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Denunciados 7 generais ital.ia,n.·
ROMA, 20 (U. P.) ••. SETE GENERAIS ITALIANOS FORAM DENUNCIADOS HOJE, PELO MINISTRO DA GUERRA, CASk�P
AINDA DO GABINETE DE BONOMI, E DEVERÃO ENFRENTAR UM TRIBUNAL MILITAR. ENTRE ÊLES CONTAMMSE o �f. I.'
RECHAL GRAZIANI, ANTIGO CHEFE DO ESTADO MAIOR DE MUSSOLINI NO NORTE DA ITÁLIA� ACUSADO DE Ar �

TRAIÇÃO E COLABORAÇÃO COM OS ALEMÃES. OUTRO ACUSADO É O GENERAL GAMBARA, CHEFE DA FôRÇA .E .

PEDICIONÁRIA ITALIANA DURANTE A GUERRA CIVIL ESPANHOLA.

S. Paulo, 21 (E.) - Prosse
guem os debates em torno do
caso do aumento dos salários
dos bancários. Não tendo estes
aceito a contra-proposta di]
Sindicato dos Bancos, a direto
ria do Sindicato dos Bancários
proporá, perante a Justiça do
'I'rabalho, um dissídio coletivo
entre bancários e banqueiros.
Curitiba, 21 (E.) - Os ban

cários desta capital estiveram
reunidos num Congresso de
classe pleiteando aumento de
salários. Ficou resolvido aguar
dar as providências prometidas
pelas autoridades, as quais
trarão a melhoria pedida.

Merece .elogios-I I
S. Paulo, 21 (A, N.) - Noti

cia-se que o interventor Fer-
nando Costa tendo conheci-

Vida cara e falta Rapariga de sorte �����. ��nq��t��:t�eu��:spe��
do ne"'neros tiva da alta de preços, estava

.

ti
.

, . I Todos ainda nos recor- retendo o produto, deixando de
S. Paulo, 21 (E.) - As últí- damos, apesar da fraque- fornecer a mercadoria a diver-

mas informações adiantam que za das nossas respectivas sas cidades do interior, resol-
os graves acontecimentos ocor- memórias, dos sensacio- veu adotar enérgicas provídên-
ridos em Ribeirão Preto foram nais julgamentos de es- cias, para COIbir êsse inqualí-
motivados pelo alto custo da piões e outros traidores ficável abuso. Assim, o inter-
vida e pela escassez de gêneros nazistas. A coisa começa- ventor mandou ímediatamen-
alimentícios. A ordem já foi va pela condenação à pe- te que a Prefeitura Municipal,
completamente restabelecída na de morte e acabava pe- caso persistam os manobristas
na cidade, que se acha sob con- la absolvição. E até com em sua atitude, requisitasse a

trôle militar. A polícia já iden- almoços. quantidade de mercadoria ne-

tificou vários elementos estra- Por isso: parabens à cessária ao consumo da popu-
nhos à cidade, que insulflaram Margarida, lação e comunicasse o fato ás
o movimento grevista. Em vir- Teleqramas de Milão in- autoridades competentes, pa-
tude dos acontecimentos, Ri- formam que a Margarida ra que se abra processo contra
beirão. Preto ficou sem leite, Hirschmann, locutora de os responsáveis. Recomendou

carne, legumes e pão para rádio de stuttgart e ele- ainda o chefe do govêrno
atender ás necessidades da po- menta ativo da campanha paulista a maior energia nessa

pulação. de âesmoralizaçiio do Bra- ação por parte das municípalí-
sil, promovida pelo Reich dades.

durante a guerra, foi âeti- f1 ---t----�-----Guatemala, 21 (. P.) - O da e entregue às autorida-
I
Voncer OS T

,...

d h· t-.

r�cV����sd�a�����I��ifti���i��� ��s I��i���r�asb�a�;����� '«à I'américaiue» res «grau es» c lOS execu anos
mocrátícos existentes no país. acrescenta que a Margari- I Vesjesack, Alemanha, 20 (U. Noticia-se de Chung-King e armamentos às tropas chínc-

A medida foi determinada, se- da não vai ser fuzilada lá: P.) _ Os alemães têm facílída- (capital provisória da China) sas que, em sua nova ofensiva,
gundo o govêrno, pelo fato

I vai, ser reme�i�a p a r a de de aprender certas coisas. que, depois de julgadas, regu- estão atacando ao sul do rio

desses partidos terem incitado aqui, onde ��ra 1ulga�a.
I I À noite, a 29 divisão deu con_llar�ente e, condenadas a pe�a Yang-Tsé.

o povo à rebelião contra a au- Parabens a Margarzda. certos "à l'amérícaíne" aos ci-I capital, fOI.am exec�tadas três

M-------------torídade constituída. I L. .vís alemães. Após o ultimo nú- altas aut9ndades chmesas, so� orte natural
--------------------.-------:- mero do programa a banda I a acusaçao de roubo e

extoI-1C ho's ede· -O Conquistadores' . '. 'são. Os condenados eram Líang Nova Iorque, 21 (U. P.) --

010 P S na executou o .hmo nacIon�l .�o� Li, ex-prefeito de Chagsha, A_ secretaria da Marinha anun-

,
•

I
Estados Umdos. ADS pnmeiros d íorea cíd CIOU que ° contra-almírar to

'1' d' ilit " t uma as maiores CI ades. da n.e

S PAULO 21 (A N) - Recém-chegado da Ita La encon-. acor es, quase mui armen e, 'Ch' d dos j Forreste Betton que chefia
tl�a-se' Inesta �a.pital·o J:ornalista .norte-americano Serafi,m os ouvintes se puseram de pé, ma em .po er os

I )Hapone- as recentes apel-a'ço-es anfI'h1:"s.

d b' ses o ma)or-genera uang'
.

IV "

RomnaJdi que veio diretamente dos campos de batalha naque- esco nram-se e esperaram Y o' I P Y f-o na baía de Brunei faleceu no
. E d 1

- ,. a última nota do hino a e o corone ao un e1. .

"

1e paIS, onde passou 10 meses. m ec amçoes a 111lprens� o.
_. _..

.

Liang foi acusado de roubo de dIa 18 do corrente, de morte
refer1do jornalista disse que o povo Haliano quer um reglme lO •• .. materiais militares e extorsão natural.
de li?el'dade, �em ditadrur.a� d� �ir,eita �u .�a esquerda. Falan- ,S comermarlos O general Yao confessou tel: ::-----------
do s,ob:e a Força ExpedlClO,n�r?a Brasllel;a, declafOit� que, OS, d' t recebido mais de quatro mi- Todos os partido�brasll�lros se portar3jm na HalIa como hosped!es e nao como pe em aumen o lhões de dólares chineses, a tí-

Al

conqUIstadores. I S. Paulo, 21 (E.) - Cinco tulo de comissões, em com- Manaus, 21 (A. N.) -- O in--

S
·

d' t
-

d T· t
entidades representantes dos pras de abastecimentos para os terventor da Amazonas, nuna

olVI a a ques ao e rles e !���e��i�!��cf=�f����-�%p;� �������=;,t�����;a��s fo�ça� f�����e dâe����;�t����r�:g�ua�
: gados do ComerCH) de Sao um empreIteIro de obras a lhe Teatro Amazonas, afim de que

ROMA, 21 (U. P.) - O incidente de Trieste foi "resolvi- Paulo, aJfim de tratar da ques- pagar uma comissão de um nele todos os partidos políticos
do satisfllitórialllente, hoje, medi3jl1lte um acôrdo entre aliados' tão do reajustamento dos sa- milhão e 400 mil dólares chi- legalmente constituidos, :M
e jugooSlavos. Pelo acôrdo concertado, será efetuaPla a ooopa- ,lários dos comerciários, deven- neses. Todos Itrês eram funcio- çam as suas reuniões de insta

ção da zona fronteiriça italo-jugoslava por tropas lliorte-an:e- 1
do manifestar-se sôbre a pro- nários do Serviço de Abasteci- lação. Esse gesto do sr. Alvaro

ricanas, britânicas e jugoslav�s. E�s'a ocupaç�o per�uraráA nté"'posta apresentada ás entida- n:::ent�s Militares chinês, orga- l\!aia teve simpática. repercus
que a conferência da pa� deCIda sobre o destino fInal desse des dos trabalhadores pelas mzaçao encarregada do forne- sao em todos os círculos sociais

��rritório CltSlHltadQ.
I

of?/anizaçóes p�tronais, cimento de generos� materiais do Estad,o.

