
Muito proximos da vitória final
GUAM,5 (U. P.) •. ESTÃO MUITO PERTOS DA VITÓRIA FINAL AS FôRÇAS NORTE-AMERICANAS EM OPERAÇÕES' NA
fIlIA DE OKfNAWA. AS MAIS RECENTES INFORMAÇÕES SALIENTAM QUE OS SOLDADOS NORTE�AMERICANOS JÁ CONú� .

QUISTARAM QUASE TODO o AEROPORTO DE NAUA TENDO AVANÇADO MAIS SEIS KMS. NA PARTE MERIDIONAL DA
�

ILHA. (:OM ESSE AVANÇO AS FÔRÇAS ESTAnUNIDENSES CONSEGUIRAM ISOLAR MAIS QUINZE MIL SOLDADOS JAPO�
NESES. OBSERVADORES l\f1LITARES� POR SUA VEZ, REFEREM·SE COM OTIMIS MO AO DESENVOLVIMENTO DA tUTA
EM OKINAWA, SALIENTANDO QUE A CAMPANHA EM QUESTÃO JÁ ENTROU EM SUA FASE FINAL E SE APROXIMA RA�

PIDAMENTE DO FIM.
-------------------------------------------------------------�---------------------------------------------

Será instalado. a:m.anhã.
o Tribunal Regionalo Amanhã, às 14,30 horas, será instalado, na sala das ses

sões do Tribunal de Apelação, o Tribunal Regional.
O 'I'ribunal Regional é composto pelos exmos. S1'S. dosem

bargadores João da Silva Medeiros Filho, presidente; Cnillher
me Luiz Abry, vice-presidente; drs, Osmundo Wanderley da

Nóbrega, Juizes de Direito, respectivamente, da la. Vara, da

capital e da comarca de São José, e dr. Vasco Henrique d'Avila,
servin:do de Procurador Regional o dr. José Rocha, Ferreira
Bastos, Procurador Geral do Estado.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
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'o controle da Alemanha pelos aliados Nomeado o general Lehman Miller
Washington, õ (U. P.) - As que- rante muito tempo. Em data futura .mado pelas quatro grandes poten- Washíngton, 5 .(U. P.) -I

tal nOI te-americana no Brasil,
11'0 grandes potencias despojaram 11 Alemanha poderá vir a ser consí- r cias que terão a responsabilidade I\cab� de ser anunclad,a a r:.0- durante quatro anos, desde

of'ícialmente a Alemanha de todas ircrada :

em condições de funcionar de governar a Alemanha, O tercei- meaçao do gle;neral brigadeiro 11�34, tendo aco�I?anhado a

as conquistas feitas pelos nazistas sob governo próprio, mas sob fis- 1'0 estabelece as diferentes zonas de Lehman W. MIll�r,_para c�op�- VIagem de boa v:zmh�n�a do

e im.yJll4ntal'am na derrotada nação, calizaçâo dos aliados. A declaração ocupação pelas quatro potencias. A rar _com a Comls�� de Líquí- general Marshall ,a �menca do

um Iérreo govêrno militar. De especifica que o novo Conselho de Rússia controlará o leste do Reich. daçao Na:ra1 e Müítar dos E'�- Sul, �m_ 193�" FOl amda che�e
acôrdo com o que resolveram os Controle gover-nará toda a Alema a Grã-Bretanha o noroeste, prestan- tad?s Unl�os" que tem por fi- I

da missao n11�ltar norte-amer�
quatro grandes, o Reich foi reduzi- nha, tal C;1110 era em 31 de dezern- do-se, ainda, ao sudoeste e a Fran- ndalIdadte llqUtld�r, °ds estoqdues i cdana ,n,°t Brasll'Rd,e ld940J' e �dl
do as suas fronteiras de 1937. Na bro de 1937. Isso significa que

.

o ça o oeste. Finalmente o quarto do-
f
e cer os � enaIs, e uso as, o mlll,a;'lt,no 10 e ate1ro,

reunião, realrzada nas vizinhanças Reich será despojado de tôdas as curnento anuncia às demais nações orças no e-americanas, na �naque e u Imo ano, pos o em

ist I' 'L· , . América do Sul. Lehman Mil- que permaneceu até marco de
de Berlim, partícipuram Zhukov, conquis as errr orrais que começa- unidas que as quatro grandes po- ler foi membro da missão mílí- 1942.

•

Eisenhower, Montgomery, além de ram com o angluss na Áustria, em tendas irão consulta-las em relação
um representante da França. Foi 1938, Será organizada uma cornis- baOreeaxe.,r\CleíCmíOan<,llle

...

".sua autoridade

SÔ-IRegressandoassinado um documento que doeu- são de contrôle separada para go- _,

menta a rendição íncondicional da vernar a Austria. Os demais terr i-

Alemanha e estabelece as obriga- íóríos .conquistados pela Alemanha

A I d Cções e restrições que serão o pre- voltarão nos seus próprios gover- UV8S80 O 01- LONDRES, 5 (BNS) - Pelo Telegrafo - Começou se-

• -v gunda-reíra o rezresso das pessoas que foram evacuadas 1)01'
ço que a Alemanha terá de pagar nos. Os quatro documentos assina-

t t
�,

por ter seguido a Hitler. Foi igual- rios em Berlim foram dados a co- Iueu e buropeu n;0tivos de segurançavdesta capital. O censo organizado oti-

mente anunciada a criação do ião nhece-, simultaneamente, pelos Es- Ha UIll ano, precisamente,
cíalmente dIas evatcuaçoes que, obedecer�m � u� ��óqueu:a go-

'�Slpel'ado Conselho LIas Quatro lados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha história universal rezistrava uma vennaanental, mos ra, que o numero maior e a u s, nao . ex

Grandes pat-a o coutrôle da Alema- e França, O primeiro deles indica de suas maiores dat�s. É que as cederá de 40.000. Em adição, cêrca de 40 a 50 mil crlanças J'e-

fôrças aliadas iniciavam 1.. aber- gressarão aos seus lares,
rrha. Imediatamente depois da cerí- que os aliados assumem o contrôle tua-a da segunda frente de guer-

O b
.

mônia da assinatura ril; .documcnto, supremo do Heieh e os Hi artigos ra, com a lnvasão do continente S ens moveis e
os quatro comandantes militares mencionam os requisitos ernergen- europeu.

reuniram-se afim-de por em pr-áti- tes da rendição incondicional, que
Milhares de paraquedistas,

t-g consuladosmarinheiros, soldados de todas 81n 1 OSca as medidas necessárias para a .Ievem ser cumpridos pela Alema- as armas, apoiados pela maior !.A&
paz e II segurança Iuturas. O so- nha e pelo sdiJ povo. O segundo frota aero-naval jamais organi- Rio, 5 (A. N.) - Sob a pre- dido que os interessados serão,
vêrno militar aliado agora organí- .loeumento anuncia a criação do zuda pelas Nações Unidas, pisa- sidência do Embaixador João sem demora, fichados pela I..�O-
d AI 1 f

'

'I
'

II Milit d ,... t 'I f vurn ti sólo da França afim de
za o na eman la uncionara nu- \'O"ISC 10 "v 1 1 ar . e '..,,011 1'0 e, or- Carlos Muniz e CaIU a presen- missão para o estudo de cada,libertar os povos que se acha- -

vain sob o domínio do tacão da ça dos respectivos membros, caso, cuja solução finaH será
bota nazista, ministro Ataulfo Alencastro submetida à apreciação do
Foi, sem dúvida, uma das pá- Guimarães e Waldir Niemeyer Presidente da República.ginas épicas da história do

mundo. e cansules ,Benno Strunck e

:\fuitos dl1S que tomaram parte Zuleka Bal�OSD Lintz, reuniu- Era desdentadana invasão jamlllis voHaram a se no, Itamaratí a Comissão ,
sons lares; jamais puderam gu- encrurregada de receber da I ,zar ,J[)� carinhos de seus entes vesga e lia vaIJIJeric!os; jamais sentiram a be- Embaixada da Espanha os ar- \I.
maventumnça de um mundo li- quivos e bens móveis e imóveis Mendoza, 5 (U. P,) - Ao
beriado da praga nazi-fascista. da anltiga Embaixada alemã, comprovar, na primeira noite
Seus espíritos, c,ntretauto, do Resolveu-se que a Comissão de casado, que sua esposa não
alto contemplam a magnitude de OfI'Cl"al"a' .a.o MI'n.l'srI'O da JusJ.i- poss' d t· d
sua obra, argrunassada com seu

. ,� '�. Ula 'en·a ura, era vesga
sangue generoso e, felizes, er- ça pedindo QO'S Interventores e tinha pronunciada calvicie,
gllem hosanas a Df'US nas a1tu- medIdas para a al'1'ecadação um homem apresentou-se à
ras � "paz, na terra, aos homens dos arquivos e bens móvies e justiça, pedindo a nulidade do
de bôa vontade". imóveis dos antigos consula- matrimonio. Disse o denun

dos alemães localizados nos ciante que desconhecia esses

Causou S8Dsa�a-0,:.", ! 14. r:..OO pessoAas de·tl·das Da Argent.·na Estados da União. defeitos físicos de sua mulher,
\' >J iJ

I
Foi debatida a questão dos pois esta depois de um breve

DIS meios polítiCOS Chicago, 5 (U. P.) - O ciar-s� a Conferê�cia de Sã.o sú.dr�Os alemães r�sidentes no noivado mos�rava grande pres-

jornal "Chicago Sun" publicou FranCISCO, O governo argentI- Bla�ll.e q�e� se .ach�m em est�- �a e?1 efetuar o casa,men�o. A

'.R:io, 5 (A, N.) - Causou um despacho de Montevidéo no efetuou essas prisões por I �o ae mdlgencra, fICando decI-
..

