
Desembarque em pequenll$,j'tfi�3s
GUAM, 29 (U. P.) -- AO SUL DO JAPÃO, OS NORTE-AMERICANOS DESEMBARCARAM, SEM ENCONTRAR (}POSI�ll� EM
SEIS PEQUENAS ILHAS DO NORTE DAS MARIANAS1 POSSIVELMENTE VISANDO ESTABELECER AERóDROMOS DE

EMERGÊNCIA PARA BOMBARDEIROS DANIFICADOS NO ASSALTO AO JAPAO.

ft Igreja inglesa contra o jôgo
O ' LONDRES, 29 (D. P.) - As igrejas de Londres se íntro

met:eram nas eleições gerais por meio de seu "Comité Sôbre
o Jogo", que emitiu uma resolução solicitando de todos os can

didatos o unais completo apôio às medidas destinadas a "fa
cilitar e melhorar os desportos populares, ao mesmo tempo
�ue limitar todas as facilidades que induzem à jogatina".

oi

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Proprietario 'e ülretor-êerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA
--------.....--------------------------�--------------------------.-------------------

Ane XXXI I Florianópolis �extã.feira, 29 de Junho de 1945 I H. 9410
������������������������----���----�.����� RIO, 29 (A. N.) -- O Superior Tribun� Eleitor�, pelo

P I I
.... - voto de Minerva (do presidente) desaprovou o projeto de um

Desviou 78 mil ara azer' ace a Invasao dos seus membros, o ministro Sampaio Dória, que mandava
. ,ca�s�r o regtstro dos partidos po lítícos qu� re_cebessel�l ?ontl'i-gruzeiros bmçoes, embora de brasileiros ou de associaçoes brasí leuas.

.

A C' . d GDAM, 29 (D. P.) - A emissora de Tóquio anunciou que -

-

. RJO, 2�) (E.) -

. o'lFregde 0-1 armas especiais estão sendo preparadas pela população civíl,.

d D t meu to e erana o
. epar a

, .

.

I ao mesmo tempo que se adaptam outros elementos para defesa
de Segurança Publlca enca- . , .

Iít d J'
-

A • 1
. , .

d Defrau-
elo terrrtórto metropo 1 ano o apao . .él.js Inovas armas Iguallanl,

mm_hou a De�e?acI� e
. I �m número, o total de tanques e canhões lançados à guerra

daçoes e Fialslfwaçoes, a queixa ,.

���:�€\�t�1��, �:.I�ã��l:�i;,O.: II eGu,roOPeerIal�ngera pe r I-goSo tox I-C o,..manotra Roberto Dias, por haver,
mediante falsifiJcação e ardis,
desviado cerca de Cr$ 78.000.00, PARíS, 29 - Um porta-voz do Supremo Q. G. das Forças
correspondente a uma partida Expedicionárias Aliadas declarou que, conforme depoimento

***** lu·et"'-.·de coque metalúrgico, à razão
I
do dr. KaI:l Brandt, �:nédico do círculo pessoal de Hitler, H�r- ************111*****

de Cr$ 600,00 a tonelada a qual .111an Goenng mgerra == de ,c�rta droga 20 vezes por dia. W
fora despachada para esta capi-' �e:ll essaNs drOgt�S, ?o.erHmg ter-seG,"Ia t�,aJnisfOrt:nandobnudm loudeo SE NÃO O ENCONTRAR AGORA, VALE A PENA ESPERAR!
tal. Roberto Dias mediante re- raIVOSO. o ca rveiro, erman -oermg es a rece en o oa a

cO,mendação de R. Dias & Cia., 'vez 111enore� quru.ntidad�S dessas drogas, e atualmente está to_I

E
A

d Itam!=>ém ,de �ão Paulo, exercia mando 18 pllula� por �la: - I sean a oaqui as funções de agente co- I
mereial daquela fundição. Foi U - - - I . ,.

aberto inquérito. r.,.aterlaIS para construçao 1 No dia 21,.a noite, durant� o p�'omoveu um escandalo. ApIC-
,"show" do Jantar do "gnll-I ximando-se da mesa do casal,

O peixe .ue o .Ola Empresa Fornecedora dispondo de grandes estoques ! room" do Cassino Icaraí, regis-I tentou arrebatar Floripes de
'I P U

I procura firma representante idonea.
I trou-se uma cena escandalosa,

I
seu marido, sob a alegação de

oa-o come I Cartas para A. Lima - Av. Rio Branco, 128, 15° s/1.505. da qual foram protagonistas já ter vivido em companhia da
.

. I Rio de Janeiro. I dois recem-casados. Pertecto mesma, cêrca de dois anos, em
� Rio, 29 (E.) - Para. a ilha ., Analin, de nacionalidade fili:;i-I Petrópolis. Há três meses paz-

de Sapucaia foi mandada mais I _ na, de 36 anos, residente na sados, ela desapareceu do lar

ou�ra grande q:ua-::tidade d_'3; fuga de alemaes Estudantes de rua Dr. Borman n'' 70-A, c do companheiro. Diante do es-

peixe, que a Comissão Executí- i Floripes Campos, de 26 anos, candalo, a polícia de serviço no
va da Pesca continua a deixar para alHolanda Pernambuco resi�e,nte (lna rua Dois?e D�2" c�ssino �n.teEveio e Analin e;'!.i-apodrecer no Entreposto, en-

R 29 (A N) _ A bai-
zembro n 4, nesta .capItal, e�- biu a c�Itldao do seu casamen-

quanto se verifica a, falta ddO! Londres, 29 _ A agencia no- xad�o'de acadê�icos da ��c��-I s�uamF"'se n�qUelxe dI� noRcaft0' to reall�ado horafs antes, ICOl�lproduto no mercado. O pesca o
t i I sa holandesa ímrorma que d d d M d" d R 'f I

no ranclsco. avier ose�:- o que nao se con ormou o ap�l-
removido para o lixo era cons- ,c _o ,

a e e e .wllla o eCI e
burgo e foram Jantar no rere-] dador Petrus Jacobus. 0" três

e tao elevado o numero de ale- "General EUrICO Dutra" e ou- I
tituido de algumas toneladas _.

.
1

•

_ rido cassino para comemorar foram levados para a delega-
de tainhas e sardínhas.

maes que ainda procuram ocul- tras delegações de estudantes
o acontecimento. Em meio do cia de plantão na vizinha capita'r�se na Ho��nda, que as

_

au-
i pernamb�canÜ's. atualmente

jantar apareceu o Iapidador tal cujo delegado conseguiutond�des mlllta�'es c8111'aa�I�-, nes,ta. �apltal estiveram ontem Petrus' Jacobus, holandês, re.sí- co�vencer a Petrus do absurdo
ses tiveram de. criar �m de�al-, en: ylsIta a� seu coestaduano dente em Petrópolis o qual da sua pretenção.tamento especial de Investiga- ministro Joao Alberto, na che- .

'

_

Rio, 29 (E.) - A polícia de cões para descobrir seu para- fatura de polícia. Os estudan- !"REBIT J1 QUE HITLER FOI ENVENEN,J1 DONiterói prendeu a doméstica deiro. Os mesmos telegramas tes pernambucanos deverão U 11 �
Jacira Helena Felin, de 21 acrescentam que numerosos seguir para o Rio Grande do Quartel General de Montgo-I ção do canhoneio russo, che-
3.(110S, a qual era acusada de ter soldados e civís alemães, que Sul, na próxima segunda-rei- mery, 29 - o policial Herman gou à saída de emergência,
morto e enterrado no quintal lograram cruzar a rronteírn ra. Karnau, transferido para a I mais ou menos ás 18,30, viu os
de sua residência, uma criança' teutu-hc·I'unc1esa em meio aos guarda da Chancelaria do Rei- cadáveres de Hitler e Eva
nascida, no dia 3 do corrente,

I

repatriados holandeses, foram O Serpa Pt-nto eh, declarou que Hitler alí 1 Braun em chamas. Karnau
de sua união com o operário do aprtsíonados. Quando interro-

{( »
I chegou nos fins de fevereiro, I acredita que o dr. Stumpfe-

Lloyd Brasíleíro, José Brack-' gados, os alemães dizem que Rio, 29 (A. N.) -:- Anuncia-1vindo de Karshorst, e ali ficou jl cker envenenou o "fuehrer" e

man, do qual se acha separada. nasceram em Arnhen, por sa- se que o vapor "Serpa .Pinto' até o fim. Desde o dia 18 de Eva Braun.
Jacíra Helena Felin confessou berem de antemão que todo o deverá deixar Lisboa no dia 26 abril, HiUer ficou no profundo -----.---------
a autori'a do delito, adiantal�do regist,ro da população daquela 1

de julho pró:cimo com destin? I a.brigo an�i-aé�eo d� Cha?Cela,-16asoltna paraque .foi auxiliada por Maria cidad� holandesa �úi destruido. a esta capItal, onde devera na, sem JamaIS saIr dalI. La
Jailso'nl, moradora na rua Ge-

r I chegar entre 8 e 9 de agosto,

I
para os fins de a.bril, cO�'reram OS médicos,nelral AndrllJde Neves, 323 e por Um surdo-mudo no trazendo gmnde volume de boatos de que HItler tmha-se

sua própria mãe, Ernestina He- r! car�a e pruss�geiros. Aq;uele cas_ado.' .

e Karnau i�terrogou Rio, 29 (A. N.) - Um ves-
le�la da Silva. F,oi feita a e:xn- banco dos reus I n�VlO portug�es regressara a I �m oflclal, que lhe dlss,e .

que pertino local noticía que o
mação do ,corp?, sendo detidas

�_ I LIsboa. no dIa 1,5. �e agost<;>, IS.SO era ver��de. Nos,,�ltlmos I Conselho Nacional de Petró-
as duas cumphces da acusada. R" 29 (E ) _ � t cor:duzmdo �assagelIos de pn- diaS do

.

