
GUAM, 10 (U. P.) -- A RÁDIO DE TÓQUIO ADVERTE O POVO DE QUE OS BOMBARDEIOS NORTE-AMERICANOS Alj&
MENTARÃO DE INTENSIDADE, COM O FIM DE ÉPOCA CHUVOSA, QUE AGORA SE APROXIMA; E REVELA QUE A� INS
TALAÇÕES DE COMBATE AOS INCÊNDIOS ESTÃO SENDO LEVADAS, DAS GRANDES CIDADES JÁ ARRASADAS� PARA OS
CENTROS MENORES E MAIS VULNERÁVEIS DA INDúSTRIA BÉLICA JAPONESA, QUE ULTIMAMENTE VEM SENDO OS

ALVOS PREFERIDOS DA AVIAÇÃO NORTE-AMERICANA

'I'ranscorreu no dia 5 o se

gundo aniversário da morte trá
gica do General Wladyslaw Si
korski, Primeiro Ministro da
Polônia, c Comandante em Chefe
das Fôrças Armadas Polonesas.
A Polônia, que sofreu tanto nes- P I O�· ·dta guerra, que fez sacrifícios so- reso pe OS russ s II"U ICI ou--se Obrehumanos pelo veridicto do A

Destímo, teve que fazer também Berlim, 9 (U. P.) - As for-
I ural Klen,·tzeisacrifício dum dos seus maiores ças rnssas de ocupação detive-.

.

filhos. ran:, em sua residê_ncia nesta I Re?ente motícía da Alema-
A Polônia, foi a primeira a capital, Fredew Kaltenbach, nha mforma que se suicidou o

opor-se à agressão alemã, a d es- .

I

Gpeito da ocupação e da destrui- norte-americano, q ue fazia o
I
eneral Klenizel, que foi che-

ção horrível do país, a despeito agente de propaganda da rádio fe do Estado Maior do General
de sofrimentos inexprimíveis de nazista ao tempo de Hitler. I Busch e o primeiro oficial su
milhões dos seus filhos, nunca Esta revelação foi feita, hoje, I perior alemão a entrar emdepôs as armas na luta contra as If'ôrca= da escravidão. O General pela espósa de Fvedew, �cres- contacto com o lVIarechal Mont-
Sik�rski foi o líder da Nacão

I cen��ndo que �ua detenção �e I go.m�r?, nas negociações do ar
Polonesa, nas horas da tormenta. verificou no dia 14 do mes 1l11SnClO da Alemanha. O suí-
_____________ Ipassado, cídio de Klenizel revestiu-se de
,"UMA VELHA AMIZADE'� - Um

• ei:'clll1s>1§,ncias extraordinárias.
desses moment?s em que t?da mu- Agitador condenado Nao tendo obtido autor izaçâoIher se sente Jovem e apaixonada,

)ar . "

porque a vida oferece muito _, J a seguir com sua amante,
quando o amor )assa... Berlim, 9 (U. P.) - Joseph F'raü Von Aschoff, o General

Nagaísky, agitador político
I
matou-a e suicidou-se com um

Jornalista francês, nascido na Alemamha, tiro na cabeça.

I b
.. foi condenado pelo tribunal mi- C' G

"

CI a oraClonlsta Iitar norte-americano a 10 a�llsas, ravatas,' Pijarne s

,
" ! anos de prisão e multa de 30 Meias daa melhores, pelos me-

Paris, 10 (S. F. I.) - A Cor-I' .' .. Dores preços só na CASA MIS

r d d· -t'· R te, de Justiça condenou a per-j
mil r€lchsmarks. Nagatsky fOI I CILANEA - Ruae. Mafra, 9,ara' a a VI orla em anuoou petuos trabalhos forçados Ca-I acu��do de prov?car desordens '-

. . mille Fegy, ex-redator chefe de' po líticas �la bacia do sar�e·1 Saques e roubos ,Londres, 10 (BNS) - "Estes oficiais norte-americanos, fran- "La Gerbe", e autor de nume-
Outros seis dos s:us assoCla-, .•

horpens ganharam a batalha ceses, holandeses e chineses. rasos artigos colaboracionistas. dos, entre os quais o chefe do Londres, 9 (U. P.) --:- CItan-
da Bírmánía, Separados por A pomposa cerimônia foi, para grupo, Jacques Becker, foram do a ermssora de Munique, a

centenas de milhas, lutaram todos, uma demonstração da Para despedl·da sumariados em Saarenbruck e BBC divulgou vários casos de
'bravamente, pouco sabendo, magnitude e complexidade do serão brevemente subruoti.Ics roubo e saques, praticados pe-
muitas vezes, da existência uns Mountbatten" - conclue o dos BraSI·lel·ros a julgamento. Todos êles são los alemães. Esses casos têm
dos outros" - escreve Clive correspondente. acusados de distribuir maní- sido levados ao conhecnnento
Graham, correspondente do festos incitando o povo ale- das autoridades militares alia-

P d
- Rio, 10 (A. N.) - Da carta - ,

b 1 d"Daily Express" em Rangoon. ara OD e sao do .e
mao a re e ar-se contra sua as que procuram, por todos

"Hoje, vêmo-los, como um to- .' que, em no�e. 0_ ge�eral Jose pátria e obter anexação do os meios, reprimir as contra-
do, marchar orgulhosamente enViados ,Vlar��,_ cOUla.n�lalll�e geral das Sarre a França. venções, punindo os seus au-

d R I
.

... I opei :lÇOOS no :v ec íterrâneo, o, toresPdelas rIUas he ang�n �n:�l�� Constant!nópola, 10. ��IP) I general Nelson dirigiu. ao 0-al. I

Casara' breve .:_ .. ...._,. .. ... ......_._._. .....__..as pe a e uva, so a

d t
- As autoridades soviéticas l Mascarenhas de Morais, cons- O dólar na fdo' seu sunremo coman an e, "

00' d 1 I . 1 ." '

I ran�aalmirante l;"Lord Louis Mount-] enviaram
35.0 ]� eus po 0- ta t�xtu� mente., z:

As f?l;çaS Hollywood, 9 (U. P.) - O v
b tt C· '1 batentes neses, que se refugiaram nos

I
americanas na Itália saucam diretor cinematográfico Ar- P

,

da en. mC<2 mIt com

ar' países balcânicos, para Bíro- os seus camaradas brasileiros! chie lVIayor revelou ho]'� q-ue ' adns, 10 (S. F. I.) - �'es-e nove naçoes amaram p -

Bídí
.

id d da -

sts t t d di 1 I I
.L , " pon endo a perguntas dos ]01'-t ta d d itóría da 1 jan, nas proximi a es nos a ocan e espe I{ a, pê o se casará em breve com Bar- I' tas ial,

.e nes p�ra a
.

a VI , fronteira russo-japonesa. seu regresso à Pátria e dese- b
-

S h
A

na IS as aliados relativas ao
qual tambem faziam parte re- .

.

.

'

I
ara anc ez, ex-esposa de poder de compra do dólar o

presentantes de todos os ramos Comprar na CASA MISCE
jam, a v. excia. e Il: todos os Julio Sanchez, rico tazende.íro Ministro das Finanças sr Ple-

. , seus homens, os mais ardentes J' P 1 t d t
' .

-de nosso esforço de guelra LANEA é saber econornizar i. • '"

ICUJano.
rovave meu e, a a a ven anunciou que se tinham

conjunto. Em primeiro lugar votos de fellcld.ade . exata do matrimônio será mar- inic'iado conversações para me-
passaram os membros ?a Ma- MI·ssa do sold·ado. cada quando Barbara chegue a lhorar a situação dos soldados
rinha com s-us unírormes

_

RIO, 10 (A. �.) - As recep- Hollywood, procedente de No- americanos que atravessam a
brancos, tendo à frente a ban- clandestl-DO ��0,S .de �les_p�:l,Ida para os �e- va Iorque. Frar{ça. "Com referência às
da dos fusileiros reais que os lJ

..
_lals lJlasll.llOs fomm aS�lS-

CONVIDE SUA MELHOR AMIGA próximas medidas financeiras
fàzia marchar em passo ca<i€n- París, 10 (S. F. I.) - A Fe- tidas pelas. suas altas au�,ori- PARA VER "UMA VELHA AMIZA- acrescentando o Ministro:
c�ado sob os acórdes da "A life deração dos "soldados clandes- l:.�des an1:ncan3is do MedIter- DE", um drama in!enso, q�e de- acrescentou o Ministro, apre
on the Ocean Wave. Logo em tinos" da Franca combatente, 1 aneo. O oeneral Nelson ofere- monstra ser verdadeira bençao

.

o sentarei um projeto à Assem
seguida vinham combatentes que agrupa 35.000 membros, ceu-Ihes um b�nquete, em Ca- sab.er manter os laços de antIga bléia dentro dos trintas dias
de todas as raças e credos. A pertencentes a diversos grupos serta. nns proxlmldad.es de :'Il'á- amizade.

mais próximos".
,..- .. !-�';,.,i::t teve início com uma de informaçao, ação e evasão, poles, e o Gal. Cl'ltesuberg, Pesado bombardel·orevista de formal�dade .. AA�ém mandou celebrar missa pelos uma empolgainte recepção. .' Festa II·banesados chefes do serVIço bntamco, seus mortos e dez mil deporta-

W h' (T •
.

