
base para pla 'adot�s
S. PAULO, 16 (E.) -- VAI SER CONSTRUíDA EM BRAZ CUBAS, NA CENTRAL DO BRASIL, A MAIOR BASE PARA PLA
NADORES DA AMÉRICA DO SUL. O TERRENO JÁ FOI DESAPROPRIADO E FICARÁ PERTENCENDO AO AÉRO CLUBE DE

'MOGí DAS CRUZES.
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•
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IfOI CAPTURADO 'VON RIBBENTROPP

O Com o Segundo Exército Brítâníco, 16 (U. P.) - Segun
do revelou aos jornalistas um oficial britânico, o ex-ministro
von Ribbentropp chegou a Hamburgo a 30 de abril, e procurou
abrigo na residência dum negociante de vinhos que já fôra seu

amigo. Como se sabe, o próprio ministro do Exterior nazista
foi vendedor de champanhe, antes de fazer-se diplomata. Mas
o amigo não quiz recebê-lo; e então Ribbentropp registrou-se
como hóspede duma pensão. Êle próprio declarou aos seus

H. 9399 bCaJI.Ptorbes't�u� esperat:va manterl-se dOCUltO atél que a oPinlião _pú
ica ritamca se rvesse aca ma o, em re açao aos a ernaes,

para que pudesse submeter-se a um julgamento justo. Em seu

INa-o se pode acusar a França �,���� ���a: :;���t�:�a�h��;�h��,nt�l�trau:a�:I�ee;:���o�t:��
I mery e a terceIra a Anthony Eden.

I

O t d ---·---·-1-Nova Iorque, 16 (U. P.) - pac o os generais nazIs asDe Milton, no Estado de Pen- PARIS, 16 (U. P.) - No curso de acalorado debate sô-

sílvânia, informam que se re-I bre a questão levantina, na Assembléia Consultiva, o ministro RIO, 16 (A. N.) - Somente agora com a chegada do prt-
gístou grave desastre com o

I
do Exterior, sr. Bidault, acusou a Inglaterra de "exceder-se em melro destacamento de recursos da FEB, é que se conhece um

rápido da estrada de ferro de suas prerrogativas". E declarou que não se pode acusar a Fran- detalhe interessantíssimo e inédito. ° comandante da dívísão
Pensilvânia, que corria em

di-I ça de agressora da Síria, dizendo que "a atmosféra estava tur- nazista, que se rendeu aos brasileiros na Itália, pediu permis-
reção a Búfalo. O trem cho-

di' h I d d " são para se entregar só depois que todos os seus soldados tos-
eou-se com. os vagões descarrí- va a pe as notícias que não tin am re ação com a' ver a e e

d b d sem desmobilizados. ° general nazista desapareceu e somente
lados dum cargueiro, e seis que "a França não respon erá às ressonantes trom etas e dias depois foi que se entregou. Nessa ocasião declarou: Só me
carros saltaram dos trilhos. outras nações, com igual escândalo". Acrescentou o sr. Bidault apresentei agora porque acabo de saber que o führer morreu.
Até ag-ora foram retirados de- que, em 1941, foi dada ai Síria, em nome do general De Gaulle, Eu havia firmado com Hitler um pacto de honra. 'I'anto eu
zesseís mortos dos escombros, I garantia sôbre a sua liberdade e independência, e a França se como todos os generais nazistas, Segundo êsse pacto, lutaria-
e, pelo menos, uma dúzia de I t t t 'I' J'
feridos. mantem leal à sua promessa e não será, por isso, discutida a mos, cus asse o que cus asse, enquan o e e VIvesse. amais nos

.

independência da Síria. Concluiu afirmando que "a França não renderiamos senão com a sua própria monte".

COMPRAM-SE I reforçou suas tropas no Levante mas, a:penas, realizou transfe-
Exemplares de ..O Eetedo»,

'I rências", sendo que "êstes movimentos de 'tropas não estavam
dos dias 14 e 15 de maio p.p., condicionadas a nenhum acêrdo inter-aliado em relação à
compram se nesta redação. \

Pagam.se bem. guerra".
----------------------------------------------------

Demitidos por usar bigode ! �ão será
Esteve na redação do "Diário de Notícias", do Rio de Ja

neiro, um ex-funcionário do Presídio do Distrito Federal, para, . It dem nome dos extranumerários diaristas daquela casa,; demit�- a e tia odos no dia 12 de abril do corremte ano por motivo de usar bí- .
)

.

gode ", fazer um apêlo a quem de direito no sentido de serem
.

os mesmos reintegrados nas suas funções. Alega o reclamante

que a inovação de "abaixo o bigode" foi instituida pelo atual

diretor do Presídio. Alega, mais, que, oito dias após a demis

são, endereçaram os prejudicados um apêlo ao ministro da

Justiça, apêlo êste que, até esta data, não foi atendido.

o MAIS A.NTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Prcprletarlo e Diretor·Gerente MOACYR IGUATEMY DA SllVEUA

Ano XXXI , Florianópolis-Sábado, 16 de Junho de 1945

tlrave desastre
ferroviário

Têm os piores
s. PAULO, 16 (E.) - Os funcionários postais e telegráfi

cos que servem nesta capital iniciam um movimento destina
do a reunir todos os seus companheiros do Brasil em tôrno de
uma reivindicação da classe por ampla e justa melhoria de sa

lários. Como se sabe, são êsses os funcionários da União que
piores vencimentos têm.

ordenados

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

OkinawaComeça
Guam, 16 (U, P.) - Come- atirar, que levarei meus com

ça a derrota japonesa em Oki-: panheiros". E, em seguida,
Rio, 16 (A. N.) _ O profes- nawa. O general Pedro Del: saíu da trincheira com mais

SOl' Sampaio Doria, que rece- V�l.e,_ comandante d� primeira: o�t? call2aradas. Quanto aos

beu o encargo de elaborar �lV�S� norte-americana de CI:'IS, estão-se pa�sando aos

instruções sôbre os Partidos ruzííeíros, declarou textual-Imilhares para as Iínhas norte

Políticos, em palestra com a I mente: "Acabamos de. c�eg�r I a!llerica�as, atendendo ao con

reportagem, esclareceu que fo-I �o?d.e se rompe a resístêncía

I
vite .dos u;-nques que sabem fa

ram respeitadas tôdas as diS-1 irurmga. .

lar ]apones, e que os chamam

posições contidas na lei, sendo Outros de�pachos dizem que atravez de. alto-falantes mon

apenas dada forma à sua aplí-: os �ldados Japoneses, rendem-I ta_dOS em jeeps. �o entanto,
cação. Assim, não se confirma 1 s� as dezenas, o que e aconte- nao falt�m tambe� exell_lplos
a notícia de que seria alterado CImento sem precedentes, .em de fanatismo, e muitos JaP9-
o número de 10 mil eleitores: toda a guerra do Pacífico. neses foram mortos pelos pro
para a constítuícão dos parti- Num setor, um soldado nipão prios companheiros, quando
dos.

'

gritou em inglês: "Parem de tentavam entregar-se.

a derrota em

Que tal das casemiras 1o preço
RIO, 16 (E.) -- Como. já foi noticiado, a Comisão Execu

tíva Textil assumiu compromissos para o tonnecímenjo em

zrande escala, de tecidos brasileiros à UNRRA e à França,
�mo um poderoso auxílio do Brasil à obra de reconstrução da

Europa de wpós-guerra. A propósito, o sr. Guilherme da Silvei

ra Filho, presidente da C· E. T. fez declarações à imprensa,
afirmando que não serão majorados os preços dos tecidos,
apesar daqueles compromissos, e do aumento de. sa:ári�s que
acaba de ser concedido aos trabalhadores da Indústria de

fiação.