SItIO de BeI�Irr:, os 1eo acaba de resolver que a

A :�' D 't d i4F�n:o ��.� I
melra e ,terceira classes e gl:an- guardas tIVeram .permlssa_o de I pal1tir de cinco de julho pr6xi-I?e la ua! e: a

,

aI a 11
de carregamento de artIgos passar pelo abrIgo de HItler, mo os médicos do Rio recebe-

n1lna.
1, de,nuncIOU o sUldo-mud0 bmsileiros para a Europa para maior seguranca "Várias I - '. .

. '

J 'C lho Dias F'11 ' ,.." ""'t-I ',"
.

rao 40 lltros de g·asolma p')rose oe 1 10, a,·,1,,<
. vezes VI o "fuehl'er" sentado .

d I 1 1t d 1T· -

P f N t
.,

' sem'ana para mOVImentar seus
do c e dlaver assa dai o, u .1·fl�'Ll� \ .ro ascen es nUll).a cadeIra de VIme, com a

carros afim de que possar'lo-se e uma cor a, o ca e

Sl-,. mão esquerda a bater nervosa- .'
-

O chef'e de Políci,a carioca tuado na rua Bonfim número Por ato de 21 de junho na
I t

.

Ih N- . (1.
rutender a clIentela. Os que

.

t
. ,� -

C·
,-.

d Ed
-

h f
'

d
men e no Joe o.• ao posso '

possuirem gac:og·ênio podemassmou on em a segumt€ por- 19, em Sao nstovao. O mter-, pasta. a Ulcaçao, o e e e o
zer que eSltivesse particular-. ". '

U

• •taria: "Tendo em visoo..o dis- rogatório do réu em Juizo foi o·overno aposeilltou o professor t d t B b· optaI. conservar o aparelho e
, ,n men e oen e. e la apenas -

t ,. l' . t·,' 1posto ,nos arts. 46 e 47 do de- realizado pelo illltérpetre Fran- \ Antenor Nasce'l1t:es no cargo de ' "

1" N h- d
nao eI gaso ma, ou re ua- o I.-

.

• _. '. 1
.

' • A agua mmera. a man a o recebê-lacreto-l'ei númer.o 7.036, de 10 de C1S-;0 Esteves Comes, do Il1�tI-, cate,ell:atICO de P.ortugues, d_o úlJtimo dia de vida de Hitler,
.

_

novembro de 1944, o qual refor- tutu ele Sur��-l\'fU(loS, espe.clal- i ColeglO Pedro !I, estabeleCl- chegaram quatro homens com O t d C dmou a Lei de AoiJdentes do Tra- mente reqmsltado V.e.il) JillZ. O
I
mento ond� servlU �,urante 30 laltas de gasollÍrla "para o siste- S res OS O OU e

balho, �ecomendo aos srs. dele- a';II�;fldo negou ter SJ(1(J o a.utor anos e leCIOnou, alem daqu::lla ma de ar condicionado" mas é da Prl·ncesag:;wos dis.tritais que, �ora�ante, do assalto. matéria, a� dilscipHnas de BS- sabendo que na Chancelaria S'�
so recebam as comu11llcaçoes de pa"nhol e hteratura. usava apena:s motor Diesel
acidentes do tr:1.Jb�lho refe�en- Em conferência Karnau lhes recusou a entra� Rio, 29 (A. N.) - Foi no-
tes a c_asos de morte, pa�a m�- . Homenageado da, até que o "valet" de Hitler, meada uma comissão para tra-
t.�uraçao. d� competente 1119-ue- .

R10, 29 (A. N.) - Cor:feyen- Linge, lhe dissesse que estava t�r dos detalhes da translada-
nto, restItull1do aos resp:ctl'�OS Claram ontem com_ o mw;st.rJ Rio, 29 (A. N.) - Será 110- bem. A última vez que Karnau çao dos restos mortais da
empr.egadores �s C011:ll111caçoes Aglamer;.on,Magalhaes o �I'l1lS- menageado hoje pelos a�')1igos viu Hitler vivo, foi cêrca das I Princeza Izabel e do Conde
relatlv3is .a lesoes, aflm de que tI'O J?se Lmhare�, pre�ldente e admiradores das' classes con- 16 horas quando o "fuehrer": d'Eu para o Brasil, cujos des
as encammhem, de ac.ordo com do .tnbu�al superI�r eleItoral e servadoras e marítimas, o sr. saíu para o corredor. Estava pojos ficarão em Petrópolis,
o que prescreve o arügo 46 do o Jornallsta Gondlm da Fon- Pedro Brando, diretor das 01" com outros gua'rdas. Mais tar- colocados em frente ao túmulo
referido decreto�lei". seclii,. ganizações Lage. de, quando, com Ia intensifica- dos Imperadores.

,

Foi pelo voto de Minerva

no Cassino Icaraí

Infanticídio

Inquérit. sôbre Hci ..
d8Bt�s de trabalho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Registro de rádios ICliniCO De acôrdo com o Decreto-lei
n. 7.576 de 22 de maio último,
publicado no Diário Oficial de
�4 do mesmo mês, estão dis-
pensados da multa de Cr$.
25,00 (vinte e cinco cruzeiros"
pensados da multa de Cr.
25.00 (vinte e cinco cruzeiros),
até o dia trinta (30) do for
rente mês, os possuidores de

receptores de rádio-difusão,
cujos aparelhos se encontram

• incursos em multa. Os interes
sados deverão dirigir requeri- Imentos à Diretoria Regional
dos Correios e Telégrafos,

den-Itro do p r a z o estabelecido,
a-fim-de que possam gozar do .....benefício estabelecido neste

,

Decreto. -------------------'--

W�g:�'b����!���,��� :!���E���çs� l�sRs�ó"ENmTAs-l· L�!S' J!!!r��s al�! 00'!r.!�!b'-
estão lembrados da campanha I jam - e sem dúvida muitas]: Executo qualquer tipo de

tropas australianas, que aca-I ses Inimigas na Indo-China
de difanação contra seu pró- I não o serão condenadas a pe- � dentaduras. pontes em

liam de desembarcar em Bor-] FraJThCe�a. O desembarque dos
prío país, levada a efeito por nas pesadas, terão de

contra-louro
ou palacril. Conserto néo, acham-se empenhadas 'I1a australianos em Bornéo forne-

William Joyce, mais conhecido peso o escárneo nacional. Pas- dentaduras em 2 horas
mais estranl{a campanha de

I
ce a oportunídade para uma

por Lord Haw-Haw, que, dês- sarão a representar uma es- Apenas. toda a guerra" - escreve L,.: campanha que trará como re-
te modo, servia aos interêsses corta desprezível, no meio rias

I
CONSTA liTlHO SERRATINE

I
Mac Donald, correspondente sultado a recaptura de tôda a

nazistas. Lord Haw-Haw per- comunidades nacionais de que\ Rua Duarte S::hutelll especial do "Daily Mail".lilha. Mas pode também ser
maneeeu em Berlim durante o fazem parte. "Mesmo o 14() Exército, bateu-

I

que sua finalidade inicial seja
período da guerra, e fez a sua' do de rijo o inimigo através a posse segura dos portos prin-
parte ao lado da Alemanha na- das selvas da Birmânia, não cipais, dos acessos ao centro
zista como um lacaio da pro- exnevimcutou t.ão fantásticas 1 admlniatrativo da cidade pe-
paganda de Goebbels. Não sà- condições. Bornéo e ilha equa- trolítera e dos vários aeródro-

endeusamento de nazismo, co- temperatura ali permanece ole-I aos japoneses o refúgio nos
mo Também insultava a Grã- chá vada, e a extrema umidade da I pantanos pestflentos e nas
Bretanha, seu povo e homens ilha é bastante para minar a I montanhas, onde serão caça-
mais representativos. Agora chimarrão enpl'p;ia, mesmo de super-na-I dos até o último homem"
Lord Haw-Haw responde ae meus, Tôdas as doenças troo conclue o "Daily Mail".

{�lf:a7ç�t� ;efis:�:a c;������l�� Bebl"da ' ceauda'vel �'�����'i�l� g;�as;l��l, ���en��ie�
'Ih", .'