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprletarlo 'e Diretor-Gerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEI �A
....--�------------------
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Quem manda é dona Ursula t::�:i::mento os

PARiS, 21 CU. P.) - As autoridades militares aliadas de

signaram, (talvez pela primeira vez, na história da Alema

nha), uma mulher para prefeito duma cidade. É a doutora
ÚrsuIa :\Ieisterenst, de 25 anos, conhecida corno aruti-nazista
e devido a isso escolhida para dirigir os destinos da cidade de

Arnstadt, na Turíngia. O marido da senhora prefeito era mé
dico do exército alemão e depois do armistício voltou para en

contrar sua espôsa já à frente dos negócios públicos. Mas, se

gundo dona Úrsula declarou textualmente a um corresponden
te, "êle não ficou surpreso, porque já está acostumado que
quem manda, sou mesmo eu...

"
.

Prestes nào quer vollar
Vai ser nomeada dentro de alguns dias a comissão que, de

acôrdo com o decreto de andstia, estudará a, situação dos ofi

ciais das fôrças armadas beneficiados por aquela medida. AO

que se divulga, o sr, Luiz Carlos Prestes, que fora demitido do
Exército no posto de capitão, teria manifestado o seu propó
sito de não voltar às fileiras, nas quais deveria ser readmitido
com a patente de coronel. A Comissão, entretanto, examinará
o caso do ex-oücíal e chefe revolucionário.

(OHTRA OS DEMOCRATAS

ft vitória já está assegura�J
NOVA IORQUE, 21 CU. P.) - O general Eisenhower '\ j

sitou hoje a Academia MiUtail' dos Estados Unidos, onde, II 'L
exatamente 30 anos, foi um dos tanutos graduados C011 ht'
ciclos. O supremo comandante foi recebido por uma salva ([n
17 tiros de canhão. Durante o banquete que lhe foi cterecítto,
Eisenhower falou afirmando já estar assegurada. a vitória r)03
aliados sôbre o Japão, a qual será obtida num período tanto
mais rápido quanto mais poderosas forem as fôrças aliadas em

luta. Em seguida, o supremo comandante aliado destacou ser

necessário evitar que se desenvolvam, 110 futuro, os fatores da

guerra. Acrescentou que os Estados Unidos não podem viver

nutenção da paz, que é uma necessidade absoluta para o

mundo:

Havia casado pouco antes do suicídio!
LONDRES, 21 (U. P_) - Hitler está mesmo modo. Iuíor

mou o seu "chauifeur", Kernpe, em declarações prestadas aos

aliados. Segundo o' motorista do carro do "ex-fueJll'er", tanto
Hitler como sua amante Eva Braun, se suicidaram, usando

pistolas "Walther". Depols que ambos se suicidaram, tlveram
o corpo cremado, em gasolina, afim-de-que os cadá veres do
"fuehrer" e de sua amante não caíssem em poder dos russos.

Aínda segundo o mesmo informante, Goehbels e sua mulher
também se suicidaram, tendo sido dado o mesmo destíuo aos

seus cadáveres. Para testemun har suas declarações, o chauí
feur de Hitler salientou que estiveram presentes à cremação
dos cadáveres de Hitler e Eva Braun os dírígentes jl[ahl Bor

mann, Otto Guesche, Heínz Llng'e c o próprio Goebbels, Re
velou ainda o mesmo informante que Hitler, dias antes (lo sui
cídio, casou-se com Eva Braun.

Fase final do julgam.ento
MOSCOU, 20 (U. P.) - Entrou em sua fase final o julga

mento dos 16 poloneses. Segundo informa a emissora local, foi
oompletado o inquérito [udlclal e o promotor militar soviético,
general Asanasiev, já apresentou a denúncia, que poderá valer
aos acusados a sentença de morte. Na abertura da sessão c1e
hoje, o procurador geral Ulrich informou as côrtes que Iora
impossível apresentar as testemunhas cuja citação fora p{�:;i
da pelo principal acusado, general Okulíckí, porque o 11 -: li
tempo impedira. Segundo Ulrich, não poderão chegar a ::\ s

cou nem. hoje nem amanhã, não tendo fic3ldo esclarecido SQ

serão ouvidas mais tarde as testemunhas.
LONDRES, 20 (U. P.) __ o Segundo acaba de anunciar a

rádio de Moscou, o procurador Aranaaíev declarou que não l' -

siste na pena de morte para os acusados polomesss ; mas pd;�
que sejam cóndenados à prisão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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? LU�a!��aAa��onf��:1 Festividades· em honra de São Luiz e· São João Batista
s. Luiz. um dos padroeiroll da!

mocidade. a muitos parece severo

demais. Mo. 611quecem que, sem

aquela vontade férrea que o cu

rateriza. nunca teria aido São Luiz
O ambiente em que nasceu e IIi
via não favorecia o .antidade.
Veio Luiz .00 mundo aos 9 de mar·

ço de 1568, no costalo de Casti·
glione, como filho de Fernando de
Gonzaga. príncipe do Império Ro
mano e marquê. de Ca.tig lione.
Sua 'Piedosa mãe soube contraba
lançar, por meio de uma educa

ção esmerada. o exemplo pouco
edificllnte do pai e de outro. gran
de. .enhores. Em Florença, na

côrte do duque de Medici, distin·

guiu-.e nas ciênC:ia.' e na prática
da. virtude. cristãs. Era então um

menino fo .. te que não desprezava
tomar parte em brinquedos pró
prioll da juventudes, Em 1580 re

cebeu a Primeira Comunhão das

Imãos de S. Carlos Borromêu e re

.olveu �ntrar na Companhia de
Je.ú•. Mali teve que enfrentar pró
longadas lutas antes de poder rea·

Iizar êste plano. Foi mandado pa
ra a côrte de MadrÍ e, de volta
de lá, teve que empreender várias

viagens por ordem de pai que es

perava que dest'arte havia Luiz
de perder a vontade de se conB�

grar ao serviço de Deus. Finalmlln'
te, alcançou o consentimento do

pai e renunciou à corôa em favor
de seu irmão Rodolfo. Agora foi

para Roma onde entrou parai' a

noviciado. dando o exemplo das
moi. perfeitas virtudes. Quando,
em 1591, granava uma epidemia,
na Cidade Eterna, fazendo mui

ta. vítimas, Luiz dedícou- se ao

serviço dOI doentes, contraindo êle
mesmo a doença mortal. O .eu

corpo enfraquecido pelas muitall

mortificações já. não poude raaia

tiro e, aos 21 de junho do mesmo

ano, morreu o santo.

I Vida de
(O CavalheIro da Esperança)

por JOHDE AMADO

LIVRAI!IA ROSA

Luiz Carl·os Prestes

Rua Deodoro, 33 - florianópolis.
.... ,.tMIIk.

Rua Deodoro, 3.3

Florianópoli!!
Livros novos e usados,

em diversos idiomas.

HOJS, 'I'l;R.iO üiCIO AS FESTIVIlUllES El\f HOXRJ. DE S.10 LUIZ E sxo JOÃO R\TIST4. XA PEnHA, GRAXDE.
A CAPELA DE X. S. n.E L(WIWES, DA PEDRA. GRANDE, ('OXS'l'RUlIJA. PAnA o POVt) snIPLES E GEXEROSO nos
:lIORROS, PRO)JOYJ<: ESTA 1�ES1'..l Eill HOXl�A DE sao LFIZ E S.lO ,JOÃO BArrISTA E EJ[ IlEX.lU'ÍCIO no lUESXO

1'EllI11LO, l'ARA. ABRILHANTAR o CULTO UIYIXO

NOVO HOTEL
de MigiJel Rodrigues

Sousa
Angelina. Municipio

de S. José

de

Cincoentenário do Apostolado da Oracã��
em São José

Realizar-se-ão domingo p. vindouro, 24 do corrente, IH

comemorações do Cincoenrenár io do Apostolado do Sagra-ío
Coração de Jesús, neata cidade, para as quais se convida o

o povo em geral. A procissão da imagem do Sagrado Coração
de Jesús será às 4 horas, have ndo condução de Flor ianópclis
para .esta cidade'

são José. 18 de Junho de 1945.
A DIRETORIA

mulher estão marcados como "não
tendo comparecido a essas duas

funções", muito embora convida
dos. Vários fatos são assinalados
corno ocorríitos a 13 de fevereiro
�le 1842 - quando partiu ria Ale-

i i
I
III
--I

-------- Q�l-t�

Dr. Artur Pereira
e Oliv6ira

Clinico Gero.l d'8 Adulto.
Doença. dali criança.

