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Formal.· protesto do govêrno polonês \·\:80S 'EE. OU. e Inglaterr"
WASHINGTON, 8 (U. P.) -- O EMBAIXADOR DO GOVÊRNO EXILADO POI.ONÊS� JAN ZIECHANOWSKI, ENVIOU UMA N(i
TA AO DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTE-AMERICANO. E PROTESTOU CONTRA O FATO DOS ESTADOS UNIDOS'
A GRÃ-BRETANHA TEREM DEIXADO A POLôNIA 66S0B OCUPAÇÃO CONTINUADA E CONTROLE DE POTÊNCIA ESTRA(
GEIRA". ESSE DIPLOMATA, EM ASSIM FALANDO, SE REFERE À RúSSIA E AO RECONHECIMENTO DO GOVÊRNO P(J
LONÊS DE VARSóVIA. DECLAROU, AINDA� O CITADO EMBAIXADOR QUE N10 ENTREGARÁ A EMBAIXADA DA POL(

NIA EM WASHINGTON AOS REPRESENTANTES DO GOVÊRNO DE VARSóVIA

Somel1te a morte
pOderia livrá-lo
Londres,8 (BNS) - Chegou

a esta capital, trazida de avião,
uma senhora polonesa que

-II passou vários anos no campo
------------

de experiências científicas em

Ravenbruecken. Os médicos
alemães substituíram uma par
te do seu cérebro, por cérebro
de um antropoide. A infeliz vi

Londres, 8 (U. P.) - O ca- tima da crueldade dos pseudo
valo "Ocean Swell", de sir Ros- cientistas alemães, acha-se

CHUNG KING, 8 (U. P.) - A agência Central Chinesa de sebery, ganhou a taça de ouro num estado de semi-conciência.
Notícíae 3JC8!ba de informar que Cheng-Tsé-Yuen antigo dire- de Ascot, derrotando "Terã", Os médicos de Londres, afir
tor do Departamento de Conscrição, acusado de corrupção ad- de propriedade de Aga-Kãn, mam que, não há cura para a

míniscratíva, foi executado ontem. Essa execução foi reallza- por um e meio corpos. O cava- infeliz senhora e que somente a

da. como consequência da campanha que o govêmo chinês está lo "Abboth Fell", de sir Cun- morte poderá livrá-la do tal

.mpreengeu1do co�t.ra a. corrupção,
-

liff Owen) chegou em SO legar. estade.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario'e Diretor·Cierente MOACYR ICiUATEMY DA SILVEIRA
--------------------------------�----------------------------------------------------------

,I Flerianópolis- Segunda·feira, 9 de Julho de 1945An. XXXI H. 9417

Q. M'iftistro das Relações Exteriores do Brasil, Pedro Leão Vel loso, quando fazia
ac:u discurso numa Sessão da Conferência das Nações Unidas para a organização

internacional, na cidade de São Francisco,
------------.....----_.--------------
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Impor an e cenvemo excomunhão $ôbre o

russos e poloneses ex·bispo de Mau�a
LONDRES, 8 (U. P.) - A rádio de Moscou informou que Rio.',7 .(A. N) .'. A. Câmara

os governos russo e polonês assinan-am um convento na capí- �clesla�tlca. ,dlstnbuIU u:r�a
tal soviética mediante o qual os judeus poloneses que tinham circular.assmada pelo 8;_rcebls
cidadania polonesa em 17 de setembro de 1939 terão direito a

I po l?:. ��nme de Barros Cam�,I�a,
a\banrlonar simultaneamente com os nacionais russos, ucra-' e dirigida ao clero e ao� fle�s.
níanos, russoe-brancos e lituanos, aos quais concedeu-se o di- �ra�scr�ve�?od a autonzaçac
reíto de abandonar a cídadamda polonesa e emigrar para ter- I e an a. e te'tquIe exc.omunl-

, "
. , I ga

e cassa o 1 u o episcoparItorlo russo. do ex-bispo de Maura, D. Duar.

Hlo·hum'a ordem 10·1 dada ;e ���i;;t:er :�l:�i����� c�n���
partidário da necessidade de
ser resolvido o problema do di-

Bruxelas, 8 (U. P.) - Os se- de T'reves, major general Mat- vórc�o .e de uma igreja c�istã
nhores Achile van Acke pri- chett. elos Estados Dnid,os. ESSG i b.�asIleIra, em bo� tempo ínte

melro ministro, Charles War- ordem sezundo acentua o co- grada com o apoio de protes
U'effe, mlntstro da Justiça, ll1unic�do,'"estaria em direto I tantes, e�píritas,. I?açons e tô

Leon Cotnil l, procurador geral, conflito com a política do su- das as seitas religtosas,
e Rocch, chefe do gabinerte do premo quartel general aliado, l
primeiro ministro, seguiram acrescentando' "Nenhuma 01'· _

na manhã de hoje para Salz- dem foi dada pelo décimo

se-I'burgo, afim-de conferenciar gundo grupo de exércitos, em

com o rei Leopoldo. Por ojitro cuja área se encontra Treves, .

lado, a missão do SU�re?10 co-I n'?tl'in�indo. os movimentos do

mando altado na Bélgica PU-I·
rei. Alem du,,�o, nenhuma, 01'

bltoou um comunicado, des- dem de autoridade subordina

meutíndo uma íntormação dO,'
da foi retificada".

�ornal do partido conservador -------

católico, segundo o qual uma CONVIDE SUA MELHOR AMIGA
ordem para a prisão do rei PARA VER "UMA VELHA AMI'lA·

Leopldo havia sido dada a um DE", um drama intenso, que de

b talh
-

d f '1' b 1
monstra ser verdadeira benção o

a ao e uzr erros e �as, saber manter os laços de antiga
pelo comandante da. sub-área amizade.

Assinado
entre

RIO DE JANEIRO
Argentina Hotel

75 modernos apartamento.
Preços com as refeições: Sol.
teiro o-s 70,00. Casal Cr$
120.00. Rua Cruz Lima. 30 ••

Flamengo,
End. Tel. «Argenotel»,

Conquistou a ta�a de
ouro Ascot

EXECUTADO

CHURCHILL CHEGO
A HENDAYA

Hollywood, Madri, 8 (U. P.) e que os engenheiros hav.ar
- O primeiro ministro brítâ- instalado comunicações tele
nico chegou a Hendaya. gráficas, telefônicas e rádio.

• •

Londres, 8 (U. P.) - Hen- Londres, 8 (D. P.)_
rlaya. onde se encontra Chur- Downig Street distribuiu ho
chill e sua espôsa liga-se com je uma nota oficial comuni
a cidade fronteiriça espanhola cando a partida de Church"
.le Irun por uma ponte inter- para a região de Hendaya on
1i8.i:Íonal guardada por oficiais de já chegou, segundo u� te,
aduaneiros de ambos países. Iegrama que nos chega dr
Nos últimos dias corno é do San Sebastian, na Espanha
'l?minin público. as intcrma- Diz a nota oficial que Chur
�oes de qu.e o primeiro minis-, chill será hóspede do general
1'0 passaria suas Iérras em Raymon Brutisel e que sua vi
Hennaya foram publicadas ne8-1 sita é de caráter puramente
'e pais e no estrangeiro. A im-

I particular. O primeiro minis
»rensa parraiense anunciou tro britânico residirá num cas

'lleqmo. que o primeiro miniS-: tela próximo de Hendaya,
TO sena hospede do castelão mantendo-se em contacto per-
30Tdaberry, general Brutinel, I manente com Londres. Acom
icrescentanco quo o castelo ha-' panha-o sua espôsa, madame
via Hido devidamente reparado Churchill.