"

aSS1'stl'ram-na tambe'm altos dos. Illstres fraDCe�e.S D
as 1110t0l1, 9 (U. P.) - O Pans, 10 (S. F. I.) - Por

.. ii . epartamento de Guerra no1'- ocasião das festas de Nossa

V
·

f· F' b
-

PHILIPS condecorados te-americano anunciou, hoje, Senhora dos Cedros Padroei-

81 unclonar a a rica París, 10 (S. F. I.) _ Foi iou��a�:.:��\�������s ��a���'��� �� �� Lí����, ������a �b��e�HAIA, �O (SRI) -- Informam de Eindhoven que um dos concedida a "Medalha da Re- numerosos objetivos illdus- missa celebrada por Monse
diretores da fábrica de rádios e :rávulas Philips declarou que, sistência" ao general Leclerc, triais em Gifu, Sakai, Wakaya- nhor Faghadi, representanteassim que se recuperem as proprIedades roubailas pelos ale- bem como ao almirante Phil- ma, Sedai e Okaishi, situados junto do Govêrno Francês de
mães e assim que ch�gar Õ carvão, pr_oce��m�e da �lema;nha, lippe Andoyneau, e coronel An- na ilha de Oshun. Gifu está 10- Monsenhor Arida, patriarca de
os trabalhos daquela Importante orgalllz�çao mdustnal �olan- dre Malraux, o celebre escritor. caliza,da a 29 kms. a noroeste Antioquia e de todo o Oriente.
desa poderão ser reim.iciados, embora 'llao a toda capaCIdade. Com a "Cruz de Libertação" de Nagaya e onde se encoln- Assistiu à cerimônia um dele
�Slse mesmo diret'Or teve ainda opor:tunidade de ;revelar que foram condecorados o escritor tram várias antigas fábricas gado do Ministro das Relaçõesexistem muit'Os pedidos de produt'Os Philips na Holanda, mas Jean Cassou, comissano da de tecidos, que, hoje, e,stão Exteriores bem como o sr.
tlbservou que também �erão aJtendidos 'Os pedidos de expor- República e tenente-coronel convertidas em fábricas béli- Daouk, Ministro de Líbano na
ta�n. Alfred Heurtp,aux. caso França.

o preso Trumao ia partiu
WASHINGTON 9 (U. P.) - O presidente Truman em

barcou sábado em Norfolk, na Vergínia, com destino à reunião
dos .. três grandes". Anuncia-se que êle viajou por mar e que
sua eomitíva é maior do que as que, habitualmente, acornpa
nhavam o- presidente Roosevelt, em suas diversas viagens
para conferências idênticas. Acredita-se, assim, que a confe
rência dos "três grandes" se realizará dentro de uma semana,

ou, 'O mais tardar, dentro dos próximos dez dias. Truman visi

tará vários lugares da Europa, inclusive Londres, depois da

reunião..

SIKORSKI

O I�r����o���e�����i���;��:e;Ur���!��
reduzida a escombros, em setembro do ano passado, começou
agora o seu penoso renascimento. Quando a cidade ficou na

linha de togo, os nazistas evacuaram seus residentes, sem pré
vio aviso, e depois dedicaram-se ao saque da cidade, enviando
vários objetos e valores para 10 Reich. Assim é que as mil e
duzentas famílias, que regressam a esta comunidade desolada,
só encontraram montões de ruinas e paredes destroçadas. Ape-H. 9418
sal' idas grandes dificuldades e da escassez de artigos indispen-
sáveis, a população de Arnhem iniciou resolutamente a tarefa
de reconstrução e começou a remover os escombros. Os servi
ços de gás, eletricidade e água, porém, ainda são inexistentes
nesta cidade. Também não há sabão, sendo que para a distri
buição de alimentos os habitantes dependem apenas de uma
cantina móvel. Não obstante, outras mil e quinhentas famílias
que se encontram nos arredores da cidade projetam reunir-se
às mil e duzentas famílias que aquí já se encontram.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Preprletsrle 'e Diretor·Gerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA
--------------------------------------��------------------.--------------------
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Ano XXXI' Florianópolis - Terça·felra, 10 de Julho eH! 1945

Resistirál, lU não os japoneses 1
Haia, 10 (SHI) - Informam de Eindhoven que o VIce-al

mirante Coenraad Helrrich, che.fe das fôrças holanrlesas, no

Extremo' Oriente, declarou que a Holanda deve criar fôrças
militares capazes de libertar, sem ajuda, as Indias Orientais

liqlandesas, para quando a sstratégta demonstrar a necessida
de' inadiável dessa campanha. O almirante Helfrich calculou

em meio milhão de homens as fôrças japonesas, mas Índias ho

landesas, e afirmou não ser. possível predizer a duração da

guerra, porque 'Ü Japão poderia render-se prematuramente, em

c'O\lseqüêü:cia dos bombardeios aéreos: Não obsta�lte, o chefe

das fôrças holandesas no Extremo Or len te advertiu que a re

.sístência lndpôníca poderia prolongar-se por alguns anos, na

Indonésia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aparelhos de televi
são a pre�8S módicos
Londres, (B. N. S.) - A te

Ievísão representa, como se sa

be, uma das esferas onde se

verificaram os maiores pro
gressos técnicos. Durante a

guerra novas experiências fo
ram realizadas e estas expe
riências contribuirão, sem dú
vida, para que a televisão se

transtorrne dentro em breve
numa comodidade doméstica
ao alcance de todos os lares e

de todas as bolsas. A sua ex

pansão será mais ou menos

paralela ao emprego cada vez

mais generalizado das geladei
ras e aparelhos de rádio, tal
com se verifica atualmente.
Existe na Inglaterra, país

que ocupa um lugar proemi
nente no progresso da indús
tria em fóco, um Comité para

Rua Saldan'ha .MarlnhO 2·A

I
o desenvolvimento comercial
da televisão. Essa ínstituicâo

FLORIANOPOLlS acaba de fornecer alguns da
dos acerca: das perspectivas..................................... & '

f�c::. que o apos guerra o erece a

A pOSição internacional do
'.

Brasil f;J�:�P����i�1::���:i�
ruas bases e todos os recursos I

o referido comité visa princí
.íe terra. � quando se nec�ssi- i palmente fornecer emprego a
.ou abreviar a derrota nazista i todos aqueles que na indústria
na Europa, lá foram os rapa-

I de guerra ou nos servícos de
zes do Brasil, a conquistar os I

guerra se especializaram no
maiores louros de toda sua hiS-,1 manuseio das descobertas ob
tóría militar. tidas no campo do rádio e da

?isso tudo. é_que result.a a
I televisão. Referindo-se aos pro

brilhante pOSIÇ3.? do Brasil no gressos técnicos, um ínforman
quadro internacional de todas te do citado comité declarou
as Nações Unidas. ser possível, em breve, obter-se

numa simples sala de residên
cia os mesmos efeitos praticá
veis num vasto salão de cine
ma. As estações difusoras se-

·GORDURA I �t�nfa:��:�:�t{s�����i;����
.

,

d
qualquer CIdade na Grã-Bre

Por Um Novo Meto o tanha
_
possa c<?nse.guir uma

Ao atender as Estrêlas de Cinema de recepçao de pnn1elra classe.
Hollywood um médico descobriu um Fínalmente O comité preten-método seguro e rapido de remover o d' d rb

.

excesso de feia gordura. Comece a per- rle ven er ao gran e pu líco
der peso. na. primeira semana e muitos :::1narelhos de televisão custan-quüos ao mes. Basta tomar .2 pastílhas c

. .