Laboro.t6rio cie Análi•••
clínica•.

Conlult6rio: rua FeHpe Seh
midt, 21 falto. da Co..a Pa
rai:Ilo], da. 10 30 á. 12 e da.

IS à. la- h••
R••idincia: ruo Vi.c. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

Visite, sem compromiS$s, a ILIVRARIA. RISA

I
Atende encome'odas de
obras editadas no Brasil

ou 00 estrangeiro.

5 v. - 3
w

-
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Vendo os ar�uivos de Hitler
No escuro e atapetado "hall" ela

chancelaria ele Hitler, em Berlim,
encontrei arquí \'0:<; cheios de do
cumentos que fornecem \verdadei
ro retrospecto da vida social do
"fuehrer" nazista. Vi enorme lista

de banquetes e recepções diplomá
ticas, com os nômes dos convida

doo, dentre os quais alguns mal"

cados pOI' terem recusado os con

vites. Essa lista é, sob múltiplos
aspectos, um verdadeiro catálogo
de criminosos ele guerra, do qual,
todavia, diversos nomes já foram
riscados pelos suicídios a que re-

-

II '-S-R
..

-S-.'"'-""'&D-&-E&.-.-.N-',"·,.-I-'.'-8'T&"'-6-·":-.:'.....-.,.
correram seus donos. Encontrei
também papéis que constituem

PRECISA SE
de bons AGRI·

marcos na História. Por exemplo,
.

.

'.
-'

. •• MENSORES e um

um referindo-se à data, em maio D E S E N H 1ST Ps.

I'Ie um ano, em que o ministro íta- para trabalho topográiico (pl(\nimetr�a e o lt
í

me-
Executo qualquer tipo de

liano de estrangeiros, o 1',11110S0 tria), em sertão eJ cidade. Paga-se bem. dentsduras , pontes em

Conde Ciano, foi homenageado em louro
ou palacril. Consertr,

Berlim: uma outra, algumas

sema'l
Resposta por carta pora «elA. DE TERRAS NORTE dentaduras f""'1 2 h'or�

nas depois, em que se ofereceu um

I
DO PARANA'». - CaiJi:a Postal, 16 LONDRINA. apenas.

banquete ao Pr-íncipe e ü Princesa Estado do Paraná. II CONSTANTINO SERRATINE
Paulo ela Jugoslávia. Poi motivos i-------...-..--I!J!IIlI....----------II!I---....

Rua Duarte Schutel 11
não sabidos, Rudolph Hess e sua 10 v. 4

_

I
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

manha o "primeiro ministro" no

rueguês Hen Viclkun Quisling. De"1viam ter sido atos soleníssimos,

Iembora, como mostram os do
cumentos. "Goering não tivesse

comparecido". IDuncan Hoopev

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Novidades todas as

semanas

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA.'. a(os�
ORI-AANDO SOA RPELI�]

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

MAt1lAJJO & CIA.
Ag3llcia. e Repre.entoçõ811 em Geral

Mo. triz: FlorianópoU.
.

Ruo. João Pinto, n. S
Caixa Po.tal, 37
Filial: Cresciúma

Ru'l Floriano Peixoto, ./n (Edil.
Pr6prio) .-Telel]ro.ma.: ·PRiMUS·
Agente. 11011 prineipai. tnllnicipi�

do Eatado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE-Dia 23, sábado-Tradicional «Festa Joanina» à ."tla
caipira. Distribuição de prêmios a blocos, moças e rapazes, Pinhão, queimada, etc ..

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

O ESTADO Esportivo Estabelecimento Gráfico Brasil II�mMM:I':tS'v�r�;tj
CAMPEONATO DE VELA

Hio, 21 (E.) - Divulgamos hú
dius a coustituição das equipes ca

rior-as l' gf�i[ctl:l para o Campeonato
Prasitcu-o de Vela. Hoje, baseados
em informações rccchidas pelo pre
sidente da entidade nacional de
.. vachti ng

"

xr. Gastão Fontcncle
Percirn de SOUS<I, podemos apre
sentar a Iormação das cqu ipps da
Bahia e de Sào Paulo. Da primei
ra fado parte os drs. Carlos da
Gama, :\Tonços Chostinel e Libera
to <1(' :\Ii�i()s e os veleiros; Harold
:\fay jú couhccido pois representou
a Bl�lJia no Campeonato do ano

passado. H ermano Fernandes, Car
los Vnlente. JOSl' Lopes de Azeve
do, AI rredo dos San [os Sousa e us

Ienentes Gcnti l t' Joüo Marti ni.
(Js pnul istus trurão como chef'e

() j)res! igioso presidente da Fede
ração Pi1ill!isla de Vela e .\IoloJ', dr.
:\J!:a:-iano Fr-rtaz e os campeões Vitó·
rio Ferraz e Francisco Isoldi. COJll
pletum a equipe Ernesto de Fiore
C. Hischt or, Duilio Balrlussari
lI('orgc e Harold Ilolland e Henri
que Lagc .I r.

AS COMISSõES
P·:1wa II cont rôlc técnico das re

galas do Campeonato Brasileiro
a Conf'cdcrução designou a seguin-
1(' Comivsào :

AlI" Arn osen. Artur-o Vccchi. Fcr
nun do de Avelal', Gastão F. Perci
ra de Sousa. Geor-ge Hnllund, Hans
AI tcnhuru, ,JOSl' Cândido Piuiente:
Duar!e Leopoldo Palazzio, Manue:
Guimur ács, Ol lo Bak heuscr c Pre
hen Schmidt.

A PRIMEIRA DA SÉRIE
Hio, 20 (E.) - Domingo, dia 10

à Iurde, foi realizada a primeiN
ref(�ll:1 a vda da �érif' patroein<Jrb
pelo Clube dos Caiçaras, na Lalgôa
ll"r!ri;.<o (h- Freitas. Os rrsullutlos
fOl'alll os segllinles:
Slwrpies - Venrcdo!', "Popeye",

í'Oll1 Helio Araujo e Tibur Kessler:
_!!O _ "Papavl'l1 to", ('0111 José Luiz
Pillll'lI!('l [)uarle e Leonnnlo Albrl'
to e 3" "P:Jrgo", eOI11 An !ônio e

.Jorgl' Fl'rrel'. Snipe - I" - "Eda",
('0111 Jorge Basilio e 2" "lo \Vl1at",
com Silyio e O. :\Iagalhàes.
Dingh\"l' - Yencl'dor, "Netuno",

r0111 Vi nieio La I"l'ador e 2° "Podgc",
com [)ol1aldo Kitrhing.

0Ja rCf2"ala il1lt'rnfl d·p Suiu€' rle
C. [l. (;li�11labHrH, \'CDreralll

..

Carlm
•\lbel"lo Yilanova e Bruno Berma·
ny,

SEM JUIZES...
Segundo se informa, a Liga Join

vilhense (k Desportos está s'llici
talHk a(l� elllhrs fili:�dos qUl' ('11

yicl1l ('Olll H l11,íxima llrgcncia II l'e·

h\,�o da,> }JC's,oas qt1e rlesr.iclll in
tegraI' o quadro clp .illizrs, pois es1(1
sr[11 .iuizes pHra r{,alizar o seu crI'
tD'::�(, anll:J!. SI:JH isso, () Call1IJCO
nalo du ridade, que se acha dema
siadalll('"l}ü' alrazac1o, não poderá
,�er i11ici:.do. (Do C·IrJ'cspoTlllente).