_�__ I .'suas ações criminosas. Julgado i:j acostumados ao clima insalu- T/�regularmente, será exemplar- bre. Estranhos reptís e plantas
mente punido. Mas, o que im- peculiares à zona, Lnd'estam
porta não será própriamemte a

_ essa ilha selvagem e sombria,
punição legal na Justiça, e, _ ainda pouco explorada, Bor.iéo
sim, o desprêzo nacional sôbre Associa<ao Comercial de' florianõpolis é o "habbtat " ideal de quase
a sua pessoa, - uma exceção alistamento EleUoral ex-olício tôdas as mais mortíferas co-
triste e suja entre os ingleses. bras do mundo, as quais vi-
Neste momento, estão sendo A Associação Comercial de Florian6poli•• sem�re atenta aos in- vem em mistura com sangue-
reunidos em campos de con-

teresses das classes que representa chama a atençao dos seus 08110-1 o- M ocodil � I
_ . . ciados para os editais que estão sendo pub.liccdos pelos respectivos suba<>, cr JCO 1 OS e po, ces se -

centraçao apropriados os un- Institutos relativamente ao alistamento eleitoral ex ofício de acôrdo I vagens. Ao longo das margens
Ihares de traidores de tôdas as

I
com o qU� determina o art. 23 da Lei Eleitoral.

'

de alguns rios crescem árvores
catezor ias colaboracícnistas I De acôrdo com 01:1 editais. ceda empregador deverá remeter à cuja seiva queima a pele e
dos �ais var-iados que atuaram Delegacia do Insti�uto. a que �st? 8_,;,bordi.nado uma relação dos '':UB

I
pode a a " Td-

. , empregados. em trei vroa, ate d lo .30 de Junho, conforme o Modelo
.

C us r a cegueira. AO a
nos seus respectivos ipaises em

n. 1. a que se refere o � 3'. do art 14 das ins'tr-uçôea. via, mesmo enfrentando esses
favor do inimigo. Todos serão horrorosos produtos da natu-
naturalmente julgados, e há

I
·

reza, tão bem como os japo-
.exaustivo trabalho de recolhi-, SeJ-a O LI'DER Da neses, os australianos mão se
mento de provas, por parte de I intimidam, pois sabem que as
especialistas nessas tarefas. I

loperações que realizam são de
Muitos, decerto, serão coloca-

MO
grande importância para o de- Camisas Gravatas, Pijame.d?s diante do� pilotões .de tu- O II I senrolar da luta. A baía de, Meiaad�. melhore.. , pelai me-ztlamentos, pois o que fIzeram

.

JI Brunaí i'ornece aos aliados um Dorea preço. só na CASA MlS·exige punição �láxima. Outros porto de águas profundas, ao CILANEA - RuaC. Mafra. 9,receberão sançoes me110S pe-
sadas -- mas todos serão cas

tigados de conformidade com

as suas culpas. No entanto, à
margem dêsses julgamentos,
êles terão o escárneo, o desprê
so de seus pata-ícios. É o caso,·
por exemplo, dêsse campo de
prtsioneiros da Holanda, no

qual foram recolhidas milhares
de mulheres acusadas de trai
ção por colaboracionismo com

o ímamígo. Certamente, nem

todas terão culpas pesadas -

culpas que as levam a c0il1de-1 CLfiUDIONOR OUTRA Inações fatais. Essas mulheres
'

I
confraternizaram com os ale- I

mães e o que se arg,úe contra I

a m��iol'ia é que fizeram má I Rua Saldanha Marinho 2·A

Iescolha. Não são pràpriamente, I F!lORIANO"POLISe.sta,s, oriill1ino�as políticas. ..

Seus sentimentos, porém, re-I .. IIIIil ...

I
I
•

Dr. H. G. S.

Laboratório
RUA JOÃO PINTO, 25 - fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis

de

SANG1JENOI__
Contém oito e'leme.ntos tônicos
Fósforo, Cálcio, VaAadatô e

Arseniato de
S6dio, etc·

Os Pálídos, OepRuper&do�,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães QUê Cria,m,
Crianças RaqúUic4,S reee
berão li tonilícãção gerAl

do organUutl() com o

I
'

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA S••". a(OSA
ORI_..ANDO SOA RPBJLL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede iBterna)
Caixa Postal 51 --- Eod. Teleg,: (\;Scarpelli» --- Florianópolis

,..WUUW.WL" cu_ uw U •• U •• L·.LU •• UUO .

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA'"
Fadada e. 1878 - Séd.: B A I A
INCENDIOS E TRA.NSPOBTES

7<l.M7.94I1l,2!o
1I.t78�i�1,7$!J.'7,

84,'lf�\�lh
12&.&2't},",,�
88.4f«&.ft$.�

7e.7S6.4óii_.2o

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder

Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Cltl-.. 4e lIaluvo de 114.1
Capital e !"� •••••••••••••••••••• , •••••••••••

Res:ponsabllldadea ....•..•••.......• , •.•..••••.•••

Receita , .•..•••••.......••••.•. , •••.

Ativo ...................•.....•••.•.••..••••.••..

SInistros pagOI noe llltlm(M 10 Ul(M •••...••.••••••.

Respon8&b1l1dadee .....•.•..... _
.

DIRETOftI!lI!I: - Dr. P'ImltlIo d'tmn rrern "- 0U'T1ll!I0, Dr,�
de IM e ÂJl1ÃO IlI.llOlTL

,,-en.cla. • IRllHtrê:octu em tocIo o cerrttó110 IUIQtOll&l. - hOQl'al ..
UJ"U6Uá1. Recu1adon. d4t 1lYU1u _ pr1M:tpala ctcJacI>N _ Am*1ea, IIUropa
• Ai'rlca.

AGIIlNH IlM JI'LOBIANóPOLI8
C AMP O 8 L O B O a c I A. - Ba. lI'enpe 8c1l...d*, ...
Caixa Poetal .. 1. - Telefone 1.111 - 1IIDd. Te1epo. -A.L1AlJ(J.A.
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, Ia'AJAt, B'L\:Ji.1:14.

NÃU, BRUSQUE, LAGES 11 RIO DO SUL

,

J.

Exame de sangue, Exame poro verificação de cancer,
Exame de urino, Exame poro verificação da gravI
dez, Exame de escarro, Exame poro verificação de
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
�utovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc,
-
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LIRA: Nos dias 5, 6, 7 e 8 de julho, à noite, «BARRAQUINHAS», no pátio do
Clube tia Colina, promovidas pelo Centro Acadêmico XI de Fevereiro �(PRO SEDE

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

Vida SocialEstabelecimento Gráfico Brasil

Aceita encomendas para o in!�rior do Estado

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

As bolas de
tê.ii na guerra
Londres, 28 (ti. N. S.)

Vinte e três milhões de bolas
de tênis foram utilizadas, pela
Grã-Bretanha, num engenho
so plano destinado a destruir
as minas magnéticas gerrnãní
cas. Trata-se de uma revelacao
das mais interessantes que
acaba de ser feita entre nus.

No início da guerra, o enge
nheiro-chefe e o diretor de pes
quizas de uma firma manuf'a
tureíra de produtos de borra
cha foram convidados para
ajudar a resolver grande pro
blema que ameaçava o êxito
da técnica empregada contra
ás minas nazistas. Essa técni
ca implicava na utilização de

caças-minas que arrastavam à
popa cêrca de 500 jardas de
um cabo elétrico. A poderosa
corrente elétrica gerada a bor
do dos navias deveria passar

Iatravés dos cabos para o mar e

�'3sim fazer explodir todas as

rninas circunvizinhas por meio
di descargas elétricas. Mas os

cabos teriam de flutuar e nisto
residia precisamente o proble
ma que os cientistas britâni-.
cos tinham de solucionar. A

solução surgiu imediatamente
e foi das mais 'simples. Tarta-
vá-se de colocar os fios elérrí- O PRECEITO DO DIA
cos num cabo feito de bolas de COMO SE ACUMULAM VENENOS
tênis, junta:s umas às outras, Pela transpiraçdo, elimina-se par.

de modo a formar um longo te dos rasídllos farmadoll no inte

cabo flutuante. O plano foi CJ- dor do organismo. O movimento e

CI) exerelelO, aumentando a transroado do mais completo êxito
piração, facilitam a eliminação

e desde então os manufaturei- dessall impurezas pelo suor Eili
ros ingleses empregaram um por que a vida sddentária, em ou

total de 23 milhões de bolas I
traa palav;a_a a f?lta de ativi?ad.e

ara formar centenas de insta- , e. de ,eXerC}elOa, e sempre prejudip
_ . 'clal a s e úda.

lações flutuant�s _ abran.gendo I Evite a intoxicação do orgonismCll,
ma�s de um milhão de Jardas ativando a tranapiração por meio

de cabos. de exercicios moderados. SNES.

APENAS c-s 3,00

Dr Artur Pere·lra es��u���i�n::ofi�a !�ant!�óx�::.:�
• Contribua para a Caixa de Esmolas

ao!'! Indi�entes de Florianópolis.

