
o irmão deHitler e a amante de Ri
Q. G. DE MONTGOMERY� 27 (U. P.) __ o ANUNCIA-SE QUE A POLICIA DE SEGURANÇA BRIT�t'�� PRENDEU UM IRMÃO
DE HITLER E A AMANTE DE RIBBENTROP. ACRESCENTA O DESPACHO QUE o PRESO DIZ QUE É IRMÃO DO FUEHRER,

MAS NÃO DÁ MAIORES DETALHES A UESPEITO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wíesbaden, 26 CU. P,) -- A Grã-Bretanha estava à beira
da derrota, quando os Estados Unidos entraram na Guerra,
declarou hoje o marechal Montgomery, falando nesta cidade
alemã a um grupo de soldados uorte-amertcanos. 'I'extualmen
te, o vencedor de EI Alameín acrescentou: "Foi só isso que sal
vou a Inglaterra. Por isso, todos os britânicos temos tremenda
dívida para com os Estados Unidos".
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Para o assalto ao Japão :og��tc�:�carenbas f?:�Õ� �;!:�ae�Ot:; �a I��::�����:; V�Ci�;Cll����n:�� �:
Nova Iorque, 27 (U, P.) -- A agência n ipômíca ))o.mei ín-: Cidade do 1Jaticano, 27 (D,

lia deram conta d� prisao, eI�i ll?:,li.?Ia, d;ternll�lada pelo go-

f 1 'd' "O íornal de Tóquio "Yomiuro Sh imbun
" I) O P b

Roma, pelas autoridades ame
I
verno de seu pais ao ser re1110-

orma pe o ra 10: J '

,

I P. -- apa reee eu em au- " d ltã -d -tr <Y t ,'d . C,' 1 f
.

did . d tro de muito I)OUCO tempo estara comecada a di
�,

ti I id
I icanas, o carpi ao , e I aba a \ I o paI a esta apítal, 01 e

consi era que en .'. >
I Ienela par leu ar o presi en- da 111

.

rha d o' ",. it Ii I "',, 'd d
'

b 't lha 1 t rritório metropolitano japonês. Todavia, acres- t d r dicíoná b r
. arll,. : ",LLUa I a iana, organizar uma I e e e espio-a: a l?e o e. _,

.
A ,

e a. orça expe icionaria fel- Enzo de Vícíno que exerceu nagem em todo o Brasil Fa-centa o Jornal, "Okmawa nao póde acomodar forças necessa- sileira, general Mascarenhas J
'

d 'd Itálí I I '. <Y
A

.

, ,-

portanto é claro que os aliados escolhe- d M
' na em )aIXaJ a a a la, no ane o a I eportagem sobre a

::as para a mV,alshao, de e' Arrlarrll'o'�llI' Mamashíma Kikaishima
e oraIS. Rio, entre 1940 e 1942, o pôsto personal-dade de Elnzo de Vi-

rao pequenas I as ,::s , _.""<"
J "d 1

"

d 1 1 J
..

na parte norte do grupo de Okiriawa, como pontos de partida R t' d
e e ao] � nava , para aqui se cmo, o e egaao oaqunn An-

, -

O' imigo já estabeleceu bases aéreas em Oki- e lram-s e a transreríndo da Venezuela, OJ.1- (unes prometeu fazer, em br.e-para a mvasao. m
de entre 19')8 ] 940

.

. l�
-

õbr
.

nawa e dispõe aproximadamente alí de 500 aviões de diversas

S
,-

-, ue. _'
serviu :e, I �ve :"'50e8 so I � a. espiona-

categórias. As fôrças inimig.as de assalto e os navios de guerra a xônia como chefe da mlssao naval bem italIana no Blasll.

estão em aumento consoante nas águas de Okínawa, especlaâ- P' 27 (U P) A C h d dmente desde 20 de junho, e materiais d.e guerra em quantidade ,

aris,
'd' ci L

--

bnun- uo agem e nova moe asenorme estão chegando a Okinawa, procedentes das Filipinas e
ClOU da ra, lOd e �xe:? urge \. " que, epOls e negocraçoes en-

�!.���::�_._;...._-_...._.- ..__-_-_-... r··_-_·_· · .._·__..

1 ;��i�:iC���a�!��;��n�� ��rf&�
Adúlteras de cabeças raspadas â�� a�eI������'�����'ad� 20;�

CARTUM, Sudão (via aérea) - Foi anunciado mesta ci- km. abandonando tôda a Sa
dade que as mulheres que cometerem adultério na província xônia ocidental, além da mina
do Kordofam, no Sudão Anglo-Egípcio, terão suas cabeças ras- Halle-Merseburg, o que corres

padas como castigo, O conselho ela província de Kordofan acre-I ponde a uma área de 16 km.
dita que esta providência terá o efeito de dfmiruuír o a(j.ultério quadrados, A parte ocidental
j.1a região. Além de determinar que as adúlteras tenham suas I de Sudfenland, até Pilsen, não
cabeças raspadas, as autor-idades de alguns distrit.os daquela 'I' será afetada por essa ordem. MI·lhares de opera' rl·os em greveprovíncia determinam a prisão elas taltosas. Em outras pl'ovm-. __

cia? pesada mult� é imposta, n�o à €Slpô.sa ,adúltera ou ao

nH-, DOIS marlnfienos Nova Iorque, 27 (U. P,) -- Calcula-se que há no país 135
rido, mas aos pals ou ajaS umaos da Cl'Imlllosa. '

• _ mil operários parados, em conseqüência dos conflitos traba-
, · -

d f Ih h I 'esploes Ihistas. Somente em Detroit, abandonaram o trabalho 45 mil

Contra as Intrigas e o as espan O as Washington, 27 (D. P.) operários, enquanto os delegados do Conselho Sindical dos

MADRID, (V. A.) -- A embaixada britânica seguiu de O Departamento ,de Justiça Trabalhadores da Indústrta Autobtlístíca discutem o assunto

perto a atitude da embaixada norte-amerícama, atacando, numa anunciou a detenção em Fila- na Federação Americana de Trabalho. Em Akron, espera-se

atitude sem precedentes, a política de imprensa do govêrno da
\
délf ia ele doi;" marmheíros es- que a greve de 16,700 operários da Empresa Goodyear seja 60-

Espanhia. Já no começo desta semana, o Boletim oficial, publi- panhóis, os quais, ao que pa- lucionada com. a provável interveThção dto govêrno nas fábricas.
cado pela Embaixada dos Esvaclos-Unidos, advertia os [oruaís rece, levavam clandestinamen-

n 't- d P t ti'"espanhóis de que devem cessar as suas tentativas de intI:i,gar!te_meinlsagens a elementos ale-

crllea uma ro es o po Does
ingleses e norte�alllericanos com os russos, Agora, a publlca- maes. O sr. J. Edgar Hoover, Londres, 27 (U. P,) __ O go-
ção ofki'al da Embaixada britâI:ica l�mbra a,os .es�anhóis quo chefe do Bureau Federal de

_
vêrno lJolonês em Londres, em

a liberdade de que se valem os JornaIS favoravels a Alema :�ha Tnves�ig�:t(;:õ(S, declarou que os

t d cla'
-

h' t t
para atacar os aliados deve-se ünicamellite aos sacrifícios e à cletido� são Emílio Ipes Cazaux revls a russa d�S o�a���er�;� e�lil:J�� aco�;
vitória das Nações Unidas, que impediram os nazistas de do-' Hernandez, de 27 anos de ida- exceção da Rússia, formulou
minar a E]ul1opa. I de, praticante de piloto a bor-

Moscou, (\T. A,) __ "O regi- protesto categórico contra a

d' I
elo do navio "Manuel Calvo", me estabelecido na Grécia de- constituição do novo Govêrno

A mais forte potência mun· la I e Pablo Mes? Lag�rreta, de 33
pois da expulsão dos ocupan- Provisório Polonês de Unidade

. _ .

anos, tambem trIpulante do
(es alep:&es está em flagrànte, Nac_ion�l. A mencionada dec�a-WASHINGTON, 21 (U. P.) - O ,sr. Jose'Ph Glew, se?re- mesmo barco. contradicão com as decisões da raçao dIZ: "O chamado Gover-

tário de Estado em exercício, dedaron qu� os Es�a:dos-Ullldos !
_

-

M·· Conferêlícia da Criméia a res- no Provisório Polonês de Uni-
S� tornaram a mais forte p�têfol:cia ec�nômlca � lllll�tar.do glo- Recepçao em OSCOU I peito dos países libertados" __

Idade Nacional é ilegal" - e

bo e que usarão o �eu podeno a serVIço da l:�, da JustIça e da
Moscou, 26 (U, P,) --....:. O er(i- afirma sem rodeios a revista 1 a�rescenta que o �ovêrno pol�

liberdade humana
'. AC:,es:entou que os anllgos dos Esta�os-I baixador polonês deu ontem soviética, "Tempos Novos". nes, em Londre� somente del