Justiça declarou o dIvorcIo.

sensação nos meios políticos segundo ó qual, "fontes bem motivo de um suposto "com-" h·
A

b L- bdesta Capital, a notícia de ha- informadas de Buenos Aires plot" democrático contra as, \Jonvergem OS C Ineses SO re IDC OW
ver o cophecimento procer di.zem que o govêrno argenti- autoridades constituidas. O

paulista Marrey JÚnioJ.', deixa� I no tem detidas cerca de . . . ... interrogaJtório dess,es presos CHUNG-KING, 5 (U'.P.) - Os, chineses avanç�ram até

do o cargo de Secretário da 14,500 pessoas na qualidade terminou 'sexta-feira e os resul- menos de 30 kms. da 3;l1itlga base aerea norte-amerIcana, na

Justiça do Estado de São pau-I de presos políticos, Esse total tados foram entregues pela cidade de Liuchow, enquanto outras unidades chinesas conse

lo, continuaJl1:do, entretanto, inclue militares, civis, líderes políciA. "", iuiz federal Horácio guiram eliminar as restantes posições japÜilllesas :na costa de

solidário à candidatura do ge-' operários e democ'ratas, ho- Fox. Acredita-se que Fax il1'sis- Fukien. Outros despaJCIlOs acrescentam que os chineses estão
neral Eurico Gaspar Dutra, a mens e mulheres, moços e ve- tiu em que os resultados dos convergindo sôbre Liucho,,,, tendo chegado a Tatang.
presidência da República. lhos, sãos e enfermos. 1.400 fo- interrogatórios lhes fossem

ram detidos desde que a Co- remetidos pelo Conselho de Reunl·u-s'e, ontem, oApresentadO ao missão Awa Warren, dos Esta- Guerra, que tem a �u cargo
r _ dos Unidos, vÍ'sitou Buenos Ai- a investigação do suposto Rio, 5 (A. N.) - Na tarde de - "O Chefe do Govêrno

prese da Republica .res, justamente antes de ini- "complot". ontem, sob a_presidên�ia do reuniu hoje o Ministério para

Rio, 5 (A. N.) - Durante o _

T'. C�e�e �� Nraçao,
, r�umu-s: o trocar impressões sôbre diver-

seu despacho, de ontem, no Devastado o coracao de OqUIO
MImsteno .1].0 Pala�lO, �o �at,e- sos assuntos relaciónados com

Catete, o Minist!ro Agamenon , .,' _

te, A l"eumao ,teve mlClO as _5
a polícia financeira e econô-

Magalhães, levou à',presença �VASHIN?TON, 5 (BNS) - Pelo.Tele��fo - O co:>açaolhora;� e 30 mmu�os, send�, .ao mica do país, adotando-se; a
do Chefe do Gtwêrrio ó jorna- de Toquio, fOI devastado por bombas Incendiarias, anunCIOU o termmar, fornecld.a. a segum-,

.

_

lista Jll1io Barata, que recen- Major General Lemay, numa mensagem proce�ente de.Guall. t� !l0t� de Secr�ta�"la da P�e" l"eSpelto,_ algumas l'esoluçoes
temente assumiu o cargo de Mais de 51 milhas quadradas em tom,o do PalácIO ImperIal, fo- sldencla da Republlca, por m.., que serao oportunamente ]e

Diretor-Geral do Departamen- fª,m transformadas €m cinzas, OIllde antes existiam milhares, ter�édio do Departamento I vadas ao conhecimento públi.
tO Ni.Cio:n�l �e lnform�Õ�5 <;l� �qif{qíos � r�$�d�qçhlS b�m <:omo fá.�,riçíis. Nac}lofl,?,-l de lnformaçoes: co",·

. _ J

a seus lares

imnveís dos
alemães'

«Britânicos e francêseE,
saberão enfrentá-la»
PARIS, 5 (BNS) -- Pelo Telegrafo - Duff Cooper, em

baixador britânico na; França, e sua espôsa, visitaram o porto
de BoMeamx. O Prefeito da, cidade ofereceu uma recepção no

Edifício da Prefeitura, prestando elogioso tributo à Grã-Bre
tanha. "Nós fra'nceses, a.fírmou o prefeito, nunca .esquecere
mos nossos aliados. Vós britânicos vivestes heróicamente du
rante duros anos". Em respo:Jta, Cooper afirmou: "que ainda
árdua estrada estende-se pela frente,. porém, os britânicos e

,franoeses saberão enfrenrtá-Ia".
-------_._--------

Ministério
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VENDE-SE
4 serrarias completas. devidamen·

te regiatl'o.das no I. N. P., sendo 3
com quota. para pinho e uma

poro canela. Negocio urgente.
Informações nesta redação.

As duas tragédias
de Varsóvia
Londres, 4 (R.) - O jornal

"News Churchill" , escre veu

entre outras, das suas edições
o seguinte: "Existem duas
tragédias de Varsóvia -- Uma
é que o esforço sobrehumano
dos poloneses não conseguiu
libertar a capital de seu pais,
que primeiro sofreu. pelas sel
vagens crueldades de Hitler,
e a segunda, de que as recr.«

minações no que se refere ao

levante de Varsóvia, agrava
ram-se ainda mais, existindo
grandes diferenças entre o Go
vêrno Polonês, refugiado em

Londres, e o Comité de Lublin.

Os ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde e de
btlitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica. começa a circulai'
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dlílculdade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessarto é tomar 2 pastil has de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garuntíu de
dar ao paciente respiração livre e íacíl ra
pidamente ê completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça ?'Mandaco,
hoje mesmo, em qualquer Iarrnáeía, A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Mendaeo A�a!:�:�
Agora tambem a Cr $ 10,00

í.\ .. ".$ a uc

RUA JOÃO PINT01 25 - Fone: 1448
� ,� (em frente ao Tesouro do Estado Iia do Hio de Janeiro (CIrcular n. 1, de 194::», a população do Brasít.em

n"n,Tn-nO pnTO'OGlCnS � 11 de janeiro último, era estimada em 45.300.mtO habitantes, assim distei-

ti ti U II t1 Florianópolis i, buidos pelas regiões fisiográficas:

D H G II Tel"Tft�:;�lo Acre

,

.

I
r. . . S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza Amazonas _ .

Farm. L. da Costa Avila Territorio do Rio Branco .

Exame de sangue, Exczr.e para verificação de cancer,
Pará - -

• Território do Arl1'aipá _ ....•.............•

dExama de urina, Exame pera verificação da gravi,
I
Território do Guaporé .

ez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exam� de fézes,' NORDESTE

E d - J\.I.a>r,a,nhão .

xame e secreçoes. PIam .. _ _ .

J1utovaccinas e transt:·.lsão de sangue. Ceará _ .. '" .

Rio Grande dn Norte _ ,

.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc. Paraíba .

Pernaanbnco .

..__._.. 'II_ � � Aílagoas _ , .

Território de F. Noronha _ .

ALIANÇA DO LAR (LTDA.)
Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar

RIO DE JANEIRO

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional
PLANO FEDf,HAL DO B� ."\SIt.
Resultado do sorteio realizado no dia 30 de Maio

de 1945. de conlorrr íríade com o Decreto-Lei n-, 2.89;,
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscsl Fe
deral e grande número de ,lrestamistas e outras pessoas,
na séde da Aliança do Lar Ltda., de acôrdo com as íns
truções baixadas pelo refertdo Decreto-Lei.

Plano Especial· Premiado o n- 9.902
9902-Milhar-Primelro premio no valor de Cr.$> 10.000.0Cl
902-Centeoa - Pr emlo J�O valor de Cr.$ 1.200.(:·0

Inversão - Premio no valor de Cr.S 300,(,0
Plano Pepular • Prell'liado o n' 9.902

9902-Milbar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.ê 5.000,('[l
902-Centena - Premio DO valor de Cr.$ 600.·C

IInversão - Pr emlo u« valor de Cr.$ 200;lO
(lPlano Alia�ca»

Série 2 número 1323 Cr$ 50.000,00 - Tipo liberal

IMilhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 - li li

Centena
.

Cr$ 600,00 - »

Inversão do milhar Cr$ 200,00 - >)

Inversão da centena Cr$ 60,00 - »

.rt\lJVOG.r-\D()S
! Dr. OSVÀLDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvuro de Carvalho, 8 (esquina

IFelipe Schmidt). C. POSTAL: 140.
, ,

.

.\ , 4. I. && <3 . i ..,�: ..l ',o : + 44. "

LESTE
Sergipe _ . .. . _ .

Bahia _ _ .

Minas Gerais . ,

Espn-ito Santo . _ .

Rio de Janeiro .

Distrito Federal . , .

88.7()'o
46.3.900
15.100

1.017.200
25.600
27.3(t(J L63'7.SOO

SUL
São Paulo '. . .. .

'

__ .. _ .

Território do Iguassú .

Paraná . _ .

Santa Catarina . .

Rio Grande elo Sul .

CENTRO-OESTE
Goia'Z . •........

�ato Grosso '" _ .

Terr-itório de Ponta Porã .

1.354.300
00ú.600

2..29{).lOtl
844.100

1.561.400
2.935.600
1.043.60ü

1.200 10.930.000

59.5.000
4.m.900
7.458.400
851.000

2.030.2ÜO
1.941.7(ffi 17.169.2llQ

7,890.200
93.2ílO

1.316.10fi
L242..So.f.l
3.651.100 14.1Qa;400

90i.800
366.H1O
94.800 1.31i8.700

4.;),300.(}OO

•

Seja o LlDER . Da
MODA

.

Clofecci,onandll seu:
terno . g-B-

Ilfaiataria Líder
de

CLAUDlOHOR
.

DUTRI.

" "."

Série 2 número 1323 Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 - li ,.

Centena
.

Cr$ 300,00 -» )l

Inversão do milhar Cr$ 100,00 - li I)

O M d Inversão da centena c-s 30,00 �,. »

DeUS a OBSERVAÇAO - o próximo sorteio reallzar-se-á r.o

A D· I ad
íía 30 do Junho (sábado), às l..f horas, de couíormíue

sma ISSO VI O I te com o D .... ereto-Lei 2891.
Rio de Janeiro, 31 de M ia de 1945 I

Rsd
r

t
VISTO: Nelson Nogu&ira -Fiscal Federal

Opl amen e Ed�ardo F. l.obo -D�retor Tesoureiro
O. 'Peçanha =-Diretor-Gerente •

Convidamos os senhores prestamistas contempladr
que estejam com 08 seus títulos em dia, 8 virem à nOFi"

"Me, para. receberem seus prêmios, de, acôrdo com o nc

so Rc zulamento.

»

Rua Saldanha Ma,·IM·o 2.A .

FLORIANÓPOliS
_, /]11!1

-

Esta é a vel-dade 11
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais �r -----------..------------.;

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
.

PREÇOS SEM, RIVAIS!

'�.Não comprem seus calçados sem visitar a

·1«Tamancar.ia Barrelres»
RUA CONSEL:�EIRO MAFRA, 41 .

____________�� .__...J

Crédito Mtll·uo Predíel
Proprietári'o's - J� Mo·reira &. ela.

A mais preferida, é i·oegAtel.
2 sorteios mensais 4 e 18

:

PRÊMIO Mil fOR CR $ 6. '25"0,0',0 '.
•

'.' oi '1

Muitas bonificações e médi-co g'raria ""

Tudo isto por apenas Cr' 1.00

e Lãs
,; ...»

, .i

,
. ,

j i "'. Q .Ii i . i Ui i( iS. t $ . a 12.3 .(5

Quer residir
f �--------------------��-------------------,..--�.

na
.

rança
, .11Londres, 5 (U. P.) - O rei

ICarol solicitou ao govêrno de .