'I Fazem bandeiras

I d�!�ls��8i� o cornandan-

I
te da Primeira Divisão BI.inda. da Polonesa que está ocupan-
do Wilhelmshaven, deterrminou

I que, durante as paradas mili
tares e feriados, em todas as

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

casas da cidade e da região, de
vem 'Ser hasteadas bandeiras
aliadas e polonesas. Os solda
dos poloneses têm a satisfação
de verem os alemães confeccio
narem bandeiras polonesas -

pequena compensação p e I 8,

completa �estruição de deze
nas de milhares de cidades, vi
las e aldeias polonesas.
-

I '1',. C·.JI ,-r.t-riiiIIIriiiIII
Fabricante e distribuidores das afamadas con· ILILI fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um' gran-
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos I

,
Para alfai':1tes. que recebe diretamente das

.J melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção doa Snra, Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma (.visita antes de efetuarem suoa compras, MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
....�------------....----..------.._.------..--------..----------------------..----------------

DE

NICANOR

I
T"abalhos Comerciais
Impressão a côr..

Composição de livros e

Jornais

e Oliveira
Clínica Geral de Adultol

Doenças dai crianças
Laborat6rio de Análise.

clínicas.
Con.ult6rio: rua Felipe Sch·
mldt, 21 [altos da Casa Pa.
raiso), da. 1030 á. l� • das

15 às 18 hs.
R.. id&neia: r\1.Q Visco d. Ouro

Preto, 64,
Fone: 769 [manual]

MACHADO I CIA.
Aglncias e Rep:nsentaçõ.. em Geral

Matriz: Florian6polis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37 _

Filial: Crlsciúma
Rua Floriano Peixoto, s/n (EdU.
P1'6}Sl'io).-Telegramaa: ·PRIMUS·
Agent•• 111.0. principais município.

do E.tado

SOUZA
Tése. e Memorais

Doublês e tricromias
Revis�as • Avulsos • Caixas

Elltojos, etc.

Vi·..ilidade !
forca!
Viga.. !

ESCRI'l'ÕRIO JrRíDICO COlUERCIAJ�
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de vinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camarg'o Branco

ADVOGAnO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta_ Catarina

de

IdiGmas por.
tuguês, espa_
nhol, francês,
inglês, etc.

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - A base de Hormôlllos

(extratos glandulares) e Vitaminas se�e
clonadas, OKASA

é

u"!a medicação
racional e de alta eflcaCla terapeutíca,
elll tOd08 os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: fra

queza sexual em todas as idades, sob a

fôrma de insuficiência glandular ou víta

minai, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; Irigidez e todas
as perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, !la
cidez da pele e rugosidade da cutis, na
IIlull{er. OKASA (importado dirclamente
de Londres) proporciona Juve'}tude,
Saúde Força e Vlgôr. Peça formula
"PI'1'ltll'; para homens e fórmula "ouro"

para mulheres. em tedas as_ boas Droga
rías e Farmacias. Inlorrnações e pedidos
ao Dístr. Produtos ARNA. - Av. RIO
Braneo, 109 - Rio.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina. Município

de S. José
(Viagens di! etas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
por tador e s de motes tias

contagiosas

S. Pedro, Príncipe dos Apóstolos
S. Pedro era natural de Betsaida

(Pnlestina) e filho de .fonas. Com
seu i rruâo mais velho André dedi-
cava-se .ao ofício de pescador no

:Vlar de Galiléia, quando os dois fo
ram convidados por Jesús paro tor

narem-se seus discípulos. Jesús •

mesmo mudou o nome que até en

Lão usava Simão, o futuro príncipe
dos Apóstolos, em Pedro. Cedo pro
meteu o Salvador a Pedro o sumo

poder na Igreja, promessa que
.Iesús cumpriu depois de sua res

surreiçâo. Os entres Apóstolos C0l110

também os Evrsngelistas reconhe
ciam o primado ele Pedro, COl.1110 se

pórle ver nos Evangelhos e nos

Atos dos Apóstolos. Foi Pedro

quem dirigiu o primeiro sermão lIédl·"'os ml·ll·tares'tOS judeus depois da "inda do Es- U
pirito Santo; foi

ê

lc quem curou Londres, 28 (BNS) - "A
milagrosamente o paralítico na Por- discussão sóbre a desmobiliza
':1 .vurea: foi ele quem castigou a cão de médicos tornou claro
Anau ias e Safira quando, entre os que o Comando do Sudéste da
primeiros cr isí âos de Jerusalém, a Asía necessitará de um nume ..

('u1biça e a mentira ameaçavam es- ro de oficiais médicos relativa
palhar-se. Por in·ieiativa de S. Pe- mente grande" � escreve o

rlro foi eleito S. Matias para preen- "Times" em artigo de fundo.
clier a vaga deixada por Judas o "Num recente número da re-

1!·aid(;I,. A chita da chegada de Pe- vista "Lancet", o consultor
dro cm Horna não é conhecida. Mas médíco junto às fôrças terres

cslú certo que .f'oi êl e quem fundou tres aliadas daquele Comando
a coruu n idade cristã em Roma. Cer- explica algumas das rações
lo é também o fato cio martírio de para essa medida e mostra co

mo estão sendo vencidas as di
ficuldades para evitar e curar

enfermidades no Extremo Ort
ente. A grande importância
das doenças sôbre o desperdí
cio de potencial humano é de
monstrada pelas cifras forneci
das para os últimos anos, ci
fras que revelam o grande su

cesso já alcançado na redução
de enfermidades que haviam
ameacado eliminar mais vidas
do que o inimigo. São palavras
textuais do consultor-médico.
"Nossos homens, tanto britâ
nicos como indianos, encon

tram-se agora em perfeitas
condições físicas e seu moral é

magnífico. O número de . mé
dicos especialistas é, atual
mente, de 351, quando há três
anos passados não ia além de
19, tornando-se cada vez mais
evidente que êsses especialistas

COMPRA e não mais se contentam em es-
VENDE perar os pacientes no hospital,

e estão-se dirigindo para as

áreas avançadas, para presta
rem maior auxílio à prevenção
de doenças. Mesmo que a Grã
Bretanha tenha de ficar des
provida de médicos ainda por
algum tempo, aos combatentes
no Extremo Oriente não falta
rá a melhor assistência médica
possível".

S. Pedro em Roma. Fontes antiquís
simas revelam que

ê le foi crucifi
cado ele cabeça para baixo, no dia
�9 ele junho ele (j7. Morreu como

Bispo de Roma e Chefe da Igreja
Un iv-rsal.

Confecções
de

Gravátas

Até CR$ 300,00
Precisa-se alugar uma cala, não

muito distante· do Colegio Coração
de Jesús. Pagam·se até CR$ 300,00
mensais, adeantadamente. Dão-se
referências. Informações nelta Re
dação,

Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Gar ibaldi , 58

FLORIANÓPOLIS

NOVOS e
USADOS

Romance, Poesia, Religião, Aviação.
Matemática, FJsiéa, Química, Geo
logia. Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquina.; Ma
tarei, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r:ultura VeterinQria. Contabilidade

'Dic(onlÍriol. etc, etc.

Atencão
,

Precisam se duas moças para
casa comercial. Uma para bal
cão, outra para eseritÓrio. Ne
cessano, de fato, habilidades.
Cartas para �p. caixa postal
139.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

ANIVERSÁRIOS:

Festejam hoje, conjuntamente,
sua data natalícia a srita. Carmen
de Melo e menino Pedro Ernesto,
f'Ilhox do sr. Alberto Jorge Freyes-
Iehcn, funcionár-io público, residen

te cm Joaçaba c atualmente nesta

capi Lal.
Fazem anos hoje:

o sr. Pedro de Siqueira;
Q jovem Jarbas Pedro Pcrelrn ;
a sra. Cecilia Rego Di Bernardi;
a menina Alua Vieir'a;
() SI'. Pedro Garcia;
() sr. Valter Silva;
a sra. Beatriz Noronha Di:ls, pro-

f'cssorn estadual;
o sr. Hcrcilio Pedro da Luz, aca-

dêmico de direito;
a srita. Iracema Cunha.
NASCIMENTO:

Foi enriquecido o lar ele flJSSO

estimado conterrâneo sr. Laert Po
voas, telegrafista em Blumcnau e de
sua exma. cspõsa d. Rosita Povoas,
com o nascimento de um robusto
mcn i no.

CLUBES:
Firmado pelo sr. João Adalgizio

Phil lippi, secretário do C. R. 1° de

Junho, de São José, recebemos de
licado convite para a soirée, que
êsse simpático clube realizará ama

nhã' com imicio às 21 horas. Gratos.

,

José Simeão de
Souza e Senhora
participam aos seus pe
rentes e pessoas de suas

relações e amizade, o rias-

cimento do seu filho
José Guilherme.

ocorrido a 25 do corrente,
Fpolis , 27 /6/ 54. I

--

REPRESENTACÕES
Aceito. T. Robin. Caixa PostaL
n. 3012 .•• Rio de Janeiro.

Procura-se uma casa

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

êste jornal.

o defensor de
Westerplatte
Londres, 28 - Chegou a es

ta cidade o bravo defensor do
depósito de munições polonês,
de Dantzig, situado em Wes
terplatte, o major Sucharski,
que, com três oficiais e uma

centena de homens, defendeu
se durante sete dias e sete noi
tes, contra furiosos ataques,
par mar, terra e ar, sendo sua

praça cercada por dezenas de
milhares de nazi'Stas enfureci
dos, e ainda canhoneada pelo
cruzador "Schleswig Holstein",'
que entrou no porto sob o pre
texto de "uma visita".