:1 vezes por dia. Este novo metodo, cha- rin apenas 25 libras esterlinas,
mado Forlllodf", traz nova vitalida-

t di
.

de, saúde e energia como tarnbern uma ("'n1 uma axa a ícíonal de 8
aparencia �traente, ao dissolver a gor- libras caso o comprador deseledura. V. nao so se sentirá como pare-
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces- nossuir um sistema conjugadosario fazer regime alimentar, nem usar

d .' dl televísãdrogas drasticas aLI praticar exercicios . e Ia 10 e e eVISaO.
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. P'o rm cde, reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça Fornlode, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. C"ixa Postal 3786 - .Rio

Seja o LlDER OI
MODI

Confecci'onando o seu
terno na

r.::;a

Ilfaiataria I Líder

CLAUOIONOR oUlRa

I
I

Vilar San Juan
(Diretor de Imprensa

.

do
CEC para "O Estado"),
Politicamente alcançou o

Brasil a maior apoteose de to
da a sua história ao tomar par
te ativa na destruição de um

consórcio armado que se dis
punha a precipitar o mundo
na miséria, na escravidão e

na barbarie.
Si não cumprimos ainda in

tegralmente a missão política
que nos foi imposta pelo mun

do, apresentam-se dificuldades
que não pertencem exclusiva
mente ao povo brasileiro e sim
aos seus acuaís dirigentes po
liticas. Entretanto devemos
convir, que os brasileiros lan

çaram as bases para a constru

ção de um novo Brasil que flo
recerá no futuro, alcançando
definitivamente a méta de um

dos maiores povos do mundo.
É interessante constatar o

que a esse respeito escreve a

publicação norte-americana
"United Strutes News": "A

contribuição mimar do Brasil

para as fôrças terrestres e

aéreas aliadas na Itália, suas

bases e cooperação de sua Ma
rinha no sul do Atlântico e sua

próxima contribuição na guer
ra contra o Japão, conquista
ram-lhe uma posição na Cal!
ferência da Paz e uma voz mais

poderosa nos negócios inter
nacionais" .

Realmente, o Brasil atravez
toda esta guerra, enviou sem

pre todos os seus esforços e

sacrifícios para aplainar as di
ficuldades com que toparam
as fôrças britânicas e aliadas
em todos os "fronts" de guer
ra. Quando se cogitava de au

xiliar a tremenda tarefa de vi

gilância da esquadra anglo
americana no Atlântico, o Bra
sil forneceu seus navios e

aviões. Quando se tornou ne

cessário o desembarque aliado
na Africa afim de tornar pos
sível a memoravel arrancada
de Montgomery em El Ala

mein, o Brasil forneceu as

de

AVISO
A firma proprietária d'A MODELAR, cemiznicll.
à sua distinta freguesia, que, no intuito de A'lsn'

ter um contacto diréto e rapido com proâutore« e

importadores dos artigos do seu ramo, tão 10;0 as

novidades sejam lançadas à venda, possibilité/.ndo,
também pel» afastamento de intermediários, a sua.

aquisição e posterior venda em seu estebeleci
menta pelo mínimo possivel de! preços, decidiu
instalar um escritório de compras em São Paulo
e Rio, a cargo do sócio Sr. Jacques Schwelâson,
o qual não só envidará o melhor da sua l.nga
prática para esse fim, como tambem atenderá
prazeirosamenfe quaisquer encargos do interesse
pessoal da sua velha e estimadíssima freguesia.

Outrossim, comunica ter recebido Delo 8viã. da
Panair. de Terel·feira última, um salecj8Dado
sortimento de altas novidades em Mant'eauz.
Tailleurs, Péles, Casacos 3/", como tambem

inúmeros artigos para crianças e'
cavalheiros

Recebemos um bélo tipo de Manteaux de pura
lã forrado ii seda, para o preço, a titulo

de proJaganda, de Cr$ 230,00!!

A CREDIARIA PARA TODOS
IUi Felipe Schmidt. 38 - Fô.e 1595 - '1Irl••.,.1I8

."rovellem a OportunIdade
Atençã.o ! ••ita atnf,:..h !
PO'f1t de :FloriaBópolis !
A. "CIU�DlÃRIA PARA TODOS" - QstaJJelecifla. rua

Feltpe Sclnaidt B. 38, esqaína .TeroÍli.o C8e.lhit, ateades4., a08
efeitos dA crise ocasionada pela gl'antle alta 'lue nm diaria·
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - IUI·
'1'0 AO ('ON'.I'RÁRIO - resolveu a partir desta data até e 4li.
31 de Julho p. T. fazer lnna gl'8)ule hOllificação em. seus pre�o.1\
afim de henefícíar iH) àistillto IWTO de Elerãanépolís,

A todos que Iateresaar, freguezes ou aãe, ({ueiram s.e_JIl

e91n:pl'Olrtisso fazer "BUl rhlita á CREDI.iR.IA PAR.l TOJj08.

Os Sete Irmãos, Mártires
Celebra-ae hoje _ memória ao.

sete filho. de Sta. F.licid.de, que
no ano de 150, .ob ., imperador
Marco Aurélio. pagaram com a Ivida sua fidelidade Cl Cri.to e d
religião católica. Acullado. de .e

rem cristãoll perante o prefeite
Públio, tentou éste per.uadl:-l08
a renegarem a fé. Empregou, pri
meiro, li.onja. e proma..a.. V•• -

de que desta forma nã•• leença
va nodo. recorreu às ameaça.,
Ma. foi tudo em vão. Sta. Felici
dade, efue a.si.tia a E.t.. ceno.

cruciante., exortovQ nu. filho. a

I
.

permanecerem firme•• Afinal �.n-
deu o ímpio prefeite matar c.

h.eróic?s co�fa8sor.. ,

da f�. Ja'1lUcí-! l1B1prSIO.Ja aararIO f01 aço1tado ate expuar, Fe- .D ti a p
lix e Felipe foram morto. a PQU- I E at

a

lados, Sil�ano, foi precipitCldo ,pa- ser. or.8
ra. um ab1.mo, Alexancha, V1tal
e Marcial morreram degolados. Precisa· se de uma senhorita,
......... ..... -••o? .......... -........... - ..... - - __... com conhecimentos de datilo·
"UMA VELHA AMIZADE" - grafía. Cartas do proprio' punho,
Uma brind�va: "Por nossa .a.mi-: com indicação de idade. orde

z�de. .. consolo etern,? na. dlstlu- nado pr�tenditjo e endereço'3ao". Outra saudava: Os dIas que .

'

se foram e os sonhos que ainda hão para A. B. & C.. Redação do
de vir"... <�O &tadol); 3v·4

santo do dia
de Miguel R�.rigu�s de

Sousa
Angelilla, Munici.lJio

de S. Jose
(Viagens qir�·t.s eu: via
,

;S' P.ech�)
"lOBAL 'ARA REPUlSe·

Jlos Amigos do Clube
12 de Agosto

Solicito a todos quantos possuem
quaisquer fotografias que digam
respeito às atividades do "Clube
12 de Agosto», a ine.timável fine
:>:0 e o ellpecial obséquio de as

loaram ou cederem, a título de
�mpréstimo, à direção do referido
:lube, que das mesmas necsssita
para fins de documentação.

Florianópolis. 6-7-45.
Manuel Ferreira de Melo

I: Secretário.

MACHADO & CIA.
:\qªncia. II Repre.entaçõe. em GeraJ

Ma triz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n, 5
Caixa Po.tal, 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.
Pr6prio) ,-Telegrama. : ·PRIMUS·
Aqante. DO. principai. municipiOl

do E.todo

o NOVO HOTEL,

Não se' aceitam hó.,edes
portadores .e molesttjlí

contag}slI••

o SEU ORGANISMO
PQECISA DE UMA

�LlMPEZA GERAL

n1.:"�""

CCMf' ",MA DA' CO" -c-e o.cce e DE GvtllQt., OO·'l.:.tlOQAIOf .

.� O ""'l(.O IH ,'t 1'>000u'0 II;I""OU �O·{O ,...

Sedas, Case:miras e Lãs

CASA SA.�A .(O$A
ORLANDO SOA RPELL]

Rua Conselheiro Mafra', 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa" Postal 51 --- End. Teleg,: «Scarpelli» __ - Florianópolis

Gasa DO centro
Para família de tratamento,

"lluga-ee, de preferência com

contrato. Informações. R. João
Pinto, 13 - Térreo 3v 3

I

F

( I

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Laboratório Clínico

Dr. H. G. S.

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

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

,

I

Brasi lin a Gonçalves vem, públicamente, externar sua
imorredoura gratidão a tôdas as pessôas que auxiliaram com

.dinheiro durante a enferr6idade de seu marido, Romão GQnçal
ves, agradecendo, também, a todos que a confortaram por
ocasião do falecimento do mesmo.