Unidos no �strangeIro. nao te,mem que
A reconheç�mos este

uma recepção em honra das "Dificilmente __ prossegue a. x�ra sua a�to�'ldade a um go-
falto, mas, sIm, que deIxemos ue rec�l1Ihece-Io. " Ja estan2-0s! autoridades soviéticas. revis�a __ se conseguiria dis-! ver�o c�nstItUldo em solo po-
em vi'as de formar um bloco ?ompact.o com outras I�aço�s I • • cordal' dos que afirmam que

lones llvre e que espelhe a

amantes da paz, n<: qual ficara daro qrue o no�s? poderIO �1l-1Nova lei de aClden!es "a democracia" estabelecida vo�t�de ?O povo, expressa em

litar e o seu só serao usaldos em elevados P�,opos�tos, a serVIço no trabalho na Grécia difere na verdade eleIçoes llvres,
do, direito, da justiça e da liberdade humana·

..
FrISOU �ue o po-I " ., milito peuoo do regime vigo- O SI-derio e o potencial de guerra dos Estados Ul.1ldos se.rao lança-' RIO, 21 (" Estaclc' ) -- Deve- rante

IJ
se: b ocupação alen'ã" a árlo

dos a,penas contra "os violadores da paz e dia justiça inten1!a- rá entrar em vigor alo de ju- Na opinião do articulista de d b'donais". lho o Decreto-lei n. 7,036, de 10 "Tempos Novos", o acôrdo de OS arbeiros
Prl·sa-o da espoAs� de RI·bbenlropp �:in�oeV�1.,j�re�1tC�e;1_ol�;!b��;� ��tee�.�b����i��d�l��a������,a���i R'io, 27 ("Estado") - Os

ii ,��, pIOpO�Jt?, o,D.le,to.r �o, SeI .,

apl'lJas manobra ,1estll1ada a oficiais barbeiros e cabelerei
COPENHAGUE, 2i -- Annelies Ribbentrop, espôsa do ex-' \IÇO Atw.nal {:? :\'Tll1lsterlO do

I
oferecer oportunidade aos l'ea- ros� pelo seu sindicato de cl�s,se

r':. mÍ\.n,:istro. alemão do E.�terio. r, foi presa em uAm navio .dinamar- Tr�l?alho) con�l�eral�do. a n�: cjonál:io� fascistas de. voltar plelteam, _

aumento de salana,

quês, que viajaVla para a Alemanha. A esposa de Rlbbentrop ces",�drudc .ele l,e:=,ulanzar :: SI
ao paIS", Com o aparecImento

I Em reuDl�o �a c!asse _o au

in.traduziu-se num navio, furtivamen. te,. qua,nd? ancorad� em (_uaç�? d�s ap�llc:;.
de seburo: I

do gabine�e. V:�-tulgaris. __

pros-
menta fOI dIscutIdo, nao �s.:

C, nhague mas foi descoberta am.tes de o navIO chegar a Ale- de a,�ldelltes ,no tl"b�lho e. ou segue _ ll1ICIOU-Se uma epoca chegan�o� ,entretanto, a aCOI

mO;�a seg.�ndo declaram os oficiais do Supremo Q. G. Aliado, tro2 aspe()t'�s da leI,
.

baIXOU "de t'error des,embuç;ado oon-
do ,de�mItlvo, Em assembléia,

q:/co�firmara<m sua prisão. Filha de Otto Heinkell,. chefe da
I JOI�ga pGrtana a respeIto, ira as a( ivida<des e orgauiz'1- 10 Smd!cato dos :rrop�i,etãrioS

graJl1lde firma de negociantes de Cope.nha�gue, Ann�h:s ,caso�� P I"t- -I d çõe" aJlti-fascist:ls". M a i s de �aloes estudara o assunto.

se com Ribbentrop em 1920, 'nasce'ndo deste matrllnolllo tres
I O I ICOS eXI a os adiante, diz ainda "Tempos 95 -I· d ,filhos e duas filhas. parís, 27 (U. P,) -- Anuh- Novos": "Grande parte dos ml]U eus .

,
cia-se oficialmente que o par- círcu10s governanltes da Gré-

açucar para São Paulo tido da União Nacional espa- cia lnão rompeu realmente com Londres, 27 (U. p,) .- Os
nhola na França ,dissolveu-se, o regime fascista. Fascistas e, alemães assassinaram quase

.. RIO, 27 (E,) - Revela-se que já estão a caminho de San- para que 'seus componentes indivíduos qcle colaboraram 95.000 dos 100.000 judeus no ..

tos quirn,ze mil SlllCOS d.e açúcar refinadO', enviado� do Rio de passem a fazer parte da Alian- (:om os alemães se a�ham Pl'e-Ilartdeses que deportaral�;, da
Janeiro para atender ao consumo da capi.tal pauhslta. Espera� ça Democrática Nacional. O

I
seu,temente ocupando postos

I Holanda durante a oCl.1paçãos,e também a chegada de um llavio conduzLndo grande carrega- documento de dissolução foi 1'0 Exército e na política. Pa� I nazista - informou hoie a

mento de açúcar cristal. Dessa maneira, a partir de jlU.�ho pró-
I

assinado pelo presidente do
I
relce que a camarilha reacio-

t agência noticiosa holarldesa.
ximo, iQl abastecimento de São Paulo estará completam�nte Comitê Nacional general José

I
nári a da Grécia se pôs afinal

I
Cêrca de 1.400 judeus,.regr�"sa .. -

normalizado. Rizelme e outros próceres. à vontade". ram agora à Holanda. (,. _......

o Estava à beira da derrota!

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietario le Diretor·Gerente MOACYR ICiUATEMY DA SILVEI RA

italiana no Brasil

RIO, 27 (E.) - Foi assinado decreto, na pasta da Fazenda,
autortzarndo a cunhagem, na Casa da Moeda, de trezentos mil
cruzeiros em moedas auxiliares e divisionárias; e estabele
cendo as abreviaturas "Ct" e "Cts" para as palavras "Centa
vo" e "Centavos", indioativas da tração do cruzeiro e ainda
que as importâncias em dinheiro inferiores a um cruzeiro po
derão ser escritas simplificrudamente em algarismos seguidos
da abrevíacura estabelecida.

Muito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Paramitigar a tome na Alemanha.
LONDRES, 25 (U.P.) - Uma fonte autorizada informa que os aliados e a
Rússia conçordaram em permitir o livre trânsito de víveres entre as
várias

.

zonas de ocupação alemãs, para cessar a fome na Alemanha.

I �=;::-.�_�.
�\��l.S.Oc.IJJ�.z.�:$�c.r:>=_ laboratório Clíniêo ReinícioEdelatividades de turismo

:::-: � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448

I (em frente ao Tesouro cio Estado

.

RNflTóno pnTOLOGlCnS Horienõpolís
I

Dr. H. G. S. Medina Parm, Narbal Alves de Souza
Farm. L. ne Gosta Avila

Móveis
Comprar, vender ou alugar

I SERVIDORA
r o maior orqaniz.ação no

'lin.ro n.sta capital!Exame de sangue, Exame poro verificação de cancer,
Exame de urino, Exame poro verificação do gl Qyi
dez, Exame de escorro, Exame poro verificação de I

doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

J\utovaccinas e transfusão de sangue.

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

Rua João Pinto, 4

Fone 775.

No bar e 110 lar
KN6T

não deve faltar

embarque de Penicilina
Washington - (SIH) - Uma remessa «record» da milagrosa droga'

penicilina, foi enviada de avião paro São Paulo. ao mesmo tempo que
se espera sejam efetuados outros grandes embarques de 3 000.000.000
de unidades, Os 30.000 frascos de drogas, pesando 3 000 libras, são o

maior embarque de penicilina que já enviaram os Estados Unidos

para um país da America Latina Esses 30.000 frascos representam,
efetivamente, mais de seis vezes o total da produção mensal de pen i

cilina no. Estados Unidos, há vinte mêses atrás. Todavia, a produ'
ção cada vez mais aumentada

í

nd ic a atualmente que as quantidades
limitadas que foram fornecidas aos países latino-ame, icanos, mensal

mente, durante o último ano, podem ser acrescidas em quantidades
substanciais.

II

maioro
A aldeia de Sheefster, Dartmor, Dorset (Inglaterra).