Será em Berlim o preço do calçado não subirá
Londres, 16 (U. P.) - A SÃO PAULO, 16 (A. N.) - Em declarações a um vesper-

conferência dos "três grandes" tino, o sr. Antônio Devisate, presidente do Sindicato das In-
• • • deverá realizar-se em Berlim. I dústrías de Calçado, disse que não haverá aumento de preços

SÃO PAUULO, 16 (E.) - Além de outros artigos cogita- Esta revelação vem de ser tei- do produto e que todos os industriais dêsse ramo estão díspos
se aumentar também o preço da casemira - o que vem desper-. ta pelo major Clement Attlee, tos a cooperar com o povo e com as autor idades IIlO sentido de
tando grande ínterêsse, -- em virtude de haver a Federação

I
em sua carta � Church�ll, aceí- �vitar no�vas crises que as majorações dos gêneros necessários

das indústrias assezurado que tal não sucederia. tando o convite que' este lhe provocarao.
___________0________ dirigiu para participar das ----------------------------------

Contra a alta do leite conversações. VINTE BOIS EM PLENA CIDADE
Terremoto Em Belo Horizonte, numa destas últimas noites, vmte,

FORTALEZA, 16 (A. N.) -- Reuniu-se a Comissão Muni- bois causaram pânico na cidade; ferindo várias pessoas, após
cipal de Preços, afim de resolver o caso do leite. Acre_5lita-se . . fugirem de um vagão da Central do Brasil, cuja porta conse-

que seja mantido o ponto de vista anterior, qual o de nao per- LIma, 15 (U. P.) - VIOlento
guírarn romper. Foram chifrados um soldado, uma senhora e

mitír nenhuma espécie de aumento, máu grado as insistentes, e prolongado tremor de t�rra um eletricista.
reclamações dos chamados "produtores de leite '.', isto é, os acompa�hado, d� forte ruído,

grandes propríetários de estábulos. abalou, as pnmeI:'as horas da

madrugada, a capital peruana.

bondes I�'�ora-se se houve danos ou
, VItimas.

derrota alemã

Bomba brasileira de profundidade
Pelo Almirante Américo Vieira de Melo, Chefe do Estado

Maior da Armada, foi consignado o. seguinte elogio: "Com sa

tisfação elogio os Capitães de corveta Adalberto de Barros Nu
nes e Frederico Guilherme Oliveira Sampaio, o primeiro por
ter idealizado e i:niciado os estudos de construcão da bomba de
profundidade, modêlo brasileiro BB-rII, e o segundo, por ha
ver, ao assumir posteriormente a direção dos serviços, introdu
zido melhoramentos úteis no aparêlho de disparo da mesma
bomba. As experiêndas finais foram coroadas de êxito e o tipo
de bomba, oficialmente aprovado

Guarda-chuvas dentro dos
CAMPOS, 16 (D. N.) - ° IPOVO vem reclamando, inútil- Aumentado o pi e"omente, contra o péssimo estado em que se encontram os bon-. . \I

.des desta cidade. Os veículos, que mais parecem peças de mu- I dos l·oroa·ls.

seu continuam em tráfego, em lamentáveis condições, com os '

.tet�s inJteir:t�ente esburacados
..
por isso, quando chove, é es-

,8. Paulo 16 (E.) __ A partir
.petáeulo CUrIOSO ver os pas�agelros de guarda-chuvas abertos

do dia 15 'do corrente, os ves-
dentro dos bDndes, para se· lIvrarem das goteIras. pertinos e matutinos de São

•1, Desastre de" B Paulo aumentaram de 10 cen-

aVlaçao em aurU;tav��_os_�eu�reços. _

I Pouco antes das 11 horas do dia doze do corrente, verifi- 50 -I C ·180"cou-se um desastre de aviação, na cidade paulista. de Baurú, mi r ,,8S
perecendo os seus dois trípulantes. Os falecidos eram o S110-, Londres, 15 (B. N. S.) - ° Marechal de campo, "Sir" Bernard Montgomery, falan
oücíal Odilon Cerqueira Braga e Clóvis Mercher, êste último, I Nestes breves dias, 50 mil cri- do recentemente em Rottenburg, disse que a Alemanha perdeu
aluno da Escola d.e Planadores; ° avião caíu ao .solo de uma

I a.
nças inglesas .regressarão a a guerra, devido a.

trêS.
êrros: 10 -

.ent.rar
em guerra contra a

altura aproximada de 100 metros, quando o piloto executava seus lares, sob o contrôle orí- Rússia. 2° - Arrastar os Estados Unidos à guerra. 3° - Travar
fl,-Cfob&Qh"i, cial. a batalha da Alemanha a oéste do Reno.

-.

"',, I," .. -! I��' • '- ---'

�

Causas da
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lONDRES, 15 cs, H. 1.) -- SEGUNDO DESPACHO DE HAIA�, O DR. THEODOOR
PH�LIP TROMP, MINISTRO DAS OBRAS PúBLICAS DA HOLANDA,) DECLA
ROU À IMPRENSA QUE ESTUDA O EMPREGO DOS NAZISTAS HOLANDESES
E OUTR.OS COLABORACIONISTAS PARA RESTAU R AS REGiÕES DEVASTA-

DAS DA HOLANDA.

Em �)r('>ga-se com vantagempa
ra com oiíter as írregutartdaães
das funçõefi1 periódicas du 8�
uhcras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-�EDATINA, pela sus

aviadores comerciais brttãní- ra. Cada rota em que se ope- de Miguel Rodrigues de
I

FLUXO-SEDATINA eOCfll'\fra-8·e
cos esãto trabalhando rápida- rou durante a guerra está com- Sousa em toda parte.
mente para �igar Londres, pe- pletarnente equipada para cn:n-1J Angelina, Município !
lo ar, com todas as panes do correr com todos os requisitos' de S. José

• ----------------.----....--

mundo" .- observa o "'!'imu;", técnicos e administrativos rios
I

(Viagens diretas ou via ! I' OS alema-es deUem campre·end·e·r !'acrescentando: "O novo :::1."1'- vôos de longa distância. O fa- , ",
viço, que será mantido entre to dos aviões britânicos não

S. Pedro)

Ia Grã-Bretanha e a Austrália, sõmonto voaram regularmen- IDEAL PARA REPOiSO LONDRES, 15 (BNS) - o. Marechal Montgomery, dírt-

semanalmente, já está em ati- te, mas tambem estabelecem Não se aceitam hóspedes gindo-se pelo rádio ao povo alemão, explicou a razão das or-

vidade e o primeiro "Lancas- "recorda" ao lonzo das linhas portadores de molestias I
deus dadas para a não confraternização das tropas aliadas oeí-

triano" britânico já fez sua já existentes den�nstra a efi- contagiosas dentais, pois os aliados consideram o povo alemão responsá-
viagem através da mais longa ciência de organização do pes-

vel pelas duas guerr�s lmm�iais. Detalhou a posíçâo que to-

rota aérea do 11l.uudo, num vôo soaI dos aeródromos e o conhe-l I marao os soldados aliados, diante "do povo alemac, e os sofri-

de 4fl horas. Na mesma sema- cimento especializado e a ex- MACllADO & ClA. I n_:entos p�r .que 10 ll1und? teve �e ,passar, por culpa da agres-
n a "Mosquitos" britânicos periência pessoa] de que dis- _ _

sao germaruca, .e concluíu, pedindo, que sua mensagem fQsse
,

I
- . �qÉiDClas e Reprellentaço•• em Ge..ru l'd Iílh d 1

-
. .l rl

.

estabeleceram um recorde vo- poe o corpo de aviadores das I Matriz: F'lori�nópoli.
1 a a?s 1 os os a emaes, para que, compreennen o-a, nun-

amdo da Grã-Bretanha à India linhas aéreas britânicas, para' Rua João Pinto, n. B ca mais desencadeassem guerras

em1:3 horas cobrindo nesse es- o futuro e no presente". C?ixa Po.ta.l. 37
, Fll�al: Cre.ClÚma

paço de tempo a rota de 4.600 APENAS Cr$ 300 Rua Floriano Peixoto, ./n {EdH.
milhas. Esses vôos notáveis Com essa ínfima qu�ntia Voc(o f'róprio).-TelegralT\a.: ·PRIMUS�

constituem apenas parte de mi- está auxiliando o seu Ilró"imo. �qenie. no. principal. municip;Q'

Ihares de OIperações de trans- Contribua para a Caixa de Esmolas do E8todo

porte; exeoutadas por tripula-
'lOS Indil!'entes de l!')orÍanópolis.

ções briânicas, em aparelhos
também br itân ícos. Durante
cada dia de 1944, os aviões de

transporte britânicos voaram

o equivalente de duas vezes a

volta do mundo. A experiência
e a técnica adquida nessas ope
rações de tempo de guerra con

tam-se as vantagens que todas
as linhas aéreas britânicas le-

Clínica Geral d-e Adulto.
Doença. doa crianças

Laborat6rio de Análi.e.
clínica•.

Ccn.ultório: rua Felipe Seh-
midt. 21 [altol da Casa Po- A(;tmClU • .u�DG1u em todo o �tór1o uotODal. - ltacw-.l IID

foiIO]. dai 1030 á. 12 e da. OMlA'UAl.� da ",..-..ria lIIIe pMoo1p&l11 ClIded.eI dia .�.�

IS à. 18 h.o • ür1Ca.