I

"', .�/

I

\ .
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IndicadorMédico'
..,......---.-_,.--_.........-.-�•••-_...._._..._..... ..,._-_-••_._-_-_-.-_-_-_-_-...-_-J"'••_.....-.-••_._-.-_...,

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado peja "acuIdade Nac. ele Mea1cwa ela Un1yer.ldad. do BruU)

.-Interno elo 1ierT190 d. Cllnlca MMica do Professor OIlYa!do Olt..elra.. médico d"

Departamento d. S..dde
ULlNIUA ••DICA - .0INtia. "teMI" de adulto. e erlaBl)U. CONSULTORJO

• &IIlSIDaNCIA: R•• lI'eUpe ScbmJdt .. III - Tel. 8U. CONSULTAS -- Da. II" II!

DR. RUY PORTINHO DE MORAES,. A'édico
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
D_ 8e,,,tçOI de Clínica Infantil da Âssistência Municipal • Ho.,lta

de Caridade

OON8UL�����1n���AM�td���A���iOEs.��LJs2�. lo.. 1.6..

Conaul tcs doa Z às 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
MédiCO - chefe do Serviço de SUUIs do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS Dh
UfBOS os SEXOS - RAIOS INFRA. VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA'

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 48
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 heras. Fone 1251
RESInENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. POLynORO S. THIAGO
Clínica lUédica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e criamças

CONSULT6RIO: Rua Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMAO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE 'T'ISTOLOr:TA DO CENTRO DE SAúDE E 00

HnSPI'T'AL "NER:t1lU RAMOS".
curso de aperfelçoam.ento no Hospital São Luiz Oorizaga, de São Paulo - E·x-estr
IIr1úlo do Instituto "Clemente Fer-retr-a", de São Paulo - Ex-médico Interno d,

Sanatório de Santos, PI11 Campos do Jordão.
CLtNICA GIlRAL - DI1\GNóSTICO PRECOCE J1) TRATAMENTO ESPECIAI,IZAD(

DAS DOENCAS DO_ APARtilI,HO RESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: DIAriamente. das 3 às 6 hora s, CONSULTÓRIO: Rua VItor Meirele8. l'
RESIDl!lNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Te!. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

eur.o .. At:>erf�!coamento II Longa Pr4tica no RIo de Jane1ro
tlOJIlI'IUI,T4.11 - Pela mlUlhA: dIArIameate 4.. lO,30b..12 h•. à tarde excepto 00'
_...4•• 4.. 14 ás 16 bor.. - CONSULTORIO: R.. 10&0 f'late .. T. oo.r". -

.oee: 1.4'1 - &e.lde.cta: BD .......t.._te eo.Uüo, 'L

DR. ROtDÃO CONSONI
CIRURGIA GICRAL - ALTA CIRURGIA - MOL1I:STIAS DIC SICNHORAS - PARTO:

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde te

u&tatenJte por vârtos anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Al1plo Correia Neto.

CIrurg·t:a do estômago e vias bílíares, Intestinos <:leIgado e grosso. tiróide. rín.

próstata bex�a. útero, ovãrtos e trompas. Varlcocele. nídrocele, ya,rlzes ,. hérní.
,

CONSULTAS:
&u :I" li neras, à Rua Felipe Schrn.ídt, 21 (altos da C8098 Paraíso). Tel. l.lS�

RESIDtNCIA: RIlla Esteves Jú.nior. 179; Te!. 117M

DR. ARAUJO
A.el8tente do Prof. San .•on, do Rio de Jaaelro

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

Círurgta modema da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iãbío e céu

da bôca fendidos de nascença)
&8ôf�golK1opla. traqueoscopia, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS: dll8 10 ào 12 e da.s 15 à. 18 hor....

Rua Nunes Ma<hado n. 20 - Fone 1447

(AUSENTE)

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

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 assisten·
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

'

CLÍNICA M�J!;�\ - :)n�;'\� ��llfJS\S
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felip€ Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.

Dr. Newton d'Avila

DE ARAGAO
Operaçõe. -- Viaa Urinaria. -- Doen

ça. do. inte.tino., réto e onu.

-- Hemorroida.. Tratamento do
coUte amebiana.

Fi.ioterapio -- Infra-vermelho I

Conault: Vitor Meirele., 28.
Aten�e diClrlamente à. 11.30 h•.• ,

à tard., dG. 16 h•. em dicmt.
a..ld I VldClI Ramo., 68.

r'D' 1087.

I----�
Golpe espanhol
Pans, 28 (U. P.) - Uma

fonte ligada à chancelaria
.rancesa mforma que o govêr-

I

10 espanhol mandou cancelar
.mediatamente todas as licen

;as comerciais de importação,
ixportaçao e trânsito de mel

.iadorías de ou para a França.
0omunicou ainda à França
que considera inoportuno, no

.nomento atual, tentar quais
:[uer negociações comerciais
.mtre os dois países, e final- I

nente sabe-se que a Espanha
está pedindo pagamento ime
liato dum crédito de 200 mi
hões de francos, concedidos
.m 1943 ao Escritório Comer-
-ial Francês em Madrí. Tôdas �--- ... IIIIIII:I !IlIII18I!

-ssas medidas estão sendo

to-Inadas em represália pelo ata
ue ao trem de repatriados es

.anhóis em Chambery, e COllS

.ituem sério golpe para a Ii'rança, que tinha necessidade
.rgente de numerosos produ
os espanhóis.
Londres, 28 (U. P.) - O cor

espondente do "Times", em

:1adri, informa que uma nota
oí entregue ao Ministério de

�strangeiros pelo sr. Hardion

·xpressando as desculpas do
ovêrno provisório francês pe
i "deplorável incidente de

hambery". O sr. Hardion não
, reconhecido como embaixa
íor, mas, como agente acredí
ado do govêrno francês na Es-
oanha.

r

ODIN

�
Disputará as eleições

contra Churchill
Londres, 28 (U. P.) - O sol- em política e também nunca

dado raso que disputará com esteve em Woodford. Contudo,
Winston Churchill o pôsto de segundo declarou: "Não acho

Woodford, na eleição geral - direito que a população de
Artur Yates - está em viagem Woodford fique privada do di
de regresso à pátria, segundo reito de escolher entre dois

,anuncia o correspondente do candidatos'. Assim, por mais

I "Daily
Mail", em Londres. formidável que seja Churchill,

Vqt,ps. que obteve prioridade de estou disposto a enfrentá-lo,
primeira categoria, pelo De-

I
como candidato independen

partamento de Guerra, para. te". Yates, que, em tempo de

regressar à pátria por via a,é-I paz é empregado ferroviário,
rea, tomou parte no desem- recusou-se a revelar porrneno
barque aliado na Argélia, há

I'
res de seu programa, antes de

dois anos e nove meses atrás. chegar à Inglaterra.
Até agora, jamais se envolvera

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO M� IOR CR s 6.25000

Muitas bonificações e médico gra'i�
Tudo isto por cpencrs Cr$ 1,00

____ .a ...

Esta é a vel-dad�!
Sapatos de to dos os modelos· e dos tipos mais

rnorie rnoa, inclusive San_dolias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PRECOS SEM RIVAIS!

<:j�;�;c�U;i;JÇB�;��i;;�;) IRUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

o ESTADO
Diário Vespertino

Com o 15" Exército America
no na Alemanha, 28 (U. P.) -

O govêrno civíl alemão na Re
nânia (setor ocupado por nor
te-americanos) foi completado
e está funcionando sob contrõ-
1e das autoridades do 150 exér
cito. A zona inclue Coblença,
com uma população presente
mente de 3 milhões de almas.

ORo ANTÔNIO MONIZ OS tribunais alemães estão
sendo reorganizados. Aliás, a

falta de pessüal competente
tem retardado a tarefa. As es-

colas ainda não foram reaber
JIrUIrla ., ono.,..uca. CIbllea • VI,.� tas porlém foram adotadas
I. torll1 ParteJe • .oea.. 4. MaIaor...

. '1 .

ri 1'·' 8
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Dici.

'"" nr 1 as
.
pre lml_nar es p a r

l1am_te d.. 11 .. 17 bOl'U. BDIIDlaN (que funCIOne o slstema educa-
cu; 411DJna" AI,.. .. hI. m ciona!,

lH E QECOMENO"

conr�A FERIDAS RECEnT€S.OU �lnl16AS

Prefira uma parte de seu

rôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Ho�pltal de Carlda·
te", e estará êontrlbalndo para
[ue êle tome mais um pouco
te leite, tenha melhores medí
-amentos, mais confôrto nu

etto de sofrimento, etc. etc ••.
(Campaha de Hnmanldad.

lo Hospital de fJarldade).

'4olor para máquina
de costura

Vende- se um, em perfeito es

tado. Vêr e tratar na Ag ênci«
Ie Jornais de Artur Beck ,

IOv-?
�--� .. ---- ....... - ....