É OFIUULM�TE COMPROVADA· oor
concursos do famós6 Observatório 'de .: .

.
Teddington a alta ptecisão do reI9gi�,
- ..__ fi>. :} _1IiIi' .;,.� l:

I
I

OMEGA
SE NÃO O ENCONTRAR AGORA, VALE A PENA ESPERARI

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

Utilizarão aparêlhos separados.
Washington, 8 (D. P.) - A Byrnes é o sucessor legal de

Casa Branca revelou que o Truman, na presidência da Re
presidente Truman e o secretá- pública. Por outro lado, reve

ria de Estado, sr. Byrnes utilí- la-se que a idéia de dois apare
zarão aparelhos separados, se. lhos foi aceita, como uma pre
por acaso tiverem que utilizar I caução tendente a evitar,' em

viagens aéreas por ocasião da caso de acidente, a incapacida
conferência dos "três grandes" de simultânea dos dois estadís
em Berlim. Como se sabe, J tas.

Esteve cinco anos no

«Campo da Marie»
espírito de patriota. Conta ele,
que os prisioneiros de guerra,
construiram com enormes difi
culdades um aparelho de rádio
e ouviam todas as noites os lo
cutores da BBC. Quando che
gou o momento da invasão os

prisioneiros estavam chorando
de alegria. Derramaram lágri
mas mais uma vez, mas, não
eram de alegria, e sim, de de
sespero, quando o locutor
anunciou a queda de Varsóvia,
O aparelho estava oculto, nu
ma velha lata de petróleo e os

ouvintes chamavam-no "Sen
tença de Morte".

Londres, 8 (BNS) - Che
gou a esta capital o jóvem po
lonês Leszek Moninski, que
passou no "Campo da Morte"
em Dachau cinco anos.

Ele conta apenas 21 anos,
mas sua saúde. está completa
mente arruinada pelas refina
das torturas que sofreu duran
te sua intervencão. Entretan
to, os alemães "não consegui
ram alquebrar o seu elevado

Não foi, não é e não
será candidato
s. Paulo, 7 (A. N.) - Em en

trevista á imprensa, o minis
tro João Alberto, ora aqui dis
se: "Nunca fui, não sou e não
serei candidato a qualquer po
sição no govêrno do Brasil. Sou
apenas mediador e minha
atuação vai apenas até onde
interessa a ordem pública, por
que sou por ela responsável.
Espero apenas as eleições

para voltar á Fundação Brasil
Central.

.

�
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E' Guartla,.,Livros Prafica '1
Não está legalizade 1,

Envie haje ntesmo G leu endereço ace..pand. de Cr$
2,Ot} em selos do correio ,ara ai respesta, para

IECAMPOS LIMITADA.
"

a mr.ior Oq�.liliZlÇio de enaine )t08 correlpendenfia
AO Sr.ail.

CAIXA POSTAL n. 35-B

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de CapitalizoçQ.o da Amé.ri.ca cio Sl,11

Amortização de Junho de 1945
No sorteio de amortização realizado no dia 30 de Junho d. 1945 foram amor

tizadas as seguintes c_ombinações:
H80 ·F5G JOS KDM V.V lIa

Todos os portadores dos títulol$ em vigôr, sorteCldos com estas comhinaçõ�s,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

Sede Social: - - RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para e Estado de Santa Catarina: -- FLORIANÓPOLIS

Ruo. João Pinto, 13 -- Sobro
Inspetores e Agentes em todo o Broall ,

o

compromisso
à

Bandeira
No. dia 4 de dezembro do ano paz de eliminar o mimigo da

passado, os civis Adão Rock, Pátria, nem de sacrificar-se
Alfredo Kock e Jorge Frederi- por ela.
co Augusto Karseton, tendo si- *

do chamados pelo presidente da DENUNCIADOS NO T. DE
Junta de Alistamento Militar SEGURANÇA
de Jaraguá, S. Catarina, para Concluindo o inquérito e en-

receberem os seus certificados viados os autos ao Tribunal de
de reservistas de terceira cate- Segurança, vem, agora, o pro
goria, tiveram o recebimento curador José Maria Mac Do

de tais documentos sustados. well da Costa de apresentar.
em virtude de se terem negado. denuncia contra Jorge Frede

formalmente, a prestar o com- rico Augusto Karstein, Adão

promísso à Bandeira, sob o Hock e Alfredo Kock como in
fundamento de que aquele cursos no art. 31 do decreto-lei

compromisso lhes era vedado n. 4.766.

pelos principias religiosos qUE
*

professam. É UM IRRESPONSAVEL
O fato ocorreu na sala em Aquele representante do Mi-

que funciona aquela Junta, no nistério Público, tendo em vis
edifício da Prefeitura local, f ta o laudo médico junto aos

foi assistido por numerosas autos, requereu a exclusão de

pessoas, tendo sido imediata- afeção mental e, assim, intei
mente instaurado o inquéritc ,ran;ente i�c�paz de entender o

policial-militar a respeito. carater cnmmoso do �at.o, con-
Pelos depoimentos tornados soante o art. 22 do COdIgO P�-Ino processo, poude o seu pre- nal.

.

<.. '"

sidente concluir que havia um PedIU.' entretanto, que se

único responsavel pelo estado lhe aplicasse, confor�e acon

de espírito a que chegaram selh� o laudo dos legistas, �s
não só esses civis como muitos medidas de segurança previs
lavradores da zo:r{a de Jaraguá tas no art. 88, § 20 n. I do mes-

estado de espírito que toma 9 mo Código.
. ,

feição de um verdadeiro fana- P�ra resolver � hIpotes�, .

o

tísmo religioso, tal a convícçac presidente do Tnbunal,. mmis
com que defendem os seus tI'? �arros Ba!reto, designou o

príncipíos. ministro Pereira Braga. (Do
• Jornal de Joinvíle, de 3 do cor-

ESTEVE NA ALEMANHA O rente).
RESPONSAVEL -"U-j\i-t-A-V-E-L-H-A-A-l\I-n-Z-A-D-E-"--O.

O inquérito chegou à con- vmor apaixonado de uma mu1her I
clusão que o responsável era rue está no outono da vida, e um i
Ernesto ou Wilhelm Schueidcr. 'iomem que assoma ao primeiro p la-

brasileiro, que, embarcando '19 da juventude
__ . __ . __

para a Alemanha, lá permane- =-----_ -------------------=
ceu durante vinte anos, Logo
depois de seu regresso, iniciou
a sua peregrinação, ali melhor
as suas pregações religiosas,
preferindo faze-las na zona

rural. Reunindo determinado
número de colonos e gente hu
milde, quase sempre de origem
alemã, e após a leitura de um

trecho do Novo Testamento
realiza a sua pregação para OE

ouvintes. Acionista de um cor

tume e escritor, ao que diz
sem que apresente qualqnei
obra de sua autoria o teuto
'&rasileiro usava sempre n lin
gua alemã. Além disso, sezun
do suas próprias declarações. {:

curadeiro, cobrando dos sem

doentes os serviços que Ihes

presta.