� I .. II!!8_--� RelidÉincia: rua Vilc. de Ouro AGJ!lNT1II EM FLORIANÓPOLIS

I
Preto, 64. C AMP O 8 L O B Q A. o r s. - Raa F�Hp'e &lh.......t,. IL •

VendFeOn_es: e760
(manual] Caixa Postal Il. 'f\ - TeleloJI� 1.881 - End. T01esr· ·��A"

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITA.'[.!.l, llLUME-
NAU, �RUSQUE, LAGES E RIO 00 SUL

.

u'a máquina de
"'______ • .-----,,--.--------.-_-

escrever ROY'Jl.
�� �� �_...--� ••• ,.__�_.9V__& •• "..-.

I Vêr e tratar à rua Alrnirar- te ,IAlvim.14 5v-alt.

3[ Construcâo Naval
Bungôlow
Vende se o da rua Quintino I

Bocaiuv a, 622, Estreito, que
dispõe de todo conforto. 3

quartos, banheiro. pias, bôa
àgua, Tratar no local .

..------------......--..----�-�-��.�........

- __

- CM

Clínico�
'1,\�tSO(lq�J'" Laboraiório

� �:�. -

t=:=
. � RUA JOAO PINTOi 25 - Fone: 1448

r:.N '

:r:::J

E, _ �_._
cn (em frente ao Tesouro' de Estado

RnRTOnO PRTOWGlCnS Florianópolis

1llaiJ !

l1li••

. \

I Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. (la Costa Avila

Exame de sangue. Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame' de fézes,

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
........I ��

I
Frutíferas e Ornamentais.

IPeçam Catálogo ilustrado.

t'
LEOPOLDO SEIDEL

Corupá.
----------------�---

10 v. ·6

o MElHOR V(RMiFUGO
OE fFEllO SEGURO
f INOHNS:VO AS

C�'AHÇAS é

,

FILHA I MAE , A\'0 I
-

Todas devem usar, a

UI!J:l.mt.mi I il!1.··
(OU REGULADOR V-iEIRA;.

A MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

r-�. �ÕMPÃNiiIÃ�-"m;ç;õ; "illi:"-
Fadada em 1870 - Séde: B A f A
INCENDIOS )i: TI1ANSPOR1'E!;

f

MUDAS
Dr. Artur Pereira'

e Oliveira

eur.. 40 balanço ele 111":
Capital e reservu _ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crf
Responsabilldadea _ • . . . . . .. . . .. .. . . . .. .. . . • . Cr$
Receita ............•..... . . . . . . .. . _ , l..'r$

Cr$
Crf
crt

7.4.617.�ISJlQ
3.tt18AOí. 7ãfy,�7

84.lu6:216illo,
129:$'20.006.90::
86.829.l!I98,lJo

76.7&6.401.a66,�

1 .. ,

IATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

Ativo .............................•.... _ .•...•..

S'.nlstroe pagos noe lHt!moe 10 ano. . _ .•.. - •. - - .....

Responsa.btlid.adee .•..••.. _ ... _ . _ ... - - •.•.•... o ••••

DIRETO.R.E8: - Dr. PII.mtIlo Ci'IDtn J'rú'e doe� Dr.�
d. 8A • An1II1o�

..

No «Estaleiro Scavolle. na L�.gu".,
precisam.se carpinteiros para

constru�ão naval.
.

Sedas, Ccsemíros e Lã-s

CASA $••". a(OSA
ORLANDO SOL:\ RPELL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna'
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scarpellí» --- Florianópolis
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o ESTADO- Sábado, ti d. junho d. '941 3

LIRA TENIS Cl�UBE-Dia 23, sábado-Tradicional {(Festa Joanina» à moda
caipira, Distribuição de prêmios a blocos, moças e rapazes. Pinhão, queimada, etc ..

Reserva de mesa, na Joalheria Morilz. COAI início no dia 18 ..

Sérias ocurrências
Rio, 14 (E.) É lamentável

que se procure ludibriar ele
mentos ignorantes em "yach
ting", apresentando-lhes cer

tames sem nenhuma expres
são técnica como certames in
ternacionais e até eliminató
rias para um Campeonato
Mundial.
� F�eferimo-nos à primeira re

gata da classe "star", realiza
da sábado último, sob o patro
cinio do Iate Clube do Rio de
Janeiro, e que se distinguiu
ipor uma desorganização ja
mais vista. Foram tantas as

irregularidades, que o próprio
presidente da Confederação
Brasileira de Vela e Motor, na
qualidade de concorrente, pe
diu a anulação da prova num

longo e documentado ofício,
endereçado aos dirigentes da
flotilha daquela classe.
O fato é tanto mais lamen

tável, quando se sabe que e

a devolução dos veículos roubados E;�t�a���:.: °c";."r�:i��
.

: . LONDRES, 15 (S. H. L) - Segundo despacho de Haia, à Por numerosos motivos, a re-

Comissão do Govêrno Civil holandês foram apresentadas re- gata realizada é possível de

clamações no sentido da devolução das bicicletas, motocicletas anulação. Um deles é o de não
e automóveis que os alemães' "requisitaram" na Holanda. Cal possuirem os iates concorren

cula-se que dessa forma talvez possam ser recuperados quinze tes e certificado de medicão. A
mil veículos e mais sessenta mil motocicletas e bicicletas. A regra internacional n. 3� esta

petição apoia-se nas difculdades de transporte criadas peles belece taxativamente: "Todo
danos de guerra, demolições e saques efetuados pelos alemães. iate que participar de uma re

!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiii_' gata para determinada classe
internacional deverá possuir

de bons 'um certificado de medição,

PRECISA �E. MENSORES exceto quando houver regula-
, -;:) .• D E S E N H 1STA 'plentação � resReito, pela en-

b Ih áf' (1
.

t
-

I
. tídade nacional .

para tra a o topogr lCO p nrurne rIa e a time-
A

,.

C f d
-

.

) t-'d d P b propna on e eraçao,trio, em ser ao e c\ a e. aga'se em.
aliás, tem poderes para ímpe-

Resposta por carta para «CIA. DE TERRAS NORTE dir tais regatas irregulares,
DO PARANA'». _ Caixa Postal, 16 - LONDRINA pois a mesma regra n. 3 esta-

Estado do Paraná _ tue: "Qualquer entidade na-
cional poderá exigir. que os

iates pertencentes aos nacio
nais daquele país, quando na

vegarem em suas águas, te
nham um certificado expedido
pela mesma".
Como se vê estão ameaça

dos os próximos certames da
classe "star".

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Tése. e Memorais
Doublés e tricromiall

Revis�al - Avul.os - Caixa••
Eltojos, etc.

Trabalho. Comerciai.
Impra'àsão a côres

'Composição de livros e

Jornail

Aceita encomendas pa.ra o interior do Estado

Rua Tiradentes n", 10 --- Florianópolis ._- Santa Catarina

Repatriação de 1�O mil holandeses
ESTOCOLMO (via aérea) -_ Segundo notícias publicadas

pela imprensa de Estocolmo, nada menos de 100.000 suditos
holandeses, que foram libertados Ipelos russos na Polônia, serão
repaariados através da Suécia, onde lhes será dado abrrgo, até
que ais condições na Holanda sejam tais, que êles possam ser

enviados sem rísoos para o seu país natal, Êstes refugiados
são, em sua maioria, judeus holandeses, que foram levados
para, a Polônia, pelos alemães, para trabalhos forçados. Devi
do a seu elevado número, será necessário que êstes refugiados
vivam em acampamentos durante sua estada ma Suécia.

10 v_I

Reconstrução
de pontes
Amsterdão, 15 - (S. r. H.)

- Segundo despacho de Ein- COMPRA f

dhoven, a emissora "Holanda VENDE
Ressurrecta" informou a inau- •

guração oficial de duas pontes IdiGma. por

permanentes sôbre o rio Yssel, tuhgulÉl··f ellPAa.
d n o rance.

nos mesmos lugares on e
. a�-I

I' I I" indU!., etc.
'

teriormente as po:ctes pnml-
.

.

.._ _ _

tivaf' haviam sido destruidas, I Romance: Poes�a.' RehglC�.o,.AvIaçao
MatemátIca, fIslca, QUlmIca, Geo

durante a guerra· logia, Mineralogia, Engenhc;uia cio

vil, militar e naval, 'Carpintaria,
Dellenho, Saneamento, \ Metalurgia
i:letricidade; Rádio, Máquina., M,,·
tore., Hidráulica, Alvenaria, Agrl
Qultura, Veterinária. Contabilidad ..

Dicionário.. etc. etc.

NOVOS e
USADOS

No golfo' de Sião
Cimberra, 15 (U. P.) - Num

ataque realiz8Jdo contra o an

coradouro naval, Saltahib, no

golfo de Sião, a Fôrça Aérea
Australiana destruiu um sub
marino de 2 mii toneladas, um
estaleiro e um grande navio
mercante.

i

I
LOTES DE TERREN\� I
Na "Vila Laporta". vendem-se ót;i" ;

mos lotell de terreno. Tratar co_:n J
o sr, Campolino Alves.