(Fóto especial de «Bri tisli News Serv içe»:
Londres, 27 (BNS) - «Prepara· se cráticas que demonlltraram ví+o

desde já o reinício da indústria I riosamente a sua capacidade de
de turismo nas Ilhas Britânicas», 'I enfrentar o mais feroz assalto de
escreve o «Yorkshire Post». E uma ditadura tirânica. «Vinde à

pro:ueguiz:do: «Há. ainda decerto

I Grã-Brlltanha»,
- tal é o -slogan"

rnurtc corao a realizar antes que da Associação de ViaqeJ!ls e Desen·
a Grd-Bretc.nhc se veja capaz de volvirnento Industrial, que ampre-

____I � rec,:ber o considerável tráfego de ande presentemente o seu plano

I
tur ísrno que se espera e acha·se turístico sob 011 auspícios do Go
em vicrs de organização. As condi- vêrno. Paro estudar uma vasta

ções na Europa tornarão difíceis esféra de problemas a referida
(IS viagens no Continente, até que Associação pretende remodelar a

,e efetuem as tarefas de reabilita- sua própria estrutura. Uma Junta
;ão, Mas a Grã-Bretanha já se de direção foi recentemente orga
:lcha em situação de melhorar e nizada com representantes d. te-
., npliar as suas providências no dos os interesses diretamente liga.
e n tido de receber visitantes. Mui- dos com as atividades de turismo.
,as pessôas desejam visitar a terra, Todos os esforços e.tão sendo em- '1lue suportou' indomàvelmente círi- preendidos no sentido de que 011 "UMA. VELHA AMIZADE -

'o .anos de �uer.:"a, muitos d�s vi!lilla�tellA estrangei;o.s recebam I\fl' I
Duas arngas,. que aprenderam na

:rums sob frequentes ataques o.e- tre nos toda a especie de confêlFto dura escola da vula o �ue se pode
caos. e vêr com os seus próprios I

e de facilidade», - conclue o [or- . esperar do am.or, �, por 1S80 meSllHI.,
)lhoa as livres instituições demo' nal citado I c hegaram desiludidas ao ocaso da

l
vida.

F"ARMACIA ESPERANÇA

gelado
ché
chimarrão

saudável
MATE:
Bebida

À. SUA fARMACIA
«.a C�..elll., Mafra, 4 • 5 - FONE I.I4Z

btreia II 4.mIdI.
Dr. Guerreiro da

Fluseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

AteRi. o qualquer hera tio
dia • àa noib

RESIDtNCIA :

Hotel do Snl'. Cunha
SANTO AMARO

Malvadeza de japoneses
S. PAULO, 26 (E.) - A imprensa local iniciou uma gran- ;:'I......' m".__mrlll-IJlIIII_Am"�&"__..._I!I.__•. __

de campanha contra os japoneses, denumciaudo as suas ativi
dades perniciosas ao país, principalmente em certas regiões
do Estado do Paraná, onde se sabe que os japoneses criam gri
Jos que devastam as terras após o contralto de aforamento,
�"lestnlÍnc1o a cultura de menta.

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

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

Prefira ama parte .e .,.
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre tio Hos"P,ltal de Carla••
de". e estará 'fintrlbulBdo ,.ra
qae êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores m,.'.
eemeatos, mal8 confôrto 1lU
leito de sofrimento, ete, etc •• �
(Campah. de Rumalllda'tI

cio HospItal d. <{)art....).

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
R.p.presentações Transportes Marítimos,; Ferra-

Consignações •• Conta Própria viários, Rodoviários, Aéreos,
Rua Pedro Ferreira. 5 Cascos, Fôgo, Acidentes do

2· Pavimento Trabalho, AcidenteI! Pessocda,
CAIXA POSTAL, 117 Re.ponlabilidade Civil e Vida.

IEnderEço Telecrófico «BOSe O»
_1_-- -

PRÊMIO M.t IOR CR s 6.250,00

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

l'

.

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA.". a(O$A.
ORLANTJO SOA RPEJLL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 •__ End, Teleg.: «Scorpellí» __ . Florianópolis
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O. Pélído.. Der;.luPlrados,
E.gotadol, Anêmicos, Mãst
que criam Magro», Crjança.
rsquíticII, receberão • lonl·
fic.ção gIrai ao organÍlimo

COII7 o

P�íS'���!��') _aA s��ei!a�'ã��!��S�i��i�dae�J �ca D�J� ��.�. �J
maína entre 28 de maio e 3 de

I

boração dessas matérias pri-I A ..:

junho caracterizou-se por seu- mas. Por último a falta de I
sível_ anme.nto l;a. ext:'!,,�ão do m�o-�e-ob::a, bem como de ca- IS USl·naS KrllPP
carvao, cuja média diár ia se minhões sao outro obstáculo li

elevou, a 102 mil toneladas, ou para a recepção e evacuação O gabinete da zona oritâni

seja, o máximo conseguido de- 'los portos, dessas importacoes, ca de ocupação da Alemanha

pois da libertação. Registra-se e, ao mesmo tempo, as devas- decidirá o futuro das usinas

também ligeira melhoria nos tacões das cidades do Atlânti- Krupp. O corpo de diretores

tranaportes. Mas os fracos co inteiramente -lesertas sns- daquelas usinas que agora es-

� "stod;:s" de combustível nas r-ítam problemas ele transpor- tão paradas, pediu às autorida

fábricas de gás e centrais elé- te para conduzir os operários des britânicas a necessária per

trtcas, a falta de distribuição
I
Ruâo, Bolonha, Nantes e ou- missão para reiniciar suas ati

de carvão às indústrias duran-! tros peq uerios portos poderiam vidades. O pedido foi feito ao

te o mês de junho faz prever receber numerosas mercado- .cnente-general do 15° Exérci

ma cadência, tendo começado rias, mas os navios de pouca
I :JS dos Estad?� Unidos, e ao

maior na marcha de certas tonelagem, suscetíveis de run- governador militar da zona de

empresas. No que se refere à dear nesses portos, são raros ocupação. O General Town

siderurgia, as mímas de ferro e es'.âo geralmente reservados send respondeu, perguntando
continuam a funcionar na 11108-' ao transporte do carvão. que mercadorias de tempo d:

ma cadência, tendo começado '-] i,nrlch 1 anorc1eeââft,oK p��z as usinas Kr1:lPP e�tavam
já as exportações de ferro pa-

dispostas a produzir e atírman-

ra a Bólgica. Quanto às índús-
-.----- - - --- --.- -- - do que nada poderia dizer sem

trias mecânicas e elétricas, a
consultar as autoridades da zo-

situacão está também condi-
na britânica, pois que as usí-

ciona>da as dificuldades do car-
nas Krupp estão atualmente

vão. A sítuacâo não é mais br í- naquela zona. Os círculos mi-

lhante 1110 que se refere às in-
litares do govêrno da zona bri-

dústl'ias químicas. No que diz
tànica dizem que nada pode

resp,�ito aos pndntos téxtis, I s�::, decidido an�es de uma reu-

enorme::: qnantidaiks de maté- I mao das a'-!tondades que fOl:-
rias primas têm. chegado ao_<: I n;aI? o governo ?a zona bn-

pOl'ks irancr:ses ,Imante {'sta
SÓSEUSA tamca de ocupaçao da Alema-

fluinzena 11.000 toneladas de I nha - Macfee Kerr.

algodão. 0.0')0 de lã, ] 0.000 de I

juta e 5.400 de sal. Mas a falta I

o soviético dos Dardanelos'
para a Rússia fechar os Darda
nelos em tempo de guerra, em
vez de deixá-los abertos. A

Rússia está interessada em

mantê-los abertos me s m o

quando estejam fechados para
as outras nacões. Em outras Ipalavras, os Dardanelos deve
riam ser transformados numa

arma de agressão e em linha
de defesa para a União Sovié
tica. A independência e a li

berdade da Turquia dependem
desta questão, que também é

de vital importância para ou

tras nações.

Não ha necessidcde, mi
nha Sen hora. de cada mês

ter séte dios de sua vida sub

traidos ás suas atividades e

ás suas oleçrioe. Si a S�ho.
ra sófre, deve-o á sua irnpre
vidência, Use A Saude ds

Mulher. Regulador, tônico.
anti-doloroso. A Saude da

.",,:v::,:.i';;:;:!:>::::' :�::.;.:{,��: �n�lsh�: �7�a.fará recuperar

)c�;:�:.���:.
ii
;,;:

(,��;��"�"'�J�f� (:�,
.:-'t' 'Y:::::}::::�:!·r" .�

Â SÁUDE DÁ MULHER

o ESTADO

,I>.

dOlínio
Segundo a emissora de An

góra, 00 deputado sr. Husoyin
Halchin, redator-chefe do jor
nal "Tamin", declarou que o

domínio soviético dos Darda
nelos seria uma arma de agres-

são. "O objetivo principal
disse - de qualquer discussão
sóbre as relações russo-turcas,

será, sem dúvida alguma, os

Dardanelos. Na nossa opinião,
é uma vantagem considerável

S 8 n D u enol
CONTEM�l

OITO ELEMENTOS TON�COS:
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CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção cUnica do

DR. nJALMA MOELLMANN

Const.rução moderna e confor tâvel, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARJi;J,HAMi:NTO COIUPLETO E MODERX1SSIMO PARA TltA'l'A�lENTO

}lÉDICO, CIRúRGICO E GíNE(;OLÓGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas

- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboeatõríos para 08 exame. de elucidação de díagnõsttcos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

Apartamentos de la classe : ,.,. Cr$ 30,00
Quartos de 2a classe C.r$ 20,00

"

Quart0s com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa
SECÇAO DE l\lATERNIDADE

Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de

1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PóDE TER :l-lf6DTCO PARTTCUI,AR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

NOVOS f
USADOS

COMPRA 1\

VENDE
•

ldi"ma. po.
tuguês, espa·
nhol, francês.
inglê., etc.