A "COPA ROCA"
]�i(). 2(; (E.) - Jú estiio esfadJele

l'Í'llls, ('lIJnl1'n sem carúter ddiniti·
VO, as da!as para os dois jogos ([IH
rc'el1celarão a dispnta da "<:(1)2
H()C'f!". l'T1 ln' brasileiros e argen!i·
nos.

Em ('li! L'ndilJll'ntos que I'em man

tl'ndo com a Associacion Argentina.
a C. B. D. \'ill �leeitcl, ('m princiuio
a proposta pilJ':! a realização da<iu('·
Ias p ..rl ida, �I 15 de dezembro, em

Sfio P:llIlo, e ii 22 do mesmo mt-s
ncst[1 capitaJ. Tilis cintas s6mentr
�("rü() ,dleradns ('111 C3S0 de 11l0ti
'.'os S[[J)('['i'il'e�, pois foi prcvista a

hip(]��'sl' do lllfill h.'mpo, caso em

q[!f' (JS .i'.gDS serialJl adi:tdos de 24
hor.I�. :Jll lllclhor. para l() " 23 dp
dezl'1J1hl'o.

DIS'IINTr;u DO CAMPEÃO
Hio. 21 (K) _ Pela diretoria ile

esport('s ele S�I() Paulo vem de <;C1'

ins!itllido () "J)i�!inti\'o do Calll
j)C'iio SIII�I[l,prÍC"�no", que !'ierá C::Il

ferido ;·II)S l1H'lllhl'oS de todas 3S 'de
lrgae'íps I;r:lsilei[':Js 1'r:Jlrrdorns dr
catllpconalo;; suJalllericanos, no rx

ll'l'i(Jl' ou em nosso pais.
A inieiati\'a daquele órgão b:m

<1eir::tnte, digna de todos os louvo'

DE

NICANOR

I

"es, j(! "qá posta C11I prática, pois,
.hu-ante as homenagens prcstarlus
aos uieu-bros na delegação brasi
I('il-a .le dllctislIlO, que, ('O[CO se

sabe, conquistou o certame realiza
lo ull imamcnte em M()n[('I'idt'lI, fo
ram ("lllfeJ'idus os reí'eri-Ios distin
l i vns. Tra!u-se de 11l1l artístico es

::lIde' r-in 011]'0 e esmalte, trnzundo
:1 figura xínfbó lica do �llrta,

SOUZA
Télle. e Memorai.

Doublês e tti.c.l'omiaÍl
Revill�a•• Avulto.• - Caixall •

E.tojo., etc,
.

Trabalho. Comerciai.
Irnpressõo a cÔre.

CompollÍção de livrai e

Iornail

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 •.• Florianópolis .•• Santa CatarinaA "HOD1\DA" DOS IN(']J}J;}X'I'J<::S
Rio, 20 0'=.) - A penultima ro

dada do Municipal foi repleta de
incidentes. Desde sábado à noite,
em Alvaro Chaves, que a coisa
comer-ou a correr mal. Várias
Irregularidades foram registradas
durante a partida Flamengo x

Canto do Rio, inclusive a agressão
"le que foi vítima o arbitro Pereira
Peixoto. No domingo ii tarde l)I'OS
seguiram os fatos desagradáveis
"specialmente na praça ele espor
tes de São Januárlo durante () jo
go América x Botafogo. Nada me

nos rle sete jogadores foram expul
sos do gramado lntervindo autort
tades policiais e paredros dos dois
.lubes para serenar os ânimos. O
responsável principal dos ínciden
�es ocorridos no campo elo Vasco
foi o juiz Rocha Dias, que posíti
vamente não está à altura de per
i.encor ao quadro de arbitras 'la
Federação Metropolitana.
Também na peleja F'lurnínense

x Vasco, registrou-se a expulsão
te Berascochéa e Magnoncs, que
lepois, fóra da cancha, fizeram
um rounc1 ele hox sob a" vistas ele
varres espectadores. Os documen
tos oficiais elas partidas ela penul
.íma rodada passarão para l) Tr i
ounal de Penas ao qual caberá
julgar (JS aC'ontecimentos e punü
IS seus responsáveis_

L\RIAS no RIO
Foi antecipado ele comum acôr

lo, a veleja Botafogo x Flamengo
)ara sábado. à noite, em A!varc
Chaves.

PROF. JOÃO BONHASSIS 'Vftl Ouando recebia
e SENHORA . � grossas «luvas»participam a seUi parentes .

I
na.cimento de .eu fIlho I da firma Lazan Guedes & Cla ..

JOÃO BATISTA foi preso em flagrante, no Rio;
Fpoli•. , 19.6.45 quando recebia de Jurandír de

__________";:""_-n
I Azevedo Coutinho Freire, run-

3 9 .21 cionário do Instituto dos Co

--V-E--N-"-D-E--S-E-- I merci.ários, a, importância dE
. _ 18 mIl cruzeIros, como partE

I das luvas de Cr$ 84.000,00, pa-
4 lIer.rarias completaR, deVidamen-1 ra entrega das chaves do pré

te reglstro.da. no 1. N; p" lendo 3 dia na rua Gag'o Coutinho . ...,(

:om cruotas para pInho e U:l"na . .

para c'anela, Negocio urge�te, 8.7, de pr<_>pnedade da referIda
Informaçõe. neda redação. fIrma. FOI autuado na Delega

cia de Defraudacões e Falsifi
cações. Os 84 mif cruzeiros, se
riam pagos em um cheque,

•

Bungalow

Quantas vezes V. sofre de coceiras
horríveis, ardôres con81antes, erupções
de eczema e desespera por não encontrllT
alívio. Enirelanlo, numa clínica de pele de
um grande hospital, foi descoberto um
noyo tratamento cientifico: o emprego
de BELZElIIA, que é uma nova forma
de pomada, nio gordurosa, que penetra
imediatamente na pele, combatendo as

eczeJ?�tides, psioriasis, erup\'ões, ver
rnelhldoes, cocelras e unIras afecções
da peje.
BELZEMA já alil'iou as mais rebeldes

erupções da pele em pouco tempo, mui
las vezes em moléstias já bem antigas.
BELZEMA foi aplicada, as coceiras ces
saram :mediatamente e a pele tornou-se
limpa e nova. BELZEMA não mancha a
roupa e não requer atadul1ls. Não é
vístvel nem sentida. quando aplicada.
Use BELZEMA hoje e veja como V. seno
tirá alivio. Contínue a usar BELZE:\IA
até sua pele tornar-se macia e limpa.

O B;.ll1gü eOl11unirou a F'. �\l. F.
lue disputará o::; jogos do (';lmpe(
Jato carioca, no campo do Maclu
['eira.

ACEl'l'OC O COXVI'l'l<:
O Corintians aceitou o convite

'ecelJiclo do Atlético Mineiro e o

�l'êmio do Parque São JOl'ge joga
'á no próximo domingo, na eapita)
·nineira, contra o prestigioso con

junto do Atlético, nos grandes fes
'ejos que serão efetuados em ho
, nellagem ao prefeito.

Vende se o da rua Quinti'.1G
�ocaiuv!!, 622, Estreito, q'-1e

Jispõe de todo conforto. 3

luarto8, banheiro. pias, bÔ9

igue. Tratar no local.
___.,_-...- __ .....-..- ..-01'.�

�té CRS 300,00
Precisa-se alugar uma cala, não

muito distante do Colegio Ooração
:le Je8Ú8_ Pagam-ie até CR$ 30000
:nensais, odeantadarnente, Dã.o se

·eferência9. Informações ne&ta Re·

laç�� ..........
'

...... _ ........ _-'"___..._....".I"_"�. �
'airam ligeiramente. Falta apen:'f; I

uma rodada para o final do rd
meiro turno, rodada sem grawle
il11jlortância, já que o São Paulo,
Palmeiras e Corintians encer"a

ram oficialmente os seus compL'o
uissos.
A colocacão atual dos conc;""'1'

centes, por" pontos perdiclos, é a

,eguinte:
lO lugar - São Paulo F. C. 1
�o lugar - Palmeiras 5
1° lugar -- Corintians ..... _ 6
l° lugar - Portuguesa de Desp. 7
·,0 lugar - S_ P. R _......... 9
iO lugar - Ipil'anga 10
'iO lugar - Juyentm; _.. 10
7° lugar - Santos - 12 lOS nomes vl·ra-o7° lugar '_ Jabaquara 1218° lugar _ Portuguesa San- "

bl.tista .... 15 ! a pu leo)0 lugar _ Comercial F_ C. .. 17
O "RIYI<JR PldT}<j" NO RIO O delegado de Falsificações
Rio, 20 fE) - O Flamengo vol- e Defraudações, no Rio, vai

�ou a se interessar pela vinda c�o publicar nos jornais, a fim de
River Plate, em face de não ter .

f Td;onseguiclo trazer o Palmeiras a proporcionar maIor aCI 1 a-

esta capital. no dia l° de julho de ao público, a lista dos apar
conforme estava c;ombinado. A c1a- tamentos vazios, cujos proprie
ta em aprêço ficou à clisp'osição do tários preferiam conservá-
tri-campeão cal'ioré( que segundo f hdI' 1 1
i]1formou o sr. lVIarino Machado los ec a os, a a uga- o.s pe o.s

não abrirá mão da meS1Tla. preços estabelecidos pela Pre-
As "elemarc:hes" pal'<:1 a excursão feitura.