"

o Est��!.i� D�'icm��,��:.�;���_1
Porto Alegre, 14 (E.) _ Segui- veira Santos, 2° secretário, recebe

rá para o Hio de Janeiro, o sr.
mos um ofício comunicando haver

Anerson Correia de Olivei.ra, com
sido eleita e empossada a 6 do cor

o <iIüúito d'e tratar, junto à colônia rente a nova diretoria do Demo

gancha, da! melhor maneira de 01'-
crala Clube Sociedade Recreativa,

ganizur uma campanha na capital para reger, os destipos c1a�[uele. Clll-I VENDA SOB RECEITA MEDICA
da República, af'im de dotar Por- he no período SOCial 19·Jb-1946.

ai1'0 Alegre de UIll ,estado municipal. qual ficou assim constítuida: Pre-
�_�::::;:"'.....':::"�,"'ft-"'V'."",-=:"",

��l���rJá's��fI�:�I;l a�W�nt�17J� �:��� �i�ee;�;I�I���honHei!� W����k�o�i��
I Vid&a� SOCI-ai

�"

capital, estando assegurado o au- Santos; Vice-Presidente - Aldo Ii

xílio da Prefei.tura, enquanto Fernandes; 1° Secretário -_ Firmi-I
agnarda-se igual determinação por

no Feijó; 2° Secretário _ \Valdil'l
parte do Govêrno do Estado, de Oliveira Santos; 1° Tesoureiro' ANIVEBSARI08

- Antônio Miroski; 2° Tesoureiro i Faz anos hoje o sr , João Aure-
- Osmar Elói Meira; Orador - Iienc de Allsiz, alto funcionário da
dr. José da Luz Fontes. Diretoria D. R. C. T.
do Conselho Fiscal: José Vaz So-j •

brinho, Políbio Napoleão Venera, I Decorre hoje o natalício da ara.
Dionísio Damian i. Diretoria de Sin-! d, Celina W. Silva.
rlicância : Alvaro Alves, Nevlor ]\[(._/ '"

1�, Patrício Freitas. Fiscais d� S�- Hoje faz anos o jovem Antôniolao: Is:.l!c:. �amos, Artur da �llvel-, Boabaid.
ra, Apolônio H. Gonzaga. Diretor I •
Artístico: Mário Schmidt. Diretor I _ •

de Sede: Eduardo Rosa. I
A menIna. Irene. Hlho do sr. Ma·

Somos gratos à gentileza da co- no?l de FreItas Cardoso, faz anos

munícação e formulamos votos de hoje.
lima feliz gestão.

Molar para máquina
de costura

Vende· se um, em perfeito es

tado_ Vêr e tratar na Agêncie
de Jamais de Artur Beck

10v-4

Confecções
de

Gravátas
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLIS

Notícias políticas
Rio. 15 (A. N;\ - o Interventor

NerÉlu Ramos chegou a esta capi
tal após interromper a viagem em

S Paulo. para homenagear o com.

panheiro de viagem falecido rm

quela capital logo depois do desem
barque. O sr, NerÉlu Ramos esteve
na séde do Partido Social Demo
crático acompanhado do sr. Jcu
quim Ramal. representante do se

tor . estadual junto o Diretoria
Central, tendo palestrado com o

Gol. Dutra, vilitando, mais tarde,
o ministro da Justiça. O dr. NerÉlu
Ramos declarou aos j ornais que a

arregimentação política feita no

seu Estado le vinha coroando do
maior Élxito. conforme demonstra'
ção realizada na convenção de FIo
rianópolill, que reuniu nas fileiras
do Partido Social Democrático vo

lares políticos representativos de
todas ali closses sociais do Estado.
N. pale.tra mantida com o Gal.
Dutra da séde do Part.ido Social
Democrático o interventor de San'
ta Catarina relatou circunstancia
damente a situação promissora do
ambiente político do seu Estado,
afirmando que a candidatura do
ministro da guerra lIerá sufragada
POr grande maioria do eleitorado.

Rio. 15 (A. N.) - A escolha em

organização das chapas. para a

Câmai'a dos Deputcdos e Conselho
Federal, poderá ser feita até ali

veliperal da eleição. uma vez que
a lei eleitoral não criou pare êsses
mandates inegibilidades especia.is.
Naturalmente os partidos. por con
veniência pr6pria e para efeitoll de
propaganda. lançarão seus candi
datos com antecedÉlncia de dois ou

trÉls me.es, i.to é, aí por outubro
ou novembro. Ha, também, a ques
tão do registro para atender, pois
a lei eleitoral estipula prazo para
Élllse fim.

Rio. 15 (A.N.) 00 Finda a reunião,
hoje, do Supremo Tribunal Elei
toro l, o minist'ro José Linhares,
abordado pelos jornalistas, declu
rou que estava satisfeito com o

trabalho que vinha sendo realizado.
Em dias da semana fôra conse

guida a organização completa da
Justiça Eleitoral em todo o país.
Perguntaram os jornalistas se s.

excia. estaria recebendo consultas,
respondendo o ministro que ({até
agora nada houve».

•

O sr. Demerval Cordeiro, capitão
da F. P. E .• faz hoje anos.

*
Amanhã festeja seu natalício o

sr. pro E. Fernandino Caldeira de
Andrade, reaiderrte em Curitiba.

..

Decorre amanhã o aniverllário da
Ira. Alice Gonzaga Pehelli.

...

O IIr. João Boião, ativo agente
comercial, faz anos amanhã.

;r,

Completa 3 anal amanhã a me

nina Marilene ilevaerd.
•

Amanhã faz anos a srita. Célia
Coutinho de Azevedo.

.

.

A menina Dóris Maria Momm
de Azevedo faz amanhã 10 anos.

Fuem .noe hoje •
sr. Ney Calltilhos França;
sra. Alice Porto de Melo.

Fazem anos amanhã:
dr. Aristêu SchieEler;
sra. Olga Setúbal Barcelos;
sra. Zulmira Sou lia ;
srita. Aurora Aquino;
Ir. Darcí Sousa;
sr , Manoel Motta Ellpezim.

flaJante9'
Procedente dó Rio, acha-se entre

n6s o sr, I' tenente Fortunato
Ferraz Gominho, que vem servir
novamente no 14' B. C .

Acha·se em Fpoli.. o sr. Sotto
Escurinho, viajante do alto ataca
do de tecidos do Rio e ex prcfíasío
nal do Futeh61 Brasileiro.

Falecimentos:
O prezado sr. tenente João Car

doso, da Fôrça Policial do Estado,
que nesta semana passou pelo des
gôsto de perder sua filha srito ,

Suely, acaba de sofrer novo golpe,
com o falecimento, esta noite de
outra sua filha, a srita. Zen, .de,
cujo enterramento se fará hoc c às
17 horas, no cemitério de Itoco
rubi.

Farmacia de plantão
Estará amanhã de plantõ1 a

Farmácia. Nelson, na rua Felipe
Schmidt.

Voltam a Londres
Londres,15 (U. P.) - Já co

meçou ° re�resso das pessoas
que foram evacuadas Ipo,r moti
vo de segurança, desta capital.
,O número de adultos, que de-
verá regressar a Londres, se-

I gundo
o censo o,rganizado ofi

cialmente, 'uão excederá a 40
mil.

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con
fecções

o
"DISTINTA" e RIVET_ Possue um grande sortlmen"to de casemiras. riscados. brins

bons e baratos, algo.dões, morins e aviamentos
pOl'a alfai'l.tes, que recebe diretamente das

Snrll. Comerciatlt.a do interior no sentido de lhe fazerem uma
Florianópolis, FILIAIS em Blumenau e Lajes.

melhore. fábricas. A Caso
•A CAPITAL" chorn'l a atenção doa

visita cintes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

I ,

'�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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7F-'� Amsterdão, 15 (8. L H.) -

. ('�'::l,' Segundo despacho de Manilha,
._.::--- �- J. d Sh 1__ .: o coman ante adwe 1, co-
-::_-'" mandante de um submarino in-

ib,wAZ IA.' glês incorporado à Sétima Eto-
�".... quadra norte-amertcana, e o

Paris, 15 (8. F. 1.) - Parti- contra-almtrants James File,
rá em breve, para a América Além das dôres agudas da

chefe da flotilha de submarinosmá digestão, ha o incomodo social'
]0 Sul, uma Companhia 'I'ea- do máu hálito e da azia. Com o uso da referida trota, elogiaram a
Tal Francesa, de que fazem do saboroso cp6 Digestivo De wue- participação dos submarinos
.iarte os artistas, Jacqueline desaparecem tais vexames e as holandesas nas primeiras eta-
D 1 d 1· R dôres , pois este remedio moderno
e ubae, Ma e erue . obison, pas da guerra e ainda recente-corrige o mal no seu inicio, graças

