
Desesperados e enture
GDAIU, 24- (D. P.) - Continua ainda a luta emtôrno tln caverna onde se aeredíta está refugiado ocomandaute [aponês luawa, Ollt<elfl, os

ameríeauos lançaram um assalto e conseguíramchegur à entrada do suhterrâneoj mas foram repeli-dos por cerrado fogo It:e morteiros. Levaram então
tamhores de gasolína IlO alto lias eolíuus e fizel'am-lIos rolar para dentro da caverna, onde explodlram.êfas, quando as cll;'mas se abateram, os japoneses

-relníclaram a resistência.
I

RIO DE JANEIRO
Argentina Hotel

75 modernos apal'tamentos
Preç.,. com ail refeições: Sol
teiro Cr$ 70,00. Casal Cr$
120,00. Rua Cruz Lime, 30 __

Flamengo,
End. Tel. «Argenotel».

Desmentido de Mac Arthur
MANILHA, 24 (U. P,) - o general Mac Arthur desmentiu for

malmente as alegações dum jornalista de 'Washington, segundo as

quais êle teria afastado o general Eisenhower quando êste servia sob
suas ordens, nas Filipinas entre 1934 e 1839, Muito ao contrário, cliz
Mac Arthur, O período normal de serviço no exterior, em tempos ele

paz, era ele 2 anos; mas, a pedido especial dele, Mac Arthur, o general
Eisenhower foi destacado para um segundo período, quando serviu 4
anos como chefe elo seu Estado Maior, E foi com o maior pesar que
Mac Arthur finalmente desligou o general Eisenhower.
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Proprietario 'e Diretor·Cierente MOACYR ICiUATEMY DA SILVEI RA

, Florianópolis Segunda feira, 25 de Junho de 1945 ! H. 9406 Regrel:t�r::�:o� snr. Irão víveres da
Em companhia de sua es- Dinamarca

Está em Florianópolis um herói do Monte Castelo �sa�:sha;od,�e�,rtave'l'ad�aee,tré:�ai,'�d"a�:c;atpe�1.': Haia, 25 (S. H, 1.) - Segun-
do despacho de São Francisco,

Encontra-se em Flor lanópolis.] Depois de referir-se aos bons tra-I patos
de campanha imprestáveis !". tal da República, o snr. dr, O professor Erik Husfeldt, re-

em visita iI sua família, o sargento I
tos que recebeu durante a campa- Pede, depois, que tornássemos

Julio Pelcgrin i Fil�lo, nxpcdicioná- 1�I�la, ,atra,;�s,,�I,�s geladas terras ita- púhlica � sua sa�isfaçiio pelo auxi- Nerêu Ramos, Interventor presentante do movimento de
rio brasileiro, hc roi do Monte Cas-, ltdlMS, rl iz : I'inharuos de,ludo, Na- 110 ,prestado pela L. B, A, e, COI�l Federal no Estado. Uma com- resistência dinamarquês e de-
leio. Tem 2:� anos. Seu pai chama-I da, absolutamente, nos faltava". purticulur cann,ho, aos n?rte-an�el'l- panhia de guerra da Fôrça legado de seu país à Conferên-
,se Julio Pelcgrin.i e sua mãe Olivial

.

ca'l�os, ve�dad_ell'os 1lI111g0S, disse, Policial prestará as honras cia das Nações Unidas, ínfor-
Zulm iru Neves Piz an i, residentes -'-.�'" n�al� que irmaos, dos soldados bra-
nesta capit al. si leir'os. E acrescenta:, "Os horro- d=_�st_i�o, mau que os embarques de vive-

O sarzen to Pclezr in i era, na rcs da guerra europeia passaroon.--· ... -- ..�� -� .. -� .. -_. _ ..•;.1 res da Dinamarca para a Ha-
vida civil, profess�r. Quando da �ó�, ,ht'asileiros da FE,B,

estan.IOSj J4'Spl"0-es nazis landa e outros países despoja-
organização ela FEB foi convocado satisf'citos por h,�\'erm�)s cumprido � dos deverão ser em breve au-
para servil' no 14° B. C, Daqui, () nosso de\:er. Nao fOI em vao o

dpartiu pára o Hio de Janeiro, de s�n�ue verlIdo. pelos soldados bra- con ena
�
os

mentados em }arga escala,
onde seguiu viagem direta, num stlelro;�, Se !11l1ltos dos nossos C0I1I-1 l.f

••

navio-transporte ianque, para o pa,n!H>lros f'icararn pall'a. sempre na N '25 (S F I) - T' Para aanltar oparlo italiano de Nápoles. ltúlia, num sono sem _flll_I, confor- .�ncl, _." re�,'Depois de um período de instru- la-nos saber que con tr-ibnimos para espioes alemaes aca_bam de se.1 tçâo . e adestramento mo manejo das �alv�ll' u humanidade das garras do condenados pelo Tnbunal Mi- monumen O
armas, entrou em combate, pela I :)sCt�ll,lO",.. "

I Iítar desta região, Trata-se de Porto Ale Te 24 (A N)-Opr-irueira vez, eH! _agosto ,de 1.94�. .Qudse :1 SaI (!.I , num tO,m de voz Antoinette Karstetten o'
gre, ..

,

Desempenhou nussocs arr-iscadtss i- :�I�IS fo:le, acentua, ,fll1almente:l ',' ,

.

.
,presa �X)verno do Estado, adermdo

mas. inclusive patrulhas e ataques I orle dizer pelo ES1 ADO, que el!l janeiro último em Bírch- as homenagens que a popula-
<1'0 :\-IOI!1te Castelo, cuja conquista sempre esteve ao lado da. Del11Jo�ra- willer, no momento em que cão riograndense prestará aos
constúi uma página de glória para era, que o norte-amencano e o desempenhava missão de es: b' E di

,. ,

, .' . ,

'"
.

"

,-' _, O
. -Iravas xpe ICIonanos vaI

a história militar do Brasil, sendo l11alOI PO\ o no munno. que eu VI,' . F
'

d d . . .' , .

promovido ao posto. de sargento, ouvi ,c senti, me a�Jtoriza a afirmar pionagem. OI con_ ena a � I contnbui,r com,a importância
por ato de !bravura. Em 20 de ja- que ele e capaz, ate, de lutar contra trabalho� forçad_?s a perpet�l-I de 100 mil cruzeiros para o mo-
ne iro dêstc ano foi gravemente fe- () llI11n�O .todo, .se algum dl� a sua dade. DOIS alemaes, que se in- numento que a Prefeitura vai
rido 110 interior da cidade de Bolo- Dcmnct acta eS�lver cm perigo. ,O troduziram em França nos eríaír para pe ét '_
nha. �olda�o �Il!encano, que., se fr-ise .'

I
.

'b
"

rpe uar a m,emo
O t P I

,.

t ucrn is lo fOI bravo c herói porque
trens dos repatríados, foram na dos pracmhas que ajuda-sarllen o c cgrrru nos con .a, '

.

'
, .

d dos a cí dendâo como se deli o seu afasta- sabia que lutava pela Liberdade, con ena os a CInco anos e ram a derrotar o nazí-tascís-
lIlel1t� definitivo do campo de ba- sel�1 a qual

ê le não póde viver". trabalhos forçados. I mo.
talha. Integl'ava um pelotão arma- I�sse ,!ov,em, c, bravo eO�lterrâll1eo
do de metralhadot'as portáteis com I'�tu:ess()u apatl'Ja com mais 341J.ra- A I·mp· re-

....

n:-S·�a sUI·ça e a' PoloAnl·a·'a missão de desarticular, naquela ';lle!T'os. feridos, de outros �stados,
"cidade, um grupo de soldados na- numa fortaleza vo��oJ'a, tanque,
zistas. Porém, devido à escuridão que ?s Irouxe da Italta ale a 'base Londres, 25 (SIP) - A im- va da absoluta falta de con-da noite e antes, mesmo, que pu- rle )lalal.

Idessem atacar, os alemães, ato�aia- prensa suiça de tod�s as cor- fiança entre os aliados e a Rús-
dms n-o alto dos morros próximos, O· ·t. d

rentes clara e corajosamente I sia. O "Neue Zürcher Zei-
,despejaram sôbre o seu pelotão vio-

' (:m fato, po!'ém, sobl:ele\'�. nessa S ricos VI rals a expressa a sua indignação tung": "O CInIsmo russo cau-
lenta' sa,raivada de gr�n'adas de, l,lalesll:a, que ele mantem conosco:

di.ante do tra'tamento da Polô- sou a indig'nação da opinia-omorteiro em virtude da qual esca- c a IlHSe�HI em que se, encontra o catedralparam iÍcsos uns poucos soldados. PO\'(? Italiano" c0rrollliPHlo pelas ca- nia pelos rusS?s, s�)�retudo no dos países verdadeiramente de-
Morren um sargento e os mais fo- l11al'llhas lasclst�s, que detll�ha�ll as ChaI'Í.res 25 _ S F I) _

que concerne as pnsoes dos de- mocráticos e esgotou a paciên-
rarn gravemente feridos. !'I([uezas d�) pms, O povo Itallall1'O, lO .. '"

1
.