Jos "miLionários" a esta capital --------------
prosseguem com grande interêsse, CONTIU6UA
2 ao que tudo indica serão corOél- para a Caixa de ESmoIas aos Indi-
das de pleno êxito. gentes de Florianópolis.

Você Sofre
De alecções
Da Pele?

*

Foi con\'oe'é\(lc� para sexta-feira.
I assembléia geral ela li' . .M. F., m'

IlIal .1:icrá conceriirIa anistia .

.!.
Deverá se reunir, na pl'OXlm,'

winta-feil'a, o Tribunal ele Pena:::
·la F. �l. F., para julgar os casos
la semana.

..

O Ya"co comunicou a l<�. 1I. F.,
1ue se interessa pela renovarão cio
.:ontrato de Djalma II.

"

*'

A F'ec1eracáo Paulista de [,'ute
')()] encaminhou a C. B. D .. o pedi
lo dóI A. A. São Bento, ele :;_Y[al'ilos
ml'a jogar em julho. no Paraguai
rês ou mais partidas amistosas.

•

A Federação Rtogranclense elL
.�utebol comunicou a C. B. D. qUE
:oncedel1 anistia aos elementos pu·
nidos.

BELlEMA
A Associação Argentina de Te

lis, informou a C. B. D .. que aute·
'izou ao,; tenistas Heraldo \ \-eiss
UariOl Teran \Veiss - Alejo Rus
el e }'elicia Pierll'Ola, para parti·
'iparem rios campeonatos aherto"
'Dl São Paulo, Santos e no l1io.

('A�JPH()Nl\'l'O PAl'IJJR'I'A
Com a penultima rodacla do 1)l'i

·neil'o turno do campeonato pau
lista, as alteracõcs verificadas na

·abela foram rPÍnimas, já que os
. rês "grandes" permaneceram em
;;eus postos, firmes, enquanto os

outros clubes, de menor prestígio,

Fabricante e distribuidore. da. afamadalo con.

fecções. "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortImento d. caaemiras, riscados. hri:ru
bons e barato., algodões, monoa e aviamento.
para. a)fai«:1te., que recebe diretamente dos

Snr.. Comerciante. do interior no sentido d. lhe fa_erein UD;lO
Florianbpoli., - FILIAIS em Blumenau e Lo.je•.

melhores fQbrica•.
visita

-A CAPITAL" ·chama a ate:nçao dos
efetuarem suas compras. MATRIZ em

.& PESSARI� �AIRA
VENDA SOB RECEITA MEDICA

Vida Social
ANIVERSÁRIOS:

A gr<iciosa srita. Sônia Moeltruann,
gentil elemento do nosso "set", co
memora hoje seu dia natalício.

Hoje faz anos o sr. Luiz Osvaldo
Ferr-eira de Melo, secretár-ío do Con
selho Adminislrativo estadual e en

carregado da secção de publicidade
do lnst. Brasil-Estados Unídos.

Nesta .data decorr-e o aniversário
da gentil sriLa. Helena Maria
Schaeffer.

*

Hoje Iaz anos o [ovem Aloísio
Léon ela Luz c Silv:•.

Ocorre hoje o natalício da sra.

Bern:lT'dilla Filippi.

Transcorre nesta dala o aniversá
do do sr. Cid Valentim Vieira.

Faz anos hoje o sr. prof'. An tenor
Cidade.

*

O sr, Lauro Vieira, háhil linoti
pista fuz anos ]lojl',

A galante menina Maria Alba
Goulal'l fe5ll·ja seu aniversário boje.

*
.

Passa hoje o natalício do sr_ Décio
L, BeltrmnÍ. sota-pr(}ll da Gua'flli
ção Esperança, do C. H. Aldo Luz.

Completa hoje sru 1° aniverwl'lo
o menino Luiz Cawlos, filho do sr.
João Silva, funcionário rtn (. Ü, E.

CASA MfSCKLANEA distri
buidora dos· Rlldios R. C. A.
Victor, Vá.tvulàs e Discg·s.
Rua c.l)"osel-h.eiro Mafra, 9

Perdidos doil
destr6ieres
Washington, 20 (BNS) - O

Departamento da Martnha
aln,unciou a peJ'lda, ao largo de
Oquina�la, dos destróier'es
"Longshaw" e "Dreiler" do
n'avio transporte auxiliar '''Ba
tes" e de lJma unidade de de
sembarque

Motor para maquln.
de costura

Vende·se um, em perfeito ei.
t.ado. Vêr e tratar na Agência
d.e Jamais de Artur Beck.

lOv·4

APENA.S Cr$ 3,89
Com �ssa ínfima fjll.8ntlã VOt�

está auxillando o seu próxI.mo.
COlltr�b�a para a C�ba de &m.oJ.s
·�os lndhrentes de FlorianópÓru.
I
CORrecções

de

Gravá'as
Aceitam·s:e encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garlbaldi, 58

FLORIANóPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\
• educaCão

1·1-----------------------------------
..

pelo Rádio lSOU L b t'· CI'· coWashington - (S. L H.) - �\� �/J' a ora orlo Inl
A educação pelo rádio, que ,.§t ��. _consiste na irradiação de cur- i2 . � RUA JOAO PINTO, 25 - Fone: 1448
sos escolares e culturais, terá �, _ _

.� (em frente ao Tesouro do Estado
uma grande procura nos Es-
tados Unidos depois da guerra, RnnTOnO PRTOLOGlCRS Florianópolisde acôrdo com as espectativas
da "F'e.Ieral Corumunícatíons
Commission" e do "Office of
Education" norte-americanos.
Educat.íon "norte-americanos. A
F. C. C. arrendou recentemen
t.e vint-e canais de "modulacão
de trequênoía " exclusívamen
te para êsse assunto. O "Offi
ce of Edueatlon prevê que
pelo menos 500 estacões edu
cacionais estarão em funcio
namento nos cinco' anos pró-

...-.---------------------=:;:.

ximos, ao alcance aproximada
mente de 84 por cento da po
pulação elos Estados Unidos.

I
Os planos foram feitos no sen

tido de um sistema 'unificado
de estações transmissoras edu
cacionais, inclusive serviços de
extensão das universidades.

13 .. fJl:&iJ E'i!
A t:)lFILI., ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, () Baço, o Coração, o Estômago. 08
Pulmões, li Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôree
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
lnofensivo ao organismo. Agradável

come um licôr
O EliXIR 914 estê aprovado pelo D.N.S.P. como
auxil.ur no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FnLAM CELfJ[).dDADES MÉDICAS

�I br« o pcep Irado ELIXIR

I
A composíção e o sabor 8-

.914· ,�tV() dizer-lhes: selIlV" grauavet do ELIXIR -914. re

qu- () teobo empregado, <'In comendam-no como arma de
OI; C!lSOS de ladleação apro- faeíl manejo para o público
pr1ad!t (eifil!s em v8�1!:Ll' ;-;,- _00 combate á Sum!!, quallda
IIU:l- m .. nítestaçõesj 08 eesu' \16' que frequentemente a·
lados têm !>iJo 8IHlbfatorl('fl oroveíto no Ambulatorio da
pol. silo rapldos e duraveís. Maternidade de Santa Maria,

Dr. Washington Ferreira Pires, Dr. Silvestre Passg .