EVITE ABOllRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evit·l·
dos. Contribua para a Caixa de Es·
molas aos Indigentes de Florianó-

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Na Renânia

graças ao saboroso < PÓ Digestivo
De Witt > que, desde a primeira dó
.e dá alivio ás dôres agudas da
má digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago.
O < PÓ Digestivo De Witt > corrige o

mal no seu inicie; estimulando a di

gestão, protegendo as mucosas gas
tro in testinais e neutralisando a aci
dez excessiva. Lembre-se que com o
• PÓ Digestivo De Witt> não se de
ve ter receio dos gostosos pratos
da arte culinaria Brasileira,

Peça na farrnacia o

I

S a n� uenol
CONTEM

OfTO ELEMENTOS TÓNICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF,J�05,CALCIO

ETC�
TONICO DO CEREB·BO
TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. DePluper.dol,
E.gotldol, Anêmico., Mã••
que cri.m Mlgrol, Crilnç••
raquíticI', flclb.rio I toni-
fic.ção g.,,1 do org,nl.mo

Sa nuüi n 01
LIa D.N.S.P. o· 199, de 1921

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - Cx. postal UI9

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr'
Semestre CrI
Tr-imestre Crt
Mês Cr�
Númern Y"lllso Cr'

70,00
.tO,OO
20.0(,
7.01'
0.3('

No (ulterior:

\no CrI !:IO.OU
Semestre Cr' 4.5,00
I'rtmestre Cr' 2á.OI

Anúncios mediante contrito

Os orijiRals, lIleswu aão pllbli
cacos. não serão devclvidos

A direção não se responsahí liz>
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinado.

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. C. A.
Victor. Vá;vulas e Discol'.
Rua CunselheiõQ Mafra, 9

GRATIS! peça este livro

1OO)@!Il®� ID(j)��
@

ID@Ii1l!9IDO(j)�
f)

Envie 3 cruzeiros em selos pI D IIlfle IlDatal
UZINAS CHIMICAS 8�ASILEIRAS LTDA
'.P0$1'l,74 ,JAISOTlcAa .... L, nT.'.p..V�"
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EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

.

Carla Pedente, D. 92
Matriz S. Paulo· Fone: 2·4550 . Caixa Postal 2999 - End. Teleg, Reg. «Construtora»
Rua Libero 8adaró 103-107 FiliaIs em todos os Estados e Agências no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Junho de 1945
I: Número Sorteado 0.934 - 20 Número Sorteado 7.590

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial"B'� _- /1(" -- "O" 00934 PJano Universal "H" 590934

00934 Va lor c-s 25.000,00 r Premio 00934 Valor c-s 20.000,00
10934 Valer o-s 1(.000,00 2' Premio 10934 Valor Cr$ 10.000,00
20934 Valor Cr$ 8.000,00 b' Premio 20934 Valor Cr$ 5.000,00
30934 Valor Cr$ 5.000,00 4' Premio 30934 Valor Cr$ 3.000,00·
40934 Valor Cr$ 3.000,00 5' Preurío 40934 Valor o-s 2.000,00
Os títulos com os Os títulos com os

O� títulos com os 4 Iinaes 0934 Valor Cr$ 1.500,00· 4 ítnaes 0934 Valor Cr$ 500,00
4 'iOlldll 0934 V111M Cr$ 9.000,00 Os títulos com os Os títulos com os

3 finais 934 Valor Cr$ !OO,OO 3 Imaes 934 Valor Cr$ 50,00
Os títulos com os I Os titulos com os

2 Ilnaes 34 Valor Cr$ 20,00 12 ílnaes 34 Valor Cr$ 10,00
Os títulos com o final do I Os titulos com o final do

I' Premio <4 ficam isentos do

paga-I"
Premio 4 ficam isentos do pagamen-

mento da mensalidade seguinte to da mensalidade seguinte. I

O� títulos com o final do Os títulos com o final do Os títulos com o final do I
t. premi- 4 ficam iStntos de p-gamento 2' Premio O ficam isentos do paga- 2' PremiG ° ficam isentos do paga-_
da prlmeir. mensalidade seguinte. pm,eaDtnood8 mUeNns811Vid8Ed"RsSegAtlintLe. "H"!

mento da mensalidade seguinte.

I'n Comprar, vender ou alugar

r Premio 5�0934 Valor o-s 100;000,00
2' « 690934 c Cr$ 25.000,00
3' « 790934 c o-s 20.000,00
4' c 890934 c Cr$ 15.000,00
5' c 990934 c Cr$ 10.000,00
Os títulos com 08 4 Iínaes 0934« Cr$ 500,00
Os títulos eom oa 3 Iinaes 934. Cr$ 30,00
Os títulos com os 2 Iinaes 34 c Cr� 10,00

Os títulos com o final do t: premio 4 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio O ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
iA Empresa está à disposição de todos os prestamlstas quites. para Ites fazer a entrega imediata dos pre-

mio. a que fizeram jÚ8 neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local. Cu1elaría
VISTO

.

I Londres, 28 (B. N. S.) - O
fJ, rino Meirelles Dr. Alfredo Alce - Diretor·Gerente aço de Sheffield é mundial-
(Fiscal d- Governo) mente famoso e tôdas as donas

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA .25 DE JULHO DE 19'*5, às 15 horas, na sUe social de casa conhecem perfeita-

D.·_,st'·lbuiç-;o dos prêmios da Empresa Construtora Universal nos seu, mente, há muitos anos, o que
u significa a marca dessa impor-

.

a'" i Id OS de rtal·Os n.- tante cidade industrial ingle-Insupe'r Ve,! p_ n O(;. 50 .... �e Ja f
sa na lâmina de uma faca de

PLANO MUNDIAL eB> Menslllldade c-s 20,00 Distribue por rnes 11.115 -- prêmios no total de Cr$ 500.000,00 com o pêmlo maior de Cr$ 30.000,00 casinha ou de mesa Atual
c : :g:

.

': Jg·g8��
u

:�::: �� ��. u: i��:ggggg::
.. u

: �g:g�8;g�: mente �erifica-se nov�s e con=
«

UninfuJ "W
• 5 00-·

H ::11.105 .-

• U50:000,OO
U U 100.000,00 sideráveis encomendas de pro-

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o dutos de Sheff�eld, sobretudo
no que se relacíona com ferra-

dono de sua CIS", despendendo apenas mentas e cutelaria, de acôrdo

C $ 5 1 2
A com íriformacões recentemente

r 00. 0,00 ou o 00 por Ines pr�st�das pela 9âmara de Co-
• • mercio da Grã-Bretanha. A

N. Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para cutelaria fabricada em Shef-

d I f· I
.

b . - field está sendo pedida para as
com to os e a assume e cumpre re mente as mesma, o rlgaçoes. Inddas Ocidentais Holandesas

garantia. Máxima pontualidade. lo<ontestável lisura ���'��le��in�u� c?a����. Tur�

o

l\.1undial «8. Mundial cC))

Os titulos com os

3 finae� 934 Vlilor C, $ 200,00

I: Premia
2' Premio
B' Premio
4' Premio
5' Premio

r Premio
2' Premio
3. Premio
... Premio
50 Premi"

00934 Valor c-s
10934 Valor Cr$
20934 Valor c-s
34934 Valor c-s
40934 Valor Cr$

30.000,00
30.00000
30.000,00
30.000,00
3J.OOO,OC

2
O� titulos com os

tin&t'Ji 34 Valor Cr$ 4() ,DO

Absoluta
AVISO: .... Por ter sid. determina.da a interdição do preiio, transferimos nossas

.

.

Rangel Pestana N,o 1538 - Loja L." e 2.a S/Lojas.

Mundial

instalações para a Avenida

a b b d R I
DOENCAS NERVOSAS

S super OI as a· « a»' Com os p�ogressos da medicina,
-

I �r��d:: ;�e���p:.e:��s��li:a�l!�
Londres, 28 (BNS) - De haviam sido projetados para f�itamente reme�iávei.:'. � cu�andei-
_

do com o que acaba de re- resistir à ação de bombas cujo I ns�o, .

fruto d.a I�n,orancla, so pode
acor

.., .
_, p rejudicar os Indivíduos afetados de

.velar o MIOls1leno do Ar, a su- peso nao fosse alem de 6.000 tais enfermidades. O Serviço Na

per�bomba de dez toneladas libras. Depois que a RAF lan- cional de Doenças mentais dispõe
da RAF foi construída à seme- 1 çou pela primeira vez sua bom- de. um Ambulatório, que atende gra
lhança de IJ.m avião sem azas ba de dez toneladas, os alemães t�ltamente os doentes nervosos m-

• • oi- tI'
.