_" mocratas poloneses. Diz o cia dos anglo-saxónicos. O "Der
Scm se deixar impressionar, êle diz-nos, re[]et� '!1� seu semblante a S pnslOnei�os a emaes aca-

"Journal de Géneve": "Os pro- B d" d B
Inos adeanla: "Isto aconteceu numa desgraça, a 11lISena e � de�To�a a, bam de retIrar os sacos de un e erna: "O aprisio
,tl>Oite chuvosa, csoma e muito fria. (i,lle foram arrast�c1os pelo faSCIsmo. areia que protegiam as escul- cedi:r:nentos d?� Soviéts são namento dos líderes poloneses
Cai, às 22,30 horas do dia 20 de lm ??\'o que ,_vlyeu t_anto tempo

I turas exteriores da Catedral de all:elOs �o esp!nto dos. pov�s é uma indignidade. Será que
jall1eiro com o abdomem sangran- am:)l (,laça(�o, nao pOclen,a, mesmo, Ch 't E b '1 OCIdentaIS, Sao uma vlOlacao as democracias_ compreenderão
do: 1tI1; estilhaço de gra,nada me reSistIr, alllda que obngmlo pelas ar �es, ,m reve, seus ce e-

não só dos acordos de Yaíta enfim que não se possa acredi-
impedira de derrotar, mais uma iwiollelas, aos dell1ocrúticos cxérci-j bres vItrals, que estavam es-

t b' t·t
'

t
vez, o inimigo fanático e traiçoei-I los das Xações t:nidas. Eslas, nU-I condidos na segunda cripta do'�as, am em, cons I uem pro- ar na palavra dos russos?",
roo Depois, colocara,m-me sôbre a ma alitude que revela o alto esPi-lmonumento e na região de Pé-

O df�ri.d,a Ulll pano encharcado de pe-; I'it:) hUl1Ianitúrio de seus po."os, de- rigord, onde os alemães jamais n e começou a guerra em 1939ntClhna. Com o ventre rasgado e pOiS de derrotarem os nazlst�s e, d d b' 1
_

outros ferimentos de mooor gra>vi-' fascistas reacionários, estão dando i pU eram esco n- os, serao
_. , ,

dade, fui, transp_orlado para o hos-! dr comer àquel�s famin!os que Hi-I P?stos em seu lugar pelos ser- Londres,:o, (�IP) -: FOI lIber- nham apenas ele metralhadoras e

pital. Estou sao e salvo graças llel' e Mussoltl1l escravIzaram. A VlÇOS de Belas-Artes. tac10 pelos Exercitas AlIados o ma- ele um canhão de campo, 'Vester-
àquele maravilhoso medicamento e miséria, lá, chegou a tal ponto, que jor elo exército polonês Henryk platte caíu só quando tôelas a
.iI perícill dos médicos americanos, o� ilalian?s .de Ná'poles nos loferc- Dependem das Sucharski cujo nome será p�'a .Jicões T,'r' f'

c, S.I11U-
que me operaralll". ('Iam � Jlul lIras por um par de sa- .

'

, "

" ,e \ 1\ er es OI am esgotddos.
• r.

sempre lIgado a herOlca defesa ele O major Sucharski foi nomeado

F , b a,
A a

p ',- cantinas publicas \Vesterplatte, aquela parte elo pôr-I comandante da praça de 'Yester-

ro a ri· anlca no aCllCO H' 2 (S H I) - I f .'_ t? da Dantzig, onde os pri:neiros Pl�tte em 1038, Êle nasc.eu em 1808,
aIad, 5

t' d"
n OI. tIros desta guerra foram dlspara- e e neto do famoso líder call1]1o-mam e Ams er am que quasl dos na maelruO'ada de 10 ele sete nês B 'k A'"Londres, 25 (B, N. S,) - A irra- desarranjo nos seus motores, Ma- três quartos da populacão das b." d 1039

b

I PI:'
111-

� , oJ o. p�lSlOnac1o pelos ale-

diacão da emissora de Tóquio, I quinismos e suas várias peças in- grandes cidades do oCid(mte da
la e "', quam o a

_

o ama, a maes em 1039, ele passou seis anos
-

" primeira entre as nacoes euro· no campo ele concentracã( 1 "

anunrwndo que uma esquadra bn- tegrantes, motores, armamento, Holanda dependem total ou péias, se opôs à Alem;nha, 'Ves- AiOl' D
>0 ) (e l)ll·

tânica se aproximava das águas equipamento de rádio, tudo foi parcialmente das cozinhas pú-
. JelrOS" urante a evacuação do

I terplatte, a única praça de guarni- campo fOI forcado I) I I
-

metropolitanas elo Mikaelo, foi, conservado em perfeito funciona- blicas para sua manutenção. I
'

'.
e os a. emaesção polonesa no território da Ci- a marchar centenas 1 'IAafinal, confirmada, com a notícia menta pelas tripulações, trabalhan- • Durante a primeira semana de d I L' , d D t' ,

"

de,
o . -. ,( e qUl ometl'os

de que aparelhos britânicos, com I do e vivendo em desconfortáveis
I

junho foram distrib:uidas seis- �c � ,

Ivr e e an Zlg, passou a e

I' UIIant: a marcha soIl'eu C0111-

bases em porta-aviões, fizeram 71 condições em navios que não ha-
I
centas :rp.il rações diárias ou \hls�ona como o nome de u�a das p Icac a fratura dum braço,

C<Raids" contra a ilha Truk, im-I viam sido projetados. para operar
I
sejam um terço mais do que

maIs famosas batalhas travadas

portante base naval inimiga situa- sob o forte calor dos trópicos. i nos dois últimos meses. pelos poloneses contra o invasor

da no arquipélago da Carolinas. alemão na campanha ele 1939, A

Reclamam agora da Turqul·a guarnição polonesa de ''i'esterplat·
Londres, 25 (B, N, S,) - "Em te era composta de três ofici:lis e

suas operações, que prepararam Q... PARÍS, 25 ,(S. F. 1.) - Notícias procedentes de Damasco anun- duzentos soldados, Durante sete

caminho para o ataque às ilhas do ciam que se verificaram nessa cidade manifestações, diante elo COI1- dias e noites, êsses poucos defel1-

grupo Sakishima·Gunto, a Esqua- sulado da Turquia, Estudantes nacionalistas sírios desfilaram diante sares repeliram incessantes ata

dra Britânica do Pacifico, cujo co-I do consulado, pedindo a resti.tuiÇãO ele Sandjak e Alexandreta à Síria, ques das esmagadoras fôrças ger
mandante em chefe é o almirante A Turquia não mantém relações diplomáticas com o Govêrno sírio, e mânicas. Os alemães usaram con

Sir Bruce Fraser, estabeleceu um (.1 receio ela chegada de um Ministro Plenipotenciário turco a Damasco tra ,�Testerplatte tôdas as suas ar- ����������---------
"record" que os anais da Marinha fez com que os síri.os criassem imediatamente a questão de Sandjak, mas disponíveis: o fogo de artilha-

COMPRAM-SEReal não haviam até agora regis- ria pesada do cruzaclor "Schleswig-
tado" - escreve John Ridley, cor- Estímulo às antinas civilizaço-es Holstein", que disparava da dis·

respondente especial do "Daily Te- 6 tância de 600 metros apenas, nu-

legraph" junto a grande fôrça na- pARiS, 25 (S. F. 1.) - Por ocasião da visita do sultão ele Marra· merosas baterias costeiras, aVlOes-

vaI. "O número de milhas percor- cos à França, o "Pays", depois de lembrar tudo o que a França deve bombardeiros de mergulho e nu

rido,. em dois meses, por conside- a suas colônias e protetorados e frizar o esfôrço que estes fizeram du- merosas fôrças terrestres, A exí·
l"áveis forças navais, que tomam ra-nte a guerra, escreve: "A França, fiel à sua vocação, prossegUIra gua área defendida, desprovida de

parte nas operações, atingiu o

tO-1
uma política cada vez mais confiante e generosa a respeito dos indi- fortificações modernas, era sub

tal de mais de 25.000, e nem uma genas. Sua missão é, hoje, como sempre, nãQ dificultar, mas estimular metida ao incessante fogo do ar,
só unidade deixou de operar por 'IS antigas civilizações dos povos sob smt prQt(lQão", mar � terra, Os defensores dispu-

Ano XXXI

Exemplares de «O Estado (,
dos dias 14 e 15 de maio p.p.,
compram'se nesta redação,
Pagam-se bem.

"UMA VELHA AMIZADE"
Nunca se viram duas inimigas

tão rebeldes como Bette Davis e
Miriam Hopkins, estrêlas dêste dra-
ma! '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iniormacões
,

ridículas
A sande de um

_

povo em 0gerra I
Londres, 24 (BNS) _ "Foi d!sso, apresentar �m :'elató�;��

sub t'd'
,- Isobre a saude nacional murc

P .�e I o a aprecI�çao, do melhor do que os apresentao .'S
�I a�ento, um quadro alvlça-l ante.s da guerra. Seu trabalho

r�lro .� �a�de"publlca d� .

Na-
,mostrou ser um fator primo'fcao .

BI Itamc.� -;: "notlcla ,o i díal para a magnífica contr:
.D�ily Telegraph". O q?a�IO buícão do povo britânico, H

l'eglst� �I? aumer:,to, ,do. índice I esforço de guerra das :Jaçô:_'de naiJ�llaad�, o decréscimo da
I Uninas" _ conclue o Dai.'

mo:-rtalldade Infantil e d�s par-I Telegraph".
.

tunentes e o desaparecimento]
do perigo difteria, Não houve
nenhuma epidemia de caráter
alarmante na Grã-Bretanha
durante os 6 anos de guerra, e
o único surto de "influenza"
registado foi menor e menos

grave do que qualquer dos que 1tiveram lugar antes da guer
ra. Por havermos atingido tão Ialto gráo de sanidade e tão eie-

Ivado índice de preservação
contra as enfermidades que as
solam os países em guerra,
muíto se deve aos organizado
res da dístribuícão de

alimer-,tos na Grã-Bretanha e aos
cientistas que agiram como
seus conselheiros. Por meio de
seus esfôrços, cada um recebeu
uma porção justa do alimento
disponível, e, a despeito das
restrições impostas, a nação
poude satisfazer os requisitos I
indispensáveis à saúde da po
pulação, A maneira notável
com que êles desempenharam
sua tarefa fica patenteada pe-

, 10 fato de que, ao contrário de !
qualquer outrc pais onde exis- i

te o racionamento, o "merca
do negro" na Grã-Bretanha
não exérce influência alguma,
e não interfére nas mais leves
r:ecessidades de vida. Deve
mos ao êxito obtido pelos ·espe
cialistas brÍltânicos em alimen··
tacão haveJ1mos alcancado e

mantido êsse nível de 'organi
zação, permitindo-nos, além

París,
.