París permissão para residir
com madame Lupesku no ter
ritório da França. Foi o que
confirmou o Ministério do Ex·
terior francês, sem revelar se

o pedido fôra aceito ou recu.jsado.

Sedas, Caserniras

C/A.SA $A..-r.. a(O$.....�l/
()RLANDO SOAR.PELL]

Rua Conse:beiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - TelefoRe 15t4, (rede iBteflla),;' ". ,"'�
. '

Caixa Postal' 51 ---. End, Teleg.: «Sc��rpelli» .•. F�o,rianô,p�lis
...... .;
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R. RUY PORTlr,HO DE MORAES ,. Médico
CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

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

6 de Janeiro) - EST:k.EITO
CONSULTAS das 15 ás 17 horas,

Residência: - Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIS

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
8entço. ele Clínica Infantil tia ÂSE:�stência Municipal •

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTO!
OONBUVl'óRIO: Rua Nunes M..chado, 7 OldUfclo S. FrancllHlo), fOll'

Con.ultaa da:i 2 às 6 horua
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE F'ARACO
Médico - chefe do Serv;,,;o de SffUI'B do Centro de Saüde

DQ.E.NÇAS DA PELE - �!FILIS - AFECÇõES L"RO-GENITAIS DE
Aluí'l>S OS SEXOS - RAIOS INFM-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETo\.S

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - H. Feiípe Schmidt, 48
RES.; R. Jolnvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Cltnica médico-cirúrgica de Olh.:>s - Ouvidos. Na;rjz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalrnclogia,
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 herss. Fone 12511.
RESInENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAM(JNIA) - Santa Catarina

nu. POLYIHHW S. THIA.GO
Clínica lUédiea em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
\-ius e demais órgãos internos, de adultos e críamças

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

RESIDENCIA: Av. 'I'rompowskí, 62 - Fone Manual 766

DR. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina <::<:

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de 1'::: ,

serícórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten
i te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neta

- Rua Felipe Bchmídt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do Prd. Snn"on, do Rio de Jaaelro

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

Clru.rgla moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LJ<JPORINO (lábio e céu

da bôca f'endldos de nascença) IfagOBCOpla, traqueoscopia, bronccscopta pars retirada de corpos estranhos, eY'

CONSULT.1.S. das 1& à8 12 e Ja� I5 às 18 horas

IRua Vitor MeIreles. 24 - Fone: 1.4",7

(AUSENTE)

DR. SETTE \;-'3-U-S-I\1,-A--O-·----1
I'

CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLnGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00
HOSPITAL "NE1U'll' RAMOS".

Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz C'-onzaga, de S1l0 Paulo - Ex,esL<

IlArlo do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-méáíco- interno do

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão,
CLlNICA GERAL - DIAGNóSTICO PW,Jr'OCE li; TRATAMENTO ESI'ECIALlZAllO

DAS DOENÇAS DO APARtllLHO IlESPIRATóRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às ti h,oras. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18

RESm:eNCIA: Rua Est&ves Júnior, 135 - 'l'e!. 742.

DR. MADE�RA NEVES
Médico especialista cn DOENÇAS DOS OLHOS

Cuno _ A;perfel.wamento a :-..<lega PrAtica no RIo d. Jane!ro

OOR8ULTA.8 - rela 1IWlba: d1arIaD1eJlU ,,_ lO,30à.s12 h., à tarde ezcept? aOIi

....a.,.. 4.. 1...... 11 "'or.. - CONSC"UTOXIO: Bu ,JoACI PUto .. 'f, aollra•• -

�: 1.<&IJ - BHldfJaata: S.. f'rea1deJlw Colltlabo, ,..
•7/4-
�
��-----------------------------------------------------

DR. ROlDÃO CONSONI
OUtURftlA GERAl, • ALTA CIRUP.GIA - MOL1l:STIAS DE SENHORAS· f'ARTOí!

Formado pela Faculdade de Medicma da Universidade de São Paulo. onde 101

A8&tstenrte por vários' anos do Serviço C1r11rgico do Prof. AlIpio Correia Neto.

Cif.tJ;rgia do estômago e vias biUare,�, Intestmos ce!gado c ,rro.sso, r.k6I.de, rLe,
Dl'óstata bex'�a útero ovãrios e t.rompas. Vnri(!ocele, h'.<Lrocele, varizes .. hé..'"'ll:a.

, .... ',
CONSULTAS:

... 2 li II h0ras. à Rua Felipe Schm!dt, 21 (altos da Cose Pat'also). Te!. 1.698,
RESIDlIlNCU: RUB Este'le8 JtlJtlor, 179; Te!. 147M

Dr. Newt�n d'Avila
Operações -- Via. UrinClrial -- Doen
;a. dOI inte.tinol, réto e anui
.- H:emorroida.. Tratame ....to da

colite amebiana.
Fi.ioterapia •• Infra-vermelho i

Conault: Vitor MeireJu, 28.
Atend. diariamente à. 11.30 h•. e,

o tarde, dCUI 16 h•. em diante
R..td I Vida} RurnOll. 66.

r�� 1061·

DR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGÃO
0InrCIa • ono�L (JUmJea • 0IrlIlPgia
a. tol!'a:.L Pano. • ._..... -"'ti'H.

CONSULTÓRIO: R.loão Pinto 7 mó
r.1ImcII1te dU 1... 1'1 horIIoI. RIiIJD&H.

�: �w �.,.. ... ,.... m.

TENHA JUIZO
TEM S(FILIS OU REU .

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

[3� fJj!)(-:] r:J
A SIFILlfS ATACA TODO O ORGANISMO

O Ftgarío. o Baço, o Coração, o Estômago, oS
Pulmões, fi Pele. P_roduz Dôres de Cabeça, Dôres
DOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abõrtos,
Inofensivo ao organismo. Agradável

como um lícôr
O ELIXIR 914 eetà aprovado pelo D.N.S.P. como

auxíltar no tratamento da Sífilis e Reumatismo
da mesma origem

FdLAM CELEBHIDADES MÉDICAS
Sobre o preparado ELIXIR' A composíção e o sabor a
«914, devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c914. re

que o tenbo empregado, rID comendam-no como arma de
os. casos d� Indlcaéão arfO- 18CH manejo para o público
pnaca (�lftlIB «m va;;Ias 'le ,no combate á sUllis, quallda
suas menítestacõee] 08 resul- dew que frequentemente a
tados têm sido Bl:ltI:o<ratorlCB, nrovelto no Ambulatorio da
pois são rápidos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.

Dr, WashiegtoD Ferreira Pir..s, Dr, Silvestre Paasg.

LIVRARIA
Rua Deodoro, 33

Elor ianópolis

V, lt - Ir
ISI e, sem compromISSOS, a : I

ROSA ii

I,Livros novos e usados,

Iem diversas idiomas. I

Atende encomendas de •• ,,�
obras editadas no Brasil

I. ,/', ';.ou no estrangeiro.
�

Novidades todas as

semanas I"
----

alt
-

lod)•"adOI' Dllerdi·"O' Ilf.���:ª��:i�:;�::'" '1" Washington -- (S. L H.)
.,..,..r_

- .._-- .".".�- .r� -.---.-.-.-..-.-.,.-".- --__ Já reconhecido COlno nUl dos

.

I principais países produtores

DR MARIO u�VENDHAUSEN de algodão do mundo, o Brasil
• V1

vem de assumir uma situação
(Diplomaao pela J'ilCulda.1e Nac. de 'Mro1clna !k UniTeI'!lldade (..0 Brutl) ". O' 1

-

< • �1 _

.!Dterno do 1ierY1ço �. CUn1ca Médica do l'rofes.'fl)r OiITÜdo OI1Tetra, m6dJ.c>o de
l,e loua destaque c.onlO proc ..u

IS
Deparu.nento d••a>dáe tor de fibras curtas de algodão.

t.iLfl!JJ(JA ISDICA - Jl!olfilltta. :a>Je1'1llu de aall.ItOlll e crI.aJI.çu. (JOl'Ii8ULTOl\.IO I que são amplamente usadas
• 8Il81JJI:NCIA: Rio. Ji'ellpe ScbmJdt Sl. .8 - 1'eL 811. CONSUL'l'laS -- Du 11 b Iii, pelos fabricantes de celulose

quimica de algodão. ConstI
tuinclo um ingredíante a bem
dizer indispensável ao progra-
ma de guerra aliado, a tibraclu-
curta de algodão, que é reti- a
da do caroço do produto c1c-1pois de removidas as tíbras
longas pela máquina de desca-

roçar, desempenhará, segundo
se espera, importante papel na

Hoapttal tarefa de manter a situação
econômica. do Brasil, uma vez

1."" restabelecida completamente
a paz. O excedente exportável
do Brasil de fibras curtas de
algodão atinge a aproximada
mente 50.000 toneladas por
ano, e conquanto essas fibras
concorram com a pôlpa de ma

deira na produção de rayon,
couro artificial, cordame de
pneus, matérias plásticas, fil
mes fotográficos e qualidades
especiais de tintas e explosí
VOS, espera-se que a purcca
das fibras curtas de algodão
manterá um bom mercado pa-
ra suas aplicações no período
de após-guerra. (1095).

�"�"�"m&#'a&..�Y.ee�·u...���"

i�
�

�IIII�j
I �

COMPANIDA I
INTERNACIONAL

,.DE
.�

��:':���Z�Ç!�o � Dr. Guerreiro da INo sort-to realizado em 30 oJ Fonseca '. SRS DENTISTAS"Moio de 1945 [oram sortea-v MÉDICO ! _.

das '1S seguintes eombínaçõe- :t;;: Todos os dias em Santo f Executo qualquer tipo de

ID D f � Atende a !�::er hora do i,.1 ����a��r;�iac��n�:snse�:
A F Y I"" dia e da noib dentaduras em 2 horas

� RESIDÊNCIA:
apenas.

M: L H �.:..�.,; Hotel do Snr. Cunha

II.
CONSTANTINO SERRATlHE I" SANTO AMARO Rua Duarte Schutel 11

H O l·�
D G U �l --c4-.-"'-�"-"..-",.-..._-..

-

..-..,...
-

....

..-

......-.-,.,.-....
-

...-.-,::' .3"",_._-.-_-.-..-.-_..
-

....-,.-8_-....-.-.-_·
D I M JI CO!� �8��.:D:AI�AIA"
nA, s �.:�,'.:.' INC"ENDIOS 1: TRANSPORTES

,"
Clfru do balanço de 194&:

A I K fi Capital e r_I'T!UI c ••••••••••••••••

,: P.esponsabHidlldes ...•....••...•..••.•....•.••....

t·:···1. Receita ....•...•..••.....•• _ .•.......•.•.••..•.•.