Número avu lso

No Iatoerler:

Cr'
CrI
CrI

ISO,tltI
4.5,011
25.(\11

o do·, dia:
•••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••v

Atencão
. ,

Precisam se duas mo 2S ar
I Matemática, Física, Química,. Geo

.

ç P 8 logia, Mineralogia, Engenharia cio

casa ccmerclaJ. Uma para bal vil, militar e naval, Carpintaria,
cão, outra para eseritório, Ne- Desenho, Saneamento, Metalurgia.

cessário. de fato, habilidades, Eletricidade; Rádio, Máquinas; Mo·

C t R P tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
ar as para ,caixa postal r.ultura, Veterinária. Contabilidade

139. Oicionál"ioll. etc. etc.

Ano

santo
S Ladislau, Rei da Hungria
E' desconhecida 11 data do ne s

cimento d••te grande ch�fe d.
E.todo. Em 1077 morreu Oejza 1·
da Hungria ei em VfZ de ser IU!:'
tituido, por Salomão I'. filho (O·

roado de André I', OI eleitor.. do
reino uniram ..us votos na I)es' &a
de Ladislau, irmão à. Ge]za. Ro
1'as V&Z'S encontramos na história
uma ..scolha maia aoertada. Pois
Ladi.lau era ó homen capaz d.
reconhecer sua minão num t.m-

I po em que OI espirito. procuravam
I
formar uma época neva. Sua po

I sição não er" fácil. Salomão I' ti·

I r:ha re rrurrcínde a todJ. aeuI SU·

I POStOI direitos ao trono; mil., eon·

,
1 rariando prome.sos .ol,ne., ten-
tou uma revolta que ma !OÇJfOÚ
cempletamente. Outra fonte à.
cuidaclea era a posição .,da Sé A·

pOltá ico. Gregório VU' e.tavo. lu·
tando centro Henrique IV' da AI.·
manha; e, quando dop, iii da mor

te deste. o Popa Vitor' foi o.co.·

se de pejo. ás.eelol de um anti.

I p.�Fa ficau Ladilla� fi. I 00 leg�.
hrno chefe da Igreja. T:.lr.to sua

qualidade. de estadilta ceme sua

profundCl piedade leva -em-ne a

cuidar dos bana co.tUm .. de .eu

povo. garantindo a..im o proqn.
Ia do r.ino Fa:l'endo o. Cúm4nio.
uma tentativa, com mão armadâ'
de frultral' este. planos, revelou'••
o rei habil general de sua. trope••
Enquanto se prepa,raya para tomar

parte nll primeira Cruzada, m'Or

rou; em Neutro, aos lt de j1.dho
de 1095.

En,le 3 crtzelras ,. Silos .1 o ,lfle '1l1li
UZINAS CHIMICAS BRASilEIRAS LTDA
I'".;>OH.u,14 ..J.o.SOTICAeAI. nT.'-PAUL.

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
('I r\. WETZEL INDUSTI{IAL-J()JNVILLE (M(lrlo\ r�{r;"81

economiza-se tempo e dinheiro

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Municip·o

de S José
(Via�ens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de mol estia s

contagiosas

I
Romance, Poesia, Religião, Aviação

I
Semestre
Tr-imestre

Anúncios mediant .. contrito

GRATIS! peça este livro

Os originai I, mesmo não pubh

I caâoa, não serão dévolviàoi

,A direção aâo li! responsabtllz»

1 pelo. coocirilú8 emitidos nOIl

artigos assirradca

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedi90s que podém sêr eTit-!·
dos, Contribua para a Caixa de :Es
molas aO's Iíldi&,entu de FlorÍalló-

SRs.DEHTISTAS
CbJílfJ4f}fft ..

/���,OLSO��POS'''\.
PREÇOS MODICaS

SORTIMENTO INCOMPAPAVEL
, ,#,nç=b/tCl LlSTA�PRE'OS'

����Ã�1�mnSETTI
{Jwl/wi�" ú-ttf4dJ2f�

,ml:NAPIO 131·135-CAIXA 1�1' S. PAU! o
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LIRA: Nos dias 5, 6, 7 e 8 de julho, à noite, «BARRAQUINHAS), no pátio do
Clube da Colida, promovidas pelo Centro Acadêmico XI de Fevereiro «PRO SEDE

SOCIAL», com prendas, roletas, bar e exibição de filmes ..

Entrada franca e popular

Estabelecimento
DE

NICANOR

I
Trabalho. Comerciai.
Impre.são a côr••

Compo.ição de livros e

Jornais

Gráfico Brasil
SOUZA

Télle. e Memorai.
Doublês e tricromia.

R.. i.�a. - Avul.os - Caixa. _

Estojo., etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 --- Florianópolis Santa Catarinâ

Ainda matando fascistas Vi�!!.'!:fe! n!i�!�!O! os���o�u�-d�e��!ndePq�!�tt���!�Além. da notícia de que elementos "partisans" atacaram
_ �, ga) anunciou que as autorída- tros g ê n e r o s alimentícios,

. uma prisão de Módena, matando 16 fascistas e colaboracionís- Vigor. des do supremo comando alia- grande número de máquinas
tas, outros informes foram recebidos sôbre mandtestaçôes po- do na Europa, elementos da de escrever, centenas de apa-Com o tratamento pejo reputado pro-pulares em várias cidades italianas. Assim, em Parma, um ho- duto OKASA. - A base de Hormônios RAF e autoridades dinamar-I relhos de rádio, bicicletas e
mem entrou no hospital local, apanhou Domenico Petucchi, �Y����i��. g��:kalesl e u���a��I�:�iSC!��� quesas, descobriram grandes

I
máquinas fotográficas. Cabe-

fascista, de 20 anos, que aguardava o momento de ser julga- racional e de alta e!icacia terapeutíca. depósitos alimentícios ao realí- rá às autoridades britânicas
em todos os casos ligados diretamente

do e matou-o, do lado de fora do edifício. Em Alfoncine, perto a perturbações das glândulas sexuaes. zar uma investigação de sur- decidir que quantidades dêsses
R

,.

da Assocí
-

F
"

F
.

t OKASA combate vigoros,:mellte: Ira-

'I t
-

d d Ide avena, a ex-secretana a ssociaçao emmma aSClS a
queza sexual em todas as Idades, sob a presa na base naval e aerea alimen os serao a os aos a e-

local, professora Bruna Orioli, foi 1110rta, juntamente com seu fôrma de insuficiência glandular ou víta- utilizada pelos alemães em CO-I mães e o que deverá ser feito
minai, senilidade precoce. fadl�a e perda

pai, de 74 anos. de memoria no homem; frigIdez e todas penhague. Foram ali encontra- com o restante. Ao mesmo
as perturbações de origem ovariana,

d d tid d d I t f
.

f it
.

t d to___,______ idade critica, obesidade e magreza, lIa- as gran es quan 1 a es e empo 01 e! o o regis o e._-
��f�e�aJi�s� (����ir�:�� ��.�Ct��en�: manteiga, fabricada em agosto, dos os alemaes naquela regiao.
de Londres) proporciona Juventude, úttimo, caixas de ovos france-I
Saude Força e Vigõr. Peça fórmula

_"pr'ata'� para homens e Iórrnula "ouro"

para mulheres, em todas as. boas Droga
rias e Farrnaclas. Iutonnações e pedld?8
ao DisIT. Produtos ARNA. - Av. RIO

Braneo, lOS - Rio.

Morto o fundador dos ELAS I
IInformam de Atenas que o I vereiro último. Depois disso o

sr. Aris Velouthiotis, elemento; líder grego fugiu para as mon

comunista, fundador das tôr- tanhas com cêrca de cem dos
ças de guerrilheiros esquerdis-' seus adeptos, sendo desde en
tas "Elas", em 1942, fOI morto tão ativamente procurado pe
no dia 15 do corrente, num en- 'las autoridades e fôrças gregas.
contra ocorrido nas monta-

I
A batalha travada nas proxí

nhas com os componentes da midades de Arta prolongou-se
Guarda Nacional Grega, nas por várias horas.
vizinhanças da cidade de Arta, A cabeça de Aris Velouthiotis
na região noroeste da Grécia. será levada para a cidade de
Quatro outros antigos Iíde- Trikala, séde do antigo q. g.

res das fôrças "Elas" foram das fôrças "Elas" e exposta ao
mortos e um aprisionado. O público.
ministro das Informações di-II Aris Velouthiotis, cujo nome

vulgou pessoalmente essas no- verdadeiro era Athanasion Cla
tícias depois de receber tele- I ras, tinha cerca de 45 anos de
gramas do comando militar I idade e nasceu na 'I'essália. De
grego no Epiro. sempenhou papel saliente na

O líder Velouthiotis recusou- 'destruição da ponte de Gorgo
se a �azet en�rega de suas ar-: pót.amos, 'p�a:neja�ll;,s pelos pri
mas as autoridades competen-I melros otícíaís britânicos lan
tes de conformidade com o çados em para-quedas, na Gré
acôrdo de Varkisa que pôs ter-: cia, no outono de 1942. Os for
mo à guerra civíl grega em te- necimentos destinados ao Ma-

I rechal Von Rommel no norte I

da Africa foram retardados na

sua entrega pela destruição
dessa ponte. IO Partido Comunista grego.
repudiou oficialmente Aris

ve-Ilouthiotis como líder das fôr
ças "Elas" em princípios do
mês em curso.