útil I digentes, na Rua Deodoro 22, das 9

para ser lançada certeíramen- ten aram, ogo, mas mu 1 -

às 11 horas, diàriamente.
te sôbre o seu objetivo com mente, fortalecer suas estrutu- --_ _ .....

terrível velocidade" - escreve ras de concreto" - conclue o Comprar na CASA MISCE
O "Daily Express", "O gigan- "Daily Express". LANEA é saber economizar,.
tesco petardo é de forma in-

I!( teiramente aerodinâmica, com

F'ARMACIA ESPERANÇAr'
azas fixas num dos angulos do

corpo. Seu formato fornece-lhe A SUA FAlIUCIA A Instaladora de Florialló-
uma notável precisão de pon- polis, à rua Trajano n. 11, avl-
taría, e as azas aumenrtam I•• C M.fra, 4 • 5 - FONE 1.142 sa a sua distinta freguesia que

grandemente seu poder de pe- utr.,a • 4.adcfIe ,dispõe de operários habili.ta-
netração. A bomba pode des- I, dos para executar instalaç0es
truir quase todos os tipO'S de \ O I R·

de Luz e Fôrça em geral, for-
edifícios, abrindo uma cratem R H BOSe·O LT··DA genera Ignou I necendo orçamerrlto grá<;is e

de 120 pés de diâmetro com 30 .• •

.

• parís, 28, (SFI) - Acaba de �em compromisso para seus

de profundidade. Osalemães· falecer em París o Generall8erViços.experimentaram pela primeira ITAlAI - S· CATAAINA Georg�s Rignon, d� corpo de Possui também oficina espe-
vez seu mortíf:ero poder em COMISSÁRIOS Df: AVARIAS SEGUROS DE: Aeronáutica. Comandava a se-, eializada, com técnicos p1'ofís.

i março dêste ano, quando d Reprelentaçõ·el Tranlportel Morítimos; Ferra. gunda região aérea, herói de siouais, para couselrtos de apa-
viaduto de Bielefeld foi des- Consignoções •• Conta Pr6pria viários, Rodoviário., Aéreo., d u a s guerras, foi também rêlhos elétricos, enrolamelUw
t u'd Fo' and a e RuCI Pedro Ferreira, 5 Cascai, r8go, Acidentei do d'l t N- d t d' b'
.

rIO. 1 gr e surpr sa
2' Pavimento Trabalho. Acidentae })."o.Q.il, gran e PI o o. ao se esquece- e mo ores e Inamos, esta I-

do· inimigo ante a ação des- CAIXA POSTAL, 117 Ralponlabili�Qde Civil e Vicia. ram ainda os grandes "raids" lizadores, ferros de engomar,
troirlora da super-bomba, pois transafricanos em que partici- fog,areiros, aparelhos médicos
seus refúgios para 'submarinos En..çlereço Teleçrófico « B O S C O» pou, sob o comando do Gene- e outro-s, com exceção, de apa�·
e sua.s fábrieas. subterrâneas .. ... .......1_... ral Vuillement, relhos de rádio.

SÓ SE USA

o cônego LacrenoD,
pároco da Trinité
París, 28 (S. F. L) - o Cô

nego Lancrenon, que foi de

portado pela Gestapo, acaba
de ser investido no cargo de

pároco da Igreja de La Trinité
por ocasião de uma solenidade
a que presidiu o Cardeal Su
chard. O Coronel médico Lor

tholery e o Major Curie, que
estiveram no oativeiro com o

Rev. Lanorenon, assistiram à
cerrmônia como representantes
dos Movimentos de Combateu
tes e da Resistência. Durante
a guerra, o Cônego Lancremon
era pároco de Saint-Herman
Despres. Em sua sacristia,
montara um serviço de docu
mentos falsos, para uso dos
perseguidos raciais e políticos,
cuja fuga para a zona sul cus
teava (' facilitava. Denunciado
à Gestapo, foi preso e deporta
do para a ALemanha, donde
veio repatr íado, por motivos
de saúde, que estava, com efei
to muito abalada.

Móveis
.6 na

A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nalta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora do
dia e da noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

Aparêlbos elétricos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os "nipões têm "armas especiais suicidas"
GUAM, 29 (U. P.) -- o JAPÃO DECIDIU NOMEAR UM COlVIA�DO DEFENSIVO ESPECIAL DA CIDADE DE TóQUIO. A EMI�."
SORA NIPôNICA REVELOU QUE CEM MIL ARMAS ESPECIAIS SUICIDAS ESTÃO PREPARADAS PARA RECHAÇAR A IN.

VASÃO DOS NORTE-AMERICANOS.

A Alemanha Aviões suicidas centro

Qor!!��e�o�4� de quarentena noC�:C�?i��r�n;,;���;��������g�����t
____________I_

L d: 29 (U P) _ U I des da esquadra bntamca do da japones quase decepou a
,?n ,�es" ,'"

.

m), Pacífico inclusive um porta- ponta do meu nariz". Outro
cOI}esp,�nden:,te do ==. a?d aviões, foram atingidas pelos I avião japonês destroçou-se com

str,lpes, �.Olnal do exercI�� avíões-suicídas japoneses, du- terrível estrondo de encontro
nOlte-am�llcano: em desp rante as recentes operações ao ao barco, lançando estilhacescho �e. FIankf�It, decla�a q�e largo das Sacachimas grupo , .

a P?lltlca de nao-fraterr::l�açao de ilhas 272 quilômetr�s ao sul sobre toda � pista .de levanta
sera gradualmente modlflcad,a d Oquinaua a 800 quilôrne- mento de voo e fermdo alguns
: eventualmer:te de�aparecera, tl�OS ao sul db �erritório metro-I dos tripulante.s. Os,.d�n?S cau

;)egUl��o Ro�e.lt Murph�, con-
politano japonês. Os ataques sados .ao? naVIOS britãnícos fl)�sel�elIO politico de E:senh�- foram desencadeados num pe- ran:. ligeiros, comparado� a��swer na .zona de ocupaçao �Ol- ríodo de mais de dois meses. sofridos pelas belonaves amei J,

te-americana. Em entrevista, Entretanto nenhuma unidade canas em ataques mais vio'len
Robel�t Murphy ,decl.arou: "É

foi posta fóra de ação, e todas tos e mais P!ol�ngados: ��l'questão de, 0p'?ItUI1ld�de. A
prosseguiram em serviço ati-I ram-se esplendIda� �IStOCl�S�len:anha tel� de �ICa! en;. voo O porta-aviões foi atingido I d: ?ravura dos �rtIlheIros b:'I-:1Ualen��.�a, cuja duraçao � duas vezes em ataques sepal'i:l'-I tânicos que con�muam� dIS

.mpossivcl prever no mOI?en dos. Depois de um avião suící- parando suas armas, ate que�o. Se o� �os�os soldados tI�es- da ter passado raspando a pon- lOS aviões-suicídas japoneses
oe:? pelmIss�o, de. ape_:taI a

te de comando do porta-aviôes: explodiam nos tombadilhos,
:na,o ?�S an�lgos cidadãos d� para cair ao mar, o comanda:,- I

muitas vezes matando vários
�elcello .

Reich, estes esquece te do navio falou á tripulaçáo deles.
.iam facilmente a sua tremen-
la culpa e responsabilidade",
Murphy é de opinião que a de
.laracão de Churchill, com

respeito aos italianos: "eles
terão de pavimentar o seu ca-

�om me"do da : minho", será também aplicada
u I aos alemães. Acrescenta o con-

t b b
lO • !.selhetro de Eisenhower que a

Des e U onlca : política de não-íraternízaçâc
Rio, 29 (E.) - Mais de du- não é popular entre os solda

.entos moradores dos distritos' dos americanos. Citou a obser
Ie Patí-do-Alferes, Miguel Pe-, vação caracteríetíca de urr

reira e Governador Portela,' chauffeur do exército norte
nunícípío de Vassoras (Esta- americano, quando se referiu
lo do Rio), vêm de dirigir ao à modificação dêsse regula
.hefe do Govêrno, ao ministro

I
mento em relação às crianças

la Educação e ao diretor do

I
alemãs. A completa desnazifi

Departamento Gpral de Saúde cação da vida pública alemã É
Pública o seguinte telegrama: processo complexo e delicado.

A pedido, estará aindaA "população de Miguel Pe exigindo muito tempo - de- "UMA VELHA AMIZADE" _ Um
1 d aberta hoje à tarde à Expo-reira, Patí-do-Alferes e Gover clarou Murphy. Interpe a o desses momentos em que tôda mu-

"':;ln ..r Portela, verdadeiramen- i sôbre o tempo que o exército srçao do festejado pintor lher se sente jovem e apaixonada,
te surpresa e constrangida com .norte-americano ficará na Ale- Oswaldo Lopes. porque a vida oferece muito

quando o amor passa ...'1 notícia da extinção, no dia 71manha, Murphy sorriu, deu dr

O I Ido corrente, do Pôsto Nacional. ombros e disse: - "O necessá- a m. ugram No bar e no lar
ode Serviço Contra a Péste, e' rio para se realizar uma boa Recife, 29 (A. N.) - É es- K N O T

��al��P���Çã�o� �Ji,��S��l���� i mi�são." _ ��'agi� n2e�,t� c:li�\��n�� )���� 1 ��.!�:���a�_ ""'_.
'rubôníca verificado em 1938 I Missa votiva em hon Ingram, que comandou a es-] Comparel'a ao 14 8 C-;om sacrifício de numerosa� o ra de Santo Antônio quadra nonte-americana do I "> e �ridas, grande prejuizo comer-I Pelas graças e benefícios rece- Atlântico Sul. O almirante In- O Cmt. do 14 C. S. esta
-ial e abalo do crédito de saIu-I bidos, a «Pia União de Santo grarn deverá demorar-se 2 dias cherneriâo, c0r_n. ur4ência, o

'irídade das localidades, solici- Antônio. fará celebrar uma nesta capital, seguindo depois aSP.1Tante a cdicial R-2 I
..
E.

