italia,nos foram mortos I
dos at� �ue se apure �ua res-

corrente mês,
e 7.644 feridos em ação contra

ponsablbdade em Cl'lmes de

.;;;;;;;;;;;;.;;;.;;;;;;;;;;;;.;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
osalemães, n o per íodo com-I gue1'1'a.

â "'... preendido entre 8 de'setembro '.-------- '..-----

JOÃO BOHNASSIS I de 1943 e 30 de abril de 1945.! G R,AT IS 1e SENHORA Encontran�-se �esapaTeci�los .. 1
participam a seus parentes

17.644. Alem dISSO, 470 Itulia- Q

I
uer receber 6tima surpresa?

e pessoas de suas relações o

I
nos fonem m��:os. e 709 feri- que o fará feliz! e lhe aerá

nascimento de leu filho dos em consequencla de ata- ,
de valiosa utilid,ade! Escrevo.

JOÃO BATISTA ques aéreos alemães. Essas
I

a S�are.: à Caixa Postal. 84.

IFpolil., 19,6.45 perdas não incluem as perdas i Nlte.r61, •• Estado do Rio.

::--------- ." fin�is na batalha para a libêl:'� I Comprar na ('ASA MISCE
3 17. 1 taçao do norte da Itália. LANEA' b"" "

.'

e 68 er economIzar ..

PROF.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS ,

I N ,F L A MA ç O E 5,
C O C E I R A 5,
fRIEIRAS ,

ESPINHAS, ETC"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