Exqme de sangue, Exame para verificação de cancer,
�xame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue

Exame químico de farinhalJ, bebidas, café. águas, etc.
......

AGRADECIMENTO

I
,

.... �

{

Uma história senlimental
que está empolgando
Iodos os coracões:

,

UM OLHAR
PARA A VIDA

remance di

",,,MARIA LUIZA CORDEIRO

.& PESSARI� ��RA
VENDA SOB RECEITA MEDICA

Alcântara Machado

ANIVERSAtU08
Transcorre hoje o natalício do

sra. d. MaZ'iazinha Simas Frago
so. espasa do Ir. Elpídio Froqosc
Filho.

Mario

Trabalhos Comerciais
Impressão a caras

Composição de ltvros e

Jornais

DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS

,

CRI 14,00
Nas livrarias ou pelo reemb&lso IJo:)tal

".

IBIÇAO DA LIVRARIA DO GLOBO

*

Hoje foz anos a lira. d ,

Lopes Fernandes.
•

fEstabeleclmentoD E
Gráfico Brasil

NICANOR SOUZA

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 ••• Florianópolis •.• Santa Catarina

Nesta dota decorre o aniyersário
da sra. dra. lolanda Boiteux Rus-
so. !

I
•

Hoje pOsa0 o natalício do sr.

Leopoldo Coelho.
•

O menino Márcio Ramos de Sou- I
za completa hoje o seu l '

aniver- ==============================
sário.

(,.� EII·.sa La Rosa Leonelt·l·Faz anos hoje o ar , Leopoldo
Coelho, ativo Oficial de Justiça da

II a. Vara da Capital.

NOivados-:
. Missa de 1" aniversário

Com a gentil senhorita Mari.
Eunice, filha da sra. Rita Veiga
Pamplona, c j uwt ou nupc ioa o Br.

Otelo Silva. da Aeronáutica No
cional, atualmente residindo em
São Paulo.

Casamentos:
Na residência do dr. Remígio de

Oliveira {Largo Benjamim Cc ns
tant, 6) realiza-se hoje. às 16;30
horas, o enlace matrimonial ele
!lua filho Hedy. C01"l\ o sr. Brer.o
Xavier Neves,
ConfeBlililmo-nos gratos pela gen

tileza dt> oonví ta que nos foi diri
gido e anguramC:>9 felicidades ao

jovem par.

Procura-se urna casa

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

êste jornal.

I
Tésea e Memorais

Doublês e tricl'omias
Revistas • AvullOIl • Caixa••

E ..tojos, etc.

I Inestimável O
apôio brasileiro

Aa famílias Leonetti e Buatim convidam as pesaoas de ilUas

relaçõea para csaiat ir-ern à rnísao . que será rezada em sufrágio da
alma de lua querida espôsn , mãe e sogra Elisa La �olla Leonetti,
no dia 13 do corrente, às 730 horas, no altar do S.S. Coração de
Ieaúa, da catedral metzopolitana, pela passagem do l' aniversário de
seu falecimento. Apresentam antecipàdamente agradecimentos aos

que participarem dêsse ato cristão.

D!����RAin-1------------�--------------

��.._

I Leocadia e Alphêo Tolenllno de Souza I
I

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

MARIA com o sr. PEDRO BATISTA DOS !iANTOS. IFlorianópolis, 28/6/945.

1---

Ângelo Ferrari e

Ertidia Ferrari
Participam 0011 parentes e

pOlsoas amigas o contrato de
callamento ie 8eu filho Raul.
com a senhorita Dilma R.

Regis.
Joaçaba, 1-6-945.

Carlos Vasques
(Exclusividade do CEC para

"O Estado")
De regresso aos Estados Uni

dos, o general Clark teve pala
vras de extraordinário louvor
para o "Inestimável apoio das

• fôrças brasileiras". E que, co

e mISS8\ mo grande militar, Clark não
poude furtar-se á admiração
que lhe provocaram a coragemLaurindo JOlé de Scuac , elPc>aa filhos e demais parente., ain

da consternado. com o falecimento <le lua idola-
e o idealismo dos bravos expe-

T trada filha e irmã Guilhermina Scuac, vem. por dicionários brasileiros entre
meio dê.te, externar os leu. agradecimento. 00 uma e outra batalha. A exem
iluatre facultavivo sr. dr Mário Ramos Wendhau- plo dos elogios formulados pesen, digno diretor do Hospital "Nerêu Ramos- e

001 demail médicosdaqueleeatabelecimento.pelo modo carinhose
los chefes militares britânicos,

ccrn que a trotaram. empregando todolos seus esforçai pala salvá-la. também Clark quiz contar aos
àl de".tadol Irmãs daquele modelar estabelecimento pelos desvelo r seus concidadãos a grande im
eorn que cuidaram da sua Inesquecível filha e irmã durante a enfer- pressão que havia tido com as
midade, CIO .eu grande amigo IIr. Oscor Cor-doeo que lha deu sempre 1 f
a.. iltência, numa demostração do leu gene roao coração aberto ao

va orosas orças expedíciona-
Bem. e a quantos OI confortaram no doloroso tranae" ocornpcnho- rias brasileiras. Vejamos o que
ram o seu ccdcíver à última morada e convidam a todos para o.. is- disse Clark: "A vitória foi ob
tirem à Mi.la que. em sufrágio a suo alma, mandarão rezar sext.o- tida por soldados de muitos
feira, 13 do corrente, à. 7 hora", na igreja de São Francisco. crédos e nacionalidade, todosFloria,nópolis, 10 de julho de "'1945. 3v- I

imbuidos do amor á liberda-
de. O apoio das forças brasilei
ras, neo-zelandesas, indianas,
australianas e nipo-america
nas aos aliados, foi inestimá
vel". Essas palavras exprimem
o pensamento de um grande
homem e ilustre militar que
juntamente a muitos outros
altos oficiais britânicos e ame

ricanos soube conquistar a di
ficilima vitória contra os exér
citos totalitários. Por outro la
do é um reconhecimento for
mal da fé e coragem com que
os brasileiros se atiraram á
tarefa de destruir as forças da
opressão e na de restabelecer a
paz com justiça que caracteri-

I sa todos os regimes democráti-
..� � icos.

,

Rua dOI Andradas 1"16 - P. Alegre

Agradecimento

'f,.'Crédilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO M�IOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gra1is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Exibindo os últimos
tecidos e modêlos
femininos
Londres, (B. N. S.) - Visi

tantes ultramarinos visitarão
dentro de poucos dias uma ex- . Lor:dres, C�. N. S.) -- Duas

posição de modas nesta capí- m��oltantes fm�as. manufa.tu
tal. Essa exposição foi organi-j rel�as �e. ay��movels d? Remo

zada pela corporação dos cos-
Unido l?l.claI ao em br eve, �s

tureiros e desenhistas britâni- fuas, atIvlda�e� na. Australl�;
cos em colaboração estreita nfOIm� o Fínancíal New.s
com os mais proeminentes vul- desta CIdade. Uma dessas fir

tos da indústria de tecidos do
mas com sede em Coventry

,

O "E
.

. St ,,, tící: completou os seus planos parapais. v�l1lng ar �o reia
empreender a producão de au-

que a refenda c�rporaçao es- tom6veis em colaboração com

pe�ll: ,que a lmpoIta�t� :?on�ra luma empreza australiana, en

S�II Vll,� corno dumat >:Ülfme.m- .ouanto a outra companhia
g esa capaz e a ��lr regue- falo-á independentemente ou
ses de todas ais r.egl�es �o glo- seja inaugurando uma fábrica
bo, de vez que a mdust.na na- próoría no arande Domínio do
elO.nal de modas e tecl�os ad- Pacífico. Esta última firma
q�llr� um desenv?lv.lmento dísnorá nR Austrália de instatécnico cada vez mais �ntenso lações no valor de um milhão
ao lad? dos seu; p�droes de de libras esterlinas para a mabom gosto e elegancia, �odos nutatura de automóveis.
os modelos expostos destinar-
se-ão a finalidades de exporta- Ição. Os manufatureiros do país
fornecerão as suas lãs, tweeds, I
sedas e rayons de melhor qua
lidade e uma grande parte
desses tecidos representa aper
feiçoamentos obtidos há ape
nas três anos. Os novos teci
dos resultantes das mais mo

dernas experiências técnicas
já começam a ser usados, de
vendo ser igualmente exibidos
os mais modernos e luxuosos
acessórios no que diz respeito
à moda feminina. Os modelos

Manoel G. Regis e

Smyrna R. Regis
Participam aos parentes e

pessc>as amigas o contrato de
casamento de suo filha Dil-

ma. com o IIr.