üs portadores de utulos em � I
Ativo ........•........... , •.....••. , .•.•.••••..•

'

..

rígôr contemplados são con-
t

SInistros pagos nos ll1tInloe 10 ma.. ..•..••...•••.•.

vídados a receber o reemo 1"< Respon8!l,bll1dooea " •..••••••.••..

bôlso garausído, na séde da ii
Companhia, �ou com 08 Agentes Ger8,18: �.�Sociedade Comercia

f
LIVONIUS LTDA. ,.

BLUMENAU f'
Não Interrompam o paga· �'l

mento regular das mensaUda- ii
des dos seus títulos .

DLRl!lTORd!l8: - Dr. PIuLruo 4'U1tra � ele CII.rftlbo. D!. rrancaoo
ele ta c. AnJe10 JiUIo<rTa.

4g6nc:taa e ImIH.trtDclU _

_ tcd.o o *T1lór1o naG1onal. - IlucunaJ 00

UruguAi. Re&1.í.lildOi'CõJ d. IiT1ll1u 1lU pr1.uc1pej1 C1<1Ad.e1 da Am6r1oa. IIuropa
• ABlca.

AGlIlNTD EM II'LOBIANóPOLIB
CAMP O 8 L O B O A C I A. - Bill. FeUpe 8ehIll14t, .. II
CaixII Postal b. 1. ,_ Tfllflfol\fI 1.MI - Ea4. ',I'el�. ·ALlA.NCA·
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU. BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

IATE:

CONTRA
GRIPf.
RESFRIADOS
OÔRESb.CABECA
NEVRALGIAS 'E .

CÕRES .M8ERAL

74,617.035,30
�.978.401.755,97

a4.616.3tS,90
129.920.006,9c
86.629.B98.�

78.736.401,306,20

I

Em caso de Interrupçllo, re
habtlltem ImedIatamente o�
seus títulos. E' suficiente pa
gar UMA MENSPLIDADE par.?;
revlg'lrar o mesmo e evitar a

perda do direito Bôbre o sor- ;

�elo e 88lvar 8S suas

gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
AgiDcia. e Reprelentaçõee Im 0.,.'.11

Matriz: Florian6polil IRua João Pinto, n, 5 ,

Caixa PoetaI, 37

IFUlal: Crelciúma
Rua Floriano PeiAoto, Iln (EdH,
Pr6prio),-·T"legramae: ·PRIMOS" i
Ag.nt•• DOI princiPai. mQllicipf'!a i

do E.todo I-
�..� � ..I'

e
economias.

act'N .4 MAlGa

MACHADO &. CIA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Q·;�rtawfelra. 6 de jUnho ã. �945
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LIRA TENI:S CLUBE·--I}:�1
Centre eXI de

t O, domingo ..�Tarde Dansante, promovida
Fevereíre, Pró-Séde Social, às 15,30 ..

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

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Ce.uelhelro Mafra, " • 5 - FONE 1.142
!atrela I d.lIlIcíIi.

--_._--_.---- _. -----

o ESTADC:",(
Diário Vespertino ; !

3
=-

I
,

Processo simpies
para transformar a

agua do mar em

agua p (atavel

Londres, (B. N. S.) -- U'_,
aparelho inventado por um

cientista britânico pode vir a

dominar um dos maiores 1)2-
rigos que enfrentam os ho
mens do mar, que se traduz ua

falta de água fresca no curso

das viagens. Trata-se de '1."1

equipamento que p e r mi te
transformar a água do mar

em água potável. O invento f ii
desenvolvido por químicos c.a
Permutít Company, de Lon
dres, em cooperação com o

Míndstérío da Produção Aérea,
e O1'igi,nariamente com a RAF.
Perto de 20.000 caixas já fo
ram enviadas para o Comando
da Asia Meridional. O equipa
mento é simples, mas ent,
nhoso, medindo apenas alg:
mas polegadas cúbicas, com a

forma' de uma caixa de mat.é
ria práltica transparente, q.:e
também pode ser usada COiJiJ

copo. Basta sómente ench=r
um pequeno saco no Interior
da caixa, com água do luar ('

depois nele depositar algu ns
cubos de uma substância qui
mica. Num curto período, ter-

Ise-á água fresca para bebe;'.
Cada caixa pode produzir de
cada vez mais de dois litros t:e

água. A Grã-Bretanha forne
ceu os detalhes da invenção e

os norte-americanos estão ago
ra desenvolvendo um aparelho
dentro das linhas acima des-
critas.

Via-ilidade I
forca!
Vigá.. !

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - Á base de ROrlRÚllios
{extratos glanduiares) e Vitaminas sel_e
ciOlladas OKASA e uma med,caçao
racional 'e de alta e!icaci� terapeulica,
em todos os casos ligados direlamente
a pel'turuações rIas glândulas sexuaes,

OKASA combate vigol'osameute: Ira
que,a sexual em todas as itlll,les, oob fi
fárma de insuficiência glandular ou v!la
minai, senW1adJ pre�Af'�J fadig::t e perda
de memoria no homem: Irigidez e todas
as perturbações de origem OV81'13.Ua,
idade critica, ohec'·1?J2 e ':;agreza, lla
cide, da pele e rugosidade da culis, na
mulher. OKASA (importado diratamente
de Londres) proporciona Juventude,
Saude, Força e Vigôr. peça ;�."mul!!
"prata" para homens e lormula ouro

para mulheres! em.,- tçdas as_ boa.s Vl"?ga·
rias e FarmaClas, InIúrmaçoes e ped[c\?s
ao Distr. Produtos ARNA, - Av. RIO

B.anco, 10n - Rio.

Oscôr Cardoso SenhoiiJ

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

I Te!. 1022 - Cx. postal 13t�

ASSINA'TURAS
Na Capital:

Cr'
Cr$
Cr�

70,P
40,.
20.0
7ft?,

Ganha vulto o ccmérclo BrasH·
EE. UU. a despeito da escassez
de transporte

pelo

Vida Social Vrouica Feminina
ANIVERS�I08

Henrique-José
Completou na data de ontem.

o seu l ' aniversário natalício o

menino Henrique· José. q.uerido fi·
lhinho do est�mado e humanitá
riG clínico dr. Paulo de Tarso da
Luz Fontes e de sua exma. eapôla;
d. Ada Filomeno Forrtes.

t·ü.zem anus hOJea

o sr.

ante;
Jac6 Jorge José,

A iUULHER ALIADA, NA
l\WRAIIIZACÃO DA

EUROPA

Camisas, Gravatas, Piiame
Meiasdos melhores. pelos me

Dores preços s6 na CASA MI
CILANEA - RuaC, Mafra,

-

I' S a nu u�nDL
CONTEM

.. "

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFO�OS, CALClO

ETC�
TONICO DO CEREBRO

'fONICO DOS MUSCULOS
O, Pálido.. Oepaupe,.dol, I

E,gotado., Anêmico., Mã.,
que cri.m Magro., Crianç••
raquítica., receberio a tonl'
ficação geral do organi.mo

corp o

I 1San U U 8 n o _;._-
Llo D.N.S.P. n' 199, da 1921

Uma Casa comercial, de ó' .

ú10 fama, situ3da no centro.
Um mot.or e I etrico .' ".!

4 li2 H. P., em ótimas cooc·

ções de funC'Íor:;qmento
� Um l:itio, em Barrei,,;: 3,

I medindo 70,UOO, mZ com 2
casas,

Um estabelizadol'
qualidade.
Tratar D'3 '<A ServiÓora., 1

i João Pinto 4, neste ccipital.

I
NSTHUTO m.: DiAGN08T�I CUtUco

I DR� DJALrJlA
I MOELLMANr'-2

O PREClt!iTO --7�O-ft��'''' . 'OI"m.'1do � [.I:::UyerJ1dad" de Gen�" .'l
G U ." .. :1-'� ".',,�. tl'cât1ca nOI hospiV1U. et\!'ope'�.' IREFEIÇÕES SEM HORÁRIO ,.!1n1...a m4l<dlca em c�rsJ, ped1atI1tA, !t._ "

Qunndo não intervêm flÜor.,3 '.U fio 2!l.·1!tol1lAl n,..!'T(,>�::', :&l=-"l'e!h.) pn;, ,-

estraI'.holi, as funções do organi '._ Itrl'nArlo <!o ho::u..m ·t de mulhttol'

mo roalizcrm-se com r�g'llaridc... ·.
..fI·... Técmoo: DR.. f'&ULO TAVJU: ...

Por isso é que, por exemplo, se'l' I
I.'U1'OO de [t.ad1Qlogla Clf.ni(".a com o ".

timos fome e sono em determÍTI"'-' u.tlcel de Abl''!!.l Campí!.llAdo 'ISto r, '.

das horQ� da dia. A falta de hor:;. ; .Q� E�,*�!lI.l!z:r..õ.�, � :<:U.'enl' G m"f

rio n0.8 re�eições é urna daa ;c:
.

I r�,i:lice, lJ;!11l lTn1...er.idad� do ruo d,,,, ."

saIO de mal estar geral e de VCrê'J.!l � .. lJ o. _. Glllà'l.eto d. Rajo X - 1l1Kt ',

pertul.'baç3eli digestívoIJ. como fa1·" i '-lIr"I�\a cl1n.lca - )I,etl1boUo;mc .

de 'apetit;a, peso no estôma;Jo et:- I'l!.]
-- Sor;d4g-i!m DuOO�\ll8l - Gab1lk :

Evite a má digestõo e a inc. '. t'Ulot"rtlp1111 - Ld)OI·..tórlo c:. mi:;.)- -

osição gera!, fazendo refeiçõdf: ,J,
I 'op1a II! 8.llruJ.s:e clln1ca. - RU8 J'C11'7VIX, 1

horaa certas. SNES. I ([..�M.<W. 8. i'olU> 1.10. - "1odulóp,:,l ,

VENDE-SE ur::: :!{u�i:a
SERVIDORR I '.Saoxonia:D, Tratar na barbea-

N na Theodoro, rua Nunes Ma-

chado, 5 v.-2

íÓTÊS---j-j···-Tiiiuiô NO bar e no lar
Na "Vila Laporta", vendem· se óti-

K N O T
mos lotei de terreno. Tratar com

C l' AI não deve faltar

...a �..Bi ���.:�r������=-����� ������������������o�s�r�.�a;m�p;o;;ln�o��v�e�s�·iã ��i. mm��������ms-l

e
têm o prazer de participar
aos parentes e pessoas .:ia
suas relaçõeli, o contrato de
casamento de sua filha Olga.

com o l1enhor Moacíl'
Bemvenutti,

Vívlanne Poitiers
(Exclusividade do CEC pai

"O Estado").
Paris -- O panorama soei

da Europa que viveu duram
quasí quatro anos ao Eab01: d

comercio arbitrio e selvageria nazistas
apresenta atualmente um

questão que será de muito di
ficil solução -- trata-se da su

moralização.
Atra vez todos os território

Com a gentil senhcrinha Olga percorridos pelas autoridade
Nova York, (S. I. H.) _ A des- Cardoso, dileta filha do _r. Oscar civis e militares da Inglatsr-Cardoso; do comércio de_ta praça. 1 E t d Uníd

'

1peita ti" con tinua escassez de trans- e c os s a os rn os, eVIC eucontratou casamento, o sr. Moa
l norte muririmo, as importações hra-

cyr Bemvenutti, de Orleãe.. ciaram-se aos olhos da Rumasileiras :lOS Estados Unidos em 1944 niclade os mais abjetos estadr

""I
:;;j�'('3�n(�'�11���I. ��l�)�':l��n��ns����:S�i� Á·p-arêibos�-eléiiréôs- de degradação de costumes

NOVO HOTEL
de 1913, anunciou o Departamento moral. A família na Alema .