----------------'

.J�����

DESPERTE • BILIS
DO SEU FIGIOD
( SllIm .. c.. IIspste .......
Seu fígado deve produzirdiam--

am litro de bílis, Se a bílis não Garre i
rremente, os alimentos não sãodi,en.
e apodrecem. Os ,ases iBcham •esc:&
go. Sobrevém a prisão -= 't'entre.,Vod
sente-se abatido e comoque en't'eaenacle.
Tudo é amargo e a 't'ida é \IDl martíri..
Uma simples eracuaçãe aão toará.

causa. Neste caso, as Pílulas earter .
extraordinariamente eficazes.Fazem cee-

Associa<i" Comercial de flori anõpolis rer esse litro de bilis e 't'�seftte-sedit-

Penl"c,·llena contra pSI"tacoseA 115 lamento Eleitorai ex-o! ido posto para tudo. São sua..-es e, COIlt1lde"
especialmente indicadas para fazer a bilia -,

d
.

'1' ,j. t IA AII.OCl·oça-o Comercial de Florian6poli•. sem pre atenta aos in- "'I I Ca A aplicaçao, com exito, a pemcI lll'a no tra:"amelll, o (a
correr livremente. Peça as ri u as rtes.

teres.e. dIa clone. que representa charna a atenção dos seus asso
3 Psitacos8, foi revelaila. por três médicos de Fila.dél.fi.a. Drs.

di' Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ ,o&,
ciodo. para o. editai. que estão sendo publica os pe.os rl!>spechvo& Harrison Plipin, Micha.el Gauldosh e William Fittipal<di, con-
Inatituto., relativamente ao alistamento eleitoral ex ofício, de acôrdo
com o que determina o art. 23 da Lei Eleitoral. forme descrição feita 11'0 "The Journlal ar the An1ericam Me-

De acbrdo com os editais. cada empregador deverá remeter à "UMA VELHA AMIZADE" - dical Association". A aplicação do medicamento foi feita em

Delegacia da Instituto a que está subordinado uma relação dos .eus Eis o filme Que a todos devem adsO-' uma mulher de 52 anos, e os Desultados obtidos, 36 horas mais
r d' 30 d

. h f M d'I sistir, por"'u� traz revelações.mpl'etado., em três via., ate la e Jun o, con orme o o e o 'I

I tarde, foraml excelentes.
n.. I, Q que .e refere o § 3', do art. 14 dali inlltru;ç;õ;e�s·iiãi__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.a�m�o�r·�iiiiiiiiiiiiii_iiiiiii ..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii_iiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiii _

r

ODIN

�.
lH e 1I1IG$1i1&ND'

o PRECEITO DO DIA

Visite, sem compromissos, a

LIVRARIA ROSA

�. POSTÇÃO PARA DORMIR
Na moirria do" coses as pe as oo s

dormem em posições incômodas.
08 grandes traves.eiros. por exem

pl o , mantêm a cabeça alta de
mais e em posí ç ão forçada. Nenas
corid içdes , ficam comprimidos o

esôfogo, a traquéia II os VC!.OIi acn

guíneos aí exishntes
Ao dormir. repou s e melhor, des

cantando a careça sôbre um t 0-
ves.eiro pequeno • me _ o. SNES

Rua Deodoro, 33

Flor ianópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encom endas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

-

Confecções
de

Gravátas
Aceit@m-se encomendas em

qualquer quantidade.
RIJa Ann it a G4irib;aldi, 58

FLORIANÓPOLIS

Jornalista morto Vida Social
num campo I F.sem anos lloJel

I
Foi anunciado em París que o IIr. João Paulo Ferreira;

o Sr. Louis Perryn, antigo re- .•.
dator-chete da agência france- o. 8r., �ervaslo Nunes Pires, Iuri

sa "Havas". fa�eceu no cam?� I crcrmrro do I .P.A�S.E.;

I
de concentração de Neunga Ir. Guatcvo I. Regia.
men, nas proximidades de
Hamburgo, no dia IOde março 'flaJantell I
do ano em curso. Tendo sido Em g050 de ferias. ochn- se nea

denunciado à "Gestapo" como I t� copito I, a ge�ti�. senhorinha
membro do movimento de re- Cora Costa, Eumc ionríz-io da Coor

sístência na França Louis Per- denação �conomica, na Capital
J 'da Repubhca.
ryn foi detido em Clermont
Ferrand, em janeiro de 1944, e

deportado para a Alemanha.
Louis Perryn era redator-chefe
da agência "H av a s" desde
1930.

alt

�--�,.."""..-.�"""��

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

•

Falecimentos:
Ap6. prolongaàoll pndecirnerrtoe ,

faleceu orrta-ontern, na residencia
de seus pais, em São José. a se

nhorinha Gloria Souza, flha do
sr. Lauro Silveira de Souza. co

merciante naquela cidade.
O sepultamento da inditoso jo

vem, realizou se ontem, no cemi
tério local, com enorme acompa
nhamento. A família enlutada
apresentamos serrtídos pezames.

•

Por ínformações particulares sou

bemos haver falecido na Capital
Federa 1. onde préatava os !eU9 ser·

viços militares. o sr. Major Eduar
do Faustino da Silva, do exercito
nacional.

Bungalow
Vende se o da rua Quintino

Bocaiuva, 622, Estreito, que

dispõe de todo conforto. 3

quartos, banheiro, pias, bôs

àgua. Tratar no local.
-----

Metor para máquina
de costura

Vende se um. em perfeito es

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

rOv-õ

Procura-se uma casa

de cornêrcio para ins

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

êste jornal.
..---------------------------.

�lortes em Sicília
Anuncia-se da Sicília que

um professor universitário e

dois estudantes foram mortos
a tiros pela polícia, perto de

Randazzo, ao desrespeitarem
uma ordem para que se deti
vessem, quando dirigiam um

caminhão carregado de armas

e munições, destinados aos "se

paratistas" .

REPRESENTACÕES
Aceito. T. Robin. Caixa Postal
n. 3012. -- Rio de Janeiro.

o Japão diz que não
quer paz
Dizem de Nova Iorque que a

agência noticiosa japonesa ci
tou um porta-voz oficial corno
tendo desmentido as notícias
de Estocolmo, segundo as quais
o Japão havia proposto nego-
,ciações de paz à Grã-Bretanha
e aos Estados-Unidos. "O Ja

pão jamais propôs a paz aos

Estados-Unidos e à Grã-Bre
tanha. A política e o objetivo
dp Japão não serão modifica
dos ou alterados, nem na mais

ligeira escala" - afirmou o lo
cutor.

\.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfai'.1tes, que recebe diretamente das

Snr.. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem umo

Florianbpolis. FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhore. fábricas, A Casa "A CAPITAL" chama a atenção do.

visita ante. de efetuarem lua. compra•. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Indicador lédico'l
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MARIO WENDHAUSENDR.
tDlplOffiado pela Faculdade Nac. de JoleatclDa da UnJyenJ.dad. do ar..t!>

.-J.n.teirno do 8erylço d. ClJnlca MM1ca do Professor O....aldo Ol1Telra_ m6d1co do

Departamento d. ladde
(.1l,d!1ll·.$ ••U)lt:A - .0IMUU tnter.u de adllltoa e Cll'IaJlou. CON8ULTORJO

a &SIJIV.NCIA: R•• P"Upe SchmJdt .. II! - TeL 811. CONSULTAS -- D.. 1. b 111.

DR. RUY PORTINHO DE MORAES .. Médico
CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

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

CONSULTAS d as 15 ás 17 hora s.
Residência: Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIS

UR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
'enlç';'II Ih Clínica Infantil da Assistência Municipal • Bo.,Ua'

de Caridade

OUNMt"��:t�t���D!'I���AM�td���A��oEs.���!2�. lo•• 1.6«
Con.ultall dna 2 ã. 6 hora.

H ESIDf:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7�

DR. BIASE FARACO
MedlCtl - cnere do Serviço de Sífilis do Centro de Sallde

DUENÇAS DA PELE - StFILlS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
A.MBOS o:' "ExnS -- RAIOS INFRAVERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das :I às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 4ft
HES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1641

DR. SAVAS LACERDA
ClI.nica médico-cirúrgica de Olh os - Ouvidos. Na,riz - Garganta.
Diplolila de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmi.lt, 8. Das 14 às 18 horas. FOU1 1259.
RESJnENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecoloJrÍa

Hospital "Migael Couto"
fBllUMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

DR. POLYDOJW S. THIAG�
Clíniea Médica em Geral

Doe�as do coração, pulmões, fígado, estômago, mtestinos,
rhlt!1 e demais órgãos internos, de adulros e crianças

CONStJLTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
C6NSUL'l'AS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

ItESlbENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 7G6

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Univ.er�idade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
ci.al'l"l de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLiNICA MÉDICA -- DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Re,sidência: Rua Alvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Aalli.tellte do Prof. San80R. do 11.10 de J....lllro

ESPECIALISTA
Doan.-. e operaçGes <'<>5 OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

ClrurCIa modllFIla da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e eéu
da bôêa fll5ldld08 d-e nascença)

a.êla.:o*>pla. u-aquêoecopía, broncoscopia pa ra retirada de cor-pos sstr-anhos. etr

CO.N.lJLTAI: daa 16 A8 12 e daa 15 à. 18 hora.