Raul Ferrari.
E!ltreito. 1-6-945

J

Santo

I destinados a figurar na próxi
ma exposição servirão de pro
va aos clientes ultramarinos
de que a Inglaterra está assu
mindo um lugar de primeiro
plano em toda a indústria
mundial de modas e tecidos.

Br. Guerreira da
Fonseca
MÉDICO

Todos os dias em

Amaro
Atende a qualquer hora do

dia e da noita

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os tubarões 'tetalitárils
4 o ESTADO- Terca-Ieira. 10 de julho de -'945

IndicadorMédico
."........_-.-..._-...w -_,... -_._-.-.-...._-_-_w_._._-.-_._._._-_-_·_·.-.-...·_-.-.._w_·_·_-.......

DR. MARIO WENDHAUSEN
(D�plomado pela Faculdade Nac. de Mea1c.l.na da UniTersldad.. do Bra&!l)

_·lIlte!'no 40 Ilervl!)O d. ClJn1ea MMica do Professor OsTaldo OIj-n1ra. m«11oo c:.

Departamento' d. lia11d.
CLfiI(ICA .aUWA - .litolfl8t.... baÚlMl" de ad"'toe e ertAllçu. CON8ULTORJIJ

• IIJII8ID&NCIA: R.. P"Upe 8chm..ldt .. 18 - TeJ. 81:1. CONSULTAS _. Du 11 U .11

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
O.. l!IerTtço. de Clínice, Infantil da A.ssistência Municipal o 80.pl"

de Caridade

..,N8uL���Jf1u���A)I�td���A���ioE8.A�H�!2�, lo.. 1.64'

. Consulta. das 2 às 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Sen1ço de S1fl1ls do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DL
umos OS SEXOS - RAIOS INFRA·VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA�

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

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nad'iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àa 18 horas.
RESInENCJA - Conselheiro'Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta I'Írúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
rBIRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

DR. POLYDORO S. THIAGO
Clínica Médica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rinfl e demais órgãos internos, de adultos e .riamças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHEr'E DO!'! SERVIçal!: DE TTSIOLOGJA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER1l:U RAMOS".
CUrso de apei'f�lçllam.ente no Hospital São Luiz Gonzaga. de São Paulo - F·x-e!lt,
«lãrlo do ·Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico Interno d.

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
OLfNICA CUiRAL - ."(AGNÓSTICO PRFWOCE .li; TRATAMENTO IlSPIJCIAJ,IZADI

DAS B01ilNCü DO APARltLBO RJil8PIRA'I'óRIO.
OPERACÃO DE JACOBOEUS

OONSULTAS: DllriaIl!lfmte, das 3 às fi horas. CONSULTóRIO: Rua VItor MeIrelea. H
RESfDflNCIA: Rua Esteves J1lnloc. 135 - 'reI. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cureo _ A�rf<!IC),')amento " Longa Pratica no RIo Il-e Jane1rcl
tlItNItUl,TAII - Pela maabl: CIartamflllte ... IO,30à.12 h._ o tard ......e.....t" <"1(1,

""••011 14 ás 16 lIor.. - COl'f8trLTOBIO: Bu .Joio I'Dto .. 'f, IIOIIr••e -

.'...., - BM1�oI.: B.. PreId..te OoaUllJl.o, ,..
.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA OJllRAL - A.LTA CIRURGIA - MOL1llSTIAS Di] SIJNBORA8 . PARTO'

l"ermaG" !tel.. Fllculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. ond(' to
....ntltltl'!'te per várl<ts a.&a de Serviço Cirúrgico do Prof. Al1plo Correia Neto.
G� 419 6st:$l1age e vias "11.iares, intestino" delgad·o e gI'OOSO, t.lrólde, rln,

Pl',iIt.&T:ã. Ite&\c'a, -citar... eyirl" e trompas_ 'Varicoceie, hidrooele. varizes .. hérnia
CON.,U LTAS:

Ma �.. II Il�, à .!'tua Felipe SchQ",ctt, 21 (altos da Casa Paralso). T&1. !.f;98
ItiilSfi}aNClA.: Rua &fteve. J1ln}Or. 179; Te!. M764

·DR. ARAUJO
A....tente do Prof. Saluon, do Rio de J ...elro

ESPECIALISTA
DfleRqss e &pocaç6es "'os OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cl.rurglla I!l"dena dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO OAbio e céu

da bôca fend1.<los de nascença)
IIsMag"lKIePla, \raqltàe�pia, broncoscopia para I"etilrada de corpos estranhOB, ."

CONSULTAS: dae 10 às 12 e du 15 iIIa 18 borllll

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. A- SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina dr

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 MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Ne to

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas -

Resicilência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

6R. ANTONIO MONl1

DE ARAGAO

Dr. Newton d'Avila
E)peraçõe. -- Vias Urinaria. -- Doen
ça. do. inte.tino., réto e onu.
-- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

COIUult: Vitor Meirele., 28.
Atende diariamente à. 11.30 hs. e,

h tarde, doe 16 he. em diante
Re.ld I Vidal Ramo., 68.

F'e.... 10 7

llr� • OJotopeCta. 0UJal_ 41 0Irm-p
I. Wru. Pano. ••_....e .....lI'..
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rut.lJUlIltc d.u II .. 17 horu. RIlII.IDabI

CONTRA
TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

-

Vilar San Juan Na Itália, desccbriram-se ver-

dadeiros palácios de luxo e de

(Diretor de Imprensa do CEC prazer, nos quais a elite fa,sci�a
para "O Estado) dilapidava todos os bens ítalia-

A catastrófica situação eco- nos e introduzia rapidamente
nómica dos povos totalitários e a inflação no país.
daqueles que foram escraVisa-r Essa classe, mais perig'?s� do
dos pelos exércitos nazi-tacís- que a dos cham8:dos Crll-.ll?O
ta não se deveu apenas aos as- I sos d� g�erra, au-:da. subsiste
tronomicos gastos de guerra. por a� afóra. Os

_

cnrmnosos _de
A guerra é verdade que repre- guerra exterm�r:avam ��'la
senta um verdadeiro sorvedou- mente as suas vítimas, O;, tu
ro da economia nacional mas barões" reduzem-nas á miséria
nesse período, os impost�s são 1 e com elas toda a s�a_família,
aumentados, inventados todos

I
exibindo essas multidões e:,fo

os sistemas de estorsão dos meadas que se apresentam co

bens populares e ainda restam mo vítimas da guerta.
os processos de confisco das É uma das vantagens dos
fortunas dos oponentes do re- regimes democráticos, a Iívre

gime, discU�são dos or�an;en�os . n�-
Porém a valvula de esca- clonais, nos quais e distribuí

pamento de toda a escono- da a v�rba de utilidade nado
mia totalitarista reside na nal. Nao prevalecem na Ingla
atividade dos chamados "tu- terra, nos Estados Unidos e em

barões" que vêm a ser

I
outros países democráticos, es

os elem�ntos mais diretamente ses grupos de "tubarões" que
ligados aos �'overnantes e que �o�duze� o país á ba,n�arrota,
por consegumte desfrutam de a mflaçao e ao des-credl� eco

uma conta ilimitada sôbre o nomico perante os demais po-
ativo .nacional. vos.

TOMe SEMPRe

(;:l',mElHOR DOS mELHORE'S

[NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR" DJALMA
MOELLMANN
'ormado pela TJniTera1�. 11. a.tIebn
Com prlillCJl nOI- hosplt1L13 europeua

:Im.1ee. mb:!.lu em Iferal" pediatria. 110ft
IM do 8ilJt!!Illli uerTOlO, apuelho •..uro

ur1n.6... lo do homem a dto: mulher
dlaUJ. Tl!iclllloo.& PA.ULO TAVAIl..
eurlJO a. R"dl.�OA'i_ Cl1nlee. com o dr
tanoet d. Abreu Campanario (Il10 Pau·
,�. E"IJeC1.al1lllado em Hicien. • ..d.d.
'1lbllca. pela UniTersldAl1� do lUo d. J•.
eíro, - Gablheto d. Ralo X - .Illectro ,

trrC!Q&T&fia clIn1u - Xetabol1mlo bI
ti - Bone_Bem Duodenal - o.bln.u
• t!lr1oteT1lpia - Laboratório de m.tcro.
apta • a.n� cUnica. - RUII rell'Dalldo
tacbado. I. ron. 1.1". - J'J.or.IanóPOl1e

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 na

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIUClA

I.. c•••o.•••úra, 4 • 5 - FOftl 1.'42
LIr... ·........ '

R. H. BOSCO LTOA.
ITAlAi - s· CATAAINA

Ia SERVIDORA-
ro maior organização no

gênero nuta capital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

SEGUROS DE:
TrQn",pot'tn MoritimCl": FerrO
.ititio., Radoviório:e. AérlJtI ,

C(lscel. Fago, AC:id.nt.. do
Trabalho, Aciclent••.. Palpois.,
:RuponlGbilidl1de Civil •. f -Vida.