Recusaram-se a

•

ELEMENTO PERIGOSO
Apurou o inquérito-militai

que os principias religiosos q' ie
Schneider transmite e procura
incutir no espirita dos seus o 1

vintes, cujo número está au

mentando dia a dia, são' peri
gosos à segurança nacional,
pois o pensamento do prega
dor, no que diz respeito a ban
deira e à defesa do país, é ab
solutamente idêntico ao dos
civis que se recusaram a pres-
tar o compromisso. •

Condenando, ainda, a exis
tência do Exército como con

trário aos seus mandamentos

religiosos, está solidário com

o pensamento de seus adeptos,
quando afirma que não é ca-

Até CR$ 300,00 P t- I-
-

Precisa-se alugar uma casa, não rapara IVOS para a ap Icaçao
�eu��:;:.st;:�::�s:�:1�R�0;�6,�O dos planos da:' carta mundl·almensClis, Qd.a�,t�damente. Dão-se • I
referências. Inf8'rmaçõell nesta Re- J 'I (B 'T S) "Aaora . _. .

. t 'L..!._ dd
- _OIH res .• v, •• 'o �,reunl,Hl, asslIn como :UUlJ'taU a

aças.
que a �onferencia de San Fr-ancis- i eliminação da Liga das Nações que

, . co rca lizou sua t aref'a e a Carta tIS a nova organização substitue, c' das

O D. I,N' Nações Unidas está assinada, scr Io I relações com as Nações Unidas de
feitos nesta capital os preparatlvus I

corporaçôes da Liga, tais como a
'i>.

(it para o funcionamento da Organi-10rganização Internacional do Tra-

�.�.II' l
zuçáo

"
- escreve o "Yorkshirc

I
balho e a Organização da S®de

,41 Post ". Aqui se reunirão com ante-
I
Pública.

,

cedência para deliberações a CO-I
LHE RECOMENDA' missão Executiva representando os, Dêsse modo, em Londres, que

"cinco grandes" e nove outras na-' durante tantos anos foLo centro da
çõcs, e a Comissão Preparatória, rc-

I
resistência ii. agressão-que deu nas

presentando todos os membros. Am- cimento a essa concórdia entre as

bas as comissões terão de tratar da
I
nações, serão tornadas as primeiras

nomeação de um secretário geral e 'medidas para a aplicação prática,
secretariado, ela escolha de uma

I dos planos destinadOli/'.a, trazer a.

séde permanente para a Organiza-I paz à Humanidade" ...2 -éonclue o

ção e da agenda para sua primeira
I
"Yorkshire Post". ".

prestar

AVISO
SÃO PAaLO

(
\

SeOSeu NarizEstá Entupido
-perturba-lhe o sono

esta noite!
Adormeça mais depressa e durma
melhor graças a Vick Va-rro-nolt
Algumas gotas em cada narina, ali
viam o nariz entupido e, em segun
dos, tornam a respiração fácil. Use-o
sempre que o seu nariz esteja en-

tupido devido a resfri- VIC" Va.'RA_.'OLado! ou catarro nasal. ft .... v-
O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

A firma proprietária d' A MODELAR, comunica
à sua distinta freguesia, que, no intuito de man

ter um contacto diré to com produtores e impor
tadores dos artigos do seu ramo, tão logo as

novidades forem lançadas à venda, possibilitando,
pelo afastamento de in terrnediérios, a sua aqui
sição e posterior venda em nosso estabelecimento
pelo mínimo possivel de preços, decidiu ins
talar um escritório de compras em São Paulo
e Rio, a cargo do sócio Sr. Jacques Schweidson,
o qual não só envidará o melhor da sua longa
prática para esse fim, como tambem atenderá

prazeirosamente quaisquér encargos do interesse
pessoal da sua velha e estimediesime Ireguesia,

Outrosim, comunica ter recebido pelo avião da
Panair. de Terça-feira última, um selecionado
sortimento de altas novidades em Manteaux,
Tailleurs. Péles, Casacos 3/ft. como lambem

inúmeros artigos para crianças e
cavalheiros

Recebemos um bélo tipo de Manteaux de pura
lã forrado à seda. para o preço. a titulo

de propaganda, de Cr$ 230,00 I !
MATE: gelado

chá
chimarrão

Bebida saudável

Sedas, Ccsemírcs e Lãs

CASA $A.". a(OSA
ORLANDO SOA RPELLl

Rua Vonselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interla)
Caixa Postal 5 t --- End. Teleg,: «Sccrpellí» __ e Florianópolis

I

'J
t:
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Produto ci�ntrfico para embelezar OI leio.
Hormo Vly� D.· 1 pam N ..108 pequeD08 ou 8acldoe
Honao VI1'OII a.• 2 paM oe _oe gJaDd... vohlJIIOlOe.

Inofuyo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
.._.. _ - , .pau. _. "ar.......�_,
........... tia ". - lllllfl Bl� ".,___
.nit_ . ".,. - ... haial: ,_...... .
r......aM.

'Vida Social
ANIVERSARIO!

A.. inala a data de hoje, o trans

CUrlO do aniversário natalício, do
•1'. Cei. Lope. Vieira, operoso Pre
feito Municipal de Florianópoli•.

e

rasem a.ol IlOJ.'
o ar. Tamarino Silva, funcionário
de D. S. P.;
e ar, F1ordoa,ldo Nobre!Jo;
e .ro. d. Zica Lu'Z;
• ar. Orlando Simõe••
o Ir. cel. HonoJ'io da Coata;
O jevem �rtêmio Jo.é ãe Souza;
o .r. Eduardo Ro.a;
e menil\c Odete Sou'Za;
.. aritel. Normélio Ad-ucci;
• ere Dóro Cordeiro.
o ar. Ruben Lyra.. e.criturária
Prefeituro Municipal.

*

•

n.j••t•• ,
Martirniano de Castro

Procedente de Curitiba. onde da

.empenho áa oltaa funções de Che
f. do Escritório do Paraná da Su 1

Amarica Capitalizaçéio S. A .. echa
•• neato capital o .r. Martimiano
àe Ca.'ro,

•

Via-aérea, .e!Juirá heja 1'arCl o

Rio o diatinto clínico sr. dr. Pe
liclero S. Tio!Jo,

•

'\ Faleeime1ltol:
a.obaldina Beirão Rei»
Fol_u, hoje, no Ho.pital de

Caria.de onele .e achava in.t.r

nade, • exmo.. .ro. Deobalelina
Beirão Rof., upa,a do u Firmino
Jo.o Raf•.
Seu H'Pultomen to reali:uu-.e-cí

hltj., à. IS hor•• , no cemitério do
ltanrolDi.
A' famíli. enlutado apr...nta

me. aoslal cOllciol'nciCl•.

,
e

Orlando Gonçalves
Faleceu, ontem, à. 23 hora., o

\nouo eatim.tlo conterreine", sr·

,Orlarulo Gonrol.... alto funcioná
de do Departamento d. Educaçéio.
teAd••ido o .eu pa.samento !Je

rlllm_to .entido. poil o extinto
.ra "l'ond�eftu ..timo io .

Seu .epultamento efetuar-se-ó

hojel 0.. li horas, no Cemitério
tle eoeueito., .aindo o féretro do
ruCl Ouintino Bocaiúva, 48&. ne

E.treito.
e

Ott. Lob..
- No di. 5 do corrente, faleceu
.(1 cid(1de ele Arar.nguá, o ar.