.

.

-

uc Comércio do govõr.no brasileiro. A Instaladora de Floria [1:'- fi nos países onele imperou'
.'

. Por sua vez, as exportações hrasi- polis, à rua 'I'rajamo 111. 11, av. ordem nacional-socialista in
de Mi's"el RO("'r',:g"es d

�.

l ciras para os Estados Unidos du- sa a sua distinta treauesía qu-" '" e t 'I J
. � gres80u na éra pré-hístórh.

r [ln e o mesmo pcrror o su nrmn em dispõe de operários habiltta-Sousa ::'9 por cento. O valor das mercado- da violência, da ímoraltdao-
A �.' rias impor-ladns aos Estados Unidos dos para executar Instalaç/i » elo barbartsmo. Evídenc+c».

ngaiina. J..hmiciplo d L FA I f
-

� atiI1:�1l1 a � � !"LnO.950 durante o e uz e orça em gerai, o assim um dos mais sérios "li,de S, José !"'!1(), centra i;i lG5,482.150 cm 1943, necendo orcamento grá-Js f blernas com que terão de d';n(Viagens diretas ou via � ser.un.!o ü� dados of�ciais do

rr:te.-I sem compromisso para ser
) r-iuo ucnartamcnto. As exportações . Ler-se as autoridades brítâ "2S. Pedro � norte-amer-icanas destinadas ao .81'::.- serviços. e aliadas, si porventura cIDEAL PARA REP31S0 � si) rcprescntararn 34 por cento do POSBui também oficina eSl <,o jarern que o povo alemão o:r{ volume l.le iodos os pl'.odutüs impor- (�iali.zada com t.écnicos pro;:'-

�, t,'ódoOi, l��lo l:r:lsj�. Qu.anto" ao _

volu- sioriais, para consertos de ar
te a integrar a Comunír.ar

li

I
1.1e, .C.3m expor tadas L2;)7.-1b8 to-

. êlh 1 't
.

lamen: Eiuropéa de Nações.
� Geladas, contra 83(i,411 toneladas no

re os e � rICOS" enro amen;« Corpos especiais remínmr
.1 � :)110 anter-ior. As exportações hrasi- de motores e dínamos, estal» rl'''verão ser enviados aos trr--------------.",'.- ,�; lei rrrs para os Eslados Unidos, em liz-adores. ferros de engom,c;.· ,

J'iturios escravizados por Ii:l[l1C o café ocupou a primazia, su- �'ogareiI'lols .apa:relhos médic,birt':'d a fi 28 LSG4.950, o que 1'e-
,.

_ --ler para que a ordem e a Im

preseaUl apro�:imatlalliente 53 TI01'
e outros, cou:: �xceçao de ap I l'al voltem novamente a Ol';t1:

('E'nt(J das exportações do país. Ao relhos de rádIO. '

; ar 8.8 famílias que descam';;
t[\W Sé' I'C, C10ll, esta cifra aissinaL:

rum lJal'a a degradação. . ...11m acr2s·�h!1o de (JUl1se 29 por

cen-I'OfC
,

[":J sobre as exportaç{íes de 1943, amo

Dr. Artur Pereler!l Urge pois apressar o ln '�"f
�'l'l lllle o valor das remessas para DA 1'0 da' ol'ganizacão bl'l�tànld
os Estados l"nidos atingiu a ,_....

01-. que se iniciou ha alguns mese.�'; 2�(j.\l�/i)\O{). Verificoucse também
\ e Ivelra dpstinada a promover o reeI'1Ullell�() ll',S expcrtaçecs hrasileiri's �

de <tlgodúo bruto e manl1faturado, Clínica Geral de Adulto. p,llimento lllol'al dos
hem assini de borracha e prodlltos Doença. das criança_ ')esUalizadOis pel'ode bC' a de borracha. Os elllbarquies de crul'é Lahorat6rio de Análilie. alemão.
a]c;'nçnrm'J ti eifra de 13.555.484 sa- clínicas,
�'a:;, no y"<lol" de S 193.967.650. As Con_ult6rio: rua Felipe Sch·
ey-poriaç<)es de tecidos de algodão midt. 21 [altos da Casa Pa-
fo:-am ayaliadas em $ 52.3D9.500, raiso], das 10 30 ás 12 e dai
C'Olltra � 53.�12.300 em 19-.13. eH- 15 àl 18 h•.
quall to HS �xp()l'tações de fio de Relidência: rua Visco de Ouro
ugodão �,tl')iral1l de � 4.376.850 pn- Pl'ato, 64.
,H Ç;{j.1Hi.iJüO. (1093). Fone: 169 [manual]

Ano
Semestre
Trimestre
Mês
Número avulso Cr'

No Int,ertor:
Cr!
Cr$
Crf

Ano

Semestre
80,(1,
4.'),\"
25.(1! NÂO HA" IGUAL

1ICLW2 ..... D •• _' ut�
a exma, sra. Placidili Cardoso.

eapôsa do sr. Manoel Felix Cor"
doso.

Noivados:

I ';�,A
I melhore,

___________ m IIiIl':'Clc'il:aBI__1II!I!1III ...._,.

Trimestre

Anúncío» mediante contrato.

Os ortgínaís, mesmo não puhl
cados, não serão devolvidos.

A direção não se responsahllrz
pelos conceitos emitidos DO:;

artigos assinados

Não se aceitam hóspedes
portadores de mot est.ias

contagiosas

Vende-se

Vva. Eulália Bemvel'!uttl
t&m o. prazer de po-;otidpaz
DOli parentes e peSll009 da
suas realções. o contrato da
casamento de seu filho Moa
ch com a .e7lhorita Olga

Cardos".
---------------------,------..

conf' Inam
OLGA �, MOAcíR

.

_--_.._--_.��--

Florianópolis. 2/6/45 Orleães, 2 ô!45

r-dE

í 4óveis
� Comprar, vender ou alugar

B 86 na

[a maior organização no

gênero ne.ta capital}
Rua João Pinto, 4 .

Fone 775.

Prefira uma parte de sel!

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda·
11e". e estará contribuindo para
que êle tome mailll um pouco
de leite, tenha melhores medi·
camentos, mais confôrto no

ieito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de HumanIdadl

'10 H08Vltal de {1arldade).

Até CR$lOO,OO
Precisa· se alugar uma co_a. não

muito distante do Colegio Coração
de Jesús, Pagam-se até CR$ 30.0,0.0.
mensais. adeantadamente, Dão-se
referências. Informações nesta Re
dação,

Fabricante e distrib\.idores das afamadas con

fecções uD.ISTINTA" I! RIVET_ Possue um gi'an"
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, o.1go Iões, moríns e aviamentos
pal'a alfai<:ttes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no 8Rntido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blume.t <'lU e Lajes.
fábricas. P. Casa "A CAPITAL" cham.,:.., Q

visito untes de efetuarem IliUOS como.H'O\!!

atenção dos
MATRIZ em
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o BTADO Quarla-Ielr., 6 4. junho d. '••5 5

, '0 Sr. Schurz diz que o Bra- de sua influência, o Sr. Schurz

;"... 'sH. poderá figurar entre as colocou o Brasil na dianteira,
'�três priro:dpais nações do mun- e a seguir a Argentina, Peru e

-
.

(
,

:) do. México. O México, especial-
MEMPHIS, Tenness�e (8. I. mente importante para os Es

'R.l�OBrasil será ;'uma das t�d�s Unidos �evido a sua pro

m�iore'S nações do mamdo.", se xímídade, esta desenvolvendo

���nvolvef suas vastas p;o�e)_l-I ,-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.::.. _;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;:;..eíalídades com. ,a neeessarra

\
.

, sagacidade, asseverou o Dt. I S 1\ N' G1 T T I�JN() ]William L. Schurz, membro da 1 �_.1.... ).. l _

1 1 . __

'Divisão de Relações Culturais I Contém oito ?;�ementos tônicos
,00 Departamento de Estado,
falando no Foro de Negócios ti' Fósforo, Cr; .cío, Vanadato e

f ,�lÍ:bli.�o::; de Memphis. O Sr. J.. rseniato de O santo do' día lJesta de Santo• SohUI'Z, escritor e autoridade I

Sódio, etc, l'
sôbre, problemas diplomáticos lI.11to"'n,·olatino - ameríeanos, explicou S N b t A bi 110

,

.que a nação brasileira possúe O' � Pálidos, Depauperados,
. or ���;ess��e ispo e

PROGRAMA DOS FESTEJOS
·tUdo de que necessita' para tor- Esgotados. Anêmicos, o fundador da ordem dos Pre- f Dia 10 de Jurihe : Início da «Kero

,nir�se uma grande potência, a i �� ';!{fOl'l, M:ies Que Criam, , monltratenses nasceu pelo ano de messe», que será à noite, até o

...

de reser
.'

d
'.

d I � . ,t,zlÇi:.&S Re qulncus rece· 1080, como 2' filho do conde He- dia 13.
,.. "J f�X.Cf!ç'ã:o e reservas-a equa as

I
- - ., -

1 r1berto dA 'Gennep. O paI' destl'nou D. iCl 1'3 de Junho: A.s 8 horas,dl;.t.;, .-"
b t' 1 '1\1

' .
. ;lrao li tomtlCaçao !lera ....

.:wt' C')ID ,US lve " ,esmo aSSIm, �

o para a carreira eclesiástica, e M19�a .Solen,e na IgreJa de S�n!o.