HEMORROIDES
nlitr ,iI/'t'4 MAis
€STl €SP€(/F/CO TRAZ,
ALIVIO IMé1)IAfol

A ação benéfica da Pomada
Ma,n Zan, preparada espe

;
cialmente para todos oa ca

sos de Hemllrroides, é ime

diata, alivia as dôres e OI

pruridos, acalma e evita III

complicações infecciosas das

ulcera.ções e varizes hem.r
roida;s. A venda em toda.
as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para
facilitar a apHcação.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

....................�, .... -,..��

Ire Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d-eo Adulto.
Doença. da. criança.

Laboratório de Análi.e.
clinicas.

Con.ult6rio: rua Felipe Seh·
midt, 21 [alto. da Casa Pa
rai.o], da. 1030 cí. 12 e da.

15 à. 18 h•.
Residência: ru·a Vi,c. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual)

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Repruentaçõe. . _

Con,iqna�s .- Conta P1'6pria
Rua Pedro Ferreira, 5

2· Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Endereço TeleQráfico «BOSCO�
� _ ..

DOENCAS NERVOSAS A"e" I"RCI! �Aft A.
Cem o-s p'i-ogress6s da medicina, r •. - ". � JUU,".'"

hoje, as doenças ner!osas, quando II Pl'&-cilo;·.e aluga
..
t U�Cl. C�'..• � ".".

'

tratadas em tempo, sao males per- muito dt.tal'lt. do C.•hrgie �l'jjsíJl,Q
feitamente remediáveis. O curandei-: de j.'4•. p.(lUJII;Jl.;'. atê< C�$ .360:"
rismo, fruto da ignorância, sé pode rqen�., ad�_si��dom6.nte·: �.-s_
prejudicar os indivíduos afetados de ter.rinci••; tnf_t{'r:ml1çae.* n.a;ta Re:
tais enfermidades. O Serviço Na- doçüé.
cional de DoeJlcas mentais dispõe --
de um Ambulatório, que atentle g�a- i Chie·ara VendNre uma co..
tuitamente os doentes nervosos m-. 50.00íJ mtf2, te.-
�igentes, na R�� ?eodore 22, das 91 do casa de morada e engenhe.
as 11 Roras, diarIamente. . It·'" t' _sita em liguassu. ra ar c.....

SRS DE·NTI·STAS I ���M�lv��tll:ua:'i!;;;, 35 •

• Eis • filRl' que .a t.od.s tlevelR as-

Executo qualque.r tipo de j{"i!stír, IHHqUf traz revêl:a�iies tl� ..

I �;:�:i�:���:f.�:��::: I ���!��?! Qui.tlnoCONSTANTINO SERRATINE

I
Bocaiuvli, 622, Eatreito; que

.1 Rua Duarte Schutel 11 dispõe de todo confortp. 3

quarto., banheiro. pia., bÔil
àgua. Tratar no local.

Vende-se No bAr e n6 lar
XNOr

nã-o deve falt.r
Uma completa inltl1la9ãO meca·

nica . máquina-.-, paTa ..."iço. de
padaria. incluliive um motor de 10
H.P. Tudo em ótimo e.tade ia

conservação. Nellóci0 . uTIlIl.nte, In·
formações ne,ta redação.

IESPERTE • IllllS
DO SEU Flc.IH
E StIIIrt III c.. .............
Seu f�ade dew"M-_. •

_ li1r'o lie .il.. Se a 1N1iI ..._ li-
Ti'CmeRte,"alime�"'_�
e apoàrece..0.,_ i.c:II.a ........
,e. SobreTé.. a prisãe • y--.;_V'"
sente-teaGa_eca.ollJ_anut eh
Tudo é atIlillle e a Tida é_ .......
U.a mnpln eftCuação ...__-

Musa. Neace c-. li Ph1ac...•
OMI'aordiaariuleatee&ca.s.l'Me.�
rer esse lítro de ltWs e yecê ........
llG9tO pan tud•• São..wt e. .......
MpecialmoRte indicadas pua�&.iII
correr livremente. Peça as'Pflulas c.n..
Nilo aceite outro pr�ueo.p....: Or. S3,"

lOv·5

I
I
I
I
'1

"UMA· VELHA AMIZADE" � O
amor apaixQ·nadll de uma Rl,ulher
que está no eutone da vida, e UQl
homem que assema ao primeiro pla-
no da juventude... ,

--Pr8"fk; -;-m-;P;�"'"de..r.;;.
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Ho�.pital de Carida
de". e estará êontrlbulndo para
lIue êle tome mal!! um pouco
de leite, tenha melhores medi.
eamentos, mais confório no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha ele H.manJeI.clt

·10 Hospital. fi. -carttacl.).
--

I
I..-- --..----..--I --..-- ---- -- -- �e'4w.&�� ..�_�

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções. uDISTINTA" e RIVET. P08su"e um gran
de sortlmento de cas.miras, riacado., brins
bons a barato., algodõe•• morotns e aviamento.
para alfai<:1tes, que recebe diretamente do.

Snr.. Comerciant.. do interior no sentido d. lhe fazerem uma
Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes,

melhore. fábrica.. A Casa "'A CAPITAL" chama a atenção dali
visita antes de efetuorem suas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

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

tizadas as seguintes combinações:
HBO F5G J05 KDM YIY ZZQ

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

, Sede Social: •• RIO DE JANEIRO
,

ESCRITORIO para • Estado de Santa Catarina: .. FLORIANOPOLIS
Rue João Pinto, 13 -- Sobr.

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

o Japão experim.enla ai Aparêlbos elétricos
� ." .

d
· - A Instaladora de Floriaué-

,

ClenCla a destruícâo polis, à rua Trajano n. 11, avl-
sa a sua distinta freguesia que

P. Xisto I cidas - a experiência feita na, dispõe de operários. habiH_:a-
(Famoso comentarista bra-I Alemanha servirá muito bem �osLPara ;�ecutar instalações

sííeíro mundialmente conheci- para esse fim. Infelizmente (e uz e orça em ger�l.' far
do exclusivo do CEC para "O não é possível aos aliados cal- necendo orçamento grátis e

Estado). cular o dano moral que seus sem compromisso para seus

Tererpos dentro em pouco a ataques aéreos o possam estar serviços.
verificação das muitas afirma- causando: presume-se que

.

o Possui também oficina espe

tívas sôbre a eficacia do em- _Java japonês já não es�e�a c�aliz�da, com técnicos _PTofís
prego da aviação para eliminar nais convencido da. vitoria \ s:onals, p�,r� consertos ae apa

a vontade de resistência de um _)rometida, mas cons�d.era-�e relhos elétricos, enrolamellt.o
povo. Os milhares de bombar- .ndíspensável a modífícaçáo �e motores e dmamos, estabí

deíros de que dispõem os ingle- ia mentalidade dos seus díri- lIzado�es, ferros de eng?mar,
ses e americanos serão todos gentes. fogareiros, aparelhos medicas

reunidos no Pacífico, e quanti-
.,...,."..,........_..__..._..-_....w....

_
.._._..w.._._..........._ e outros, C?� exceçao de apa-

l\ades de bombas muito maio- 4" /Jfi,..... re_l_h_o_s_d_e_T_a_d_lO_.
_

�es do que as lançadas sôbre a' 1./�'"

Alemanha, cairão agora sôbre . .a v-tjj :w .,

as cidades do Japão, Já tem si- �.
do possível realisar ataques
com várias centenas de Super
Fortalezas Voadoras: a diíicul-
'dade maior residia na prepa
y!> i"�() r1::1" bases necessárias
para atender a mais de mil
desses aígantescos aparelhos.
Nas ·Marianas, as três peque
nas ilhas de Guam, Tiniam e

Sair=+ ,.,:;í,., comuortam mais Romance, Poesia, Religião. Aviação,
do que o milhar de aviões que Matemática, F:ísica, Química, Ge"

nelas já se encontram. Por is- logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,se é que as autoridades míli-
Desenho, Saneamento, Metalurgia,

areS depositam grande espe- li:letricidade; Rádio, Máquina.; Mo·
;�lmça nas bases aéreas de Oki- tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
nawa, onde muitos mais aviões ---- .......,,,,---- r.ultura, Veterinária. Contabilidade

.�.