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

DR. SETTE GUSMAO
CKE4t1!: DOS SERVIÇOS DE: TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E oo

HOSPITAL "NER:fI:U RAMOS".
CurIlO dI! aperfélço.m,ento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-estt
l'ilrlo dq Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanató:rio de Sarttos, em Campos do Jordão.
CLINICA GJl:RAL - DIAGNóSTICO PRECOCE C. TRATAMESTO E8PIi:CIALlZAD(1

DAS DOENÇAS DO APAR:fI:LHO RESPIRATóRIO_
• OPEBACAo DE JACOBOEUS
CONSULTA!: Dlàrlamente. -das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Malrele8. 18

RESID:fI:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Tel. 742.

MADEIRADR. NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUno .. Áperf�looamento a Long. Prltica no RIo M Jane1re

lIUJI.ULTAJI - Pela 1IlAIlbA: «JarIam_te ... 10,30à.12 h•. à tarde .zcepto 001

"IM." e.. 14 ás 16 llorM - CON8ULTOBlO: BD .Joio !'lato ... 'f. _1Ir••• -
._e: l.<Ul - .....e.cda: ... l'rtIId'_w eo.u.Jto, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
ClIKUBGIA GERAL - ALTA CffiURGIA - HOL:fI:STIAS Dil SilNHORA8 - PARTOS

Foanado. pela FaCil!ldade de Medicina d� Universidade de São Paulo, ond� foI

"M'8tfJfi�P'lOI' vlilios a.nQ8 do Serviço CLl'ÚJl'g!co do Prof. Al1plo COITela Neto.
�1rUd'g1a rio esth!,nago e vlas bUlares, Intestinos <leIgado e gr()8S0, tJrólde, rlne,

pr6rrt.ata, beX�a, t1tero. OTê,r!oe e trompas. Varicocele. hifk'ocele, vvWes .. hérnia.
CONSULTAS:

Ma 2 b li heras, II Rua FeUpe �.hmldt. 21 (altos da CIIi!!8 Para�80). Tel. 1.1198
RESI�NCIA: RJue Estevea Jdnlor. 179; Te!. M7tu

Dr. Newlon d'.vila DR. ANTONIO MONIZ
OpUQçõ•• -- Viaa UrinOl'ia. -- Do.n
ÇCl' dos mt_e.tinoa, réto e onu.

-. Hemorroida.. Tratamento da
colit. omebiana.

Flliot.rapio -- Infra-vermelho I

CoNult: Vitor Meirelu, 28.
Atad. diariamente ã. 11.30 hl.• ,

la tardl, dali 16 N. em dia.nte
••deI I �aJ Ramo•• 88.

f'ôal' 1087,

DE ARAGÃO

� I�.. atelea e ClII'u1ItII
.. torá. PIU'toII • .,.... te o

CONSULTÓRIO: R. Joao Pinto 7 Did·
l'IUIAIDu dU 1 1'7 Jaoru. tDeI-
ClJ.A1 .tlIWM" "' ,.,.

Seja o LlDER DI A Agonia
MODA da 15m

Em poucos minutos a nova receita .

M.e�daco - começa fi circular no sangue,
aliviando os acessos c os ataques du asma
ou bronquite. Em pouco tempo {> p""ire'
dormi!' bem, respirundo livre e Iacilnu-nt«.
Me!1daco aliyja�?, mesmo que o mal soja
antigo, porque dissolve e remove (I mucus

I que obstrúe as YÜ1S respirator-ias. Il!IJII!Il�lo
a sua energia. arruinando sua saúde. hl
zendo-o s e n ti r-se prematuramente velho,
Mend<;,co tem lido. tanto exito (lu,. 'e ore
rece com a gnrantía de dar ao pacienle
respiração livre e laeil rapidamente e com
Jlleto ,alivio do solrímento da asma cm pou-

I
cos <I"". Peca Mandaco, hoje mesmo, em
qualquer fUI·maCH:L. A nossa garautia é a
sua maior protecào.

d e
-

;;:�..;,\:"� I !:!��mt:a �� 7;:i.i�
CLAUDIONOR OUTRA Aparêlbos elétric9s,

I
A Instaladora de Floríanó-

Rua Saldanha Marinho 2.A polis, à ru� �rajano n. 1�, avl-
sa a sua distinta freguesia que

FLORIANÓPOLIS dispõe de operários habilita-
dos para executar instalacões

���������������������������� de Luz e Fôrça em geral, for-
necendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

cializada, com técnicos nrotís
sionais, para consertos de apa
rêlhoe elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

]HmXCAS XERYOSAS
Com os p;·ogressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente rerned iáveis. O curandei

I rismo, fruto da ignorância, só pode

I
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enf'er rn idad es. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um 'Ambulató r!o, que atende gru-

.. .. , ....
tuitamente os doentes nervosos in-
digentes, na Rua Deodoro 22, das !)
às 11 horas, diàriamente.

Confeccionando o seu
terno na

alfaiataria; I Líder

Aliviada em Poucos Minutos

o transatlântico «Queeo Mary»
A 20 do corrente, noticiou-se de Nova Iorque que o trans

atlântico "Queen Mary", pintado de cor cinzenta, entrou na

quele porto com 14.000 homens das fôrças militares norte
.nnericanas a bordo, completando a sua primeira centena de
viagens traneatlãntícas. Essa viagem do "Queem Mary" para
tos Estados Unidos, a primeira desde a vitória na Europa, as

stnala o início de uma sér ie de viagens que o "Queen Mary",
o "Queen Elisabeth" e o "Aquitânia" farão nos próximos seis
meses, para a repatriação de fôrças norte-amerícamas. Quando
() "Queen Mary" se aproximava do cais, uma banda dos 001'

pos auxí liares de meninos executou o hino "RJUle Britannia"
e todos os rebocadores e embarcações próximas fizeram soar
as sereias, .em saudação.

S_L\NG1JBJN()L
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Mag rus, Mães Que Criam,
Crll:lnçás Raquíticas rece
berão a tonificação geral

do organismo com °

DrI .Artur Pereira
e Oliveira

I

I --------

Clínica Geral de Adulto.
Doença. da. criança.

Laboratório de Análi.el
clínicas.

Con.ultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Casa Po
rai.o], dai 1030 á. 12 e doa

15 à. 18 h•.
Re.idência: ru·a Visco de Ouro

, Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

Vários espancadosi e um linchado
Noticia-se da Itália que, durante o julgannento de sete

fascistas, em Pádua, a mujtídão, exaltada pela acusação de tor
turas .por êles praticadas contra prisioneiros, invadiu o tribu
nal e espancou os acusados selvagemente. Um deles foi reti
rado da sala, arrastado pela cidade e linchado.

�---

I EstaSapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sondo lias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem vÍsitar a

«Tamancaria Barreiros»)
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

a
dos tipos mais
praia ao alcance
por verdadeiros

�- - ., 1ft ..... - .... ,._,..._..._ ......_" - .. ,-.....

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

�_w_.=== •• _w •••••• w=_=.w •••

'ormado pf'Ja 1JnJftil'IIi�. d. Genebra
Com prltica nO!' hospit2.t. europeull

mntca m6d1ca. em «eral, pediatria, doen.
lU do IIt.tema nena.D, aparelho .enJto

urI:n.lrlo do homem I da mulher
'-Ute. TIiCJlJco: DR. PAULO TAVAB_
Ouno de Radio}Ojft. ClIn1ca com o dr.