Gisele Casadessus, José No- • sua formula moderna: Diastase mente na Pacífico, mencio-
guelra e Lucían Palca. A Com- de malte para estimular a digestão, nando-os entre aqueles que
oannía que fnncionará sob a Kaolin para proteger as mucosas

c;ontribuiram .notàvelmente pa-gastro-intestinais, Carb. de Calcio,
iireção de Jean Marchat, in- Carb. de Bismuto, Carb, de mono. ra a vitória, tanto em águas da
:lnirá em seu repertório "Le sodico para neutralisar a acidez ex-

I
Europa como do Extremo-Ori�

Misautrope "
e "Les Precíeuses

I
cessiva, que é a causa principal ente.
da azia e das contraçies gastrioas..Idícules ", bem cpmo obras do
Para livrar-se da indigestão, peçamoderno teatro francês, como

I I ----------_........_

"Antigone ct Hymense ", ";:)11- " -

ft I�I.#... Autos l-O'glase,s,sv et le Fantonê", etc. I DIGESTIVO vi ." I. �

A Companhia tenciona <-lar Londres, 15 (B. N. 8.) - O
espetáculos nas principais cí- O mercado :je conhecido Grupo "Rotes", do
dades do Brasil, Chile, Argen I Reino Unido, cujas atividades
tina e Uruguai. queijOS de A'kmar dizem respeito a automóveis e

Amsterdão, 15 (S. H. L) motores, recebeu pedido de in-
Segundo despacho de Alk- formações relativo ao forneci
maar, o mercado de queijos mento de 100 mil carros "Híl
mundialmente. fam?sos, :10 lman Minx" para um dos go-

Quer receber 6tima surpre.a? norte da Hol�nt!a,. fOI reab.el.to vernos aliados, ao mesmo tem.
que o fará feliz! e lhe será c0r,n suas cenmomas tradlclO-

po que iniciou pr€paraHvosde valioso. utilidáde! Escreva naI.s. Embora ?o�v�sse poucos

I
pa,ra fOl'necimen�� a

outr.o"
dea Soares, à Caixa Postal, 84, t se reve

I Niter6i, -- Estado do Rio. I ar IgOS, as cenmom�s .

s- 60 mil caminhões.
r tiram de grande bnlhantIsmo,

MONIl ---:N:-::-o�b-a-r-e-n-o-=l-ar--"":: com os carrilhões do medieval

K N O T edif�c�o da pasagem ex�cut�n-I DefensoraS C·IV."S'não deve faltar do anas populares naCIonaIS. ti
Londres, 15 (D. P.) - Como

Têm 42 znnas I resultado da ação inimiga, 438
� V, membros da defesa civil na 1n-
Rio, 15 (A. N.) - O Estado glaterra foram mortos e 557

do Rio de Janeiro acaba de ser feridos, afirmou o s.e,eretário
dividido em 42 ze'l').as el�itQrais, d� gw�rra, 8ir Jauws Grig�;

Indicador Médico
�..-.- .,... ......_-_._-�.-.-_-...-.-...- ........-.-..-.-.-_.._-_-.-_-.-_......-.••-_......._-'-"-'-_-'-.'w!'

DR. MARIO WENDHAUSEN
(D1plomado pela "aculdade Nac. de MedicIna da Un1'nraldad. do BraaU)

_-mterno do IierT1ç>O d. ClJn.1ca MMica do Proressor o.Taldo OU..e1n, m6d1co d"

Departamento de liladd.
ULlNICA IUIIDICA - .olMUato taten... de a41lltoa e ert...çaa. CONSULTORlO

• IUIISID:IINCIA: R.a l1'eHpe Scbm1dt ....8 - TeL 811. CONSULTAS -- Du l' U 13
I

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

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

CONSULTAS das 15 ás 17 horas.
Residência: Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIS

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
O.. Serviço. lIIe Clinica Infantil da Assistência Municipal • Bo.pl&'

de Caridade
CUNICA MmICA uE CRIANÇAS E ADULTO!

OONSUl,TóRIO: Rua Nunes Machado. 7 4Edlffcio 8. FranCÜlCo). toa_ 1.'"
COnllUltali dali 2 àll 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Sífilis do centro dI! Sa11d.

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

CONS'8LTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 4tI
RE$.: R. Joínvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD,A
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.riz - Garganta.
�iploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologta.
GO�ULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESlflENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. POLYDORO S. THIAG-O
Clfníea JlIédica em Geral

Doelifas do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rras e demais órgãos internos, de adulrtos e criamças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
C�NSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

l'tl!SI�ENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. A. SANTAELlA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina d:

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

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

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 �or8:s -:-
Residência: Rua Alvaro de Carvalho na 18 � FlonanopolIs.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sarrson, do Rio de .JaImo

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

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iâbío e céu

da bôca rendidos de nascença)
IlIIOtagoscopla. tr-aquàoscop ia, broncoscopia para retírada de corpos estranhos. et

CONSUI,TAS: das 10 às 12 e da!! 15 b 18 horaJI

Rua Nunes Machado n. 20 .;. Fone 1447
(AUSENTE)

DR. SETTE GUSMAO
CHEl''E DOS SERVIÇOR DE TTSTOU)GlA DO CENTRO DE SAúDE E 00

H()SPITAL "N"RR1W RAMOS".
Curso "e aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<Jnzaga, de São Paulo - E,x-esta
giár'lo do Instituto "Clemente Ferreira". de São .Paulo - Ex-médico interno d'

Sanatório de santos. em Campos do Jordão I

CLtNlCA GER1\L - DV\GNóSTICO PRF.('OCE 11; TRATAMENTO ESP�CIALIZAD(
DAS DOENÇAS DO. APAR1l:LHO RESPTRATORIO.

OPERACÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Dlàrlamente. das ::I às R horas. CONSULTóRIO: Rua Vttor Meireles. 18

RESIDJilNCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - l'eI. 742.

MADEIRADR. NEVES
Médico espedali,ta em DOENÇAS DOS OLHOS

Cu"" ... AV1Jrfeleoa.mento ., Longa PrAtica no RIo óe Janeiro

OUJ'fIlVI,TAI!I - Pela mlULbA: 4larlam_te lIu lO,30à.12 h., à tar-de excepto ao.
lIAbaillOOl. iii.. 1 ••10 .. 18 bor.. - CONSULTORIO: S.. .JoAcI Pblto L '1'. _"ra" -

........ 1.411 - Rea2dbela: R.. P'ree'.u..te CoIItlaho, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
llI1LUlWIA GERAL· ALTA CIRURGIA - MOM!:STIAS DJil SENHORAS - PART08

FortIlado pela Faculdade de Medicl.na da Universidade de São Paulo, ondt' to'
ABIILstente por vários anos do S€rvlç'o Clrurii!co doO Prof. Alípio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias blllares, l.ntestlnos c'elgado e grosso, tiróide. rLns

�ólltata bex4!"a útero ovários e trompas. Vari<.'OCele. hiococ:ele, VlIil"lzes ,. hérnia
, "

CONSULTAS:
d1U 2.. 6 h0ras, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Cass Paralso). Te!. 1.698

RESIDt:NCIA: Rua Esteve6 Júnior, 179; Tel. M764

Dr. Newton ORe ANTONIO

DE ARAGAO

d'Avila
Operaçõe. -- Vias Urinaria. -- Doen

�. do. inte.tino.. réto e anuI

-- Hemorroida.. Tratamento da
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

CONlult: Vitor Meire1811, 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•. e,

O ta.rde, dai 16 h.o em diantl
a..id I Vida.l Ramol, 66,

r;,.. 1067.

ClIrU'IrIa •�L OIfIIlea I 0IruIrU
,. CoraL ra.rto. • t_... Ce -.Jaoru

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
I"Iamente d.u 1. .. 17 horu. RIIIIIDU

ra.t.: ......." ..,.., .. reu ..,.

TOSSE,
5R0NQUITE
E COQUELUCHE

TOMe SEMPRe

Vida de Luiz Carlos Prestes

.o I'nElHOR DOS mELHORES
____ �IC 01'1 S, N� IIH,

(O Cavalheiro da Esperança)
por JORGE AMADO

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro. 33 - Florian6polís.