Dicioncfrio•• etc. etc.poderão ser instalados. Oki
_ .._.w_" _.._ _ .,.,.• ""',. _ _ �

nawa, está a distancia relativa-

-Imente pequena do Japão Cen- COMPANIllA "ALIANÇA DA BAlA"
traí, e se já agora, abrigados a

fudl.d. em 1870 _ Séde: B A I ApercoFer maior número de qui-
Iometros, as Super-Fortalezas LNCENDIOS E TRANSPORTES

já levam em seu bôjo nada me

nos que 10 toneladas de explo
sivos, é de se esperar que, de
distância menor, carreguem
quantidade ainda maior. Espe
ram os entendidos que ainda
este ano, seja possível a reali

sação de ataques aéreos diá
rios contra as cidades japone
sas, com pelo menos 1.000
aviões: serão pelo menos 10
mil toneladas diárias de bom
bas! Tão grande poder destru
tivo está sendo lançado, ini
cialmente, contra os elemen
tos indispensáveis á resistência
nipônica. Para se opôr aos

aviões aliados, os japoneses
precisam de aviões próprios, e

de equipamento especial que
lhes permita não só determi
nar os ataques aéreos, como
também dínígir as miras de
suas armas anti-aéreas. Con
tra as fábricas que produzem
aviões e equipamento eletrôni
co, é que os americanos têm
dirigido os seus ataques. As

consequências, que se fazem
notar desde já, serão sentidas

pouco tempo, nas demais
entes de guerra. As conse

quências materiais dos ata
ques aéreos pódem ser conhe-

SEJA SUA PROPRIA

Idi"'ma. por
tuguêll, e.pa
nhol, francê:·
inglêa, etc.

NOVOS e
USADO:;CONTQA FEQIDA�

CO!,�PRA e

VENDE
•

Cifra do balaJlCO de 11141:

Capital e re6f!<rTa. •••••••••••.••.•••••••••••••••••

RellPOnllllbll!dadee .•••••.•.. o •••••••••••••••••••••

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

Cr$
Cr$
("'r$
Cr$
Cr$
Crt

74.617.0M.:'!o
11.978.401.755,97

84.616,216,90
129.920.006.90
86.629.898.90

711.736.401.306,20

Ativo ..... , ...................•..............•...

Sinistros pagos aos óltlmotl 10 anoe .

Etesponsabll!d{ldee ............•....•.....•...••••••

DlRIlTOBm8: - Dr. PImi.t1lo cS'Ultn rr.u-. c. carvalho. Dr. J'raJl.CUCO
d. .. • .AnImo H&MOI'TL

AgenclU • 8U�DC1a. em todo o terr1t6r!o 1Ul<l1onal. - ItucuraJ 110

llrucuA1. R� � IlYar!U nu prtnclpal,a c1aad.u � �c:a. JDurope
• A.tr1ca.

AGENTIIl I!lM FLORIANÓPOLIS
C AMP O 8 L O B O A C I A. - RRa FeUpe 8cllmt4t, .. II
Caixa P08t.al Il. 1. - Telefone 1.MI - EncL Telepo. -ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITA.JAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

APENAS o-s 3,00 I CASA MISCELANEA distri
�om e�s.a Ínfima quantia. �o('é, buidcra dos Rádios R, C. A.está auxiliando o seu

pro:(lmo.[. , .

Contribt_Ia para a Caixa de, Es�01a8 Victor. Valvul�s e Discos.
aos Indigentes de FlorianopolIs. Rua Conselheiro Mafra, 9

-

sta é a verdade!
atos de to dos os modelos e dos tipos mais

m ernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Berretres»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

I

J

t/I Ha sofrimentos que
�azem erl1telhecer. E as

Senhoras, que deles pa

decem, o sabem muito bem.

Taes são as irreqularidades
fia luncronarnento do deli

cado organismo feminino,
cerno excessos. faltas. pe
ricdos dolorosos, que tornam

certas fases do mês um pe-

sadêlo para suas vitimas.
Defenda-se contra esses so

frimentos, que SdO evitaveis.

Use A SAUDE DA MULHER.

Regulador, tôruco, anti-dolo
roso, o poderoso rernedio

traz no nome o resumo de

suas Virtudes. A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de
saude e bem-estar.

I FILHA I MÃE I AVÓ I
Todas dever�l, usar a

ljIij!ltm:4 Im i1jtl1�
(OU REGULADOR VIEIRA�

A MULHER EVI TARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagernpa
ra comb-rter as trregularidades
das tunções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-�EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. DAva ser usada com

contíançe ..
FLUXO·SEDATlNA enCf\n!rtHH,l

em toda parte.

� �

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
1
,

...............................................

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a a. - Limite Cr$ 30.000.00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A. I
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 I
RESERVAS: CR$

l�.OOO.�oo,oo�Rua Trajano, 23 - FlorlanopollS
-

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

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

•• F

,

. S������RCê�
: ESPECIALIDADE

R2
, ,I A ijiIe; _J�J ..�

CI A. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Merctl r�g.tSI

recornrnenda-ge para �oapa fina € roupa, commum .

.... _-).l. AA-",lJt •• 3 lez;zv:a:", ,Jt%!t4CZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



pro-nazistas
HAIA, 10 (SUl) -- INFORMAM DE �INn HOVEN QUE UM PEQUENO COMITÊ DE JURISTAS, ENCABEÇADO PELO PRO
FESSOR RUDOLPU P. CLEVERINGA, DA UNIVERSIDADE DE LEIDE, SE OCUPA EM FORMULAR NOVOS PROCEDIMENTOS
PARA ELIMINAR DA VIDA PúBLICA HO LANDESA OS ELEMENTOS PRO-NAZIST' AS. COMO SE SABE, O PROFESSOR CLE
VERINGA SE DESTACOU, COMO LíDER DO MOVIMENTO DE RESisTÊNCIA DA UNIVERSIDADE', SENDO PRESO POR

DUAS VÊZES PELOS NAZISTAS

Eliminando os elementos

JOI nalistas suiços
na Alsácia
Strasburgo, 10 (S. F. L)

Convidado pela Direção geral
do Ministério de Prisioneiros e

Deportados, um grupo de jor-
• A • • _ nalistas. suiços ,acab� ?e fazer i

A «reslstencla» clandestina alema ���is�:aâ:�er�oA�����s p���
Estocolmo, 10 (U. P.) - O' do sentenças de morte contra �s'pet.?s dOd pr�blema de repa

"Aftonbladet " , sem citar a
1
os que incorrem em sua ira. I natç8:°d ed a

.ç

arma comosta�os
f t f· t '11:,:} fI r-naztst

- lauon a pc:: "<1ncesas e

011. e, a. Irma que se mos r.a I
an etos pro-nazrs as sao âo.] fazendo face ao movimento

n:l:�to atIVa:. em todo o. te:rI- pal,hados em gra�de profusão, 'Dulações. Visitaram o

t�110 do ReI.�h, uma _OTg?-lllza-1 pOI todos os �lelos) I11clus�ve centro de Estrasburgo, que es

ça� Clandestl11�, al��a, �ao se
I
selos ,d� corre:?, etc. Os, alta- tava em pleno fmncíonamento.

passando um �O dia seno ql:e I
elos .(.sta�, poi ��, procurando Essa viagem marcou o início

se r.-g ístreru casos de tentatí- suprrr tais notícias, ja tendo das relacões oficiais entre os
vas de .assassínios de al�mães! dll:do a �rdem: "Nada �eve s,:r iornalistas suíços e alsaciano;,
que. tral!alhall1 para os aliados. I Feito sobre o assunto . Nao, cuja cordial e tradicional amí
Assim e que os membros do obstante, o fato tem provoca- \ zade foi salientada em termos
movimen!o .d�ndestino" ale-: �o grande nervosismo, 0, .qualI1�articular�ente fraternais por
mão estão llTIltrur;do os

.

ma- e mais acentuado em Ber-lim e, tão qualificados representan-
quis" de outros palses, baíxan- PÚltsclam. tes dos dois países.

�&T&"'...T..."'.."'.."..""",,,,",&-,,,"'..."'__ "'.... - ... .....