, � .A' .

t fI· do org'aniísmo com o A t� 19 h P'o palS' !':"'"er.... superar es a a -

ollim recebeu Norberto bem cedo n onIO, e ali oras, rOClssao

ta pelo desenvolvimento de

I
a dignidade de cBnego. O impera- Pede·se �re.ndas aOIl devotos d�

seus enonnes recursos hídro- :; "dor Henrique V' ofereceu lhe o Santo AntOnIO, entregando-as a

,
\ bispado de Cambraia, Mali. êle, rua Padre Roma nOS. 100 e 107..;elétricos, diss,e o orador. Entre .

;! lapesar de lIer sub:iiácono, gostava . A COMISSAO
.2eU{'l prj,ndpais ativ-os, enco_?- ,: i I mdais de �ma vida ba�dtante mun

,:.t.ram..ise, uma grande extensao =�.�=;;:;-�-�""�"'�.�'-�=�,_====,,;;;;:;=;;=;:;;.'=.=
....

=;;;;;�=--=-='=.=�'=-=.,�=.=
..

=';.="'=:-: I ano, ate que um aCI ente nl&ma

M terra, diversidade'de recur-

fEsiãbt::;
.

-' -

li
viagem levou-o a mudar de pensar

, .

e agir. Retirou-se para um con-

.•••�.·u.···.�.. �::�::i;âi�ld.·��.�:�.���.aft� .·.·Esta·bel·eCI·lDe·n�'./# Gral"�I·CO Brasl·� � �:nt:;o�:;e�:?�����aJ: �:p:�nJ:�
ça·. potencIal do BrasIl nao eI.

l... I I. � meçou sua atIvIdade de pregador
,,'n;i4a 'de q�ie, s,e d.eva lamell1tar., ,

D E i I ambulante. para que pediu e re·

d 'E 1'; i ' I cebeu a ;lice�ça do Papa. Sendo.

eclarou ó Sr. Schurz. m Pl'l-, N I C A N � �-! S (1) U A. � i sacerdote fOI para a �rança ,onde
" l1J;eiro lugar Q$ brasileiros, co-

'. Li: � I fundou. perto de Premontre, o

:""'0' ....us antepassado'" portu � I primeiro convento de sua futura

J'
.

�,<L "'"",
-

.

'"
-

Trabalhos Comerciai.'

I
Té"es e Memorai. f .

0'1,
-

t ·1' ordem. Sua fidelidade para com os I'

Q�ei1leS; sao um tp'Ovo ama;n e ImprnsQo a carel DoubJáll e tricromias .;ucelsores de 8. Pedro ganhou-lhe,<la paz,:h�manç e afáv�l'.':ql1a- Composição de livro. e Revia:as - A�uII08 o CaÍltClJl. jCl estima do Sumo Pontífice Ino

;.i?'/)� demaSlada�en�e. C1vIl!zado Jornais EstolO•• etc. i cêncio II', que aprovou a ordem
'_' I(�ra O seu proprlO hem". Em Aceita encomendas ,i!ara o interior do Estado I

dos Premonstratenlles. Norberto era

'�glJ.tldo lugar; ,a. própria na- muito procurado para missôell di-
�.

.

'1 1 R T' dto 10 :-1' ó" S t (atarl'na plomáticas, Tendo recusado a digo
': ça:a, pOSl"?Ue ag.ora, üm amp O· u- ua Ira en es n. ••• t orlan po IS '00 an a nidade de bi.po de Wurzburgo, foi
"gar aó sOl e ,não inveja a ne- na dieta de Spira, convidado de

Jl;hulll vizinho.. Em eop,traste pregar um sermão afim de resti-
, ,'. ,

�., túir a paz ao arcebispado de Mq.g·, (1O;X,lt' ,0, crescente pou,erlO 00
deburgo. onde reinova. a discórdia

BIl'asil, ó' Chile,. oútrora uma R' H BO"·CO LTDA por causa da eleição de um novo

•
das três mais i,IlJ!l)ortainws 'na,- •• .; ft

.

II arcebi.po. Contra sua vontade foi conTRA f€RIDAS RECEntES ou t4nTI6AS

: ções sul-americrunas, foi redu- �le m..mo eleito para aquela sé.
'.

. tTAIAi - S· CATARINA Melmo auim
.

continuou sua vidaZido a relativa insigmficância, abnegada. A luta pelos direitos de
principalrp.ente devido; a '20 COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: lua igreja caulou lhe muitos abor-
a110s :de túrbulência política, Reprelentações Transportes Marítimos; FerrO. recimentos e contribuiu, provável.
disse o sti:' Sohu:rz. O "C" , da Consi�naçõe.' 00 Conta Própria viários. RadoviÓrio.. Aéreos. mente, para acelerar liIua morte,

anti,!:!,a ç'.I'\]ig,!:l�ão A-B-G '(Ar':' Rua Pedro Ferreira. 5 C�cos, Fago. Acidentei do ocorrida 001 6 de junho de 1134.
v "l'� '.�' 2' PavI'mento T Ih A'd t P i Quer receber ótima surprella?� CI ']

,

I
la a o, Cl en e. el.oa I, APENAS C Cl' f ágent!na-B,tiasil- 1! e) e aFora CAIXA POSTAL, 117 Responlabilidade Civil. Vida. r", 3,00 que o a.r feliz! e lhe lIeró

: UlUa letr3?' nio.rt$t; prosseguiu o Com essa Ínfima quantia Voeê de valiosa utilidade! Escreva

·O�ador. En,l),me.'.r,.a.. ll... ·do,.,.o,:s.. paí,s"S, Endereço Tele(.,�táfico «BOSCO» está auxiliando o seu

prõximo'\1
a Soares, à. Caixa Postal,84 •

.,., - Contribua para a Caixa de Esmolas Niterói, •• E.tado do Rio. I-':�<;j,�i;t'l.o ...a..mencaJX.�a;;p.��·:�,(n;.Qe:m.. gg i h,., b Li" I $ ; 1; , 5 ,",,:e:) iBQ. i1# 4ith4Jp4IP9 &9. IuclifcilI1tee dt rlQl'ianóJ)�lis. \ :se a iS g $ \

Empresa "Líder:: Cons!trutora Ltda.
Em Combinação com o Bancfà Cruzeiro do Sul

SIA São Paultu
I

MATRIZ: Rua São Bento, 45 - São Paulo .Telefc. �., 3�32551Í·Fone, 938
__ o __

Itesultado Oficial do Sorteio do dia 3,.; de Maio de 1945

Série (
Cr$ 100.000,.,0
Cr$ 25.000 -.<1'

Cr$ 25.000 c.')

c-s 25.00G,::,o
Cr$ 25.000,00
Cr$ 60.000,00
Cr$ 50.000,,0
Cr$ 100.00r,. o

Cr$ 500.000/ o
Cr$ 500.000 ;:>

1ó• Prêmio - Titulo n' 377625 Uma construção de
2°. t, " " 691747 Idem, idem

c 3°, " " " 748601 Idem, idem
4°. " " " :!17053 Idem, idem
5°. " " (> 254157 Idem. idem
190 prêmios Os titulas com o final 7625 (milhares) ,. Cr$ 600,00"

1000 " " " ,- " " 625 (centenas) t.-, c-s 50,00
10000 " " " " " " 25 (dezenas) a ":r$ 10,00

100600 ,i Aos t itulo s cujo algarismo tinal f'ôr 5 __ r$ 5,00
)0000'0 ,,' Aos titulas cujo algar ismo final í ôr 3 c-s 5,00

Total dos prêmios nesta .êrie Cr$ 1.410.000 ....0)
I

J
\
}
f

l.d Prêmio Titulo n." 43728 Uma construção de
'2/'" " 53728 Um terreno de
3.°" "" 63728 Um terreno de
4.° OI " 73728 - Um terreno de
5."" "" 83128 - Um terreno de
10 Prêmi0s - Os títulos com o final n.? 3728 (Milhares)

100 " .t"""" 728 (Centenas)
120" ",."" " " 43728 (Invertido)
240" "" "3728 (Invertido)

.. 1'000 ," """ "" 28 (Dezena)
1.0.00'0" """,,"" 8 (Final)

Série A Série B
Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
Cr. $ 3,000,00 Cr.$ 5.000,00
Cr. $ 1.000,00 Cr. $ 5.000.00
Cr. $ 1.000,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr.$ 7.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $12.000,00 c-, $ 24.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,00 c-. $100.000,00
Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00Total dos prêmios distribuídos em cada série

( �
:d

fl) R'ÇlGERIO AGUIRRE. (e) ANTÔNIO MUNHOZ Dr. F. da Gama Cerqueira

Ô'
Gerente geral

.

Dir-superintendente. Inspetor Federal de Sorteios

. próximo sorteio será realizado no �. �a 30 Junho de 1945
ATENÇÃO: - Solicitamos aos nossos dignissimos associados 1:1. fineza de porém os seus títu-

,

108 em dia, evitando se. assim, de algum i.rcômodo futuro.
'E$tdtõrio da Lider e Gabinete Dentário: Rua VítOf Meireles, 18 (sobrado).

·D BRASIL NA LIDEI·,�ANÇA DA
\ AM�ERICA LA'fINA ._----

ao máximo seus limitados re

cursos, e disputa com a Argen
tina a líderamça em matéría de
publicação de livros, ° que
implica na liderança em guiar
o pensamento do povo latino
americano. (1097).

ttJ/11 tJ tlStJ CfJ!túTl/NTf
'AJOaI

P{ l(ot'flVi _f':
mais saOS

nservam �r

d tes se co
deve à aCeh'

, o os en Isto se
l'

Observe com
uso de Kolynos, borbulhante esov

,

tort!ío�os coIl1 o

reme dental! A
t'dade de Kolyno"

antissética desse cma pequena quan 'rmpando.a corn

prodUZ u
t da boca, I

puro.ma que dos os recan
OS

hálito fresCO e

penetra em to roporcionando um

Pletllmente e p
de Kolv :

t'�etro ,

Um cen tti fara
escova seca

.

nos : na
boca sugIra

ue a sua
- decorn q '�pressaoesta ,," ,

sempre 'd qual se

'id atraves a
. dsaU e, '�patIa

a

di
' a sr...

irra Iara
id dnalI a e.

sua persa t'vos por
_ OS mo I

.

Estes sao
. e maIS

. dentIstas
que maIS recomen-
famiJias usam �ental con
dam este creme

ta muito
d uec�centra o q

de muito

���
porque�fE todoS 05

_::���:��:� feC;J/1to5 de SUli

::::::.�-�� boca ,J_-

�:.C::;'�::;;:;:�' U$lIf}fifJ

* Ouça, na Radio Nacional,
às 2as. feiras, às 21,35, o

"Radio Almanaque Kolynos".