'TENHA JUIZO
TEM SfFIL'5 OU REU.

M,i.\TISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

......................an�"��....JE'..�:.�_�==....�.._I......__

Insnmto de Aposentedorle e

Pensões dos Indústriários
Alistamento EI itoral Fx-Oficio

REj)[l�SSA nAS RELAÇÕES A QUE SE }{EFERE O ART. 23
DA LEI ELEITORAL

1 - o Instituto dos Industrlários faz saber aos Srs. Em

pregadores Industriais que, em cumprimento ao art. 23 do de

creto-lei n. 7.586 de 28/5/45 que regula o alistamento eleito
ral e as eleições, e de acôrdo com as instruções baixadas pelo
Superior Tribunal Eleitoral, passará a receber dos Srs. Empre
gadores, a. partir de amanhã, as relações dos seus empregados
oontrlbuíutes do IAPI que prestam serviços nesta cidade.

2 - Nessas relações deverão ser incluidas 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.
h) enderêço completo _- rua e número.
3 - Essas relações deverão ser em três vias e entregues

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

címento, 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 dessa" relações o IAPI as enviará às antorí
dades ele-itorais e ag'irá posteriormente de acôrdo com as ins

truções que forem expedidas pejas citadas autoridades. Nus re

lações 1)IU'a o IAPI devem ser incluídos UIJelUlS os que sejam
seus associados ohrlgatôrfos e facultatívos, Se o empregudor
tiver empregados que recolham pura outro Instituto deverão
i'jo·Ul'a.l' eles na relaeão que será entregue ao outro Instituto.
!'

5 - Sôbre qualquer dúvida que a respeito tenham os srs.

Empregadores pedimos procurar-nos pessoalmente.
F'lor-lanúpolts, 18 de junho de 19·15.

Décio Reis - Delegado

COMPANHJA "ALIANÇA DA BAIA"
Fudada em 1870 - Séde: B A I A
lNCENDIOS � TBANSPORTJo;S

CaPl1,lJ e resern18 , " , - . • . . . . . . Cr'

ftltllfP,QDlI&bllldad.eB •••••••••• , _ , • _ •••••• ,......... Cr$
Receita ...•.•.•...•••............... , . . • • • • . • • . • . CrI
.lUTO •.• : •••• -

•••. __ ..••••... , . •• •••••..••••••••. Cr'
Sl.nlstrOll· pagOll lIlOe Illtimot 10 anCl! ., •••••••••• - • • . Cr$

ReIPOnllllbilldadee "................... Cr$

74..617.0M,�
11.978.401.755,97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.306,20

DIRl!:'I'OBIIII: - Dr. Pan.t1lo d'lJJtN rr.:n tt. CU'nlbo. Dr- rranm.co

de ... AnJmo�
A_dai • .u�DC1u .m �o o wr1'tCl1r1o JI&01ODa1. - � DO

Ux-upti_� de lIn.rIU 11M pr!ncipalol� da A.m6r1ca, Ilurope
• ÜlCIL

AGIIlNTJD lIlM PLOBJANóPOLI8
C AMP O 8 L O B O • C r a, - a.. FeHpe 8chmldt. ii.. n

CaIxa P08ta1 Il. 1. - TelefoD� 1.881 - EDcL Telepo. •ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM 'LAGUHA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Quarto'� com entr·ad .. ,in.dei' pendente e obma

instalação sanitária, alugam-se.
Tratar na rua Vítor 'Meireles,
42. Sv·4

CONTRA
TOSSE,
5RONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPRe

o mElHOR DOS mELHORES
____ UCCI'lS N�11l4 _

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora do
dia e da noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

HEMORROIDES
nÚ �afr4 IIMÚ - .

éST€ é5Pf(/F/CO r/MZ.
ALIVIO IMé1)/Afol

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe
cialmente para todos 08 ca

sos de Hemorroides, é ime

diata, alivia as dôres e 08

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosa. das
ulcerações e varizes hemer
roidaís. A venda em toda.
as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para
facilitar a aplicação.

PARA HEMORROIDES
fim produto De Witt

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

Prefira uma parte de 8e1l

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo pari
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hoslltü dt iJarldade)_• .-

Dr. H. G, S_ Medina Parm. Narbal Alves de SGU?:d
Farm. L. !la COSld Avila

Exame de sangue. Exame para verificação de conce

Exame de urina. Exame para veriHcação da gr avo
dez, Exame de escarro, Exame para verificação d

doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézet
Exame de secreções.

l'utovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, e te

I

��

� �I-r-�:::::_
--..._

�.••................................................

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção clínica do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Água fria e quente

APARELHAMENTO COMPI,ETO E l\IODEIDHSSIMO }'ARA TRATAMENTO

l\IÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho -- Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscépicos.

g

i
APart::::t:�:sd:ar;U;oe:::s �:��:���ã�:� d�:,:Ó;1i:;�rio i8Apartamentos de la classe Cr$ 30,00
Quartos de 2a classe Cr$ 20,00
Quart.Js com duas camas Cr$ 15,00 p/pess0

SECÇÃO DE lUA'rERNIDADE I
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento r' Z
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da �

Casa de Saúde Cr$ 400,00.

Io DOENTE PóDITI TI�R IIH�DICO PARTICUJ,AR

FLOUIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.1(;:1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••D•••�.

-

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferido, é inegável.
,

2 sorteios mensais 4 e 18
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

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

--�- ---- -----.-.-_--
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CDRtingente brasileiro guarnecendo Milão
Milão, (S. L H.) - Especial para do de Carvalho, de Mit1as Gerais, bem representado, como se vê ací

"O Estado" - A FEB destacou um E. Santos Rochas, do Rio Grande ma e também pelos "pracinhas"
pelotão comandado pelo I? Tenen- do Sul e Gustavo Wíggers, ele San- I Engelbert Kanck, Casimiro Kelar,
te Renato Maia, de Barbacena, Mi- ta Catarina; e pelos soldados Wil- Pedro 'I'riches, Érico Nieclsel, Emí
nas Gerais, para simbolizar o con- son Ferreira,. Diógenes Guilherme lia E. Sinvert, Lourenço Girarcli,
tingel1tt brasileiro da guarnição e Adernar F. Seixas, de Minas Ge- Ronalcl Riston José SchmoUer
Illiada (le Milão, rais, José Bugaretli, de S. Paulo, Henrique Jacobi, Júlio Oliveira:

Miguel Kinal, do Paraná; Hermuth Paulo Dechinbeska e Alberto Zils.
O pelotão é integrado pelo se- J. Nass e Leopoldo A. Otto, do Rio

gUlldo 'sargento Armando M. De- Grande do Sul, João Foerster, de
voghy, de Mato Grosso, pelos ter- Santa Catarina, Francisco R. As
ceiras-sargentos Willy Krinke, sís, elo Paraná, Guida Favaretto e

Leonel'cio Soares, do Paraná e Ne- Bruno R. \Valker, do Rio Grande
n1e8io G. Risso, ele São Paulo: pelos elo Sul.
cabos Vitorio de Almeida e Osva1-! O Estado de Santa Catarina está

Completam o pelotão os solda

dos Modesto Machado, do Rio
Grande do Sul, Cândido Sizerxin
do F. Neto, Valter Soler, Tobias V.
Paiva e Pedro Tano, de Minas Ge

rais, Esmeraldo Santos, da Bahia.

:rmr •

Seja o LlDER oa
MODO CONTRA FERIDAS �

RECtrnE.5 ou ANTIGAS

Confeccionando· o seu
terno na

alf�ialaria Líder AINDA, NO NOVO NÚMERO DE SELEÇÕES:

* O Gênio de Morse
Sua vida era um paradoxo: querendo ser pintor,
tornou-se famoso como inventor do telégral'o .