23 (U. P.) - Afirma
se serem ridículas as informa
ções divulgadas de que existe
certa 'tensão entre as tropas
francesas e norte-americanas,
que se continuam dando mui
to bem, como de costume. A
única notícia de que houve ín
cidente fora do comum foi pu
blicada, ontem, pelo "Star and
Strips", dizendo que um 801-

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

"'

.... W ...

':latio senegalês foi ferido à ba-
i O santo do d� !Nao querem Ir la pe!a polícia m�li�ar norte-

I
.

.., ...
'
.. .l 'l... "

americana, ao resistir a ordem
I • Londres, 23 (BNS� - =. - de prisão. Acrescenta-se' que o

I ! se haver grande
_ num�ro úe senegalês, no momento, usava

S. Giiilherme, Abade I polones�s, q�e pao desejam re-I:) uniforme norte-americano, e,
1033. foi ': em;>. que viu n<l&,��" j to�nar a Polônia, alegando que pouco antes, ha- '., sido despeem VercGlh '�lemonte-: o no' c; existem tropas russas em ser I [ado de suas roupas e esnan-santo. Seus pena par ten cíarn à r .

país'
.

dO' , 1
. Lf •

')reza, G:>m 14 o no a de idade

r.-.',
. ca o. mesmo jorna in 01-

so l veu GuiJh",rnl6 viver IIGlL'\er:.e
- -�

! mou que 400 soldados da polí-
?:1r(\ Deus A pri�'T\eir� ccn.se�'lÊ: " IJEMORDOiIO[ cía militar dos Estados Unidos

; �.lah:r���area:��e��: t: af:veo�un�,� I I � •

. patrulham o centl:o �e Pi�a11 e,
! tlOLreB e uma p.oregrinação a Cc.n EJt, e!"lIc'f,ru alguns em automóveis plmda-
I postela.. Vdtando para n IM! '

... 1 tiot. r".J" dos. E acrescentou que esse re-

I, ("ti: ,u.-§e :.>m:a uma sOllidão o., 4 IV�tl ed AM" . fôrço de patrulhas visava eVI-'
:,eilbtulu nulagr'.,same�te. a ''; � evit« I.. � tal' incidentes. '

! 'OS olhoiO a um carnporuc cec'.· "'5 'JI "... .......

'-."'ernendo as ovcçêea do mIJ.IiIS�1l i· -. iIJfe�"iJtJ.,:)ulare", ernpreendeu uma V'Oç;f'.,�'I\"
! � T"rra Santa. Mas, em Me;' 1'1:oi préso por un'Õ! salteadore. e; •

! �ghada e horrendamente rnc l tr .!
,to.do Escapando. das mães '" "I
I r.alvadvõ' procurou o monte A,·

'1i lmo , onde. pouco depois cheqeu-c �

I lns padres seculare .. pure , deb,.., ,.

I xc da direção de Guilh'3rme, I) -'

.
iicarC'm s& à vida mcnáBtíca. L;, ;::

I :undou vanos convantoa. Rog·é;·� I
I I . chefe dos �ormandu .. , choln. _I! � á lIua côrte, ajudando a na h I
! lação de outro. conventos, reI'<; i
I ·'la:·'anrlo dellt'nrte os bo::-.s servi;: ,

I J'..te o santo abade prestara ;;" i
I
eus sábios conselhes e .eus' !
'orços de reformador da vie.a n, -'

I gi()�a. U:rno mcrte ,;anta encerre '1;
umt:. vida cheia da trabalhes " i
·nerecimentoll, no. dia 25 de iun' o'
'.e i142.

-

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

IrlDaDdad� do Senhor Jes!Ís dos Passos
Hospital de Caridade

EDITAL

fornecimento

[ Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvt\xo de Carvalho, 8 (esquino
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. I

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Se . I
nhor Jesús dos Passos e Hospital de Caddade, de�ta C:Apit2).! r__ .- .,"" ...:

previno aos interessados que, até o . dia 27 deste mês, às 12 lfR -'2!1iI!l__I e::"ij a!II �
horas, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua Secretad " �

��o�:�ta�ones�m�:r��r;���a: ass;m�:t:�d�: J� !h�ti!O�e;�����á i�l� II R II H a BO� ;:CO LTDA.
corrente an��nsistório em Florianópolis' ]4 de Junho 1945. II ITAlAi - i· CATARINA llodas iugleSils de

José T_._oIe_ntino
de So#uza

_. '1 COl\:iI3SÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: após-geerraRe.prer9ntaçõel Trar,sporte.. Marítimos; Ferra. II
Conll:gncçõep ., Conta Plópr'.", viários. Rodoviário., Aéreol. Londres, 24 (B. N. S.) -

......, :Rl�a· Pedro Ferreira, 5 CascoI. F6go, Acidente. do i\.caba de realizar se nesita Ci�.I � c.,nx2·AP(l.pVoi�;�.·Lto, 1.17
TraboJh', Acid<Jntes Pe.soail, I dade a primeira �XPOSi�ão d�

., !
..�' ::;.,., I ROlponlabilidade Civil e Vida. -

� •
. modas de após guerra, assina-

'I· Ender e ço l'elF'" rófico . « B O S C O») 'lando a tendência nacional de

i;�.II· >..!IJWIII...!III9&EMHllIiiI.'I.IIiliIIÍ_ ...!lBI_fiIIIItSI.':z;!!,,"".:<�'*""IIIIIIf.__aa!__��==_� ,intensificar em cêrc� de AO!)
. por cento a e;;:portaçao de rou;

:!,t=a ...�:..__

�,.=:u;:�-_IlItIlI--lIId'Pl!ilO'1
pas e tecidos. Essa mostra foi

"I � organizada por 28 casas espe-
:1:

'I· I cialimas em modas e que apre-

�.1.. '. J''."1.,:, A-�··..T·
.

'. E··'litt....,.: .,�,.,"��...
ge�ado !' :f�1�:� �::ti��d����d�� ��

�
. cha I'

lãs. Esses costumes foram p. fino
-

I � . cipalmente desenhados para
" C�l-marra-O fins de exportaçi:1'o, Todo o COl'-

I
� á!

.

.'

po diplomátic: estrangeiro
:

I
acreditado em Londres foi crm-

,. B.e!'I�da�. ::anda'vei vidado para a exibição de que
,

I II �g U se .trata, sendo a mesma igual-
1 \ mente apreciada por peritos

.If " em modas, desenhistas e terre-
� I ·-" IiJIII� "-'fi' ' - ,.,.._......_N;:.J_IIIII..;gI2_.__.' I sentantes especializados de w-
� I
-- • w �. -- -- -

das as regiões do IllUndo. 'A
� GZ# - ce Wk: .

I nota predominante da exposi-

iII, 1 (_1) I.�'.{ $.. 98- OC) ção foi comtiltuida pelos cos-

tumes feitos sob medidas. Nb-
t. . I vas e formosas côres foram

�: I Côrte de casotrtira c m 2,80 por 1,50 de largura apresentadas, entre as qua,ls

I
� em p,;dronagem t� ópria poro o inverno. as modernas tonalidades deno�

·1
!I'

.

t'
. .

m minada:s "purpura real", "car-

�I�i:.i,." il·.·.. 'emOos RquEalqIuerD10��Sn'�·:rAr�V���I:A·lrMaP;�;�Sse 1���tiJ.':!" �e"O�e7im����;
apresentaram quasi todos com

Filial: Avenida Ra!H .li Pestana 211", S. Paulo. I a:s chamadas mangas de tl'ês-

H I Enviamos amo;!r:sr.: '.l:&l::r;:��Gt a mercadoria

i�:r!t1ijsU:;!"""� =�n�;
n I ;..·_....._.._.... i'i·,JI.PI••_.__•• �__.... fantasia e vestidos drapeados.J.�..��..__���..__..�..��...��...--_�i-'�'�--==... · -

US:\DO COM BOM RE·

SULTADO O P-OPU·

1ª,@iE�,I:xt1}3
A S1FrtIS A,TACA li'\ODO O ORGANISMO

O Fígado. O Baçltl, o coração o Estômago, 08

Pmmões 8 Péle. Produz D(}res de Cabeça, Dt'lrefô!
nos Ossos, ReuIDatisIDo, Ctlgueira, Queda do Ca·
belo, Anemia, e t\bMto3
lnofensivo 8D organismo. i\grGdável como IicÔr.
O ELIXIR 914 está Ilprovado pelO D. N. S. p,
como 6uxiliar DO tratamento da SffUis e Reu·
matismo..da mesm� origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O El.IXIR «91�», dada 11 sua Alesto (lt!t! ilpllql1fll muitas

base, é ólimo auxilIar do trao vezes o ElJX'1\ «91ft» OtllE'ildo
lamento da Sífilis principalmerlo sempre os melhores res'Illta.1os
te nos casos em que ii via bo- DO trciamenlo da Sífilis.
cal 6 a única possivel.

(ii) Dr. J:JeDedito Talosa.

MARCA HE6IS'fRAD

I

DE PESSOAS TÊM

t,

LAR DEPURA TlVo

M"teri"f de qualidade, siste -"

eficiente e cita precisão de rc
brir o, osr;eguram aos Magnefc
Eiseman, um funcionamento ri·

gorosamente perfeito. Modelc!'
e!"oec;ais para metores
diversos.

autolróvei,. co m i nhõ •• ,

má"ldnas a'1rícolas, suln
chos, betoneiras, bom b a s

40s sofredores
I Dra. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro EspírÍ":a

I úuz, Caridade e Amor, co-

rnun íca a mudança do seu

Jonsult6rio para a Rua
do Senado. 317 - 2° andor,
Rio de Janeiro, onde paua Q
oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente .....

nome. idade, endereço e en·

velope selado para a 'rea
palita.

DO SANGUE

r f_'.J--::-/ .

UI/IIU� ••..