Limpa mais •.• agrada mais ... rende mais •••

GRATISl
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DIFEREM MUITO 08 DOIS· CBURCBILL'

ROXY Hoje, 48,·feira, às
17 e 19,30 horas.

Sessões da camaradagem
10 Campo de Goitaca20es - OFB
20 Proezas de um arqueiro • Short
30 Noticias do Dia - Jornal
40 Ellcalda Pés - Comédia
50 A Caminho do Norte - Short
BO Sígrid Curie e Ralph Byrl'd em:

AS RUAS DO ORIENTE
Mi.tério, o.ção e terror._.
fmpr6prio até 10 anos

Preço - Cr$ 1,20
N B. - E' neceslllario trazer

Referência��
Rio, (A. N,) - O Ministro

8alg:;:,do Filho, recebeu do l11-

mirante Jonas, a seguinte
mensagem:

- "Completada agora a vi-

Resenha Forense II De�igllacões, exo�e- tória sóbre os nazistas, quero

. raçoes e Ilomeacoes
enviar as minhas congratula-

I
ções a v, excía. e aos oficiais e

- no Estedc praças da Aeronáutica, con-

Julgumontns realizados pela Câ-j - cluindo 'assim outra brilhante

lt�'ll�'.n Civil, em sessão de nl1te-ou-1 taOdosr. Interventor Federal no EIi- .

fase da História Brasileira.
assinou, entre outros, os se-

- ,

I guintes otos : dispensando o dr Sempre apriciei profunda e

O "de f
A

O ESTADOApelaçào úe desquite n. a80, (la i Ivo Stein Fe�reira do cargo d� sinceramente o explêndido I loma raul1es na
.

,lslJor'tlvocomarca Ide Joacaba apelante o Ch f d 3' di t it
" . "

'

f
.

d d
\I u .ti.

dr .. Juiz de Direito � apejados Pe-' r

e e o 18 rl o samta,no, com apoio que me 01 a o por v.

C f
A e

d<Iro, Dalposso e sua mulher. H('la_18e�h er �lum;:,�u � des·lg�nddo'l excía.
durante a guerra, Isso 00' ere�cla e m

IATE c'LUBEtor o sr. des, Silvestre de Souza e �t . ? e

d
� oado e

d auAfe G tornou o meu trabalho ma.s
." -i ' d J L" I - 0101; elllgnan o o r. oriao

-

S F! c \ _�or, o sr. es.· .�llla ,r rcu-c. - 1 Rui:. h f' 3' di t ;t" agradável e mais fácil. A as-j x raUl1lSI1OPrcl imi narruen.te, fOI o julgamento 1 .e ,t:ara c � lar o /51 r,."! . _ _. \I \I \ Convocação do Conselho
ronve rti.dn em dil igência para o

samtano do D.S.P .. com sede em soc1:açao, em tempo de guena, São Francisco, ;) (STFl -- Na Deliberativo
'

.'

fim de, na comarca de or-igem, ser
i Blum;n�u, norn�ando o .r. Ma, I das no'ssa:s Fôrças Armadas, sua primeira reunião, o Comité Pelo presente, ficam convocados

paga a taxa jurli ci ária intimado o i noel e rpe da S�lvQ paro; �xerc,.r será uma contribuição p""'a a dos Pf()1110tol'OS da Conrorência h b
'I' P _ ' t.l

'

d
o cargo de Prefeí to Munícípol tio!

<;.w. c � os sen oru mero ros do Cona.lho
, .1. I orno or ua sentel�ç<l e e�o!'- P� t B I. ' d d W. nossa futura amísade e para �'esol.vell que as Iinguas francesas ,e Deliberativo, abaixo relacionudol1
nela o pr-azo legal da interposiçâo

or o ol o, exo"l�ran o o r, a.� _., 1] j
,

I tI'
do recurso voluntário subam

'

os ter, Barros , d�
..

Sílvn, do .,car�o C_'" &.s. nossas relações mterna.cio- ing esas oss em as urucas a� InI.l- e elto. na seesao de Auemhlilie
Ad to '.J t P bl -, C t

das (,]uranlt' os _trabl!lh.os da Conf,e- ! Geral, reoli:aada a 3 do corr6n'te'
autos a esta Instância. ,

jun oe ... r,:>mo or .u lCO <,'J nalS. om os meus respel- os e, I N
-

I,' I O
• ,

Apelação de desquite 11. 383 da Camarca de Soo Jcuqu irn e no estima para v, excía. e as mi-
rcncia las, iaçoes

. l�l( a�. russo, poro a reunião que terá logur aia

') " , .: I 1'1"
.

J' 'I meundc-o para o cargo de Promo o, espanhol e <! chinês, Jlcan,l tam- 8 deste, às 19,30 hora. na séde
{( nUI ca l � � Oll,�no'po 'IS, apc an-

t· Públio d" I d nhas esperanças duma paz bom, re�ollhel?!(las corno línguas .oeial à rua Fl'eí Caneco n, 145.
te o «ir. Juiz de Direiío e apelados

or u 1�0. pa roo., "mellr:.,n .,
.

. '

..

, na (Ol1!e nc par a I o ° d d
PoJidúrio Antônio Fcrnandes e sua

comarca; nom?ando o IIr. F.fanc1,' duradoua, fonnulo os melh(.- ". rc Ia, .' a re{ a\(a r em
.
o dia: 1') Eleigao do

mulher, Hclator ü sr. des. Silveira
co .Eduardo MlZ'Q Gomes pat'a, ex�r :::-es votos pelo futuro do Bra-

dos documentos, Presidente do Col1.llelho; ,2'. EI.ição

(�e S.'ouza e Tt',viso.�-,o sr, eles. L,uu,a
cer o cargo de Promotor. P,ubI,l.C"o sil". No bar e no lar

do Comodoro e Vice·comodoro· '3')
_, d d B R t Eleição do Conselho Filcal e' Suo
l'l'ell'c, -_ hH re,jeltada a prelllllJ- ,a comarca e om e trot, �lol Pelo mesmo motivo o titu� K N O T plentes,
nar 1�\'alllada l�elo. sr. dr. Proeura,-

enaando o dr. Paulo MaI.a �r 'Q

"
•

'>l
N F I 5

dur Geral rio E!;tado e qlW os lIU- o� �o cargo de membro. da V? laJr d� pasta <;la AeronautlC' . nao deve faltar po is" de Junho de 1945

tos voUem a s. excia, para {fizer �\l�8a? do Co�selho RegIonal oe recebeu do almlrante que subs- João Eduardo �oritz. Como'doro,
sôbl'e () mérito. l.rn�slto e de5l1gnc.ndo para IU�l tituiu O almirante Ingram no (ondenado * *

Apelação rle desquite n. 3i8, da ltUl.;10 o.• r, Rodolfo Gera�do .

CCil comando da Esquadra Ameri-I Membra. do Cone. Delibsrativo:
eomalrca de E!orianúpolis, apela'l1tc Rosa. de!ugnando ? .

sr. Jose. N�c,:- � . b'
Dr. Oswaldo B. Viana, dr. JoSó t,

() dr .. Juiz dc Direih) c ap{>]ndos lau. Born, secretarlo. do Dll'eton': cana do ArtlantIco Sul, com se-. um tgamo Moritz, cir, Arnoldo S. Cúneo Wal.

Aeáci.(), (ionca]ves (la Si Ivu c sua teglonal de GeografIa, pata rEI' ,.. dir F, Gil, dr. Felix Soha.f.;� lld-
mulher. Hc'Ja,tor o sr. eles. Luua pre�entar o Estaio ,?e S;1nta Co- Cap. Anto-nia Carlooil. ,�!o, 5 (�.) - !,--urellano An- vlo Ferrari, Abelardo Ferrari -Mil·
Freire (' revjso!' l) sr. (les. Alfrf:>dn t.arma na ASliemblela Geral do ;,;; tonlO' da SIlva fOI condenado a tcn Lehmkuhl, Orlando C�e1he,
Tr.ompo\,"sky. _, Pn'!iminarmcnte, Canaelho Naciona,l de ,Geografi? a de Mourão RaUoft um ano de reclusão pelo cri- Paulo Longe, Darcy Lapa Adolfo

f(:I. c�)m:eI1id.� '0 julgallle1�to em Instalar se, ,em 1 de Julho. deste me de big'amia pois tendo ca-
N, da Silve, Alvoro A de 'Va.con-

dIlIgenCIa, a,tIm de que se.]a com- '11'<0, na Capltal da Repúbhca. Assinala.ae 'hoje o transcur .. r ,

',' ceUoa. Erneato Brand, José l. Galluf,
}.l'letado '0 selo da inicial já sll:ieito

-, --'-- -----.-- ,- ,----.-

natolício do ar. cap. Antônio C:n
sado em !eVereIro de 1932 com O.mar Nunes, Walter B. Wander· _,

a J'pvalidaç·ão, ,iLmtal' a prova de FRACOS. 10. de Mourão Ratton, digno Se Eu g e n 1 a Barbosa, abandc- l�y, Armando Sapino, NlUo.renf _

'';00..

que foi paga a ,taxa :iudiciária e AN"'��Iros
cretário da Segurança Pública em nou-a, casando-se com Maria Slmoa e Joel Moura.

, .. I

" .:0-

que a rati.fica�ã'Ü sú seja la\Tada &:.M_ nosso Estado. de Lourdes da Silva em março Suplentes:_Arnaldo Sobino, Julio
dcpois de completo o prazo mar- TOMEM ° aniveraariante soube con- d 1941 N 'd' t,,· 1

Klapoth, 1000 p, de Oliveira, Wal-
(·ado. na inicial que na hipótese é UiIDbe Cra�hi quistar a amizade dos que lhe � ;

O segun O ma nmo- ter Stodieck, Wilson AbrClham,
dt' I (i dia,s,. "1"'-l.1!! cercam e o respeito dos catarinen.

nlO O reu apresentou-se com o Arg_.niro Cabral, Mário VieirQ,
Apelação de desquite n, �81, da "SILVEmA" <es face ao arduo e espinhoso caro nome de Antônio da Silva. O �sni RQffa, Joel Longe e Jo.é Mar-

('o'll1ar(.�a de .Joasa�)a, a.pf:>]ante () go que exerce, mormente se con processo ,transitou pela 6a Va-
tlnS Netto, \

'

dr
..
JUIZ ,de DIl'elt'Ü {' alvejados Grand. Tónic. Isideramos haver se colocado à fron r Cl"

.

I O d
-'.. .