Otto Lab•• , lIIue "li possuia o con

curituoclo Granlle Hot.l e .ontova

�in largo eircul!,ll de amiqoa e

e.dmiro.dor... NOllo. pêlame. fi
f.mUi. enlutada.

11lMJ!
1!G';

• _elMOR vtRMiFUGO
oe fFflTO;:;tGijAO
f IMQFEttLSIVO &S

c iií�ifç'., li

IDI Perto Alegre
Porto Alegre, 6 (A. :K.)

Encontra·se nesta capital a

Embaixada Acadêmica. Para

naense, integrada de estudan
tes da Faculdade de Ciências
do Para�á e denominada Em
baixada Manoel Riba:;, que
veiu em missão de intereambio
cultural devendo aqui partici
par ela Semana Econôn'lica,

•
Os Mártires de Gorkum
Gorkum é umá cidade na Ho

landa meridional. Depoia da inlur
reiçéio dos Poise. Baixo. contra o

domínio espanhol e da queda de
Dortrecht na. mãos ..tos revol:to
so., agrediram &ete. também Gor
kum. Na cidade achavam-.e mui
tos calvinista. que fo,ziam caUla

comum com oa rebeldes e lhes
entregaram; a. chavea da cidade.
Ma. lestava a cidadela na qUCll
se refugiaram muito. ccat6lico.
leigo. e padrel IlIculares e religio
so•. Vendo a inutilidade de ulte
rior re.i.tência, o comandante da
fortaleza combinou as condições
da rendiçéio com Marinho Brandt,
chefe dos calviniltaa atacantes .

Este prometeu. sob juramento,
que todos pCilderiam retirar.e li
vremente, doixando sómente OI

objeto. de valor ao vencodor, De
pois d(1 rendiçéio, po.t'ém. reteve os

I religioao. e os .acerdotea seculares
e mandou mc l trc ld-lcs, se não

I renego.sem
a fé católica. Um outro

que caiu na tentaçéio. MClI 19

I' dêles, o maior parte fronci.cano•.
ficaram fiéi.. Ainda na meema

I noite o P, Guardiéio foi de tal
modo m(1rtirizado que os soldados

IG deixoram por morto. No dia .e

guinte foram levado. para Briel;
pois .abia-.e que o magistrado
de Gotkum.e e.forçava pela li
bertação do. conf...ores da fé, o

ILumay, conde da Marca, e.tava
res Ivíde, a matá-los. Quaae com- Iplotamente nús foram obrigado. a
caminhar, pela cidaàe. Renovaram
.e a. tent(1tiva. àe levá-las à 0-

po.tasia. Maa o guardiéio exortou �=;;:;;:==========================.:

�?fs���:'�7.�'U=r:�i���:�! IfitabeiCimentOD E
Gráfico Brasil

NOVO HOTEL N I C � N o R souZ A
de Miguel Ro.lrigues de Trabalho. Comerciaia

III Impr...ão a côre.

Sousa Comp,os,içéio de livros e

I Angeliaa. Municipio Jornais

de S. José Aceita encomendas para o interior do Estado
(Viagens diretas ou via

s. Pedro) Rua Tiradentes n", 10 .•. Florianópolis ... Santa Catarina

'IDEAL PARA REPOISO

o santo do dia

_ borosos,,,
, 100 s o

\.pudera, • do de 0\-
.

o segre \

E aqui esta petitoSOs e

de\iciosOS, a -

mentoS _
.

f· -\ digestao.de aCI
'.

MAlZEHA
DURYEA.

da

I
I
I

'REALCE u
a simpatia de se J

$(Jl'ri${) usando

o IRE#J! ;PENTAf ,RNrJ99ETIPU.
Limpa mais... agrada mais ... rende mais ...

Rua Deodoro, 33

Florianópoli!!

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro,

Novidades todas 8S

semanas

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

A TOSSE

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

zade. .. consôlo eterno na disilu
são". Outra saudava: "Os dias que
3e foram e os sonhos que aintia hão
de vir" ...

MACHADO &: elA.
"gADeiO' e Reprnentagõ••� G•.,a1

Matriz: Florian6pQU.
Ruo Joéio Pinto, n. !J
CaiZ(1 Postal, 37
Filial: Cr..ci6mo

Rua Floricmo Poizoto, ./n (Edit,
Pr6prio).- TelegramCll: ·PRIMUS·
Agente. DOI prlncipala nluniciploe

do E.tado
......,._......,," -" ........

Procura-se Uma coso

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

�ste jornal.

Comprar na CASA MISCE
L.ANE1ré saber economizar •.

SRSe DENTISTAS
Executo qualquer tipo de
dentaduras, pontes em

ouro ou palacril. Conserto
dentaduras em 2 horas

apenas.

COHSTAHTlH,O SERRATlHE·
Rua Duarte Schutel 11

alt
Prefira ama parte de se.

trôeo em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda·
d.e". e estará �'ontrlbulndo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi·
camentos, mais confôrto nCJ

leito de sofrimento, etc. etc ••.
(C.mp.h. de Hum.nld.d4

tio HOI'PltaJ d. 1)arldaeJ.).

Empregada para
Escritorio
Precisa-se de uma senhorita,

com conhecimentos de datilo
grafía. Cartas do proprio punho,
com indicação de idade, orde
nado pr�tendido e endereço,
para A. B. & C" Redação do
«O Estado». 3v·4

Leocadia e Alphêo Tolentino de Souza

participam aos parentes e pesôéas de suas relações
Cil contrato de casamento de sua filha

MARIA com o sr, PEDRO BATISTA DOS SANTOS:
Florianópolis. 28/6/945,

Tésas e Memorais
Doublés e tricromias

Revistai - Avullos • Caixa••
Estojos, etc.

R. H. BOSCO LTDA.
ITAJAi - $. CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
R.pre.entações

Con.ignaçõe••• Conta Pr6pria
Rua Pedro Ferreira, 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Endereço Telegráfico

SEGUROS DE:
T (ansportea Marítimos; Ferra.
91arlOS, Rodoviários, Aéreal,
Casco., F8go. Acidentei do
Trabalho, Acidentes Pessoais,
Re.pon.abilidade Civil e Vida.

« BO SC O»
.. , .

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia,

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e médico grads
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

...... u uuuuuuuuu ==w==.

COMPANIDA' "ALIANÇA DA BAlA"
fadada em 1878 9_ Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Cifr.. do balaaoo de lHI:

c.}lttal e reeenu Cr' 74.617.01115,110
RelPOD.INIibWdad.N ••.• • • • • • • . • . . . .• • • • • • . • . • • • . . • • Cr' 11.978.401.755.97
Recetta •.•...••••••.......•...•.........•..... . •. Cr' 84.616.216,90
AUTO •••••••••..•.....•...•... _ • • . • • • • • . • • . • • • • • . Cr' 129.920.000,90
itintlltrOe pagOll noa 1MtImoa 10 moa ••••••••••.••.•. Cr$ 86.629.898,90
�Wdad.ea •••••••••••.••.•••••••••••••••••• Crt 76.736.401.1106,20

DIRi:TORIl8: - Dr. Paru.tlJo 4'U1tra rreln de CUTalho, Dr. rranctJco

da .. e�xa.orra.