Wanoel d. Ám-.u C&mpanarto (lHo Pau
!O�. l!l�1sado em m.tene I llaild.
PdbHca, pela UnlYerlldad. do Rio � Ja
lelro. - Gabinete di Raio X - Illectro
'Ullfocrafla cl1nJca - Metabol1mlo ba
Ia] - SGna,agem Duodenal - Gabinete
S. tlmoterap1a - lAboratório d. lII1C:r'o.
IlOpla • arn4llN cHn4ca. - Rua 1'enI.uld.o.
llac!la40, I. �. 1.1H. - Plor.tul6�

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
Fodada elll 1878 - Séde: 8 A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

CItr.. do balaço de 184':

CapltaJ I! reseI'Ylll ," • .. .. • .. .. .. .. .. Cr' 74.617.035,30
ResponS8!bUldadell _ Cr' 15.978.401.755.97
Receita .•.. , ...•...•.....•.• , ••.. _ . . . . • . . • • . . . . • . Cr' 84.616.216,90
AUTO _ . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . • • • . • • . . . . . . . Cr' 129.920.006,90
Blntstroe pagos MIl dlIt!moa 10 moa .••......••.•••. Cr$ 86.629.898,90
Reapanaab� _........................ Cr$ 711.736.401.306,20

DIRETOIWIl8: - Dr. PamtI:Jo 4'Ultn J'Nfn d>I 0u-nIh0, Dr. rranc:t.co
ct. lIA e AJ1l.lI1o�

�1!nC1U I lNb-qlaotu _ todo o t.8lT1lOrlo 1UIe1oCIal. - ItuCUIWl DO

UruguAi. �adoNIII de tIlftl.'lU !lU prt.Dc1pej1 C1dadaI de �, IIIuropa
a Afr1cL

AGIlNTIII 11M II'LORlANóPOLI8
C AMP O 8 L O B O AI C I A, - R.. FeHpll 8chJlllcJt, .. ..
CIÜX. PoeW Il. 1. - TelefOllIl 1.111 - beL Tel••

•ALIANCA·
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, lTAJAt, BLUME-

NÂU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Foi buscar contingentes da, FEB
Com destino à Itália, com escalas no Recife e Lisboa, partiu no sábado à noite o paquete do Loide
Brasileiro «Pedro II», que no seu regresso conduzirá efetivos da F. E. B. de volta ao nosso pais.'

8 navio brasileiro conduz abastecimentos para os nossos soldados.

({)) ]E��illcd ({)) ���I��7a.!n�e�����W���J��e��i��!I��I����;���!.�:�����
Florianõpolis 27 ,je Junho de 1945 - Os oficiais nipónicos qUE' pacientes foram monos por rante os ataques suicidas, ca-

o ordenaram a morte de indefe-
I
orelem dos mil itares japnne-

I
da homem atacará até consiga

A,. k
�

II d
sos rerídos norte-americanos

I
ses ". A ordem do comandante I' gloriosa morte. Ninguém deve

esposa do spea er IUSU a or e filipinos na marcha ele Ba-I ela defesa de Manilha dizia: cair prisioneiro. Durante os

.

{( ».
taa.n !ambell1. �r�enaram a i "Os _feridos e el�ferm�s e os' ataques, os amigos do� �erid?,SRIO, 27 (E.) - As autoridades policiais não cogitam de execuçao ou suicídio .ele gran-

I
que nao podem

_ lllterv:r nos farao que estes se suicidem .

pôr em liberdade Naír Lopes, espôsa do locutor. da Rádio de (1(' parte dos 82.012 Japoneses, combates levarão raçoes de O comandante de urna Briga
Berlim, Marco Antônio da Cunha, do qual, há cerca de um ano, ferirlcs nas Filipinas, segundo dois tlh" a um rímcão ela for- da Mixra Independente orde
muito se ocupou a reportagem. Coneidera a polícia, pelas in- 12dilração dada hoje pelas au- t aleza e se suíoidarão em mas- 110U que os oficiais executas

formações recebidas 'das anitoridades aliadas na Alemanha, que Gri(�:'_::lef' militares. Essa afir- sa. Cada ofi?ial porá um hO-1 sem os enfermos e feridos,
Naír, que pretende passar corno vítima do espôso, dizendo-se ma!ao o baseada �la. d?cumen- 1l:f'1ll respom'avel, para rr�,;en-I quando seu quartel general es
por êle obrigada a ir para a Alemanha, está bastante compro- taçao tomada ao l1l1111lg0, que ciar a morte. Sera concedida a : tava a ponto de ser ocupado.
metida na atuação desenvolvida pelo mesmo. Segundo se adian- d�z: "A história raramente re-llihercl�d!� de l1le.ditação duran-I U� tel:e:1te de a;riação, que
ta, teria. e�a regressado �o Brasil com uma missão determina- g.lsta t�� dureza em suas atr�-I te o dI� _

e a noíte de f'orma � i fOI apnslOnad�, disse que "e:u
da e definida, o que esta agora sendo apurado. cidades . Os comandantes lll-I flue o scldado chegue por SI· comandante afirmou que a Sl�

pônícos (leram ordens e C011- à decisão de sacrificar-se com
I
tuação era desesperada e que

t.ríbuíram para que isso se rea- prazer pelo seu país ". Outra os doentes do hospital haviam
Iizass». Lm alguns casos ma- ordem díxia "Antes dos ata- recebido granadas de mão 8
tal-am f?ric1os a balaços. Os fe- ques suícídas. os feridos suici- pistolas para se matarem.
.. idos ja.pomeses que receberam
ordens de suicidar-se tiveram
vinte e quatro horas para me-

l - () Instituto dos :\farítimos f'nz saber aos SI·S. emprcgudorcs Xla- ditai' sôbre a excelência da
r ilimos e terrestres que lhe são filiados que, em cumpr-imento ao ar l. 2:1 idéia. Um soldado nipônico que

. cio Decreto-lei n. 7.58(i, de 21\/6/-[5 (que rcgu lu o alistamento eleitoral e
escapou do hospital japonês lnn,EGACIA EJ'I SAN'l'A CATARINAas eleições), e de acórdo com as instruções baixadas pelo Supremo Tri-

bunal Eleitoral, passará 3 receber, dos Srs. empregadores, a partir de disse que dezenove de vinte ALISTAMENTO ELEITORAL EX-OFíCIO
amanhã, as relações dos seus emprugndos contribuintes do I. A. P. :\1. - companheiros gravemente fe- Remessa das relações a que se refere o art. 23 da Lei Eleitoral
que prestam serviços nesta cidade " ridos fOJ',ll11 mortos mediante O Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciá-

2 - Nessas relações dcvcráo ser inclui dos apenas os empregados que injeções. Na campanha das F'i- rios em Santa Catarina, tendo em vista as instruções baixadas pelo SlI-
saibam lêr e escrever, homens e mulher-es, e em relação a ôl cs, devem ser 1 pcr ior Tribunal Eleitoral, para cunrprimento do artiso 23 do decreto-leiipírias houve aproxímadamen- �

declarados os seguintes dados: númc ro 7.58G, de 28-i'i-4.5, notifica Iodas as empresas, subordinadas ao
a) número de inscrição no r. A. P. :\I. (ou n. da caderneta de contrí- te 82.1)1 �� ferldos inimigos. A espaço legal do r. A. P. C., a remetercm, com a máxima urgência, de

buições do empregado); declaração elas autoridades morto a permitir o seu encaminhamento ;;18 autoridades eleitorais, iin-
b) nome por extenso; diz: ,. A documentação demons- uretcr ivelmcnt c. até 30 elo corrente mês, - urnt.. relação de todos os seus
c) função (o que é que I'flZ no crnpr-ôgo) ; t

- cmprgcados, contendo:
( I·

-

) ra que com exceçao de peque-d) data do nascimento (Ia, nics l' ano; a -nome ou razão social da empresa;

fi !�lti�J�oci�?,Jll[�o�l�ef�'�, �a(!�ctl�I,ã���l\'O, ctc.) ; Re8é·n---b-ã---f�ór-�n·---8--e·"""·""-" �= ����le�-eg�l�lPleto, idade, estado civil, filiação, naturalidade, pro-g) naturalidade (lagar onde n asceu) ; U fissão e residência de todos os empregados alfabetizados;
h) rcsi dência (endereço completo: rua e númcro) ; .d - nome rios empregados que se acham afastados do serviço,3 - Essas relações deverão ser CII1 tr e is vias e entregues ú Dclcgn- Julçumentos reali zaclos pela Cánw- com indicação do motivo do afastamento.

cia até o dia 30 do corrente mês, Os Srs. empregadores, Sl' assin: o dcsc- 1'11 ctou. etu SCSSrlO iiI' ontem: I A r.clação em apreço, en: trê� via.s, deve s,el: .eI�tre�!je �la. série da
[arem, podem entregá-las juntamente com as guias de recolhimento. Das

_.
, _. Delegacia, - SIta a rua Felipe SChlllJ(it, 37, ]�dlf]CIO Sao Ltllz -, rias

relações deyem constar a !'luão da fil'JII:1, o nOll!e do estabelecimento, o Apelaç'uo clv'el I!" 2.,)b9, ckl co- 12 às 18 horas, exceto aos s��bados, cujo expediente é das 9 ';"S 12 ]wras.
seu número de inscrição no I. A. P. :\I., o seu endereço, l' de\'l'1II ser da- 1II:lrca de BOlll Ih1blro, apclal1tJe Al- Florianópolis, 20 de junho de 194.5.
tanas e assinadas. l'I(?do Jaensch e apelada a Socieda-I

4 '- Se () empreganor n:io ti\'el' ncnhul11 empregado nas condições' de Colonizadora Caülrü1ellse, Bela-I
exigidas para o alistamento "ex-ofício", deyel'Ú entregar lIma deClara-I :(;1', o sr. des. Silvl4ira de S(�:uza. 1 _

ção nesse sentido I'OL daüo, ClI! pal,te, pro\'llllenlo
5 - De posse dessas I'l'lações o l. A. P. :\[. as ell\'iarú ús autorilLa-: ú a'pelaçã(). para que