LUIZ Antonio HdDSCO e Slla JIH]-

Ite
da Secl"Gturia de Segurança P�i

a ImIna.
_

vence or de
lher, HeJa,tor o sr des, Luna FI'ei-

t
li·

p�' :'10-----
blica nos momentos maill dificeil A I d Sh be. domingo

re e revisor o sr. <leso Alfrcdo lOS al�!tO O �, e1lil por que passamos em consequên..:::! O 811 ·e ens le"} .,

TI·()mp(Jwsk�'. - Preliminarmenle,
.

uU t] lU da hecatombe que anolou o mu"-.' .

til
..

� J � I l?omm,go ultimo, rea!i;aou'h, na
foi o julgalllento convertido em �

-

P I do IChuug h.Jllg, 5 (BNS) PELO TE- bala Node, interenante cornia à.

lliJigencia, para o fim de, na co- ,,30 au O �<o E,todo» se sente bem em I L.ÉGI:AFq - O cOTl?unicado úfi- vel.a, d� qual. participal'Qm OI

marca dI' origem, seja paga a 1a- cumprimentá lo neste ensejo. I
eIal, clullcs .0nlCIll drvlll�ado nesta «dmgOBB dÇ) «Amta», do 81'. Mota

xa jwliciúl'ia e permaneçam os São Paulo, 5 (A. N,) capItal, anuncw que na 11'enl(' OE:S- e do sr, Al'gemiro Cabral, ".ie .oh
autos em ca1'túrio alé {fllP se escôe Cons.tituiu um magn.ífico es- TEATRO

te _de Honan, as tl('();pas ,chinesas o ccmtlndo de .eu. proprietdrios,
illtrgrallllente o prazo eoncedido, petaculo cívico a inSltalaçào, I

es1ao agora de po:�se da llnha que aquele, .obedecendo à.. ordens do
�l'()S interessados e ao dr. Promotor nesta Ca.pital, da grande Con- I corre quaturze 1111lhas ao sul oe 111'. MC1l'10 NGoetU, conheoido vele-
Público para intf?lrpretação do re- ; Shen.sh�en. A oeste ?cssa Ij'llha, �s �ad�r,.A medalha quo di.puturam,
{'urso \·oluntário. venção para o lançame�to ,da Companhia HailUot tropas .]apo:nesas estao se rendenno msbtulda, pelos próprio. coneor-

* * * I X Secçao Estadual do Pal'tlc,o I e outras sao cons,tante1l1cntc ala- rentes, fOI entregue ao .r. Mêdo
JuJgaml'n�o realizado pela Câ-I Social Democrático. O impo�:-, Continuando com sucesso a sua I

cadas, :i�das fôn;as nacionalistas. Ncc:etti, yencedor �o. prova. Van-
mant Criminal, em sessão de ou- tante conclave, que reuniu 2.�.·s I temporada, o Companhia de Co I

c

.•u.� !vrC1l'!� Nocettl não Delo, de"
.

.., r�;I
'(em.

"

'. .

� ?') ,I fôrcas maJ'orÍ!tárias de SEo I mé�ias Halliot, em 48• récita ,?e el,a!81flcaçClo de seu. _dOM oivot!,;;-: �
Hceursü C:Illlll_1.lJ, 11, ;)._�3, d� ,

.'
1 asamatura. aprEll'entou na noite da

.0r10S, mos, porqu., o.e fato••ri-
comarca de Conc,ord Ia, eUI qn� e Paul?" reallzou-se no Teatrc ontem. a engraçadiuima comédj,('I I tende do rieoodo, éO:&:lhee. fi apito

l'e('�r,f(>nt(', p .'� llsltf� e re(,:I'lT:{�? J Mum�lpal, apresentando um, ...0,Casca GrosIIO:>, da autoria c:s * ... � que toca,

,�If.l edo l1al7,el, Relat�)r o SI. ,.(s, espetaculo que s�b todos �,' Jose Wanderley e Mario Logo e:.,
...,.. .i'DlG)�

(TllllhernlP Abry e reVlsor o sr. {leso
.

' -v, '-;� ! 3 ato.
' ?&Sol ;;. 7j.MU.I,A

(Tuedt's Pinto ..- Prelimjnarmente, aspectos, se tornara memora- I T d' t' t' d :I P.6.&à. lo .....�" '!loTO' c.,.", OS D 4 �rEL'
(., 'I

.

d
.

1
.

d H' t" R
I o 08 08 ar 1. as hveram ese�_�'

... -- J.'.� � . a.,. .il. •••

l?l, (� Jl�. gamento c(m,verü o el? ve �os anals a IS ona :\.e- i penho apreciavel, destacando"e
- Há te.upo., foi ap"ovada • lan-

dJllgt'!lCLa. para que ()� aulos b�l- publlcana Bandeirante. Hora� H,'l.illiot. Amor Fa a Felix Bati�t:�. çada em bom terreno, como ç6e

xc:!l1 a, comarca "d� ong'etll.,', a:ml antes do início da histórica as� I <?arlo8 Ag•.uez e e�e'cialmente H"'- ee� O dmbito do funcionalismo do
de ([lll () dr_ JlllZ a que, .dorme

bl'" ". 'o.'om�" Pl'menta C H k
ou sllstenje a sua senteuca "em ela, Ja se aglomerava na I O�· I 'f .

aaa oepe e, Q idéia da forma·
. .

-
.

Praça Ramos A v d d I upetacu o 01 pre.endado por çíio dum e.quadrãa de fut.bol

RITl Hoje. 4a.-feira, à9· •

ze e o ensa
I grande assilltencia.

'_'___ __

Seu. dirigentes foram e.colhido�
massa popular que aguarda,:a Hoje. "subirá à cena a comédia I O t f ed

à dedo. s"ndo !leu li. :imaro o ma;or
19,30 horas a palavra dos oradores atravez {(�enhon�ha Vitamina», do conhc'-l S mor os e erl· O� I po�sivel, pOl'Q ef.. ,,�o econêmico,

A pedido: Senões das moças dos altos falantes instalados pi.do eGcrltor Bastos Tigre. Dade CJ; •

.) Ate «guarda-esportes de hom",,»
Fred A5��:a:ilh�i�!::iC�fgers na

no edifício. Interiormente o
valor deJ'ta peça. tudo faz c�·tir

II da defesa celv.rl havia!
•

t d"
-

' que o Teatro Alvaro de Carvalho " _ Cla'ro e.tá que ó. mci. noVOI

ALEGRE OIVORCIAO.A. ra IClOnal teatro de Sao Pau- .eja pequeno na noite de hoji', I d
e a meno. influente., iom ficando

Linda. mu.icas e belas canções .. , 10, achava-se superlotado des- para acomodar Q grande .:ll.i.tê,,- 08 riDa de lodo, como aconteceu a. l�el
Uma comédia lem par. de a plateia aJté à última das cia que ali estará presente, L )" i' ' • " •

L."nge,
.

Impr6prio até 14 ano. fileiras do anfiteatro pelas p
_

d d
. GH;;Ó r es, O ;��;t\"f:�� �l�:;�- �ju.tad�lJ ode planos; veio à tono �

No programa: t t d roprle � e
' , .

c. c " ,G ormaçao a. e.tatutol. Foi. _'__/
Filme Jornal. DFB cen enas e cen enas e repre- u SIr ,fames Crngg, declarou ontem, que o 10el e.trl·lou D··gi..J

4 ':

t t d
.

" 438 I
• 111 n ..o·.e I)

PreçOll Cr$ 2.40, 1.80 e 1.20 s'en an es O operanado, asso- Vende se um� bô' ,nos c\)m�u�s, que • mem)ros_da um dos dirigente 3le solicitou' «Já
ciacões de classe e pessoas dp . ." com, a cas'�'I' �ef.esa CIVIl, foram Jl10�'t0S. e t)57 que para outros Cal' o

- .. f '

,

, ,. ,.

�

I SItuada em Blguassu (Mor:'l) �e.�I.dos, eom res111:tac!()s. da ação e.colhido. podem nomfJ I.nuo. u�
to�as a�,c�tegoIl�S SOCIaIS, que da Bina). Tratar no local com !1l:1!111.,ga.o 768 nutros memhros da

ItutudOS»?!
1121' me «e.

n.�l aconeram aflm de pres{;n- d. Maria Fl'ancisca Marque� i defesa, !ol'�m mOI';tos por out:'as Se dúvida houver quento o. .

Clar os 'trabalhos do grande 4 1'! c.ausas, e :>.633 estiveram hospIta- raeidode do fo.to o ar A �e
Iv. I hzados C' . rl·muQ

congresso e evar .() seu apô:D
. . o.b�al oi ••tá paro. eClltlfirmá lo.

e solidariedade. A sessão foi
abenta pelo presidente da me

s.a, sr, Ckilo Júnior, que deu a

palavra ao sr, otávio Lopes
Castelo Branco, prefeito ôe
Limeira, que pronunciou irn

trocado p01�ta11Jte discurso, tendo, ao

finalizar, apresentado os no�
mes dos dirigentes do Parltido
Social Democrático, que foram
aclamados por unanimJclade,

elogiosas
de em Recife, a seguinte men- xíma e coragem excepcional.
sagem: Não há dúvida de que as ope-

- "Desejo expressar a V. rações de maior importância
excia. e às Fôrças Aéreas Bra- da FEB toram fatores decísí
sílerras, os meus sinceros agTa-1 vos na elímínação do inimigo
decimentos pela sua coopera- i do Atlântico Sul. Desejo apre
ção com a Fôrça Aérea Naval' sentar a v. exeia. os meus sín
Norte-Americana contra o íní- ceros parabens pela excelência
migo. Vôos frequentes, prolon- da FEB e os meus votos cor

gados e perigosos, realizados díaís para a contínuacão dos
pela FEB exigiram perícia má- seus êxitos.

'

"

a F. A. B.

.l,

LONDRES, 6 (U. P.) O SR. CLEMENT ATTLEE� RESPONDENDO AOS ATAQUES DE CHURCHILL À POLITICA TRABA·

LHISTA, SALIENTOU QUE CHURCHILJ�, DIRIGENTE nA NAÇÃO EM GUERRA, É MUITO DIFERENTE DE CHURCHILL,
DIRIGENTE DO PARTIDO CONSERVAnOR. O SR. ArfTtEE CRITI.COU ACERBA�IIENTE o PREMIER, DESTACANDO QUE,
NA OPINIÃO DOS TRABALHISTAS, É NECESSÁRIA A COMPLETA COLABORAÇlO DA GRÃ-BRETANHA, ESTADOS UNI.

DOS E RúSSIA À MANUTENÇÃO DA PAZ MUNDIAL.
---------,

!Florianópolis 6 de Junho de !945

:a8.-feira, no Ritz e Roxy, Loreta
"toung e Diana Sarrymore em:

I\r4AZQNfoS DOS ARf;S

FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS ,

ESPINHAS ETC.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