FASRICANTES,

EMPRtsAS REUtllDAS DE INliOSTRIA E COMtRCIG

ARNO S. A.
DtPHTAMEHTO: (E M B R A

CONSTRUÇOES ELETRO-MEcAMICH
MATRIZ, SAO PAULO - RUA JoH BONIFACI(!>, 2&9

TEI EFONE 3-511' - C. P. 217 �

PARANÁ - SANlA (AlARIH ....
c. O. MUELLEIt, CURITIBA - Caixa Postal, 138 - Telefono 980

DISTRIBUIDORES EM TOtOS OS ESTADOS te PAís,

Irão ii Washington
Nova Iorque, 15 (U. P.) -

Acaba de chegar a esta cidade
um grupo de oficiais brasilei
ros, chefiados pelo coronel
Fernando Saboia Bandeira de
Melo, diretor da Escola do Es
tado Maior do Exército brasi
leiro. Êsse grupo se encontra
em viagem de observação pe
las instalacões militares dos
Estados Unidos. Os oficiais
brasileiros deverão visitar,
amanhã, West Point, ruman

do, em seguida, para Washing
ton.

o PRECEITO DO DIA
TÃO NECESSÁRIO QUANTO O

CAFÉ DA MANHÃ
O banho ftio, de chuveiro, repra

lenta excelente exercício para a

�ele. Ativa' a circúlação do sangue
a proporciona uma agradável sen
'açãp de bem.estar, principalmente
;e for precedido de ginástica e

'eguido de fricção com toalha
IrOSSe e felpu da.
Diàriamente, ao levantar-.e, faça
rm pouco de vigorosa ginástica
�I:'t\ seguida. tome um banho de
:huve-iro e, ao enxugar-se, friccione
) corpo com o. toalha. SNES.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.ó na
I

II A SERVIDORA
{a maior organiza.ção no

lJênero ne.ta capital)
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Gompanhia francesa
vem ao Brasil

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

GRATISJ

Instituto Brasil-Estados Unidos
de Florianõp'olis

CONVITE
A BiretorÍa do Instituto Brasil-Estados llnid(J)!J âe

Florianópolis tem o prazer de convidar todos os seu·s asso
ciados e exmas , famílias para assistirem. no próxiz�lo dia
21, às 20 horas, em sua séde social. a um·a GonEer.nei. _elo
dr. lHenrique Stodieck, conhecido advogad<> e proie6sor
catedrático de nossa Faculdade de Direito, o qual localizar"
alguns aspectos de sua recente viagem aos Estad�s Unidos
da América do Norte.

lOs submarinos
holandeses

Quartos com entrada ,in.de
, pendente e ottma

instalação sanitária, alu!;;am·se.
Tratar na rua Vítor Meireles,
42. , 5v·4

..
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o ESTADO="Sábado. 16 de junho d. "45 5

esta de São Luiz e São João Batista
Grande,Nos dias 24 deste mês realízar-se-ão

da Igreja de .Nossa Senhora
festas populares na Pedra
de Lourdes e São Luiz

21 até
diante

VENDEM-SE10 sant� do dia Is. João Francisco Regis ;

IConfessor
Com plena razão é chamado el

te sorrto uma' das glórial da

Fran',ça. Nasceu 001 31 de janeiro de
1597 em Fontcouverte. como filho
de um rico negociante e distinto
defensor da Igreja cctôlíco- Em
Béziers onde fez seua estudai gi- I
naliais; era muito estimado por
causa de lua ap l iccçê o , sua índo
le aleqre e lua profunda devoção
mariana. Com 19 anos de idade
entrou na Companhia de Jesús.
Depcís de ter feito os estudos pres
critos dedicou-se à cura de alrQ,as
entre o povo do sul da França.
Seu amôr 0011 pobres e peccdcrea
não conhecia limites. Entre outras
instituições que deviam ajudar na

ccnaeevcçê c dos frutos de lua.

missõell populares fundou cnscs

de recolhimento para mulheres
periclitanteS ou que tinham aban
banado a vida de vício. Incansavel
era na "pregação da palavra de
Deus e nas visitai 001 pobres'
Nenhum perigo podia retê-lo quan
do le tratava da lalvação das 01-
mail. As muital dificuldades e OI

caluniai mais vía sómente elltimu
lavam leu zêlo i que achou um

fim qüando o santo entregou ao

Criador sua alma no dia 31 de
dezernbrc de 1640 na aldeiazinha
Lalouvesc. Hoje é êl. venerado em

tôda a França. Uma magnífica
igreja guarda as relíquial dêste
grande filho de st. Inácio.

•

Seja o LlDER Dft
MODA

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder

ESPECIAL
B r � n ti Y, Laconineri, Hõrquis

Fourcade.
Tratado Teórico e Prático de Di

reito Civil. última edição italiana
Colll a colaboração elos professores
Barde, Chauveau, Cheneau, H.. Col
lin, Hourquis Fourcade, Le Cour
toís e outros, contendo os seguintes
volumes:
Das Pessoas três (3) volumes).
Das Sucessões três (3) volumes).
Das Obrbgacões três (3) volu-

mes}.
'

1)0 Casamento e Hegimem Ma
Irimemial -.- 3 volumes.
Dos Contratos Aleatórícos.
Fiança e Transações um (1) vo

lume) .

Da Locução - 1 volume.
Da Sociedade do '.\fúhlO e do De

póslto - 1 volume,
Da Venda e da Permuta - 1 vo-

lume. ,

Das Doações entre Vivos e dos
Testamentos - 2 volumes.
Dos Bens - 1 volume.
Do Penhor, dos Privilégios, I-H

petecas ,e Expropriação f'urçada
- 2 volumes,
Bela encadernação e em' perIei

Hss-imo estado.
Bicci - Provas no direito civil

itadiano, COlU jurisprudência de
todos os Tribunais do Reino - 1
volume,
Flarnar-ino de Malatesta - Lógi

ca das Provas em matéria penal -

2 volumes. Esgotados.
COJ'J.}us Juris CiVlilis em hespa

nhól (raro) - 2 volumes.
DlHEITO ROMANO:
Doveri - Instí.tuzlone di Direito

Romano. Completo e excelente tra
tado desta difícil matéria. Raro -

2 volumes.
· E ainda outros bons sôhr c a refe
rida matéria.
Outros : Puglia - Manual de

'Processo Penal Italiano - 1 volu
me.
Luchini - Elementos do Pro

cesso Penal.
Podes de Miranda - Díreito

Cambiái-io.
Clovis - Direito da Família -

1 volume,
(

,

Ve'l"'verlfle - Falência - 3 volu
mes..
James Bryce - A República

Al1lt'l1ica,na -_ 4 volumes.
A. Dircev - Introducão ao Es- Códigos Estranqeiros - Civil e

tado do n{reito Constituclonal Penal italiano, argentino, civil
1 volume. francês (comentado, em 3 vols) ,

Haniilton Jay e Maston - O Fe- alemão (versão fr-ancesa) , UfU-

deralista - 1 YD,lllI11e. guáio (inclusive a atual constitui-
Corrstituicão - Marchall (Ame- cão de 34).

.

ricaeo) - ."1 volume.'
'

E ainda muitas outras obr-as,
Curihale - Direito civil (Raris- tais corno o "Direito Judiciário",

,simo} - 1 volume.' de João .Mendes; "Processual", do
,Brasil AC()irdãos - 12 volumes. mesmo. "Direito Civil"; por BÜ'r
Pr·ofessot Vitto!',e, Vidalli - Das ges Mon.teiro; Idem', ,ele Coelho da

Successões Le.gítil1l3JS e Tes,tamen- Rocba; "Primeiras linha,s", de Pe-
.1ária :-,- 6 v'o[umes. reira e Sousa; "Instituições orfa-

·
.

Ed1rão ue 1923 ultima. nolÓigica.s", de Ramalho; "Código
· A 'obrà de Vitali hoje rara, é COl1- de ,processo judiciário". de Paula
siderada pdos Jurisconsultos, co- Pessôa; "Direito elas coisas", de
mo' abra prima sôhre a matér·ia. LafayeHe (com a rúbrica do gran-
Em peI'feHissimo e.stad.o. de juriscolllSulto); "Legítima defe-
Cada voltUl1e. sa", de Fiaretti; "Dicionário do
.carrára - Programa 9 volumes, contencioso comercial", de �rassé;

.bola enca'flernação, ótimo estado. ",pr·ocesso e hermenêutica", de
Dicionário La.tino de Sal'aiva Pa,ula Balista, etc. etc. etc.

(rnri8si1110). Tratar com o Professor SALVIO
: Volumes do �fa,nuaI do Côd:igQ GONZAGA, na rua Vise. de Ouro
Civil. (Manuais do Código Civil). i P,reto, 1.

Espindola - Parte Geral - 3
volumes.
Paulo de Lacerda - Introducão,

1 volume.
"

Cândido de Oliveira - Direito
da Famíkia - 1 volume,
Didimo .4. da Veiga - Direito

das Coisas - 2 volumes.
Carpenier - Parte Geral - 1.