(a) Dr. Rafael bartolelU

A ação ben�I!�a lia 'e
mada Mau Zan, prepara
da espeeíatmente para to
dos os caBOS de Herner
roides,. é imediata, alivi.
as dõres e os prurido.,
acalma e evita as complI
cações Infec<:iosas das ul
cerações e varizes hem9r
roida!s. A venda em h,das
a8 Farmacias em bi.DiIIU
corri cantlla especial par.
facilitar a aplicaç,lo.

MAN'ZAN
PARA HEMORROIDU
Um produt.o De Wiu

.c\ i)V() li .c\ J_)OS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'r,odvto c:f.ntlfICO ..aro .,.,belezeir OI leio.
HélDllo vt:..ôI a.· I pata oe ..se.�"oa pu Udidoo
HOlJllo 'VI,... a.· :& JlQICI oe _oe ���)'J0I\lDl-
,1Ilºf_To à "úde - Fórmulá � �bJolut&'�nfian91l

, j ....... _J'hd.I,.Iia ,, _ .

......... • ti. ,. - Bl_u: 'M ..

""ifIN • .".. - � ltEliaí: 'ar...... .saal.
1Iw.... Iwo,

En,trc os trabalhos ('calizado!'
Iwla Federação TaquigrMica Bra-:�ileira, destaca-sc o amistoso in-
tcrcâmbio com os profissionais c'
entidades congêneres do exterior,'
para o quc muito tem concorrido ------�-..__------------------------------------

a "Revistn Taquigráficn", sell Ól'- l.TITU10 OE OIAGftOSTICO
gão oficial e única publicaçiio no

.

CUNICO
gi'ncI-') "ditacla na América LaUna. D·R·,·. DJALMA\[:,ll1t('lll l�ste periódico brasilei',o,.
além das secçõcs habituais, páginas .M·OELlM'.A,NN{'lll qlle se di\'ulga noticiúrio sôbrc
di\'cr�os países allleric�nos e curo- tàir.1lWi.o P'là Uttl...."lt&i!.e II. Qélubr.
peus, sendo 'hoje uma das raras re- CCIul jIJ".{Uea iiQl bOI!Plt.a.� luro�vistas de cal'Mer inter:nacional que �� _ ,..ai.� 40t1B
'parecem no mundo. Ainda agora a IU.� 1ÜIiMQt. ,.....0.0-. âJ)lM'tibo (td11to.?TB recebeu, da Taquigrafia da � do lI!:ImtIm • da m'liDlM'
Presidência da Hepública do Equa- � "'6iI!a1. P" PAtrLO TAV.uDIII.

': dor, ('Oll'llllicação de que o Minis-' CIIhia dit Wiô10CJil Clbúca CIOID o dr.
,tério dH Ednc:1ç':io Públic:� daqllel� 1ÜIiMJ d. ÁbrtI'!l �� (110 Pall'
pais amigo aprovou o programa de �. �_� _ 'Blaia_ ...44.Taquigrafia destinado ús escolas de �'&BiI.. 'P.ela Um.....üd. 40 Rio ele J.comércio' - oficiais e particulares �,..,. GlIbID.te 4. Ralo X - lIlectro
- sendo que, na parte l'clativa ao .� aJJsaJca _ K_tabollmlo bI'
aumento da velocidade de apanha- .-l _ ..--_ 0uD4eDal _�
1I1C1J1tO, como estímulo para a maior .. aa..pta _ lAbont6r1o 4íI �
afcíçtio ao estudo e amplitude dos ....� c1fií1ca. _ Rua r.ttIaDdIoconhedmentos especializaoos dos IIi!ilIldill, I. I'oú 1.1... _ �6�

____________� !llunos, recomenda lambem ditados
"UMA VELHA AMIZADE" s6bre "importância e história da

I�s li, filme que a todos devem aso' taquigrafia". Pois hem, no progra- SIS'
.

'ENTIBTU�lslir, porque traz revela'ções do 'ma é aconselhada a adoção da ...• .

IID
,llIIor.· "Hevistn Taquigráfica" como fonte E1(�pílt,...() qualqu.ér tipo de
I rlêsses elementos ilustrativos. O'�

I
I " ,�. L'.RS'.' �,A,.AA

falo c()institui, scm dúvida, mais dejífaiut·u, pontes em

It� " � '"'

l,lma prova.
da efetiva contribuição

I'
(lUto t;lU �a.

lacril.

co,
nserto

tf:11l'•• elU:lHlr \ll,ll,4 e.o;.e, aio
cio Brasil para a difusão e preslí. dentaduras em :2 boras

" t ..h ,1"....... M-1 � t"I:... � gio da t�uigrafia. anenas.
�

I) ....t4ilt. 80·'-"0 eflÓ ."..,I'Qj;,90 �
• f�.•�... oi' GáS .�6.00

-

No )lar e B6 lar
-

I CO�'STAMnNO SERRATlHE

I�;'�J .a.i�.tt"n;.·t.J,t.· ,��.•e W N, A la) 'II!)'''a, """art'e $e'h"t"l 11�.. ,!I'�.;llif"o'r,ml(ç�•• n�lta R,.� .a U A. n... p,+ - ......

'-fll'O, não deve fl&It,r

S:8'êial
t. NJVER8.�HIOS

Transcol'te hoje o .natalício da

$ra, cI. EIí Konder cios Reis.
,

,:. *

passa nesta data o aniversário
da sra. d. Córa �eál'a Guimarães.

Valéria AnnFaZ anos
'

a srta.

stalhim.
..

Decorre hoje o aniversário d,a
ra. d. Arrnínda ?, Nícolich.

Hoj� fez unos o sr. João da Mata
de Freitas Noronha, alto runcío
núrio da D. R. C. T.

Nesta data faz anos a srta. Ma
ria do Carmo Dutra, funcionária
da D. R. C: T.
FaZem anos hoje:
sras.: Virgínia Ribeiro Rôla, AI

Ilira Mendes Arantes e Delmira R.
Ferreira;
srta.: Mirta Costa Á vila.
srs.: Manoel Frederico da Silva.

j;t:fllherme Gonçalves, Eduardo
;.' \Iva, dr. Ernani Senra de Oliveira

e Pedro Gonzaga de Meireles;
jovem: João Batista;
menina: Norma Soares;
menino. Jorge Nacif;

SEUS músculos
doem? Pegou

um c:01pe de ar?
Fez esfôTço dema
siado? Fricciblll
Pronto Aliv,io

1 �adway e terá a

:l,Iirio imedia to.

Pronto Alivio

'RADWAY
�-=:&:.::::_-�-�
�l(�,of Uvro d8�

PUnia S'uleado
C<m1entllindo a recente pu

blicaç.ão sôbre "O Conceito
Cristão de Democracia, de
autoria d� PUnia Salgado, o

"Diário de Lisboa" diz que "há

esplr�tual�as, 'que se esque
cem do bem social", "Plínio
�lgado hão os poupa e faz
beh1. O que se toma necessá
no nesta velha luta entre o

mâterialis�o e O. idealismo, é
que haja �ãó e justiça para ta
ctos· sem que os fortes se pre-

iI. eçam de sua fôrça, por con
tt =�I erareml Jesús mantenedor
,.r:.

_ jsuas altas cobiças e ambi-
çoes." t

Preseaça
.

de espírito
.

Durante uma série de mana-Ibras realizadas no campo Mac
Arthur, no Estado de Nova

i
York, um paraquedísta que se I

lançara do avião verificou que
o paraquedas não abria e teve 1
a presença de espírito de se

j'agarrar ao de um dos compa
nheíros que o haviam precedi
fo. Chegaram os dois sãos e Isalvos em terra firme. segun-IIos antes de tocar o solo, o pa
raquedas abriu-se normalmen,-Ite.

, ,
.

Vlrillclade!
.rorça!
Vigôr!

CCU'.9 tra:tlm!!nt(J pelO l'eputado �te·
chlto OIUS..t. - Â base de H6rm-lllllOl
(4'iXlral..,. glandUlares) e Vitaminas sele
aioÍlac!a", 011:"51\ é ulI,1a medicação
ràeillnl e de lUa elicacla terapeutíca,
em iodo1l oa (lISOI ligado. diretamente
• �rturbaÇ.ÕM dai gIAD,dula. s:exuet.
O.JI:ASI\ eombll.tt "iç-01'(l�m.ntl!: tra

qUI!Z& •.exuat em todàl 118 ,dadas, .()� &

IÔ)'roll de ill1J.l[iciêucia glatàw.ar ou vl!a"
minaI, U!lIíftda.de precoce, f!l�lga e perd.a
de memoria 06 homem; ftlgldt!'l e toda.
ai "ertuFbaçõe. de arigem ovarí....
ictalle criticl\, oue.idade e magrna. fia·
�ide� da pele e rug6átdadt aa entrl, na
muIl1er. OI.ASA' (importado diNtamente
<Ia Ll>1ldrel) pr.opllrel<mll J\nelltude,
Sáude 'força e Vr,t'lr.: peça fÓl'lIlula
"prata': p�ra blloreJlI • tõrllluJa "ouro"

para lIIullre.re'l, em t.d •• '1 bIlu Dr&gll
iiU • FlIrmaeiu. JlItormfoÇõ�R e pediúa.
..8 D�ir . .Produllll AIUlI�. - ,.v. Jl,l.
Iru••. 161 • Ki•.
--------�_ ...-

"UMA "VELHA AMIZADE"
Uma brindava: "Por nossa ami

zade .... consêlo eterno na distlu
'ião". Outra saudava: "Os dias que
..e feram e os sonhos que ainda hão
li. Tir" ...

.... ._,.. - -",. "'!',,!,

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

. Idi61mal por
tUquêl, ..pa.
nhol; franCÉII,
inglê., etc.

Romance, Poe.ia. Religião, Aviação.
Matemática, Fí.ica, Química. Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintaria,
o..enho, Saneamento, Metalurgia,
EI.tricidade� Rádio, Máquina., Mo
tore., Hidráulico, Alvenaria, Agri·
r.ultura, Veterinário. Contabilidad.:

I Dicionário•. etc. etc.