';a de V. excia. revogação do

I
missa em honra de Santo An para o Rio. Várias expressivas Reim undo .Andreazz_a, edim.

ato que extinguiu o referido tônio e na intenção de seus homenagens serão. prestadas de prestar mformaçoe�.
oôsto". benteitores e associados, no dia àquele ilustre hóspede. DITZ Hoje, 6& •• fceira, àso

13 de julho próximo, às 7,30 ho K 19,30 horas
ra , na igreja da rua Padre Ro- C "O Renato Ludwig Donath, Gala SondergartlI ma, pelo que espera o cl!Jmpare

e Ue e'
a Fritz Kortner em:

I cimento de todos os fiéis e de VI-aDa A ESTRANHA MORTE DE
ADOLPH :HITLERr votos do glorioso Santo An-

Um filma inten.o e emocionanta, . A diretoria do C .C,D. Rena·tomo. mo.tranda.no. até onda ch.gou�QA DIRE1'ORIA to Viana, por motivos imperio· barbarie do. G••tapo.
sos, transferi'. «sin{.die», a a- Impróprio até 14 ano.

present2ção da peça « A última No programo:

conquista:t, marcada para hoie, Cemplemanto Nacional. DFB
Atualidade. RKO Pathé - Jornalno Teatro Alvaro de Carvalho. .

Praça. Cr$ 240 e 2,00

Resenha Forense
Trlbunal de Apelação

Julgamento realizado pela Cô
mara Civil, em sessão de ontem.

Apeleç.o ci�il nO 2,565, da co·

marca de Laguna, em que são ope
Iarrtes Tomaz Laurindo Silvério e

sua mulher e apelados José Cri ..
pim Duarte e .ua mulher. Relator
o sr, des. Silveira de Souza.
Decidiu a Côrnc ro Civil, conhe

cer do agravo no auto do processo
e negar-lhe provimento e ao recur

so de apelação. para confirmar a

.entença apelada.

Camisas, Gravatas, Pij ame.
Meiaa das melhores, pelos me

Dores preços aõ Da CASA MIS
CILANEA -RuaC. Mafra, 9

Clube CuitoraI
Ordem e Progresso
Acaba de fundar-se nesta

eapítal, com sede na rua Vitor
Meireles, 24, o "Clube Cultural
Ordem e Progresso", cujo fim
é proporcionar, por meio de
reuniões, palestras e conferên
cias, o alevantamento do nível
intelectual de seus associados.
Organizar passeios, jogos, fes
tas e outros divertimentos,
sempre dentro do respeito mú
tuo e da mais sã camarada
gem, desenvolvendo, assim, o

o nobre sentimento da fraterni
dade humana; promover cam

panhas de cunho nitidamente
patriótico e humanitário, co
mo a campanha contra o anal
fabetismo, a do livro ao estu
dante pobre" a liga anti-fas
cista e outras de sentido se
melhante.

O prospecto, que explica es
sas finalidades, reza, entre ou
tras coisas, o seguinte:
"O nosso clube é essencial

mente liberal e democrático,
havendo, portanto, a máxima
liberdade na explanação de
qualquer idéia (defesa ou crí
tica) desde que seja apresenta
da conforme O'S princípios da
boa educação. Frizamos po
rém, que não entendemos poi
erl"(>�r:ão, formalidades tolas.
treje�tos ridículos - mas o
verdadeiro respeito mútuo, qUE
sempre deve existir. Nesse[
moldes, poderemos abordaI
todos os problemas, tôdas ar

questões, sejam de caráter po ..

lítico ou filosófico, artístico ou

científico, sem que isso impor·
te na filiação do clube a qual·
quer corrente partidária. Des
necessário se torna dizer que
não toleraremos no clube fas
cistas de qualquer tonalidade,
não por medo da difusão de
suas idéias, mas, sim, pelo res

peito que devemos aos nossos
heróis mortos em combate con
tra o "eixo".

É, como se vê, um programa
de real merecimento. A circu
lar que nos foi enviada está
subscrita pelos jóvens Mário
C. Bastos, Dilermando Brito e

Hélio C. Caldeira.
O Clube recém-fundado ini

ciou a campànha contra o

analfabetismo, tendo, para is
so, organizado um curso grá
tis e noturno, destinado a to
dos os adultos que não tiveram
oportunidade de se instruir, e
os quais, se interessados, pode
irão procurar o encarregado
da:s inscriçÕes, diàriamente,
das 18 ás 20 haras, na rua Vi
tor M�ireles, n. 24;.

«Fôgo Simbólico»
Como se sabe, este ano, o

Fogo Simbólico partirá da Itália,
-Io l o e a l onde a Fôrça ExpedI
ci oná r ia Brasileira €screv'Cu uma

das mais vibrantes páginas de
nossa história: Monte Castelo.
De lá, daquela e levae âo em que
estão simbolivados Q patriotismo
e a b ravu ra da nossa gente, a

Chama Votiva partirá em aviâo
especial. tocando r-m terras bra
sileiras na cidade de Natal, d an
(lo início, assim, à maior mara

tona Jo mundo, que findará em

Porto Alegre, ii zero hora do dia
l° de setembro.
Afim de dar inicio aos prepa

rativos para a grande corrida
cívica, saiu ante-ontem de Porto
Alegre e chegou ontem a Floria
nópolis, em trânsito para o nor

te do país, em caminhonete es

pecial. o desportista Tulio de
Rose, que, na qualidade de jor
nalista, é portador de mensagens
euviadas pela Associação Rio
grandense de Imprensa às entr
rlad es rongenêres de outros Es
tados.

o ES'TADO Esportivo Foi adiado o
Atendend��U�!�? formulado julgamento

pelo «Iate Clube» e «Siderurgia, Paris, 29 (U. P.) - O julga
Atlético Clube'», a FVMSC está mente de Pétain como traidor
convocando, extraordinariamente, roí adiado indefinidamente'
seu Conselho de Representantes, I .

'

para amanhã, sábado, às 19 horas. devido a ter enfermado o pro-
motor presidente do tribunal
julgador.
W-"'.- - " " - .._..__- - - - -

"fI

STI)1 ADRIÇA ...
- Protesto! protesto! protes. o.
-Mas sanhor repre.entante! Mal

nOB sentamos! Ninguem disse nada
e o senhor já ..
- Perdão, sr, Presidente, Do meu

«papel» só consta a.ta pala.vra.
Estou adiantando para sair mais
cêdo!

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

finhl Crelsltao ,

UIUlilllllllffllilif!l
._-- ------

Informação do mina
da Viação
Rio, 29 (A. N.) - Afim de

Jesfazer a inverídica informa
ção sôbre o aumento dos salá
rios da Rêde de Viação Para
ná-Santa Ca:tarina, o gabine
te do ministro da Viação dis
tribuiu uma nota, esclarecen
do a imprensa, na qual, entre
outras coisas, diz que a inicia
tiva do aumenrto coube exclusi
vamente à direção da rêde e <O

processamento do assunto se

faz dentro dos tramites legais,
não tendo havido qualquer de
mom no seu estudo pelas sec

ções do ministério da Viação,
O decreto sôbre o assunto, as
sinado pelo presidente da
República, teve assim curso

rápido, sem que para tantQ
houvesse qualquer outra inter
ferência.

EXPOSICÃO

3v 1

Há queixas."
Londres, 29 (U. P.) - O

"Times", na edição de hoje,
anunciou que os russos estão
removendo grande quantidade
de fábricas alemãs para outra
pàI1te do oriente da Alemanhii.
O referido diário assinalou que
algumas queixas estão chegan-
do ?a �lemanha Oriental.' as

i um lordequaIS tem base em funclOn "t-

rios que serviram aO' regIme I Londres, 29 (U. P.) - Lord,
[\azista na zona ora ocupélda Haw-Haw, segundo a rádio de
pelos soviéticos e que foram Berlam, teria denunciado lord
mantidos à frente de suas atri- liayl'e como envolvido no cri
buições pelos russos. me de traição à Grã-Bretanha.

ROXY Hoje, 6a.·feira, às
19.30 hl's.

Ted Lewis, Nan Wynn a MichC1811
Duanne em:

SINFONIA DA SAUDADE
Mú.icCl inebriante qua extasia,
linda. can!:;õe. e um belo romanca

de amor

Impróprio até 14 anos
No programo:

Brasil Atualidades 2x47 - DFB
Nõticiário Universal. Jornal
Preço. Cr$ 2,40, e 2.00

Vende-se um, grande, na rua

Saldanha Marinho, 26 A, nes

ta capital 7v·}

Domingo, no Ritz e Roxy - Roy
Milland em:

O SOLAR DAS ALMAS PERDIDAS

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INF'LAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