� e aub4Ctac:IU em todo o SIlTltól'1o nadOD&l. - BucuraJ DoO

Qrucul1. Replac10rw de IlYWIU _ pr1.Dc1p&W ck1adeI da AIn*-1ca, Ihlrope
e Ü'IeL

AGJllNTII EM FLOBIANóPOLIS
CA 11 P O S L O B O a C I A. - B.. FeHpe 8c1tm.ldt, .. I'
CaIu p_taI .. II -- TelefoBfJ 1._ - .DeL Telep-. -ALlA.NÇA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARAO. ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J

IUi Felipe Schmidt, 38

I UM MODELO PARA

CADA NECESSIDADE - TÉCNICA -

I PERFEIÇÃO DE L1NHAS- EFICIÊNCIA

As balanças que trazem a garantia
na propria marco, trodicão do parque

industrial brasileiro,

Outros afamados produtos COSMOPOLITA: Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, maesona,
APARELHOS SANITÁRIOS EM FERRO ESMALTADO alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cereais, l"ecuIa,
FOGÕES - AQUECEDORES - VALVULAS AUTO- C f'
MAT/CAS PARA DESCARGA - METAIS PARA ÁGUA. cação, camarão. antas rápidas, .preços reais do mercado. Fa,zemos man-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Representantes nesta Capital: I Amplas informações bancárias.

STOOIECK & CIA. LTOA. - PR.15 DE NOV., 1 - 5.' I/RIO DE JANEIRO "- BRASIL
A CREDIARIA PARA TODOS�-������������--�-_.����

I SeJ·a O LIDER OA
•

(j1Jj;;';'�
I N�:

MODI I
Confeccionando o seu I

�
�

. terno na

Alfaiataria Líder

FÔRe 1595 - FlorianÓllolIs

aprovellem a Oportunidade
Átencio ! ••íta ateneãe !
rOTO� de }�IOl;iall.ópoli� ! IÂ. "CREDIÁRIA PARA. 'rODOS" estabelecida á rua

Felipe Sehmídt n. 38, esquina .J�rollinlO Coelho, atendendo aos:
ef�it,� da eríse ocasionada pela grande alta que 'Vem dtaría- i
.ente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - l\-IUI
'1'0 AO CO:X1'RÁIUO - resolveu a partir desta data até o dia
:n de JlIlJlO p. v. fazer lima grande bonítíeação em seus preços
afi. de beneficiar ao dístínto pOTO d@ Florianópolis.

A todos que interessar, freg'llezes ou não, queiram sem

eo_IH'o.isso fazer lima .,-isita á CREIHÁR.IA PARA TODOS.

.Aparêlbos elétricos
A Instaladora de F'lorlanó

polis, à rua Trajano n. 11, avI
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habilita,
dos para executar Instalações
de Luz e Fôrça em geral, for,
necendo orçamento grátts e

sem compromisso para sem

serviços.
Possui também oficina espe

eíalizada, com técnicos protís
slonaís, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamentc
de motores e dínamos, estabí
lizadores, ferros de engomar
fog,areiros, apaeelhos médícos
e eutros, com. exceção de apa
relhos de rá.dio.

TENHA OS SEUS INTESTINOS
REGULADOS COMO UM RELÓGIO

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 na

A SERVIDORA I

[o medor orgClnizClçiio no

gên.ro n••ta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

o progresso
da medicina

MACIEL, FONSECA & CIA ..

Comissões - C'Dsigla�ões - C,.ta Própria

Cereais em grosso
Manta.g., queijos, xarque,

taanh. e salgados

RUci Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro

CaIxa Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

A penicilina, medicamento u.ara

vilhoso, descoberto por "xi r" Ale

xander Fteiming, alcançou tal fama

l' notoriedade que parece ter obs

cur-ccido a eficiência de outras des
cobertas d" ciência br-itânica, du

runte o desenrolar das hostilidades
na Europa. Urna das mais notáveis
descobertas conseguidas nesse pe

ríodo, e que rivaliza em importân
"ia, com' a penicilina, foi a do

D. D. T., empregado contra o im

paludismo e o tifo. Outro medica

mento o :'lI. & B (j!)3 - obteve for

.nidavel êxito no trutamcnlo da

nncumouia e da menigite. É a mais
.onhecídu das drogas sulf'onarnidas
.tcscobcrí as na (;r1\-BI etanha. ern

boru todas tenham contr.idiuido con

sideruvelmenre para elevar o nível
sanitário do país e do inundo in

Ieiro.
Outra descoberta importante, rca-

.os - menaf'tona e acctomenaf'tona
- utilizado atualmente pura com

bater a mortalidade infantil.
No terreno da medicina tr-opical

de

CLIUolONOR OUTRA
Rua Saldanha Marinho 2.A

FLORIANÓPOLIS

.orarn Feitos igualmente, grandes
progressos. I 'm dos mais notáveis
.oi a criação da í'órnmla do
"�I. & B 744", produto da firma

-la" c Baker Lahorntor ies, utiliza
lo contra o "Kallaaznr ", - espécie
II' febre' tropical, de consequências
"atais até agora.
Essa empresa é também lima das

.ni ncipais produtoras do Trvparsa
'nida, que se converteu em poder-o
.issima arma contra a moléstia do

-ôno, originada pela picada da
'llosca "Tsê-Tsê" e que grassa com

�rande intensiebde em grande nú-
mero de colônias britâ1.icas do

I

continente africano. I APENAS Cr$ 3,00 ! CASA MI8CELANEA distri

Uh'
Com essa ínfima quantia Vor.é buid d R'd' R C A

ácara Vende-se uma com I está auxiliando o seu pró:timo.! .era os, a lOS
:

• q.

50,000 mts2, ten-I
Contribua para a Caixa de Esmolas Vlctor. Valvulas e DISCO!!.

do casa de morada e engenho, aos Indigentes de Florianópolis. Rua Conselheiro )�1afr8, 9

�ita em ltClguassú. Tratar com

�_
.�

A. L Alves, à rua Deodoro. 35.

E '

d d 1'

DOENÇAS NERVOSAS ! sta e a ver a e
�om os progressos da medici.na, Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

hOJe, as doenças nervosas, quando ' • -. . .

tratadas em tempo, são males per- modernos, lncluslVe Sandohas para prala ao alcance
feitamente remediáveis. O curandei- das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
rismo, fruto da ignorância, só pode PRECOS SEM RIVAIS'prejudicar os indivíduos afetadosde.. •

tais enfermidades, O Serviço Na- Não comprem seus calçados sem vi8itar Q

â���� t!b�la�:�f:, ��n!���d�ii���1 «Tamancaria Barreiros)) ,·.•.·1tUltamente os doentes nervosos ln- i

digentas, na Rua Deodoro 22, da!! 91 RUA CONSEI..HEIRO MAFRA, 4l
....__.I_I!IIII!II_I._��_.. ;I:!i 11 hOf!l.:;I, rli�1"i1\1Ilellt('. ,...

I
�-=IIIaJZZoz==IIiI!!SiSa'.i�_II:I'lIII:aS=--=_IIIImZlC!lc::lll ltIIl-=_"'_

.izada pelos investigadores ingleses,

I� a de lima vitamina sintética, com
posta de dois elomeut os terapêuti-

1-----

CONTRA
6RlPi!
RESFR'AO.OS IriuS ..CAatc" .

"EVRA�G'AS'E .