•

"UMA VELHA AMIZADE" - O
amor apaix6'nad6 de uma mulher
que está no outono da vida,' e um

homem que assoma ao primeiro pla
no da juventude•••

"UMA VELHA AMIZADE"
Bette Davis jámais amou alguem, na
tela, tão românticamente, C<ll\Í()
ama a Gig Young, neste drama.

Dr. Artur Pereira
e OUv'elra

CUnie:o GiraI d. Adul tP'1
Do.n-ç.a. dai ericrng.oa

lllsb.orot6rio d. An611•••
c.linica•..

Ccmlu1t6rio: rua F..lip. Seh.
mi:dt, aí ralto. da Cala Pa.·
r:o.i.o l. da. 19 30 él 12 • dctji

15 CI 18 h•.
R...idlné:ia: rU4 Vi.c. d.• Ouro.

Preto, a..
Fon_: 16.9 [manuQ.)}

I
II

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

Revista Taqluràflca

Seu· chefe poderá
não dizer nada ...

e ••mas sua roupa
não mentel

NÃO PONHA E1! RISCO o seu emprêgo
e o seu futuro, por um pormenor
fácil de corrigir. Ao fim do dia, faça
êste teste: sinta, em sua roupa, o que
os outros sentem em você.... Se a

reação não fôr boa -- use Salus. De

ação ultra-ativa, Salus limpa rigoro
samente a epiderme, remove pó e

impurezas que se depositam sôbre

a pele, facultando aos poros respira
ção livre, repousante. Use Salus -

e sinta-se leve,
limpo, repousado.

Confecções
de

Gravátas
AceItam·se encomendas em

qualquer quantidade,
Rus Annita Garibaldi, 58

'FLORIANÓPOLIS

Procura-se uma casa

de cClmércio para ins

talação de uma Livra
ria. Os interessados
queiram dirigir.se a

êste jornal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO Sagunda,'eira, 25 cI. iunho ele '.4$

Coisas e bichos da Amazônia

_._---

�---

I �;:��Od:; os�OdYa.�rd� r;p� ::o!
modernos. inclusive Sondo lias para praia ao alcance
dos SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVA1S!
Não comprem seus calçados sem visitar a I
«Tamancaria Barreiros») IRUA CONSELHEIRO MAFRA. 41

����-

o nome Amazônia tem um

sentido bastante extensivo,
compreendendo uma região de
imensa projeção territorial, es

tranho mundo 'sulcado de rios
e cobertos de florestas que
abrange os Estados do Pará e

do Amazonas, os territórios fe
derais do Acre, Guaporé, Rio
Branco e Amapá, além das zo

nas norte dos Estados de Góias
e Mato Grosso e léste do Esta
do do Maranhão.
Para se aquilatar a signifi

cação que dia a dia assume a

industria extrativa animal de
couros e peles silvestres, basta
ver que no triénio de 1941-43,
segundo dados fornecidos pelo
Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística, a sua expor
tação atingiu a 1.712.395 qui-
los, no valor de Cr$ .

58.780.828,50.
A pele de jacaré é o produto

que maior desenvolvimento
tem alcan'iado. Para a caça e

a exploraçao econômica dêsse
verteram-se gTandes capitais

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de F'loeiaué

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

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

elalizada, com técnicos profis
sionais, para cousertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores. ferros de engomar,
fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

CONTRA
GRIPf.
R�SFRIADOS
OÔRES.,CA8lÇA
NEVRALGIAS E

OÓRES ,. GERAL

SÓSEUSA

Aerólito
s. Paulo, 24 (A. N.) - Caíu

em Guarenésia, cidade de Mi
nas Gerais, um aerólito que
surpreendeu seus moradores
pela violenta explosão. O fáto
verificou-se no dia 21, cêrca das
19 horas, quando uma eSitrêla
cadente riscou o céu, explodin�
do diversas vezes ao chocar-se
com o sólo, com estrondo de
formidável canhão.

Atenção
Pcecisam se duas moças para

casa comercial. Uma para bal
cão. outra para eserit6rio. Ne
eessãrio. de fato. habilidades.
Caltas para RP, caixa posta)
139.

na montagem de indústrias
que se dedicam quase exclusi
vamente ao seu beneficiamen
to. Dispondo de transportes
organizados, pessoal e apare
lhamento adequado, essas firo.
mas movimentam-se em tôda a

região, valorizando uma, rique
za cuja exploração se fazia até
pouco tempo de maneira mais
sáurio e de outras espécies, in
precária.

AMém do jacaré, outras espé
cies são ainda econômicamen
te exploradas, como a arira

nha, a anta, o camelão, a capi
vara, o gato maracajá, a gí
boia, o guariba, a irara, o ja
cararu, o jacurizi, o lagarto, a

lontra, o lobo, a mocura da

gua, o peixe-boi, a preguiça, o

quati, o queixada, a raposa, o

sapo, a sucuriju, o tamanduá
o teju, o tubarão, o veado.
Quase toda a produção de

peles e couros de animais sil
vestres do extremo norte se

vem, destinando ao estrangeiro
e ao sul do país.

TENHA OS SEUS INTESTINOS
REGULADOS COMO UM RELÓGIO

CONVIDE SUA MELHOR AMIG
P.\RA VER "UMA VELHA AMI'l
DE", um drama intenso, que d
monstra ser verdadeira bencão
saber manter os laces de' anti
amizade.

'

'IndicadorMédico
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Gigantesco
hidro-avião

. Londres, 23 (B. N. S.) -

hidro-avião "Shetland" de 5
toneladas foi originàriamen
construido para os vôos de r

conhecímento com longos raio
'e ação. Acha-se êle, agora, po
'ém, conventído em aparélh
iomerclal e civíl com acomo

iações confontáveis para 7
)assageiros. Entre os vário
letalhes que caracterizam a

dvísões internas dessa gígan
.esca e modernissima aerona

-e contam-se uma pequen
isína geradora de emergênci
im amplo compartimento pa
'a o depósito de malas postai
ima gabine de passeio ou sa

ão de refeições, compartímen
o de "toilette", várias cabines
soladas, etc. O "Shetland" po
ue, além disso, uma cozinh

, uma lavanderia. A capacida
le de vôo é fornecida por qua
TO motores "Bristol" com vá
'ulas de manga radiaís, pro
'uzlndo um total de cerca d
0.000 H. P. A sua velocidad
.náxima é de 267 milhas horá
'ias com uma raio de acão d
',ais de 2.000 milhas.

'

A TOSSE

Para bronquite. tos
se e coqueluche, use

PEITORAL DE===

ANACAHUITA �-:i

•.••0"... LPmI'()Siõ
Llorreu no campo
�e Belsen
París, 23 (SFI) - Pierr

:::hall'temps, irmão do ex-pre
.ídente Chautemps, morrer

ecentemente no campo de ;Bel
en, para onde tinha sido de
)ortado pelos alemães. Advo
;-avll em Tour;:;, tinha 50 anos

2 era mutilado de guerra d
1918.

"UMA VELHA AMIZ'ADE
Duas arrigas, que a!)renderam n

Jura escola da vida o que se pod
nsperar do amor, e. por isso mesm

{'hegaram desiludidas ao ocaso d
\"ida.

Dr. Guerreiro da
F,nseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora do
.

dia e da noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunh,a·

SANTO AMARO

.,

DR. MARIO WE'NDHAUSEN
(Dlplomal1o pela FacUl(lad. Nac. 4. Ked.!cma da O'zú....enldad. � Br1Ud.b

"'·lnterno 110 SerTII.'O ti. Clln1cà M«t1<* do ProfeslIOr Qn.aJdo O)Jyetr&. as«itCo ••
Departamento d. 1la4d.

IJLUflC4 •• .ullJÁ - .01<6etlU "«eno.. de achll:toe •.Cl"'I.aII.... OO�.lJLTOJ!UU
1i.l:8111IiNC14: RD lfeUpe 8ciuntdt .. III - TaL 1111. CONSULTAS _ ..

DR. RUY PORTINHO DE MORAES � Médio8
CLÍNICA MÉDICA DE AOULTOS E CRIANÇAS

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

CONSULTAS Idas 15 ás 17 horas. , ,

Residência: ...,_ Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIA:NO'PC>LlS

DR. ARMANDO VAURlO DE ASSIS
!).. 8.n'iCH •• CUnlc. Infutn ela .A..i.têada Mnh:l,al • 8 ....·llàl

d. Caridade

..

CUNICA MmlCA DE CRIANC.U E ADU1,fOS
OON8ULTÓRIO: RlIa Nlillect Machado,. 7-"(iA'jãéto 8. li'fif.�)..... UM

Con.�tc. da. 2 à. 6 horoa
.

HES'IDENCiA: Rua Marechal Guilherme. â. Füne 181

DR. BIASE FARACO
.

1!6d!eo - éhefe do 8êrTlço de Sff1l. do Centro de SaIlI1. .

DOENÇAS 'DA PELE - SOOLIS - A,FECÇOES UR�GENla:At$ DB
\MBOS OS· SEXOS ....- RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA ..VlOLE1'MI

CONSULTA�: du 3. áS.6 h. - R. Felipe Sehmtdt, ..
. RES.: .R. Joínvíle, .7 - FONE 1648

.

DR. SAVAS LACERDA
C!inica tnédico�c.i�urg!;ca,de Olhos - Ouv�do.a. NariJ..

·� ·��"'.�l'-',
Diploma de .hablhtaçao do Conselho Na�oM)· de QJtatmolj)jl"
-CONSULTóRIÓ - f'eli.p� Schmidt, 8. Dâ� H b 18 hitrlJl. Fbiu IUL
RESInENCIA - Ccaselheíro Mafra, 77.

.

.

DR. GEBHARD BROMADA
Especialista em alta eirúr'(ia e gjnecõl�",a

Hospital "Mi,uel Couto"
UHJtÀMA fffAMONIA) - Santa Calarina

nn, POLYDORO s. 'r1flÀ.fH)
Clínica Médica em Geral .