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

Sucessões - 1. volume.
Esteoom de Almeida - Direito

da Família - 1 volume,
Pontes de Miranda Direito

das Obr-igações - 3 volumes.
Chiroui (dtaliano) Culpa con

traclual - 1 volume.
Chironi Extra Contractual - 2

volumes (raros ) ,

Código Civil Português, anotado
por Dias Ferreira, bôa encaderna
cão, - 2 volumes.
"

La Coste - Coisa Julgada - 1
volume - ótimo.
Pietro Cogliolo - Coisa Julgada

1 volume.
Florian, Zerbóglio e outros - fi

volumes, Contendo todas as eseo'
Ias do Direito Penal.
Covielo - Direito Civil (italia-

1l<0) - 1 volume.
Fada Benza - Direito Civil (ita

liano ) - 1 volume.
Consolidacão das leis Civis

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

Carlos de Carvalho - 1 volume.
Direito Romano - Diversos.
Causas Célebres de 'I'ous Les

Peuples por A. Fauquier - Ed i
tí on Illustrée. Obra .indispcnsável
para o estudo de orlminaljdade,
COIU inúmeras estampas represen
tando os deliuquêntes colocam os

crimes, a sua perpetração contcn
do todos os processos em que fun
cionaram os maiores advogados,
jUÍles de dnstrução e julgamentos.
Cnnstítuiçâo. anotada por João

Banbalho, Indispensável aos aman

tes da futura Democracia.
Câmara Leal, Ações" 2 vols.
João Monteiro, Processo, 3 vols,
Carvalho de ;l;lendonça, Rios e

Aguas.
Valdemar Ferreira, Sociedades

Comerciais, 2 vols.

de

CLAUDlONOR OUTRA I
Rua Saldanha Marinho 2·A

IfLORIA'NÓPO LaS

-'O--

Santo de Domingo
• Beata Teresa, Rainha
AOI 17 de junho de 1175. nasceu

em Coimbra. Teresa, filha do rei
D. Sancho I' e de D. Dulce. A pie'
dade da menina junto com 011

dotei naturais atrairam vários
pretendentel. Foi escolhido D. A
fonso IX de Leão. primo de Tere
Ia. Reali'l;ou'lIe o casamento em

1191. Teresa foi para Leão onde
paslou uns anos de grande felici
dade. dedícemdc-ee não sómente à
lua família, mail ainda a obra�
de millericórdia. Esta vida feliz
teve um fim abrupto. Ouando Te
resa caiou com D. Afonso. nada
labia da existência do impedimen
to que provinha de seu parentes
co com o rei de Leão. O matri·
mônio foi declnrude nulo. como

de facto o era; poil faltara a dis
pensa necessária em tais ccscs, Os
dois tinham que lIeparar·se. D.
Afonso IX elposou a D. Berengá
rio, ao pesao que Terela voltou pa
fa Portugal onde levou uma vida
tôdo retirada. entregue 001 exercí
cios de piedade e às obras de ca

ridade. A separação de Teresa e de
D. Afana0 IX trouxe--complicações
políticas por causa da sucesaão
nos reinos de Castela e Leão, cau
lIando muitos sofrimentos à. ··beata.
Pois estavam nelas envolvidos leus

três filhos. Mas com a fôrça das
almal grandes soube suportar tu
do. Morreu a beata Teresa. como

religiolla da Ordem de Cistér. 001

17 de junho de 1250, no mosteiro
de Lorvão.

Mo fim de um ano, quan
to somarão esses dias de do

res, roubados aos afazeres e,

ás cll�grias da vida?
Afaste de si os padeci

mentes periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tôo

nico, anti-doloroso - é o reme

dio Que lhe restituíra á tran

qUilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

A aproxima�ão do perlo
do mensal é, para as senho
ras Que não têm boa saudei
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrança dos so

.

'rimentos Que se avizinham

perturba-lhes a tranQuilida
.de e as põe em sobressalto.�

A SAUDE DÁ MULHER
'"

'=========

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6, 7. 8 e 10 hora•.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às
7,30 horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
Hospital de Caridade: 6 e 8.30 ho
ras.

Puríssimo Coração de Maria (Par
to): 8 horal.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6.30 horas.
Igreja de Sta. Teresinha: 8 hora.
Capela da Base Aérea: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horal.
Ginásio: 5, 6. 7.30 (só alunai). e.30

I
horas.

Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas;
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas. (todos flS dias).

Trindade: Matriz: 8 horas.
..---..---------------------'--- Trindade: Chácara dos Podres: 8

horas.
João Pelsôa (Estreito): 7.30 horal
(igreja). 9,30 horas (capela).
São José: 7,30 e 9,30 hora.:

Agradecimento e 'Missa
· Etelvina Piazza

verdadel Filhas, genros e netos de Etelvina Piazza,
ainda consternados com a perda de sua ines
quecível mãe, sogra e avó, agr'adecem a tôdas
as pessoas amigas que lhe prestaram assistên

cia; aos que enviaram corôas, telegramas e cartões de pêsames
e a todos que a acompanharam à sua última morada.

Outrossim, convidam para a missa de 7°. dia, que será
rezada no dia 18, às 8 horas, na Igrej a do Estr eito, ficando.
lhe, eternamente agradecidos. 3 vs. alto - 3

a
S�PCltos de todos os modelos e dos tipos mais

modernos, inclusive SClnd.alios porCl prCliCl ClO CllcClnce
dClS SENHORAS e SENHO,RITAS, por verdCldeiros

RIVAIS!PRECOS SEM
Não comp;�m seus

«Tamancaria
a,ÚA CONSELHEIRO

cCl]çados sem visitClr Cl

Barreiros»)
MAFRA, 41

R. H. BOSCO LTDA •

ITAJAi - 5- CATARINA

-. �� ------..--..-- ---

f ..c\.DVOGADOS COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Reprellentações

Consignações -- Conta Pr6pria
Rua Pedro Ferreira, 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Endereço Telegráfico

SEGUROS DE:

Até CR$ 300,00
Precisa.se alugar uma casa, não

muita distante do Colegio Coração

I
de Jesús. Pagam-se até OR$ 300.00
mensais. adeontadamente. Dão-se
refer&ncia•• lnfflrmaçõa. na.ta R.-

�....-��A?�.�$�;;.k�!�$��.�)�,�••��;;.j.;��.;�I..�..�..$�.�.��..�..- �o,ãQ.

Transportei Maritimos; FerrO
viários. Rodoviários. Aéreos,
Cascos. Fôgo. Acidentes do
Trabalho. Acidentell Pessoais,
RelponlÍabilidade Civil e Vida.

I Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. j. 1;)E SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: RUCl AlvClro de Carvalho. 8 (esquino
r.ripe $chmidt). C, POSTAL: 140. (BOSCO»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ainda não se acordaram'
WASHINGTON, 16 (U. P.) - O sub-secretário de Estado,

sr. Grew, declarou, hoje, que os Estados Unidos retirarão suas

tropas das zonas alemãs destinadas à ocupação russa, demtro
dos próximos seis dias. Aduziu o informante norte-americano
que a evacuação ficará terminada nas proximidades da próxí
ma quinta-feira. Revelou, ademais, que os "três grandes" \! a

França não chegaram ainda a um acôrdo total sôbre as fron

teiras das zonas alemãs ele ocupação.

Aviões mexicanos contra os nipões A lavadeira acbeu precioso diamanl
LONDRES, 16 (BNS) - Aviões da fôrça aérea expedicioná- Goiânia, 16 (E.) - Infor- J ra coloração e de admirável A felizarda lavadeira dec

ria mexicana empenharam-se em combate contra os japoneses, mam de Cristalina, município pureza, pesando cêrca de 14 rou pretender adquirir, COIll
há poucos dias. Vinte caças da 201a. esquadrilha de combate, onde se extrái o melhor quart- quilates. produto da venda, uma fa2e
conduzidos pelo Capitão Radamés Caziole, comandante da uni- zo hialino do Brasil, que uma

a 0prs CeI?otseandgiemmeantos avaal.iaraomu da de criação, já tendo ínic"
dade, bombardearam tanques e caminhões em Aratao, na re- pobre lavadeira, quando se en- e I em m IS -

gíão central de Luçori, atingindo todos os alvos. No dia seguiu- tregava ao seu trabalho na menos 10 milhões de cruzeiros,
do �egociaçoes para a cornj

te, a cidade de Aratao caía em poder das fôrças terrestres ame- margem do rio Itapicoraí, importância por que foi adquí-
de fmos reprodutores da ra

rtcanas Os mexicanos começaram ar voar com os caças da 5a. afluente do Jequitinhonha, en- rida por um capangueiro ali I Gyr e uma meia centena
fôrça aérea, recebendo o batismo de fogo protegidos pelos pi- controu belo diamante, de ra- residente. I vacas leiteiras.
lotos americanos veteranos, Cada aparelho levava mais de
2.500 pentes de balas de metralhadoras, de calibre 50. Entre os

pilotos desta primeira missão encontravam-se os Tenentes
Carlos Varella, Manuel Faria, Roberto Uries.