06RES ... GERAL ·i
SÓ� ,

"
... �

(NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUHlce

DR. DJALMA
MOELLMANN

"on:w1o pela UIl1.....� Ü a-.tIn
Com prAtica DOi' holPltúAI --J)eIa

:sJàtca JúdJea em cwal. ped.latr1a, d_.
lU do lIWtala Ul"T0II0y�1Ifea1\o-

1U'III&rJo do bomem • da mulher
� TMIIJeo: Da. PAULO TAVAa_
cuno 1M Rad"ioloCta ClJat. _ � dr.

$.noe1 d. AbAu C&mpaaarto (Mo PIb_,
<W. IlaIpecjallado em BtcHne e "U.
"1lbl.k:a. peJa Ull1....l'It� do 1Uo 6e se..
.elro. - G.fbtn.te d. K&1o X - m.ow.

ar"lop-afla elli11ca - lI.tabolllmo lfa·
..u - Bonl!q_ DuodeuaJ - <kb!lMte
I. tllltotAlr'apla - lAboraUlrto de adcIroeo
-op••.1Ul&UM cillD1ca. - Rua r.rtuuIIIe
facudo. I. rODAI 1.1". -�

SANG1JBJNOL
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e
Arseniato de

Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Mngros, Mães Que Criam.
Cf1t1llçi.'lS Rsquttlcas rece
berão li touíücação geral

do organismo com o

SEUS músculos
doem ? Pc:�ou

um c;,olpe de ar?
Fez �'$'fôrçQ deJi\a-
si.ado? Frit:t;ioat
Pren t o .Alív1G

�àd""lly e' terâ a
lívio imediat'!>,

Pronto Alivio

.RADWAY

o magneto é um elemento vital
paro o bom funcionamento de um

motor! WICO - magneto de con

fiança - oferece as mai.s notá
veis características.

II'��-----------------

LlNIlv1!NTO §OATJV()

W""-t ·=.-j+...:*l
....

·"":.:"M=,;;'e ....=

Ir. Artlf Pereira
e Oliveira

CliniuQ G.�l d. Adult••
, Do.ncseú· do. (lríCln�
Laboratúrio d. Ima'lj...

"jclb'IÍcaa.
Con.ultório: ruo F.Upe Sc)l.
midt. 21 [altoa da Caaa Pa.
rlii.o]. da. 1630 d. 12 • tio.

IJ5 à. 18 ha.
R••idaRcia: ru.a Vi.c. à. Ouro

Pr.t�, 64.

IFon.: 169 [moaual)

Ir. fll8rfMr. fi
'015801
Mt'oloe

Todos os dias em Salto
Amare

Atend. I!l 'fuo:1C!Juer hera ••
ai•• ao R�ib

rtiSllJ!NCIA:
Hotel. de Snf, Cunho

SANTO AMAfte
,

,.....tAiVfiRjM'r "'..,....,..._1III_r_"IIIIi;IIDIII!OII".1,...,_......
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BORRIfCI!A
para fazer bons pneus

,

EIS PORQUE, NO BRASil, FIRESTONE E MAIS PROCURADO
DO QUE QUALQUER OUTRA MARCA DE PNEU:

QUANDO um motorista compra
Firestone, recebe mais do que

alguns quilos de borracha e outros

in g r e d
í

e n t e s : recebe qualidade
Firestone -- mais de 45 anos de ex-

períência na indústria, criando e

aperfeiçoando novas fórmulas, pro
cessos e máquinas.
Seja um patriota inteligente: Pro

porcione aos seus pneus o bom trato

que merecem pneus de qualidade.
Êles corresponderão à expectativa
comoFirestone sempre correspondeu.
Ao comprar novos pneus faça sem

pre questão de receber FIRESTONE.

-

imersão prévia, das lonas.
GUM DIPPING • A

borracha e�uma pIO

oolUção especIal de RESTONE oferece.
em .,

50 FI

teç',�:�:mrj:%IW;;::?#-W::{::i@::::,,::,:;:g:::::;(:,�:,"'"

::.

I

II,'
.

.

CONTA CORRENTE POPULAR
•.

/,
.

Juros 51/2. a a. - Limite Cr$ 30.000,00
,

. Movimentação com cheques

.

Balei do Distrito Federal S.4. ICAPITAL: r 1($ 60.000,000,00
...

RESERVAS: CR$ 10.000.000,00\..,'

.•". Tr.;:ano, 23 • Florlãnópolis
'",,"

. ··GRIlE o TOSSE o BRONQUíTE

>:,�,.��� . :laboratório· ..Clínico
(. �,' ';

•• ,
.

'.
'

•.•�-c< RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
• '

'; 1.,
"o

"'''', 5:, '(em frente ao Tesouro do Estado

At1ÁtomLJ��DGlCn5 Florianópolis
.�. .-:'"': .

Ir. I.• ': $; ;MI"18. Farm. Narbal Alves de Souza
,

"Farm. L. 411 Costa Avila

��. d,' t!��gtl'- ;" E�ame pa.ra v-erificoção de c oncer.

gjj.m. :aê; urina. Exame poro verificação do grovi
d••, " EXlJm'.

,

..de, eàéorro, Exatne poro verificação de
dO.1\�'o.· a'ê' peie I boca e cabelos, Exame de fézes,

,

" ..
' . .Exom.. de secreções.

-·JfutovaQcl.nal .' transfusão de sangue.
;j::" -:', " ',.-.-

..

Ez0"R.' q1.J.imicC)',de fql'inhas, :hebida8, café. águas, etc.

. . � .. �- . ',:;-

CHEGOU DE LONDRESAos sofredores
Oro. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório pa.ra a Rua
do Senado, 317- 2° andar,
Rio de Janeiro, onde passa o

oferecer os seus préstimos
Escreva detalhadamente ,

nome, idade, endereço e en

velope selado para ares

posta.

LONDRES, (H, P,) - Já chegou ao Brasil o reputado e osperado
Tratamento Okuxa.

OIi:ASA é hoje uma medicação de escolha universa lmcnte reco

nhecida pelo seu. alto valôr terapêutico e pela sua eficácia indíscu
tíveL - O]i:ASA. à base de Hormônios vivos (extratos de glândulas
sexuais) e Vitaminas selecionadas, combate vigorosamente .odos os
casos ligados diretamente a perturbações elas glândulas gr-nítais e (lo

aparelho sexual como: Fraquesa sexual na idade avançada OH por
outro motivo, no moço, senilidade precóce, fadiga, neurastenia e perda
de memória, etc. no homem. - OKAHA (importado diretamente (le
Londres) proporciona Vil'ilidadp - Fôl'(:a - Yigol' - com as drágeas
"prata" para homem, Em tôdas as bôas Drogarias e Farmácias. -

Informaçôes e pedidos ao Dist. geral Produtos "Ama", Av, Rio Branco,
lcr9 - Te], 43·3378 - Rio de Janeiro .

.....................................I...._.......�

o REI DOS AVIAMENTOS
Filial: Avenida Rangel Pestana 211ft, S. Paulo.

Enviamos amostras pelo correio e a meréadoria
pelo reembôlso postal.

OR$ 98,00
Córte de casemira com 2,80 por 1,50 de largura

em padronagem própria para o inverno.
Temos qualquer tipo de coserntrc por preços sem

concorrência.

..............................I..�_.�.........

LACTIFERO
Lactifero. Toníco estimulante do leite. O beneficio que o

Lactífero tem prestado as sras, mães quer no período do
aleitamento, quer no de gravidez é incalculavel. O Lacti
fero é um poderoso galactagogo e regenerador organico de
maior eficacia até hoje conhecido. Em sua farmácia ou

cem o depositario Paulo Derenuasson & Cia. Ltda.