Fascinante biografia dêsse homem dinâmico, cujo
talento artístico só foi reconhecido após sua

morte. . . . . . . . . . . . . . Pág. 69

de .... . '.� ....w�-�-- .... -

;NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

CLftijjDIONOR OUTRA I
;�aldanha Marinho 2·A

IFLORIANÓPOLIS

* O Mistério da Forca
o condenado que devia ter morrido, mas conti
nuou vivendo . . . . . Pág. 39

Rua
roruw1o pela UnJ'fWc1daé. d. «Hnebr.
Com prAtica 11011 hospltR.t. eurol)eU8
�m6dlca em prrJ. pediatria, doen

lU 40 lIIlAema nerTOIO. aparelho .en1to
urmlrio do homem a da mulher

\lIIUte. TkaJoo: DR. PAULO TAVABIII!
0Un0 4. Rad1oloPl Cl1n1ca com o di'

l(anoeJ d. Abreu C&mp&lW'1o 0110 Pau
<>* Eapectalt.llaóo em Hl�.n. a iaM.
'11bUca. pela UnJyerc1dad. 40 R10 da la·
'.•iro. - Gabtn.tG da Raio X - .Illectro
ar<ttoa<rtlt. cI1nJca - lIetabollmno til
'li - 8ona&gem Duodenal - G&bJnett
'e tt.!otertpla - lAboratóMo de m1Cro.

opia a m6llH clInJca. - Rua reT'll8l1dc
••ehado. a. J'one 1.lN. - PloMan6poll<

* De Gaulle, o Profeta Pág. 1

IrDlln_adb do Senbor Jesús dos Passos e

Hospital de Caridade
EDITAL

fornecimento

J. w. T.

ABRlL de 1945
.

Seleções
do Readers Digest

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Se
nhor Je�ús dos Passos e Hospi tal de Caridade. desta Capital,
prevjno aos interessados qu e, até o dia 27 deste mês, às 12

horas, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua Secretaria.
propestas em cartas fechadas. de todos os artigos necessar ros

ao seu consumo. durante o semestre de Julho a Dezembro do
corrente ano.

Consistório em Elc-i snópolis ] 4 de Junho 1945.

José Tolentino de Souza

ARTIGOS DE INTERESSE

Móveis
Comprar, vender ou alugar

•6 na

De Gaulle, o Profeta . • • . .. ,

Contágios que se faze,? .pelo ar .

Frases pitorescas e poéticas . .

Vida secreta de um agente secret
A escola vai ao campo de batalha
Grau San Martin volta ao poder
"Rá,dio-curandeiros .

.

.

Sua tarefa é desorg•.mzar . . .

Aproveite a minha experiência
Kudzu, outro milagre dos camp

Que será feito da Alemanha. .

O enigma do enforcado ...

Porque a produção industri_al de'
Toyama dá a chave do Japao. .

Clima artifícial . . . . . . . .

Oberammergau americano.
Avião fantasma .. pelo Coronel I

Meu tipo inesquedvel. .' por

Flagrantes da vida americana
Perderão os educadores a paz outra. .

66Saturday Review oí Litereture

O gênio de Samuel Morse ..... . Esquíre 69

Va!orizando o defeito físico para o trabalho Pr�.gressJve 73

Crise no Jardim de Infância. por Ka�hrene Pinkertan 75

Úrua cidade às voltas com ursos tun��:�rie Schooner 79

Mostra-me tuas mãos. e dir-te-ei quem és
.

por Noel [equiri 82

Glória pelo hari-kiri . . . . por Warren ]. Clear 85

Que bom voltar para Casa!.. . ... : Harper's
87

Aí estão 0$ camarões gigantes . . . Baltimore Sun 92

IfSeção de llImpressões sobre os russos. .

11. Livros .ll por WJIlIam 1.;.. wt.u« 95

Já está à venda
o número de

ABRIL

. .. 29 artigos em 122
páginas repletas de
interêsse e novidadeA SERVIDORA I

I
-

CUSTA SÓ

CR$ 3,00
[a maior organização no

qânero ne.to capital)
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
IATE:

4parêlhos elétricos
A Instaladora de Florlanó

polis, à rua Trajano n. 11, avl
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habilita
dos para executar ínstalacões
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grátís e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também ofíclna espe

cializada, com técnicos prorís
síonaís, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores. ferros de engomar,
togareíros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

R. H. BOSCO LTDA.
ITAJAi - 5· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
R.p·relentaçõe.

Cõn.ignaçõe.s •• Conta Pr6pria
Rua P"edro Ferreiro. 5

Z' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Endereço . Telegráfico

SEGUROS DE:
Transporte. Maritimos; FerrO.
viários. Rodoviário., Aéreo.,
Coscos, Fôgo. Acidente. do
Trabalho, Acidente. Pe••oai••
Rnpon.abilidade Civil e Vida.

Agentes Cm Flocienôpolis: PFIlHO XAVIER & elA.
Repr. Gerol no Dra.il: FEH:>OA:->nO CIII"\' ,\{;UA _ R. Hcsá�ii), 55-A 2.0 ando - R-c

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

I.. C...eDaelr. Mafra, " • 5 - FONE 1.141
�E).,.".. • ......�ílJCI

« BO S C O),
.........................................1....

No bar e no lar
KNO:r

não deve faltarEsta é a ver-d·ade 1 �I--------------------------
I ADVOG1-\..DOSdos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

SaP..tos de todos os modelos e

�od.érnos. inclusive Sonda lias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
'Nao comprem seus calçados sem visitar a

('Tamancaria Barreiros»)
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

MUDAS r Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

./

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

Frutíferas e Ornamentais.

I
Peçam Catâlogo ilustrado.

LEOPOLDO SEIDEL
Corupã. I

10 v. ·9
..

---------------------....:
..� � � -
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Derrame de moedas falsas
SÃO PAULO, 21 (Ea) -- ESTÁ-SE VERIFICANDO NO COMÉRCIO DESTA CAPI_
TAL VERDADEIRO DERRAME DE MOEDAS FALSAS. AS AUTORIDADES POLf_
CIAIS ESPECIALIZADAS ESTÃO REALIZANDO UMA SÉRIE DE INVESTIGA_
ÇÕES! ESPERANDO-SE QUE A QUALQUER M()MENTO SEJAM LOCALIZADOS

OS FALSÁRIO�;.

o� lE��Ii<illdo ··'fr::::h�eDtoDa�
j Q. G. do Décimo Grupo de

Exércitos, 21 (U. P.) - As pró
! prias comissões de raciona-

, I mento alemãs reduziram 28

O Japa-o sera devastado' 1��tÕ:l�da: ;:V��:sS�lt�â2�a�:�.
• colheitas. Em geral, as com::'�-lO general Arnold, comandante em chefe dia Aviação dos' sões restringem a ração diária

Estados Unidos, fez a seguinte declaração em Guam: - "O
I
a novecentas calorias, se bem

Japão-será devastado com 1.300.000 toneladas de bombas (que
I
que a própria norma das au

significam 1.300.000.000 quilos) no próximo ano. O nosso pro-j toridades de _Ü'cupa9ão . conc�·
grama para o ano entrant« visa a total destruição do Japão da aos alemaes ate mil qui
industrial". Acrescentou que, "se o Japão quer isso, será exa- nhentas e cincoenta calorias.

tamente isso que obterá. Nestes momentos (são 10 horas da Assim, procura-se economizar
manhã no Japão) 520 "Super-Fortalezas Voadoras" estão alimentos para o próximo in

descarregando 3.000 toneladas ele bombas sôbre Osaka". verno. E a propósito, informa-
se que mais de noventa PC;f
cento dos terrenos agrícolas na

zona ocupada pelos norte ame

ricanos foram semeados; mas,
como as culturas se fizeram
muito tarde, tudo depenes
agora de o tempo correr Iavo-:

_

r��INovo incidente IOLTlMA HORA
Quase resolVI·do•• e 1 Beirute, 21. <.U' P.) - Ocor-

Fábricas de automóvei. do. E,-
Unidos foram autorizad•• a pre-

v:ashington, 21 (U. P.) -- reu novo íncídente no Le- dl.<zir cêrcu de 600 mil carros den
As grandes potências estão a vante. Em Jerablns, �o norte tro de nove me.es. Figura. com