Doenças do coração," pulmões, fígado, estôill':;I,gQ. t.tettt.88,
rins e demais órgãos internes, de adúl,�os ê!·C�Ç.a.

CQNSlJLTÓ'RH'r; 'Rua Fernando Màchade, 16
CONSULTAS DJARIAMEN"TE: das ts áS 18 fu,.ra�

RESIDENCIA: Av. Trompowskt, 62 - Fóne Mitinliái 766

, DR.-: A. SANTAElLA·
(Diplomado pela Faculdade Nael-elhal de Meclicina <lá

Jníversidade do Brasil). Medico por concurso Elo Se�içO -Na
tonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa .Qe Mi..
ericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex mêdíeo assísten-

te do sanatório Rio de Janeiro na capíta; Federal. ...

CLÍNICÀ MÉDICA - DGENÇAS, NEIVO.SA.S .

� Consultório: Edifício Amélia Neto
.

- Rua Felipe Schmídt. Oonsultas: Das 15 ás 18 horas ...

tesídêncía: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - JrJoria.nopo1i:$�
,

DR. ARAUJO

AC[�rE "0 d.!:!LP J
�jJl1(/O semp!t
() CREME tJENTltt

,

QUf IrLVEJfr 05
O(Nrl$.

Limpi ruis ... i!l'ada mais ... rende lIIais ...

])OE-YCAS -YEUVOSAS
Com os p�ogressos da medicina,

'lOje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
'eitamente remediáveis. O clIl'andei
:·ismo. fruto da ignorância, só pode
!Jrejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doencas mentais dispõe
de um Ambulató;io, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in

digentes, na Rua Deodoro 221 das 9
às 11 horas, diàriamente.

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Ind
I'entell de FlprjanóPQli�•. ,

A_ilatente d9 "rot. Sauoo. do Rio d. Joeiro
ESPECIALISTA

Ooen9Qs C! 6pençóes C� OLHOS. QuvrbOS, NAlfIZ·.e (lA.RGANTA .'.

Clcu.rgla moderna dJll GVELA DE LOBO. do LABrO LEMRlNO .(lib!é .' Qu· .....
da � fêntUdns � nascença)

. . -, .'.

:liÔtagoSC()pla. traquê().!Copiai broncoscopía pa..ra l'etilrada· 'de etJrp.o, NtrlufhOil;. -\!t.
CONSULTAS: a.. 18 b 12 e daa 15 b 18 ·lio.... ..

.'

Rua Nunes Machado n, 20 .. Fone 1441
(AUSENTE),

DR .. SETTE GUSMAO
CHEl''E DOS S:ERVIÇOS DE .tISIOLo.G1A DO. CEN.T�O DE S'A'if11i1: &, OQ,

HOSPITAL "NERJ!'.:U JtAM1OS".
. -

' ....

'urso de aperfelçoarnen�D ncr 'Hospital Slio Luiz Gunzàga. de SAp.. P·aul(J :;o.. .�,�,
lirlo do Ins'dtuto. "Clell!ente Ferreira". de Sli:o Panl<l ...__ l!llt'm�ico U1WBO·· 40

Sanat6rlo de SahtO!, em Cam�s. dCL.!:oríill.o.. .
.

.

I,INICA Gií:RAI, - DI"-G.NfJS1'JCO PRECOCJl II; 1'RA'l'AMSN:,'l'O I1I'We•.lLWllO
DAS DOENÇAS DO. ÂPAReuto &ilspmATOIUD.

. ..

O�paRAçAo DE JACOBOElJS
oNStlLrAS: Dllirlamente, das .3 às 6 hora!. CONSO'LTOruQ:. fttl.a VirO!" .It�iÜ... 1 ••

RESID1:NC:{A: Rua ES"téVe8 Júnlor. 136 ....... '1'111.. 742;
r,�' ,

DR. MADEIRA NEVES
Médico eipecialUta em DOENÇAS DOS OLHOS

.

cuno �pertel�to .' Loiica Pri� ,DO. RIo lia 1......
·

,

oU".VLTU - rela .......: ÜIriàJII_" ... lO.3Oà.12la. � tá{!!_ ••'ê....i9.0"
._"011, ... 1•••• U II erail - OOnULTOJUO: ... I'" ..... ao �. �.. -

._.: 1."1 - .........dll: Bu rr.t..... 00II� ;..
fi.
t

'MACHADO & CIA. BR. ANT&NlO MtlNlZ

DE ARAGAO\í1I!Dcia. e Repr••entaçõ•• em G.ral I
Ma triz: Florian6poU.
Rua João Pinto, n. S
Caixa Po.tal. 37
Filial: Cre.Cli6.ma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil
Pr6prio).-T.legrama.: ·PRIMUS·
�g.nt•• DOI prinaipal. municipio.

ele &t:aclo .

Dr. Newton d'.v.la
Op.rcçõe. -. Vic. Urinaria. -. Oo.n·
aI do. inte.tinott, reto e anua
-- H.morroidq.. TrCltamento da

colite amehiClna.
Fi.iotercpia �- Infr�-v'm;\llho I

CONU!t: Vital' Meiral.. , 38.
�tendl diariamel\.t. i1. 11.30 h•. I.

?l tarde, deu 16 -h•• 4m'I diClnt.
R••id, Vidal Ramo., 66.

Fone 1067.

�.,' ont VIIIIJeI
.

....u.r__ .

CONSULTÓRIO: R. Ioi.o 'inte· 7 Di��:
�_.... 1•. li 11 � -...mu.
ou,; �_ �,,:.•

'

�'� ••..
.'" '

•• "
•. ,r.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o futuro político do general Eisenhower
. Dizem de.Washington que a ver no general Eisenhower mas da paz. O mundo está Ia

possíbilídade de um futuro po-\mais, do que talento militar 1 minto de liderança e o tipo es

lítico para o general Eisenho- que talvez êle tenha capacída- pecíal de liderança que precisa
wer _e�t!i sendo discutida c�m I

de de pensamento e de julga-I é aquela que o general Eíse

grande seriedade, embora aI�- I
menta em outros campos que I nhower parece capaz de dar -

da e� y�has estrt�amente nao I seu dom de l��erança talvez
I ligerança �o sentid? de díre

pártidanas, por círculos bem I possa ser utilizado para os çao, capacidade de Julgamento
informados e influentes de imensos e complexos proble-

I

prudente e decisão correta".

Washington. Isso é em parte
resultado da vitoriosa recep

ção que teve nos Estados Uni
dos e também em virtude de

seus discursos e entrevistas à

imprensa na Europa e nos Es

tados Unidos. Grande ímr-res
são foi causa por estas dE�cla·
rações na opinião publica ame

ricana, impressão que se resu

me da seguinte forma, numa

ampla investigação feita em

todo o servioo britânico de in

formacões: "Pode-se notar qut:: I

os" discursos pronunciados P"-
10 supremo comandante moti ..

varam enorme confiança em

sua capacidade tanto política i
como militar". !

Ao mesmo tempo, o "New

York Herald Tribune" estam

pa, ao lado das colunas do ar

tigo do seu corr�spondente r:
lítar, major Field Elliot, o se

guinte titulo encimando un:

artigo d€ seu veterano comei -

tador em Washington,. Ma

Sullivan: "O General Eis, .

nhower está no coração de to

da F humanidade"; tendo co

mo sub-titulo: "O mundo L,

minto pode procurar nele "

sua liderança".
'Sullivan cristaliza a tendên

cia. geral da impressão sôbre
as qualidades .reeem-reveladas
de Eisenhower, que recebeu
uma das mais calorosas recen

cães da América, no seguinte
" Comentário: "Existe a impres
'São instintiva de que pude ha-

COMBITa O CEREBRO CaNSADO

Se v. verifica que esquece os

pontos dados em aula, se V. sente

suas �nerg!as decrescerem e se

fadIga ao mais leve esforço fisico,
lembre-se do seu cérebro. O

Cansara cerebral é a causa vital

de tôdas as pelturbações cujos
sintomas são: insônia, perda de

memória, dores de cabeça, máu

humor, esgotamento nervoso

por excesso de astudos ou de

diversões, perturbaçoes dos or

gãos das secreções, etc. Si v.

começar a sentir um ou todos

êstes sintomns, recorra ímedíata

mente aos FOSFATOS HORS

�'ORD.

FOS'FAT0S HORSFORD contêm
em sua fórmula: sáts de Magné
�í"", CãJcio, Sódio. fc:rro. e toclos

os fosfatos inclispensavels ao. per
f(ito funcionamento do cérebro
e dos nervos. FOSFATOS HO

RS�'ORD produzem efeitos ra

pidos.e px"elentes com um

vidro apenas.

. STANDARD

Algarismos bem
8x.pressivos

.

Londres, 23 (BNS) � O go
vêrno polonês revelou os I(;.

sultados das 'atividades (ÍoJ

exército metropolitano, em al

garismos. Desde 1914 a 1945 (·3

alemães perderam 6.500 loco

motivas, 117.000 vagões e 47

pontes estratégicas voaram pe
los ares, devido ás atividades
dos soldados metropolitanos
poloneses. '

agora rnelhor apare! 11'uJa para servir

aos seus in
ú

meros el ir-n tes apresorrt.s ,

ern suu s Ioju», no\'u:; nl(H"cj�-s pr ea lQ45.

h,,- l;cspaeJ..-:-anh)!, (: cllgradrlJnns gr"ltlüía-

��H',I) mente para o inleriol'. Pecum eatálogo.
I l
r

,%

,

O QUE E O LEITE HINDS

O Leite Hinds é um

preparado de be

leza, i'abricado à base de

águas finas de colônia, que
amacia e refresca a sua

pele. Pelas suas qualidades
altamente antisséticas, o

Leite Hinds age sôbre os te

cidos eliminando, gradual
mente, tôdas as imperIel
ções, como espinhas, man

chas e cravos. Leite Hinds

constitue um eficiente pro
tetor de sua cútis contra

os raios solares e queima
duras e é ainda um ótimo

fixador para pó de arroz.

Para ter uma pele real

mente bonita use-o

diàriamente.

l
.'