Rua Major Eustaquio, 11{15. - Caixa Postal, 7'1.
Uberaba - Estado de Minas Gerais.

Vende-se
Urna completa in.talação mecc

nica ·máquinQ'-' para lerviço. de
padaria. inclusive um motor de 10
H.P. Tudo em ótimo e.tado de
con.ervação. Negócio urgente. In.,formaçõea na.ta redação.

lOv·5 ..... --_- - .......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nápoles, 9 (U,P,)--O transatlântico brasileiro «Dom Pedro I) partirá para o, Brasil,
em meiados desta semana, levando mais 600 combatentes da FEB, que regres ..

Outro navio, 9 «Dom Pedro 11», chegará à ltálía em t 5 de,
reconduzir ao Brasil mais' um contingente'} de expedícieaáríes.

sam ao

corrente,

,

seu pais.
afim de

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

Florianópollt 9 ele Julho ae 1945

DOMINADA

aérea do encouraçado "Warspite"
deixar a Baía de Portsmouth.

(British lvews Service).

Vista ao

CONCURSO PARA FISCAIS
do Instituto dos Industriários

lOS universitários O c'ombustivel maldito
preparam grande
apoteose

Ascot, 8 (U. P.) - Sir Eric
Holson, proprietário de "Dan
te", o ganhHdor ':lo Derby, de
clarou hoje que irecusou a

oferta de compra de seu pare
lheiro vitorioso pela impor
tância de 105.000 libras ester
linas.

Mário de Miranda VALVERDE· Existe pouca esperança de qUt
Os especialistas alemães admiti- êsse novo combustível possa ser

ram agnra que o bombardeio pelos
I
utilizado em automóveis. Na verda ..

aliados de seus. suprimentos de
I
fie, provavelmente não podenl, ser

Rio, 7 (A. N.) - Os univer- carvão c seu sistema de trunsporte utilizado em parte alguma �}[cet�
sitár.i9s cariocas prepara_m, por impediu que fosse produzido em na água ou no ar, POt'!{U-e' SU�

COMPLETAMENTE
ocasiao da homologaçao da quant idade maciça o combustível energia seria terrível. Outro lfator

t

1 c�ndidatura Dutra'.:r:a co��en- necessa.�lo para suas armas de jacto nesse s:ntid.o é ° e.leva�o 'custo d
. . . çao do Teatro municipal, gIan- propulsão. produçâo da necessária corrent

Manilha, 7 (U. P.) - No de- tana. aliada, grandes batenas
I de apoteose ao titular da pasta Numa aldeia chamada Bad Lau- elétrica O que torna duvidosa li hi

sembarque na costa oeste do costeiras e poderosas peças de da g'ueI'I'a .' ,_

'

.

. .

.

( tcrherg; os aliados encontraram pote.se de poder ser aproveitad
Bornéo as fôrças australianas artilharia movel contendo no Para êsse fim reuniram se ' . -

I
.

, '. 1 -

iunu enorme fábr-ica para produção comercialmente.
conseguiram dominar comple- momentaneamente a avanço em assembléia os acadêmicos I " , .

É
_ .
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ce Ingolerie '
ou combustível para uma penQ 'C[ue os alemães, l}lIf

tamente a bahia de Balik-Pa-
australiano desde a costa. A d� todas as faculdades do DIS- armas de jacto propulsão. 'Nessa fá- dispeaderam tanta energia, fí.;-t'�

pano Essas fôrças firmaram pé aviação aliada de bombardeio tnto Federal. hrica, 300 técnicos de alta {(\latioa-I e mensal, na produção de armas d!
em Pendjemin, cinco kms. de .------------

Balik-Papan, às 13,30 horas de continuou apoiando a ação das

'Lamentável aCl·dente
de c 1.100 operúrios industr-iais tra- guerra, !..não tenham podido utilizai

t fôrças terrestres nos ataques h,al.hH\'all1 H,a p,ro.dlrção de sup.",r-l ta.1 energia em ben-efício da bf.H.n�
quinta-feira. Na costa les e

da bahia, prossegue árdua lu- a ilha e nas zonas vizinhas, en- OXido de h ldrogênio, que era 011'e- nidade. I

ta pela posse da refinária, em quanto os bombardeiros pesa- Ontem, cerca das 5 horas ainda l anrcnte enviado pura as f'ôrçus I .

(
�<curo, a exma. sra. d. Delcide. I t I P' I

Pansansarari. A nordeste de dos prosseguiram seus ataques Clêmoce da Silveira, espôsa do nos- COI,II )J:�Jell.tes dr
o

R,e�l'II. O TIMMangar, os japoneses lança-j contra as posições japonesas 30 diretor. ar. Moacyr 1. Silveira.
: ': :1 rrrca 'e [h'. _a,ulerberg es-

I L
.

A HOD I
t 'co tra a infan- na Formosa. quando procurava uma vela para [,ti ,I absolutamente intacta quando, .

. 1t!\1\
ram ao a aque n d d b f I"

..

, o
' ,

acen er, erru ou uma garra a 01 \'151 a ;it e parece espantoso que
que se achava sôbre uma m8lla .,

DilGut.-.. pr".!lt.m.nt. � ;'r.·1
t: f

o serviço de 'inteligência" aliado hl.m- "'0 .'-a."-oMm.nt..... S."):-., ,Riscando um ,ós oro para v.rificar - .. • -�. .. ......

,ue garrafa se havia partido e
não ti vessc conhecimento de tão A anti.. cll.it.l al.mã fica J;

qual o líquido derramado, viu er- importante instalação. No entanto, ZlIIIO d. OcuJIHlçêe rUftCl. m•••

gucrem-se .úbitos chamas. Fôra o (IUC O serviço de "inteligência"
ru.... "io Q'u.r.ro ....ponaahilll

b d f d 'I I zor-.. �ozinhoa ••1. Q),••te�im.nt·que ra a a garra a e a eoc . qu.. aliado não descobriu foi tornado
no espalhar-se. lhe respingara nas

•• cid.d.,
ve.tes. às quais, por isso, as chc- ineficaz pelos bombardeios aliados,

I mos se comunicaram, cauae.ndc- (file cortaram os snprirnentos de
\ lhe que

í

rncdueoa do I" a 20 gróu9. carvão do Ruhr, essencial para a
I Socorrida pelo seu espôso, lIue dei- produção de corrente elétrica neI
:-cora o leito ao ouvir-lhe os gritos,
foi d. Delcides posta fora de perigo cessá ri a ao novo cornhustivel.
• imediatamente conduzida para o

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

Hospital de Caridade, . onda foi Aos Amigos do Clube
atendida sem demora pelo ane, dr. 12 de AgostoPolidoro S. Tiago.
A exo, sro, d, Delcides Silveira Solicito a todos quantos pos.u.m

desejamos pronto restabelecimento quaisqu.r fotografia. que digam
respeite à. atividad.s do ·Cluba

..... -"........,.....,"... a·. _- ....... ..__.., 12 de Ago.to», a ine.timáv.l fin.-

Recusou ii venda por
za • o a.pecial obs'qui. d. ...

dearam ou c.der.m, o. títule d.

.

·a. (\.500 li-bras
empréstimo, Q direção do r.feriio

li ti clua., que da.. m..ma. n.c... ito.
para fina de docum.ntl'lçiie.