I ponto de resolver o problema d� Ale�o� .segundo informa- maior número a General Motora,

dos direitos da assembleia ;1,'8- çoes britâníca, tropas france- vindo depois a Chry.!er e a Ford,
-

b
etc.

ral das nacões unidas único sas a riram fogo contra deser-

E voltaram. na 1l11-seI'ría 1. assunto em que os aliados COI;- to�'es nativo�, �e �sso, ,segun�o I O. general polo�b Oli:ulike ago·
� tinuam divergindo na conte- f�Iz�m os. britânicos, e conrt;ra-, ra )ulgçado em Mo.oo�,� foi conde-

BELÊM, 21 (E.) - Continuam a chegar a esta capital nu- rência de São Francisco. Dr: no a. ordem de 9-ue os fraJ.?-c-e-1 nado a 10 ano.• de prls.ao.
I-

morosas pessoas que, tendo tentado fortuna nos seringais, não acôrdo com informantes aut - ses so devem atirar em defesaI. l!
nuderam adaptar-se à viela de trabalho do serinaueiro O va- rízados não existem dívergên- p.rrópria. Ignora-se ainda se os NOt Ilhe d.e Ok1na�a. dque está
� 1:>' � ,

b ítâní t
- pres es a cc rr em maos OI rrorte-

por "Capitão Assiz ". que aquí aportou, trouxe várias famílias,

J
cías importantes entre a tor- ri �mcos. orr!a�ao qualquer americano., OI nipônioo, tiveram

que regressavam dos seringais, as quais se encontravam na mula transacional aust�'�liar a medida, diante dISSO. já mail de. �7 z:til inortos • mai

mais extrema miséria. 2 a contra-proposta soviética. Londres, 20 (U. P.) - Um de 3.500 prUIlOnelrO.,

comentarista do ministério das
relações disse hoje que, na cpi-

Em certo ponto de Okinavo. OI
. -

do rrovêrno bri
A • japone.ell estão·se suicidando em

nlao O governo britânico, ím- massa, atirando.e ao mar do
põe-se uma ação urgente para alto de uma enoosta róchos� ·da
acabar com a crise no Levante 33 mta de altura ,

Referindo-se às declarações de t . '"

ontem do general De Gaulle ') I De França le anuncia que ,6

corta-voz afirmou que o p�n-' em �etembro hav�rá café no co·
,

•
I

• A"
rnêrcío doquele pal•.

to-de-VIsta brítãníco e de aue a

questão d e V e ser resolvida Já foram recolhidas em todo o

quanto' antes, já que a situa- territ6rio franoês ",uis de 3 mi.

cão poderá piorar a qualquer lhões e 50� mil minas 8emeot!a.

momento. pelo. alemaes.

Florianópolis 21 ije Junho de 1945 As

VERDADEIRAS'

PASTILHAS

VALDA

• Avião-fantasma
• O gênio de Morse - Fascinante
biografia

• O mistério da fôrca
• De Gaulle, o profeta

são O unico remedio eficaz
para evíi ar e trotar

0.5 CATARROS, o GRIPE,
os DORES 0-: GARGANTA

lic'I>çu do D. N S. P No 186
1'1) e e 26 CI! �evere.lro o.�' .

.

»: d e i 935 (j)S ç.'
II

�o, 0.002. Eucalyp.U10.0

29 artigos e 122 páginas repLeta" de intel·ª"e.

CUSTA SÓ CR$ 3,00

e
O jornal «Herold Tribune», de

Nova Iorque, publica uma notíc:i.a
de Buenos Aire... dizendo que no .:;.o.
mingo, nc:. cidade prgentlna ds
Santa-Fé, foram pra.os. cerca de
300 estudantes, que realizavam u
ma manifestação, gritando: Abaixo
a Ditadora ! Viva a Democraoia!

c;;r;i;a�:---õ';;;;t-;�""_"pi j;;�
Meiaada. melhores, pelos me

Dores preços 16 na CASA MIS
CILANEA - R'10C, Mafra, 9

Os contabilistas
\também !

S. Paulo, 21 (E.) - O Sindi
cato dos Contabilistas estuda
rá a melhoria de vencimentos
da classe.

FRACOS.
AN�MlCOS

TOMEM

�nhD Crelsltai
"SILVEIllA"

Gr.nd. Tónic.

RITZ ,. Hoje,. ROIY
SIMULTANEAMENTE

Às 17 e 19,30 hora. Às 20 hora•.
SUlões Chios

Michael Oshea l'I SUlan Hayward
em: JACK LONDON,

O grande americano cujas palavra.
ficaram gravadas na. mentes de
milhões. Emoções primitiva" .êde
de aventurai, e o choque da. pai
xões humana., estimularam _ sua

vida T8das e.8as emoções fize
ram-no vacilar entre al,mulheres'
que êle amou e a sêde de aven'

turas, a cuja tentações êle nunca

poude resi,tir.
Impr6prio até 14 ano.

Na programa:
Noticias da semana 45x21 • DFB
Noticiário Universal. Jornal

Preços: Ritz· Cr$ 3,60 e 2,40
Roxy • Cr$ 3,00 e 2.00:t

A MODELAR
«O modelo das roupas feitos»

recebeu

MANTEAUX e TAILLERS
(de teces as (ores e tipos e finissima <Oíltecção!)

CASACOS 3/4 i EXCLUSIVIDADE!
Capas argenteê - e outras maravilhosas

novidades da eataçdo .

Vendas a visto e a proso.
MODELAR Trajano 7A

Para receber a FEH
1-�lo, 21 (A. N.) -- A Comis

são de honra da homenagem à
Fôrça Expedicionária Brasílei
ra reuniu-se, no Palácio da

guel'ra, sob a presidência do
ministro Gaspar Dutra, Cont
pareceram todos os seus mem·

bros. Foram discutidos deta
lhes das grandes feitas e ou .

tros assuntos necessários ao

brilho e grandiosidade das so·

lenidades a serem levadas a

efeito na chegada dos nossos Domingo no RITZ e ROXY • Ro
bravos Expedicionários. Desta- nald Reegan, George Murphy, Ior
eDu-se nos debates a comuni- Le.Ue e Alon Hole ,em:

cação oficial ao govêrno ele � F<?RJA .oE HEROES
. O, sent'uc. hcom oba!od". com

W�shmgton para que �s genp-, tanta beleza, encerrodca em quasi
l'alS Mark Clark e Kntenber-I duas horas de visões e audições
gel' venham ao Brasil assistir maravilhosas. O verdadeiro <C8wing»
ao desfile e re�ep�ão da FEB dos preto. do H<;,rl�� e ,eu ritmo

. -

d ii, ,espanto.o. AlegrIa Imnterrupta. O
pOr .ocasI� o seu }e.gresso aa mois beló tecnicolor que Holly'
Italla, em JUlho �roxnno, WClod �cí con"!Jui", r.aUaar. !

- -.,.". .... ',,",,,,,,, -�'-�-'---�----�-----------

A acusação. Não qUis informar Regressou o sr.
Glaz-! Chung King::21 (D. P.)

I

embaixador
ziani e mais outros seis gene ..

Regressou dos Estados Unidos Rio, 20 (A. N.) - De regres
rais italianos foram aCUSac1U,3 o primeiro ministro chinês, sr 50 dos Estados Unidos chegou
de colaboracionismo por Ale- V. T. Soong. O govêrno re- o sr. Adolfo Berle Junior, er -

xandro Casatí, ministro da cusou-se a revelar o dia em ove baixador dos Estados Unidos
Guerra do antigo gabinete Bo-

I

-

• junto ao nosso govêrno.
nomi. O acusador exigiu que o prémier chinês irá a Moscou.] ---.----------
Grazziani e outros colaboracio- afim-de discutir, segundo se COMPRAM -SE
nistas.fossem j'�l�g'ados per�nt� acredi!ta, as rel�ções ex�stentes I Exe�plares de «O Estado
um tnbunal mIhtal'. GraZZml!l entre os comulllstas chmeses e dos dIas 14 e 15 de maio p.p.,
foi acusado especificamente de o govêrno de Chiang-K a j - : compram se nesta redação.
traição e colaboração. Shek. I Pagam·se bem.

Roma, 21 (U. P.)

PETIIL�II
IIIII[IIR

. .

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

3ElOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
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