�LEITE/fi
HIND
Protege e embetera a cútiS

L �\'

!
,.
I

APENAS c-s 3,00
Com essa ínfima quantia Você

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópoli�

mI. I EstabelecimentoD E
Gráfico Brasil

NICANOR SOUZA

o Medicamento Nasal rreferido Em Todo O Mundo

---------------------------------------�----------------

*Preenchaocupollob"ixo, j_'
1

e solicite a remessu, srotu!�
';

ta, de nosso cC1t':":logn de

lingerie, V e s i i d o 5, {I/iC n- \:

teaux, Meias, lenços, er c

______ L

Camisas, Gravatas, Pijarnea
Meiaadaa melhores, pelos me

Dores prtçol 86 Da CASA Mlft
CtLANEA - RUQe. Mafra. 9

�

FIC I N E
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral, mais si usardes
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem. O
fígado volta a sua função normal, o estcmago , os intes
tinos todos os orgãos ganharão em equilibrio salutar.
Em sua' farmácia ou com o depositário Paulo Derenuasson

.' & Cia. Ltda. - Rua Major Eustaquio 11/15.
Caixa Postal, 74 - Uberaba , Estado de Minas Gerais.

�a DE�';����'�;��;;;��;Nh;-;�nQUER ESPÉCIE

• I

I I
I PROVADO E APROVADO HÁ ANOS EM 1:::;:�;�;:::S J �
�".IN__" ......,__"."..",..."·".",,q'_"'''_''''''''''·'-'''''_''''_'''_''_N__N'_..,_"""_,__ .,

W........�/HM"�*S!í«'.&�.;;Gf'AV/HAfGiY�

Seja o LlDER OA
MODI

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLftUDIONOR OUTRA
Rua Saldanha _Marinho 2·A IIFLORIANOPOLlS

_

Trabalho. Comerciai.
Impressão a ceres

Composição de livraI e

Jornail I
Tése. e Memorai.

Doublés e tricromia.
Reviltas • Avul,ol • Caixa. •

E.tojo., etc,

Aceita encomendas pua o interior do Estado

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

FARMACtA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA.

!u C....D&elr. Mafra, 4 • 5 - fONE 1.'41

Eatrt,' • ..aIdIe

o «cinema claro»
já existia em 1910
A propósito da notícia do

embarque para os Estados

Unidos, do dr. Sebastião Com

parato, a convite da Warner

Brothers, companhia cinema

tográfica interessada no _ in
vento do médico patrício - o

cinema em três dimensões -

que, além de quase "humani
zar as imagens", permite a

"projeção ao claro", esteve na

redação do "Diário de Notí
cias", no Rio, o sr. Emílio Vitó
ria Coroo, para, em nome de
seu pai, sr. Angelo Corbo, ex

pôr o seguinte: A invenção do
"cinema ao claro" é de autoria
do sr. Angelo Corbo, que pa
gou, em 1925, ao Tesauro Na

cional, como prova pelos reci
bos em seu poder. Já em 1910
e até 1912, o autor do invento,
que era proprietário do cinema

Vitória, na rua da Carioca, on
de existe hoje o Iris, exibia os

filmes "ao claro". Os frequen
tadores do seu cinema não fi
cavam no escuro para ver os

filmes. Agora, com a noticia de

que há um inventor recente no I
"síatema claro", protesta o sr. IAngelo Corbo contra a "nova
autoria" do invento e requer a

I
valídade dos díreítos que sua I

patente 'lhe outorga.
I

MESMO MORANDO LONGE
DAS GRANDES CAPITAIS
� POSSIVEL VESTlR·SE BEM

E

SEMPRE EM DIA COM OS

ÚLTIMOS DITAMES DA MODA

JI..iw.a-de da f'Z.O-M

SEÇÃO DE ENCOMENDAS
PARA o lNTER:OR

IH

MODAS ETAM SIA
AVENIDA 00 ES'TADO, 5334

SÃO PAULO

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



0MA��r�(��iso�.!,��e!n�!2!!!iTerror e miséria na Polônia ULTlM� HORA'"
LO:\'DRES, 22í (SIP) - Um oficial britânico, que passou seis se- Na Praça Vermelha, em Mo.cou,

manas na Polônia declarou que naquele país reina terror e miséria realizou-�� ontem importante PQ·
. ...

'

.. _. . .
rada mlhtar para comemorar o.

indescrit ivcis. Todos os ammais de. traçao foram requisitados e os vitória sôbre a Alemanha. Duzen'
camponeses não têm a possibilldade ele plantar cereais nem executar tas bandeira. alemãs eral:"(\ cen-

8 colheita. Toclos os rádios foram confiscados pela administracão do duzidas, abaixadas para o chãQ,
Comité ele Lublin, e somente os jornais comunistas têm licenca -cle cír-

O pavilhã? pe.soal. de �itler, que
, - tambem fIgurava ah, fOI arra.todo

na lama e, em .eguida. atirado à
sargeta pelo marechal Stalin,

*

mortos ou obrigados alimentarem-se pelos seus próprios recursos.

Essa espantosa declaração acaba de ser feita pelo Q. G. ele Mac Arthur,
que se baseia em declaracões ele testemunhas e documentos capturados
a um oficial japonês. O comando japonês ordenava que os ferielos e

doentes se recolhessem a um canto ela fortaleza, com provisões para
2 dias,
�__- .......__�._._-_. ......__........_-_-.- · -_-..w_-.....-_-_-_- -_·_·. .....-_._.........-..-w cular.

Se não era leão, que era· então?
Notícia o "Correio ele Lajes" que N. R. - Como sabem os leito-

I1runo ,,"oUf, funcionário civi.l do res, não existe "leão" no Brasil
2° Bt!. Rodv., e seu amigo Pedro nem em tôda a América. O animal
Paes de Farias aproveitando o belo a que se refere a notícia eleve ser

dia 10 ele junho (domingo) e com.! a "sussuaruna", também conhecida
birraram fazer uma "passa rinha- por "onça parda", ou "puma".
da", no;; arredores ela cidade, para __ _- -__. __"..-.

o que muniram-se de uma espin- O d Tgarda: e, por precaução, levaram caso e 8nger
também o perdigueiro ele conri- París, 25 (S. F. L) - Refe-
anca. Entretinham-se a descobrir rindo-se ao problema de Tan
caça nos matos do "Guará", rlis- ger, Jean Marin, em "Nouvel
tantes S quilômetros daquela cida- les du Matín", escreve: "Tan-Iele, quando, numas gretas ali exis- ger interêssa a .tôdas as Na
t.entes, ouviram o latido elo perdi- ções que mantem comércio
gueiro, que parecia estar "amar- marítimo no Mediterrâneo e
i-ando" bicho grande. Acorreram procuram garantir a seguran
ao local c, com granel e surpresa, ça de sua saída ao Atlântico.
defrontaram-se com um autêntico Os próprios Estados Unidos têm
"Leão -Baia", de regular tamanho. um voto na Assembléia Legis
Bruno e Pedro entreolharam-se lativa Internacional da zona.
como que medindo ambos a cora- Resta agora saber se êsse voto D

-

t
-

RITZ Hoje, 2a .. feira, às
gem um elo outro; e, sem pestane- único será doravante conside-I IZ que es ao 19,30 horas
[ar, atiraram-se à féra, jogando tu- .rado suficiente diante dos qua-

d
George Murphy, Joan Leslie, Ro

elo por tudo. Após alguns tiros fe- tro votos de que a França e a:prepara os nald Reegan e Halan !iale em:

lizes acercaram-se elo leão e o do- Inglaterra dispunham até ago-I
I ,. FORJA. DE HE�OE.S

minaram ainda com vida. Abatida 'E '. d Guam 24 (U. P.) - A rádio
. �uslca m�rc1QI, esplêndídca des

la. ,como ISSO nos parece u- ,'. ..

I
hles, rnorcví lho ao tecntcolor e uma

a féra, rumou para cidade a cara- vidoso, ninguem se poderá sur- de _Toqul(� �nuncla hoje .que história de amor qus se desenrola
varia de Bruno, Pedro e mais o preender se um dia recebermos I estão pratIca�ente termina- num panorama �e grandeza inex
fiel perdigueiro, que teve sua par- a notícia de que uma comissão dos .os preI?aratlvos da defesa

, .cedlv�l!
te nos lou;'os da grande vitória, anglo-americana está traba- �aclO�al pponesa para repe- Impr;r:l;r:;:an!!: anosGrande numero de populares que Ilhando para a modificação do lir a, Ir:vas�o; Os corpos de vo- Rep. Folha Carioca n. 56· DFB
foram ver o couro elo "Leão" baio, estatuto. Mas essa alteração ��nt�no� CIVlS, qu� 0I?era� nos Notícias do Dia - Jornal
que media 10 palmos de compri- não se poderá dar sem a inter- j;) .dIstn�os de 'I'óquío, dIZ a Preços Cr$ 5,00, e 2.40

ment. O e foi vendido pela impor- venção da Franca, dada a posí- emissora, f�ram reforça.dos
t 1

-

� 1 500 d d t ROXY Hoje, 2a.-feira, às
�ncJa [e

o

:300 cruzeiros a um of'i- ção que nosso país ocupa nes- com r. um a es opera ivas,

ela] do 2 Batalhão Rodoviário". sa zona". '

19,30 h rs.

P
·

H
- ·

t
Ultima exibição

apal IrOl O lo O despertar da vida - Nac.

e
.

__

""" 2° William Wrigth e Morgaritte
-- Chapman em:

.

Guam,24 (U. P.) - É possí- MULH�R P?NTRA HOMEM

vel que o imperador Hiroito se Uma hlstona que desvenda um

I
Llcumba pessoalme t d d-

certo local onde os homens não
.. _

n e �. a
,

fazem pergunta•.
mmIstraçao e defesa do Impe- 30 Michael Oshea e Susan Hayward

ALISTAMENTO ELEITORAL EX-OFÍCIO rio, sobrepondo-se ao govêrno I
em: JACK LONDON.