_

scja la\TarIo
de eleilorais, e agid, postel·ionncntl'. de <Icônlo COIII as instruçúes que D te:'l1lIo de ad,IUl�i1'Clal:a·o COI11 a ex

forem expc'didws pelas citadas autoridades. clysao dos l)IInhl�ld'O_� e cOI1,den,al: a

•
6 - Nas relações para o r. A. P. :.vI. devem ser incluidos, n,penas, os I'e nas perdas e dal1l11's, h0l10ral'lOS

que sejam seus ;;\ssociados, ohrigatr'lrios e jacultatiyos. Se o ellljJl'egadol' de ad\'og3Jdo c ·nas CUShllS.

tive!' {:mpregados que reeolham par<: outro Instituto, de\'l'rão 01es figu- -; � x

ruI' na relação a ser entreguc ao oulro Instituto. Agra\'(l nO 1.;)4(>, d�1 c.()!�m'rc� da
7 - Sôbre qllalquel' dúvi,da que a respeito tellhalll os senhores Laguna, agravanles Cetran.Jca Canl-

Iempregadores, pedimos procurar pessoalmente os nossos órgãos locais. }lOS I.!Hrgo Lld.a � o.utros e agrarvada
Florinillúpolis, 2{i elc .Junho de 101;). a [<!'l-Ill.a PaUll! CaII�,Blllos. H!ela[lor

Mário Machado, .Delegado l) sr. des. AILrecJo lrolllpo\,·sky.
________________________________ Xegado pro\,jlllento ao a.grayo,

E S O T E R IS M O ]Jara confirll�ar a d1eClisiio agravada
E Ll'Z" ]Jelo fUlld,allllt'l1It,o da elisào do pe-'fA'I",,"\, "XiU()l� " � d,i,cllo pel.o depóslÍllo feito, excluido

. Compl81tando no dia 27 do corrente mês o 36° aniversano da condenadio os ]tonorúrios ele
'da fundação do Circulo Esoterico da COIl1unhão do Pensamen- Hd vogado .e 111Hl1Jdar que as custas

I

to, O TATWA AMOR E LUZ <com séde a Rua Conselheiro Ma-' se,i.am pa@al� em propm'ç'ão pelo ������������������������.����������.I'enovc]o. -= -

�ra n. 33 20 ando Comemorando sol'Ell1iemente esta nlagna data, x x x O DIA 29 IC A S A L!Convida a todos ·os irmãos espiritualistas para abrilhantar com Agravo n. 1.5(j1, da cOl11larca .da
.

a sua presen,ç.a �sta sessão solene, a realizar-se às 20 horas. I :Avgun�: a'g;a�.aI;.te d. :\!w!-ia . .T�sé O Ir. R�ul Pereira C:a�d�I,. dele, PRECISA SE d•. um casal p.rQ
. FlorianopolIs 26 de Julho de 1945. ela HOSd e aJgLa\ ada a F azencla Es- gado regional do Mlnisteno do uma chocara de recreio p.rto flh,

. A Diretoria It,?:I�l:l. 1..
Helalor o sr. eles. Luml Trabalho, pu�licou portaria, com cidade d. São Paulo, .endo a mu'I I ,0He.. ! diversos considerandos, e em que lher para tomar conto ã. uma

Dad10 prO\11111e 1lIl'o ao agra.\"(), pa-
.

conclúi por permitir o funciona- casa de residencia II o marido pa_
ra refonllalr a sentença a [nH de menta, em todo o E.tado de San· Ta jardim, pomar etc Olértas cam
que o no"o c:atculo se proceda ey- ta Catadna, da indústria em ge· todol 0S detalh.s à P. Hoehne,hrando-SJe () lmpoSJto de 1ranSIllIS- rol no próximo dia 29 do corrente Rua Carla. Vicari N. 316, S.Poulo •

. são ma base de 4'», tendo-se_ em fac'ultando, outrossim, o trabalh� Bairro Agua Bronco'.
\'ista apenas a heratnç'u e nao o no comércio até às 12 hora!!.
1II0l1lte pa'rt.ivel.

x x X

Aplelal:ào de d,csqLili,le n. 383, (hl ,OS 3 Grandescomall'ca de Fllol'i'wnúpoli,s, fllPelan-1llc O dr . .lui·z de Di'!'C,ilto l' a1pelG(los Londres, 27 (U. P.) - 09
Po!üloni.o Ani[(ln,io P,ernaneles e sua círculos bem informados desta
lII11'lJl,e,r. Hela,[o'r () sr. eles. Silvc-ira I capital acreditam que a confe-de Souza. A • 'd "T

A

G d --" -

A Câmall'a negou pn)vri'lllento ú renCla os res ran es nao

apela'ç'ãn, p::rra c,on·!iil·llla'J' a senten- terá lug'ar imediatamente, is-
t,'a que homologou o d'C'sqnute. to \é, na semana próxima.

x x x

Ap:elaç'ão (!<c c1esqllli1e nO 391, da

M·
·

té· d 8cCYll!Ialrca ,elle Bltllllell,au, l[IIpelante o lUIS rio a uerraelr. Juiz ele nireijo ,e apelados Emí
lio P,eschke e sllIa mulher. Relat,or
o sr. cl'es. Lll'na }',reill-e.
GonfÍlrmarla a sentenca que ho-

. 111 o logou o (!.esqui1te.
.,

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENsõES DOS MARíTIMOS
DELEGACIA E1VI FLORIANÓPOLIS

Alistamento eleitoral "ex-ofício"

Remessa das relações a que se refere o artigo 23 da Lei Eleitoral Instituto de
Pensões

Aposentadoria
dos Comerciários

e

Albérico Glasner
Delegado

Festa de São Pedro
A comissão encarregada &9te ano, das tradicionais festi·

vades em louvor a São Pedro-Padroeiro dos PesclJdores, na vi·

zinha localidade de PONTA DE BAIXO .SÃO JOSÉ, convida aos

fiéis para as .olenidades abaixo enumeradas:
Dia 28 -- às 19 horas: Novena.
Dia 29 -- às 10 horas: Mis;a solene; às 15,30 horas pro

�issão pelo mar, da veneranda imagem'.
Durante OI dais dias haverá quermesea, queima de fógo&,

foque ira. e bailes. Será instalado no local. um bem montado,
bar, com bebidas, frios. e churraecos, para atender ali forasteiros.

A comissão convida, especialmente. aos clubes náuticas e

de vela de Florianópolis e ainda a todos que poesuam embar
cações para. embandeiradall, fazerem parte do cortejo maríti
mo. As embarcações deverão estar na praia da Ponta de Bai
xo, fronteiriço à igreja, ás 15 horas, do dia 29. afim de ser ol'ga·
niza.do o pl'é.tito. A banda mUlical «União JOllefense» abrilhan.
torá os festejaa.

AGRADECIMENTO
Viuva João Abraham, filhos, genros, noras e ne·

tos, vêm expressar, .pelo presente, a sua mais viva gra·
tidão ao Exmo. Sr. Dr. Nerêu Ramos, ilustre In ter- Iventar Federal no Estado e a Exma. Sra D. Beatriz
Pederneiras Ramos, pelo gesto amigo de, em São
Paulo, cercarem os últimos' momentos do seu ines
quecível espôso, pai, sogro e avô, de cuidados e cari
nhos extremosos, providenciando, por outro lado, as
medidas tôdas que se impunham no tran!:>e doloroso.

Florianópolis, 26 de junho de 1945.

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

zade. .. consôlo eterno na disilu
�ão". Outra saudava: "Os dias que
se foram e os sonhos que aimla hão
de vir" ...

Sa. Região Militar
16a• Circunscrição de Recru

tamento Militar
EDITAL

RITZ - HOje - ROIY
SIMULTANEAMENTE

Às 19,30 hora. Às 19 hora •.
ÚltimCl exibição,

George Murphy, Joan Leslie. Ro·
nald Reegan e Halan Hale em:

FORJA DE HERÓES
Musica Marcial, elplendidos d•• ·

files, maravilhoso tecnicolor e Uma
hiltória de amor que .e des.nrola

num pClnorama de grandeza
inexcedivel !

Impróprio até 14 anos
No programa:

Rep. Folha Ca.rioca n. 56' DFB
Notícias do Dia • Jornal

Preçoli: Ritz - Cr$ 5,00 II 2,40
Raxy • Cr$ 3.60 • 2,40

Para fins de qualificação «ex-ofí·
cio», no forma do artigo 23. do
Decreto·Lei nO 7.581, de 28 de Maio
de 1945 (Código Eleitoral), .ão con·

vidado. a comparecerem o esta

Chefia. com urgência, todos os

oficiais da reserva de 18 classe,
remunerada, tesidentell nesta Ca·
pital.
Chefia em Florian6polis, 26 de

Junho de 1945.
TELMO ANTÔNIO BORBA
CeI. Chefe da 1S", C R,

NUNCR EXISTIU IGURL

FERIDAS,PA R A

E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Amanha, no Ritz, às 19,30 horas,
Ted Lewis e sua orchestro em:
SIMFONIA DA SAUDADE

Um .how . de mUlica belissimas e
lindo romance d.. amor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