I

i
I

IGREJA. CRIS'L'Ã PRESBI'fE-,Resenha forense IIRIANA. - RUA VISCONDE
'

L1NTAS LTS 8J.&70
DE OURO PRE'L'O N. 61 r ,

--------------------�__

Trabalhos a serem realizados Julgamento do Tribunal Pleno, O E�T1100" t· ti 'Ih·
-

'd ''lIamanhã, dia 17 - domingo: realizado em sessão do dia 15: IRITZ Hoje, Sábado, à .�, 11 tiSpOr IVO XI Iça0 e IIIe8
A's 9 horas: Culto Divino Revisâo criminal n. 93, da cornar- 19 30 horas O E d Id I 1

.

I t F I" .crit6rio e Alsunto, nter·
À. 10 hora.: Escola Dominical, ca. e nt ara, requercn e 'c IX Claire Trevor, Albert Deker, Barry Americano. farei exihir amanhã,

e.tudo da palavra de Deus.
HeIS. Relator o sr. des. Alfredo, Sullivan e Henry Hull em: Uma data à.. 9 horas, no Teatro AlvorG d,

, Trumpowsky, I A MULHER DA CIDADEAs 18 horas: Reunião devocional O T·I.J I 1 f
.

. Carvalh<D, diver.o. filme. para G

da Uniãa da Mocidade Preabí ta- .

rr una te er!u em parte, o As mulheres a desprezavam, os Comemora amanhã seu 40 ani- 'público em g.eral.
rl'ana de F'Ior-íonôpolf», pcdirlo, para reduzir a pena, que homens a amavam, porém todo ' .

'I CIw 1 1 t (j versano o 'ate ube de FIo·
A'. 19 horas.' Culto com pregaça-o

OI 11l1pOS _iJi ao requeren c. a anc:s mundo falava a seu rellpeito... .,

I'" A 17 d
.

h dde l>e.clusao e a multa para 3 nulOs homens por ela lutavam e ma.
rranopo IS • e jun o e

do Evangelho pelo pastor Rev. J. c

I
1941, data de sua fundação, nino

AI.antara Santoll,
ruzelros. tavam enquanto ela a um sómente

gt!em se aventuraria a prognns-

----_. -- Os dentl·stas querem I ImprN6Po�p:raoa�aréa
..

m·la4 :anos
tirar que, dentro dêsses poucos

_ "anos decorridos, o "Iate Clube"

Na-O ouve bem I I d A pudesse vir a ser o sucesso que
) aumento I ma.gens e lllanhã.80., DFB h' 1

I A .J oje representa e o exemp o 1l1e
, I lnCla que pareça Incrivel .

.

por causa do S P 1 16 (E) I
Paraiso dos gatunos' comédia

constitue,

. au O, .
- (Press Preços Cr$ 300 e 200' Tão grande era o entusiasmo

Parga) Os dentistas da I "de seus fundadores que, com

catarro ? In torí G I H apenas alguns meses de existên-
.I • I spe oria eral do Serviço ROXY oje, Sábado, às cia, o "Iate Clube" fazia reali-

I Dentário Escolar, cujo ordena-I 16.30 e 19.30 h r-s. zar a primeira regata à vela e,
EXPERIl\fEN'L'E ESTE REMÉDIO I do at�al é de 650 cr�zeiros , l� Noticias da semana 45xl6 - DFB alguns dias após, enviava a

Se V. S. sofre de aturdimento catarral,mensais, acabam de enviar ao 1(2
Bud Abott, Lou Co�tello. Alon Porto Alegre os srs. Mário No-

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca., sr. Fernando Costa um merno-
Jones,

C
Noncy Kelh e Robert cetti e Umberto D'Alascio como

tarro obstroe a parte posterior da sua rial em que pedem melhoria NOluTmEmTlnRgOspem: observadores junto aos veleja-
garganta, certamente se alegrará ao sa- I '

. I o
ICAL dores gaúchos, donde trouxeram

bel' que essa tão aborrecida afecção de-I
de ve�c!rnen:o, fazend? ampla

I
Uma con;é?ia 100!o sen8acio�ClI. elementos bastantes à organiza-

saparece prontamente com o simples tra- eXpOSICaO .sôbre as díüculda-
3 EBelalsFml uSlca08}e Hridos ccm çoes ção de competições, e a resolu-

tamento, durante alguns dias, de PAR· des COm que lutam en1 vírtu-
o rro ynn, ivia de Havilland. ç.!'ío que determinou a construo

·á
. .

I I I e Donald Reegan em. ção de "sharpies " tipo interna-MINT, o qual poder adquírtr em quaí- de do atual custo-de-vida. A ESTRADA ..

'

quer farmácia ou drogaria. I _.

DA SANTA FE cionaI.

Nota-se uma grande melhora logo no C r.ASA MISC�
Um drama

vigoro.
so onde a bro- Hoje, dispondo de séde pró-

primeiro dia. A respiração se torna mais ompr�r na...., ..>.:. vura e de�tem�r imperava. p ria, amplo galpão, pequeno

faci! e desaparecem, gradualmente, os LANEA e saber economisar r , Impr6prlo ate 10 anos mas aprazível parque e bôa qua-
zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça, Preços Cr$ 2.40, a 2,00 dra de basquetebol. o "Iate Clu-

a sonolência e a obstrução nasal. Cem bondes' _ . ,

be" está em situação privellgía-
A perda do olfato e do paladar, a dífí- Amanha:, RltZ as 4, 6,30 e 8.30 hrs da, em confronto com qualquer

cuIdade de ouvir e o desprendimento do S P 1. .'
Roxy às S e 7,30 hora" clube esportivo da nossa terra.

muco nasal na garganta são outros sínto- ..'
au 0) 16 (E.) - A PI�-. Marla Montez, John Hall e Sahú Nada disso, porém, foi conse·

mas que indicam a presença d'e catarro, feItura esta estudando a POSSI-I
em: guido sem esforço, e muito se

o qual deve-se combater com o tratrmen. I bilidade de adquirir mais 100 uA MULHER'lhSATANI�A deve ao espírito de organização
to de Parmint. t bondes e1étricos.

ma maran a colorlda. dos seus dirigentes.
A cooperação do "Iate" para

o desenvolvimento e bom nome

da vela catarinense tem sido
inestimável. Ainda agora, para
não prejudicar o treino da nossa

representação ao Campeonato de
Vela, deixam seus diretores de
realizar maiores festividades, li
mitando-as a um almôço Íntimo.
Aos dirigentes e associados do

"Iate Clube", O!j nossos para-
bens, -

na bôco

uma

VERDADEIRA

PASTILHA

VALDA
é preservarmo - nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta,

"'0 Licença do D. N. S. P. No 186
�'" •

do 26 de Fevereiro "'/.�,.•

Ivtenl de 1936 oc'{> 9'
hOI 0,002, Euca!yplOI O,

�dd;lltkv
-€JPtAfafle

HOLLYWOOD

estrêlas l E sentindo li.

adorável fragrância do seu

perfume, você adotará;
para sempre, o sabonete

preferido por 9 entre 10
estrêlas do cinema I

- O sabonete das estrêlas!

Acidente
O jovem Osmar de tal. quan

do trabalhava ontem pela ma-.

nhã num depósito de madeira ri

I na rua Padre Roma, !ói ferido
por uma pilha de tâooa8 que
sôbre êle desabara, tendo sida
recolhido imediatamente se Hos-
pital de Caridade.

SelV8Beos ataques
Guam, 16 (U.,.P.) - Anun

cia-se ofícíalmente que, nos úl
timos 30 dias, a aviação japo
nesa, realizando selvagens ata
ques suicidas contra a' frota
norte-americana do Pacífico,
perdeu 938 aviões, conseguín
do, contudo, afundar 8 e ava
riar 49 navios norte-ameríca
nos.

Outro ensaio
Rtali�a·le amanhã., na

Hoje. às 15 horas, n'J grama
do da F.C.D., !lerá travada II

anunciada peleja futebolbticl fi

QifA Guarujâ, ; Q""eta.

aul. defronte ao .Mira.Mar»,
mais um treino de. representa"
ção catarinease 80 campeonatO'
nacional de vela.
Futeból

COURA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCnES DO

COURO CABELUDO. VELEJADOR
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