Florianópolis. 6-7-45.
Milnuel Ferreira de Mel9

l' S.cretário.

DITZ Haja, 22.-f.ira, às
K 19,31 hora.
Batte Davill, Miriam Hopkins e

Gig Yung em:

UMA VELHA AMIZADE.
Uma brindava: «Por nossCl elmi
zade. Consolo eterno na d.silu.ão•.
Outra 8C1udava: cO. dias que ••

foram e os sonho. que ainda hão
de vir» ...

Entre elas exi.tiam cium•• , lies
ccnfiança, inveja e me.mo ódio
Porem. apesar de tudo continua-
nuavam sando amigaB, porque toda

...w_-_.-.... ...-......_.........

mulher necessita .empre de outro. "asa II callro1 - o Instituto dos Industriários resolveu reabrir, DE qua ouça .uas confilllõe. e que U t1'
(lI�('O A \'I�'r}<� l'� 01'1'0 no rORRRN'I'E, as inscl',ições para tambem nele confie seu. Bonho.! Para família de trat.me.to

E 1· 1 b1' d No programa: I . .

'

O Concurso de Fiscais, a que se refere o c lJta pu lCa o em
R F Ih C .

S8 ' DF" I a u�a-ee, de preferencla c• .,
,ep. o a ar loca 1'1. '"

18/5/45, no Diário Oficial da União. Notícias do DiCl· iorllal" COJltrato. Informações. R. Jo·io
2 - Só poderão inscrever-se candidatos do sexo mas.culi- Impróprio até 14 anos Pinto, 13 Térreo 3v 2

110 qúe contem mais de ,'inte e menos (]e trinta e cinco anos de Preço. Cr$ 5,00, • 248

idade em 28/7/45, data do encerramento dlliS inscrições.
3 - Os candidatos habilitados serão nomeados na ordem

rigorosa da classificação obtida 'nêste Estado e seus VENCI
JIEN'rOS FIXOS INH'L\.IS serão de (;1'$ 1.200,00 (lUIL E D'C
ZENTOS CR'CZlaROS).

4 - Os interessados poderão obter maiores esclareci

mentos na Delegacia do Instituto, Rua Felipe Schmidt nr, 5,
até o dia 28/7/45, entre 8 e 11 horas, exceto aos sábados, qua/n
do êss'e horário será de 14 às 17 horas.

Florianópolis, 5 de julho de 1945.

DÉCIO REIS, Delegado

ROXY Hoje, 2& ·feira, às
19.30 hrs.

lo Tecnico. para o Brasil - Ceop.
20 Atualidade. RKO Pathé - Jorlllal
30 O Magico do Laço Short
40 Oh! Amena Primavera - De.enho
5ü Robert Stack e Brod Crawford

em: FALSOS PATRIOTAS.
Uma pagina .scrita de heroi.me •

bravura durante o guerra civil do.
Estado. Unidos.

Impróprio até 14 anoa

Preço. Cr$ 2,40 e 2,00

•

O Ge.arn. fren�••ca),. .t.
t.b..l.�r pen.líd.de. li prático 4':
«mercRio ll�r•••• o. C!fÚQt. �
lTam • 10 •••• i. ,.ríd•• li. mui'
ta d. c.m rtlil literas .

•

DEl Grii-Br.tQnh•••ta. peJ'tind
,Hcri.ment. 89 a.ia.. p.r� r.f.�é:I
• avi.�iio alia.a n. OrwIU•.

•

o •••in.t. it.li.Rn. reconhe1'lI
ont.m o n.9'O go".rno ".1.":1"

.

-4
Vara.viG. __"�I,

*

O••I.mi••, aUr.nt•• invo.a•
• r..tir.aa i. Ucr4ni., ."trui'�
o total.. 1 t1lilhio • 200 roil e.
.à•.•m àif.r·•• t•• l.calid.i•• d«
lIu.l. r.fia.,

•

O rn.r..chal Tit. d.n- àc.iou
f.to· d. f6rçal vr.g.. t•• Im f.i
di.p.ro., .trovi. da frent.i,.•. _•.
tra • t.rritório jugoe.lll... Ac:c..,
c.ntou ilJU. c.êrca. •• 10 mil maeM'
dônie...c.pat.m ã. Gricica .cu
a Jugo••lávie. fu.indo aQ regime
d. t..rror implontaio n&lIfu.l. peí••
E' • "ue .ia Tit•.

Apar.lho. a.rn.:can••. n. feH. (d. Tonquirn, afundora.m um._o
co. flutuante • um lI.a91e jap••h,

•
.DeYid••••tiall.m, C.Sl'CJ••• at

mil traDalhcUior.. .,ticola. e,ta.
••m ••rviço, .tn S.ja e tv.rel P.r·
tugcl.

P A R A F E R I DAS I'
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Hipotecaram
solidariedade
Rio, 7 (A. N.) - Duzentos

trabalhadores estiveram na

redação do vespeJ:1tino "A NOI
TE" afim de hipotecar solida
riedade ao presidente da Repú
blica pela aSiOinrutura do decre�
to contra os trust.
O chefe da comissão assim

sê manifestou: "Não somos

nós, os trabalhadores, que fa
zemos o trust. Somos, sim, suas
vitimas.

••

Ch.gou ontem a Trinta.·· pl'i
m.iro carregcsmento ele r'Mro.
fomlc.iel. p.la UNRRA à Iq... l
via, p••ando 7 mil ton.lada. Do
r.vant., .... pai. �aehel'Ó p
mê, 40 mil ton.la... el. mar••
doria..,

.'
Trai p.rta.-Ilvii.. brit4nicol••n
tr. os ,wuai. o ·Víctoriou.·, lofr

Presa a 8SpOsa �o r:.�o!i��e!Vi::.n::�::;uJ��. j:;.
-t

-
·

li
n••••. Me. um d•• troi.", taO\),é

escrl or «QUIS SI» ,Il
••im at.cad� teve d••• Htirrsr

bo_.tante avanaclo. A. gucnniçM
Oslo, 8 (U. P.) - Foi presa ingl••Il. ti..ram 70 hom.a.. m.

em ,Arnellbal, Maria Hamsun'l
to•• 34

.•eriame;t. f.rido•.."'!esposa do celebre escritor O Ct ....
.

Ih ....
0" .

,]' ." H oqu..... "C<I .1'., em '"

qUb lng amsun. mo, ••rá lu.pen.o amanhã. X

AGRADECIMENTO,
Brssilioa Gonçalves vem, públicunente, externar _.u

imorredoura gratidão 8 tôdas 8S pesa6aa que au:!i1i.r.m cO
dinheiro durante a enfermidade de seu maridlli, RomR:o Gonçal
ves, agradecendo, também, a todos que a confortaram p(l
ocasião do falecimento do me.mo.

.

ESCnr'l'8ltI9 JU1tiDICO COlIEACU.L
(Cem um Departamellte iRl8ltiliãrié)

Vendas de pinhais, fazendas .e éftl,rêsàe
Diretor: dr. Elisiário de Caftlarl6 BrnC6

,.,,, ADy.,GA:&O
Rua Frei R(I�é.rio, !)( - Fone 54 - Caixa '-st.} U

Jl:ndt'rtlt;o tf'lell'Mlctl: "EIi),ranco" - Lajes - Sta. Catari."Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