R -
.

-'
I e ao Estado Maior. Essa possi- Impróprio até 14 ano.

f\lnI'SSIl fins l'elnçol's n flue se rdere o nrt. 2:l «lu 1,1'1 EleJtoml" Td d f
...

d h' I Preços Cr$ 2,40 e 200

.

O DelPgado do Instituto de' Aposentadoria � Pens(íes dos COlllelTiú-1 �� 1. a e 01 ;ns�nua a �Je p�a". ,'"
l'IOS em Sanla Calarina, lendo C111 vista as inslruç(íes iJaix;�das pelo SlI- .IadIO de TOqUlO, quanao aÍlr- U;VIA VELHA AMIZADE - Um

perjor Tribunal Eleit(Jl"<l], para CUllJIpl'illlento do artigo 23 do decreto·lei mou que o govêrno pessoal do dêsses momentos em que tôda mu-
, -

-SU ] 98
-

1- '1'" 'I ]' I .lher se sente jovem e apaixonada,numero I.u , [e _ -;)-, ;), ,noll ICU Iodas as empres,��, .su )()r[ I�;J( .as a) imperador se tem baseado na . .... f muitoesp-aço legal do. I. A. P. C., a l"l'll1ekrem, ,com a JllaXlnla urgel1CI_a, .

(le tradicão e nos seTIJtimentos do
pOlque a :lda. o erece

mudo a permItIr o seu encamlnhal11ento as aulorJ(lades e]eJ!oJ"ws, 1;11- '., • . I
quando o "mOI passa ...

pl"eterivplmenle, até 30 do cOJ"renle me's, - lima relação de lodos (JS se1l5 povo Japones, tem r�Izes maIs; , •

emprgr'ndos, contendo:

I'
profundas que o governü, pela 3 mil suspeitosU -

110m:, ou. razão social da t'lllprêsa; lei; portanto, poderá enfrentar
h - t'IHlcleço,. .. ., _ . melhor a gravidade da situa-

I
Amsterdam 25 (S. H. r.) -

c -nollle eomple.!o, Idade, cslado CIVtl, ftllaçao, nalurall(lade, pro- -,
,.

fissão c rcsi(j[oncia de lodos os ('Illpregados alfalwlizaclos; Iça0. ? locutor amarelo compa- Informam de Haya que duze::-
d - nOll1e dos empregados quc se acham afastados do serviço, - rou esse pequeno absoluto do tos e quarenta grupos de tres

COIll indicaç_:io cio motivo do afa�lall�ento. "

. I
mikado à autoridade do pai que membros, das fôrças holande-

A r.elaçao em �prcço, ,en! tl"l'� vla.s, c]e;:e s,e� ..eI?lrc?�lC n�. sede da poderá fazer tudo quanto lhe sas do interior formado antes
J)elegacHl, - sila a rU:1 T'ell]le SChllllclt, 3/, J"ddICIO Sao LUIZ -, das"

r
'

" b t' d l'b t
-

'
.,

d ",.

12 ;'1\ til .hOlyS, .excelo ao� súbados, ('1I.i!) expediente é das H ús 12 hor:1s.1 pa e?e necessar,lO ao e:n .es ar � 1 .er, açao,. Ja e'vlveram

1, IOJ'IHIlOpoIIS, 20 de JunllO de ln I;).' do fIlho, embora contranando tres mIl suspeitos de haverem
Albérico Glasner opiniões de terceiros. : colaborado com os alemães.

Delegado ------

Florianópolis 25 �:te Junho de 1945

Instituto de
Pensões

Aposentadoria
dos Comerciários

DELEGACIA ]<�IU S.\N'J'A CATA1UXA

A França e seus aliados
PARiS, 25 (S. F. 1.) - Num artigo consagrado à solidariedade ela

Fl'ane:a com os afiados, () sr. Jacques Debu·Bric1el escreve no "Front
National" que só a "solidariedade aliada permitiu abater a Alemanha
hitlerista e libertar nosso país. Essa lealclade para com os nossos alia
(10s será decerto confirmada na Assembléia consultiva como desfecho
elo grande debate sôbre a questão ela Síria. Tendo sofrido a escravidão
mais que qualquer outra naçüo, a França conhece os perigos elo fas

cismo, de que a Alemanha foi a Terra Prometida, e não consentirá
que ninguém a separe ele seus aliados. Não fará o jôgo do fascismo
I encielo, mas que já está procurando a sua desfôrra".

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
COMERCIÁRIOS

nF�LE(jA(,IA RiU S.\XTA CA'l'ARIXA.
PROVA DE NÍVEL :MENTAL E ARITMÉTICA

Faço público, para conhecimento dos interessados, que a

prova de NÍVEL MENTAL E ARITMÉTICA dos caJl1ldidatos
inscritos para preeI1;chimento das vagas de OPERADOR da
Tabela. de Extranumerário serão realizadas no dia vinte e seis
do corrente mês, às 20 horas', na séde desta Delegacia, sita à
rua Felipe Schmidt, 37 .- EDIFÍCIO SÃO LUIZ.

Os srs. candidatos deverão comparecer ao local acima in
dicado com antecedência de 30 minutos, no m�nlimo, munidos
do cantão de identidade, caneta tinteiro com tinta azulou prê-
ta, ou lapis tinta.

'

Florianópolis, 22 de junho de 1945.
Alhérico GlaSllel'

Presidente da, Comissão l,ocaI de Concursos

Exposição As perdas japone.a. em Okinava
já ultrapassam a cem mil. Nas
últimas 48 horas, porém', a avia
ção nipônica está contra·atacande
furio.amente. São empregado. pe'
los nipões novos tipos d. aviõe.,
inclusive uma bomba aérea diri
gida por um piloto suicida.' Já 128
aviõe. ornoreloa foram derrubado.
nesse período,

Acaba de receber o.retame nte das
fábricas do país

melhores

o mais completo sortimento

artigos para inverno
de •

O jornal «PravdalO, de Mo.cou,
aauncia que na zona alemã een

trolada pelos russos foram pre.oa
diversos cidadãos .uiços. em repre
sália pelo mau tratamento .ofrido
na Suiça por internado. ru••o•.

•

Fôrças a.ustralianas de.embar
caram em Sirik, a oe.te de Bor.
néo. Nessa região o petr61eo é em

tal abunddncia e tão puro que
póde .er empregado em oerto. fin.,
imediatamente, .em nece.. icl.C1de
de prévia refinação. Sirik 'e.tava
em poder do. japone.es.

e

O graI. Arnold declarou que, até
setembro. pouca coi.a redará da
indú.tria japanesa, que e.tá .endo
arrasada pelo bombardeio aéreo.

Tailleurs, Mante s ux e Casacos 314
Ca pas auplas de Borracha - para senhoras

CAPINHAS - para crianças
CAPAS GABARDINE .- duas faces - para

h o me n s e senhoras

Acolchoados e Cobertores
modelos próprios

Con +íções vantajosas pelo
CREDIARIO

SISTEMA
"", ................... w ........ W4 .. ...,..- ...

Comprar Da CASA MISCE·
I_ANEA é saber economisar •.Rua Felipe Scbmidt, 54 - Fone 1603
Festa em S. José
Comunica'nosm do Apo_ tolai , da

Oração de São José, que a fe.ta
em comemoração do Cincoent.nlÍ·
rio daquela Irmandade, que devi:s
realizar· se naquela cidade no di"
24 do corrente, devido ao máu
tempo foi transferida para o dia
1. de julho p. vindouro.

""""" ..... w __w, ... _ ............�

o E�TAB8 Esportivo
fUTEBOL
Os resnUados
ontem:

de

Em Florianópolis
Caravana do Ar O X Cclegial O.

•

No Rio
Vasco 6 x América 2.
Fluminense 4 x S. Cristóvão O.
Bangú 3 x Madurdra 2.
Flamengo 2 x Botafogo O.
Canto do Rio 4 x B01'18UCeSSO
e o

•

Em Porto Alegre
Internacional 4 x Grêmio 1.
Cruzeiro 7 x Renner O.

Em
•

São Paulo
Comercial 5 x Porto Santista J.
Jabaquara 2 x Juventus 1. /.

',.-.

•

Em Salvador'
Vitória 3 x Galici. O

•

Em Belo Horizonte
Coritians (de S. Paula) 2
Atlético 1.

x

Festa de São Pedro
•

REMO
Nas regatas realizada. ontem,

no Seco de São Francisco, mo
Rio de Janeiro, o VSL"CO da Ga
ma colocou-se em primeiro 10-
gar, tteguido do Guanabara e

Botafogo.

A comissão encarregada êste ano, das tradicionais festi
vades em louvor a São Pedro·Padroeiro dos Pescadore•• na vi
zinha localidade de PONTA DE BAIXO SÃO JOSÉ, convido. aos
fiéis para as solenidades abaixo enumeradall:

Dia 28 - - ns 19 horas: Novena.
Dia 29 -- às 10 horas: Missa ",olene; dS 15.30 hora. pro

cissão pelo mar, da veneranda imagem.
Durante os dois dias haverá quermesell, queima de fógol,

foqueira. e bailes. Será instalado no local. um bem montado,
bar. com bebidas, frioli e churrascos, para atender o. forasteiros,

A comissão convida, ellpecialmente. aos clubes náutico. e

de vela de Florianópolis e ainda a todos que pOllsuam embar
caçõell para, embandeiradoll. fazerem parte do cortejo maríti.
mo. As embarcações deverão estar na praia de Ponta de Bai·
xo, fronteiriça à igreja. ás 15 horas, do dia 29. afim de ser orga.
nizado o préstito. A banda musical «União JllIsefenle» abrilhan
tará Oli festejai.

•

Vela
o último treino da noua re-

presentação ao Segundo Cam-

I
peonato de Vela. realizou-se on·

tem, na baia sul. Desta vez,
I porém, coube a vitória a ,equ_i
! pe menor, isto é, à formada
'por elementos não du gnados
para o campeonato.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNC� EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