AVISO
ALISTA1UEN'ro ELEl'fORAL "EX-OFFICIO" O Dr. Arnoldo S. Cúneo es-

Remessa {las relações a {lu_e se refere o;art. 14 {las instruções tará ausente durante o mês de Ao soldado da FEBpara o alístamento eleitoral
. julho

1 - O INSTITUTO DOS INDl'STRL.\RIOS faz saber aos 51'S. em-I _. _

pregadorc,s ind�s!riais que, tendo sido .pro,rrogado � prazo para a entre- [E' d tênciga das HELA�oES PARA () ALLSTA�1?�10 ELF:I1,9RAL, e cm CUl1lD�'I- a ver enclamente do Art. 23 do Decreto-lei n. 1.,)86, de 28-;)-4<:> (que regula o alis- "

1amento eleitoral e as eleições), e de acôrdo com as "Instruções para o Estocolmo, 10 (SIP) - O
Alistamento Eleitoral", baixadas pelo Trib_unal Superior Eleitoral, está jornal "Stockholm Bladet"
recebendo rios Srs, Empregadores as relações de seus empregados, COll-' t d "P l�

.

deitrtbuintes do IAPl, que prestam serviços nesta cidade. 1
cons a a que a o orna elXOU

2 - Nessas relações deverão ser inclnidos apenas os empregados de ser um problema interna
que saibam_ ler e, escrever, :\lAlOHES DE 18 ANOS: homens e mulheres, cíonal. Hoje entra em conta a
e ern relação a eles. rleve.ll1_ S(,1' dcc larados os scgumtes darias:

.. Europa inteira. O que aconte-
a) numero de inscrrçuo no TAPI (o n. da caderneta de contr-ibui- ,

P lô
. t·",cões rio empregado}; ceu a o orna, acon ecera a

•

b) nome �or e�tenso; I Europa, se as democracias não
c) função (o que é que Faz no. emprêgo) ; . se orientarem atempo".
d) data de nascimento (dia, mês e ano);
r) ida-de (em anos);
f) filiação (nome do pai e da mãe);
g) estado civil (solteiro, casado, viúvo, etc.) ;
11) naturalidade (lugar onrle nasceu - Cidade e Estado) ;
i) residência (endereço completo: Rua e número).
3 - Essas relações deverão ser feitas em três (3) vias e deverão ser

entregues a esta Delegacia ATi, O DIA 25 DO COHHE�TE :\lES, nIPH E-ITERIVELM&�TE.
Das relações devem constar fi razão da firma, o n0111e do cstabelc-

I
cimento, o �e.u número de inscrição. no TAPT, o seu endcrêço, ':_ de;'cll1 i
ser obrigatór-íumcnte datadas c nssi nndas. Se o empregador nao t iver l

nenhum empr-egado nll:� condições exigidas para o a l istamcn to, deverá I _ _ _ _........,......._............... _�� _ """"""

entregar uma declaraçâo nesse sentido.

I
"UMA VELHA AMIZADE" -

� - D� posse de�sas relações o T�PI as cnviarú ÚS au!orirlades ele i- Nunca se viram duas inimigas
tonus e agrra, poster-ior-mente, de acordo com as Il1struçoes ([ue forem 'ão reheldes como Bette Davis e

expedidas pelas cit?das autoridades.'
.,

Miriam Hopkins, estrêlas tl.êste dra-
;) - Nas relaçoes para () IAPI devem ser lllclllldos apenas os ([ue ma!

sejam seus associados, obrigatórios ou facultativos. Se () empregador ti-.I
ver empregados que recolham pxc!usivamenle para outro .Instituto, de-I C

·

t
·

verão êles figurar na relação li ser entregue ao outro lnstltlltO. Os em- onVI e para 1ll1SSapregaelos, que estejan.l afasta;dos d:? emprêgo por motivo de convocação
I

.

militar, deverão constar de I'elaçao em separado. Viuva. filhos, genros, nora. e netos de João Abra-
6 - Sôbre qualquer dúvida que a respeito Lenham os Srs.

Empre-j, ham, profundamente consternado. com a pel'da de

ga'llo:es 'ped.i.mo�, prOCll1'l�r-nOs pess(o<�mellte. d.e .eu inesquecivel espôso, pai, sagre e ava, con-

FIOIlanopolls, 9 de ,1ulho de 1.) !;J.
, . •

Vldam C1 todos os parentes e pessoa. amiga. paraDeCIO ReIS, Delegado 'assistirem à missa de 30' dia que farão recllizQr

Ira-O lutar coRtra o Japa-o I �i�a���:l: d�� t��::i:���fetr;���hO: �e:r��•. d�: P:�;:�ã�o���t;Je;:mC:I todos que comparecerem a esse ato de Pledada cnlta.

----�-------�
.._---------"---

Florlanópollt 10 de Julho de 1945

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS
INDUSTRIÁRIOS

FRACOS e

AN�MICOS

IRETIRADAS DA
«LISTA NEftRA»

Foram retirados do «Lista Negra
nerte-americana fi sr. Alberto En
tres e sua casa comercial ceRh.cida.
por «Livraria Central» , em FIo
rianópoli•.
Também foram excluidal da·me.

ma «Lilta» as leguinte. ,_oas e

firmas, toda. de Blumenau: Curt
Hering, Feliz Heríng, Ingo Hering,
Francisco Hering, Hermann MüUer,
Adolf Poethig, Victor Pre"lt & Cia.,
Mala A, Schelling e Fábrica ele
Tintas Blumenau Ltela.
O sr. Ott. Selinke, ele S. Fran

cisco do Sul. . também foi retirado �
da rebrida «Liste».

TOMEM

�Dhl Crelsltai
"SILVEIRA"

OI

VERDADEIRAS
.

I'i
...

PASTILHAS,
�

VALDA

,

'1

Grande Tónico

remed io eficazsão o uru c o

para evitar e trotar

O S ROUQUIDÕES, os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

licença do D. N S P N0 186
I'J). de 26 de Fevereiro o.�"

,

111.0 do 1935
O· I'

I'

'ho! 0,002, EucalyplOl 0,00
'

DO· DIA
A iluminação conveniente e irn

pre.cindivel à hOCl vilão.' A má
iluminação origina numeros0l! de
feitos da vil ta , é relponeavel \ .

por
vário. acidentes de trabalho 1\ pelo
illcapacidade plogre..iva. para a.

Gltividaàe. manuail ou intelectuais.
Evite o censeçe vi.ual e certe.

ccrderrtes ele trabalho, proeul1'ando
realizar seu. ·�fazer.. em ambien
tes convenientemente iluminadol.
SNES.

Porto Alegre, 6 (A. N.)
Em vila Esteio, município de S.

Leopoldo será inaugurado do

mingo, solenemente, o obelis
co em homenagem ao Soldado
da FEB.

o controle de
250 fazendas
Haia, 10 (SH!) - Segundo

despacho de Eindhoven, o go
vêrno assumiu o controle de
nada menos do que duzentas e

cinqüenta fazendas, na provín
cia de Frisia, e que pertenciam
a vários colaboracionistas. Es
tas fazendas foram provisoria
mente entregues aos campone
ses, que tiveram os seus bens e

propriedades saqueadas pelos
alemães, até que os tribunais,
nomeados para julgar os trai
dores e colaboracionistas, se

pronunciam em cada caso in
dividual.

o PRECEITO

DIIl Hoje, 3�.·feir·Q, à.
K 17 e 1�,36 hora.

Se.lõe. dai Moças ,

,Elia Lanchester. Gordon Oliver,
Lloy Corrigan e Fritz Felll em:

ELA QUASI MATOU HITLER
Protegida por um encanto mágico,
a humilde e audeci.le mulher cio
povo decide-.e ir a Berlim para

Matar Hitler.
Livre de censura

No programa:
Brasil Atualidad.1 - DFB

Preço. Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40COMPENHAODE, 9 (D. P.) :- Mais d'e 3 mil jovens di- Castigando «colaboracionistas»
l1a;marques�s se ap:esent�ram ate ago!'a, para lrntar contra o

París, 10 - Duzentos depor- nado para uma das celas da
ROXY Haja, 3'.-feira. 'à.Japão. Os _J�vens sao eqUlpados In� Ora-Bretanha, de onde em

tac10s de regresso à pátria reu- Côrte. Não podendo sátisfazer
.

19 hrs,breve partlrao para o Ex;:��? �:I.e!:t::..u ............. _ ................_
lliram-se na área de Cahors, seu desejo de acabar, de vez, Bette Davil. Miriam Hopldm' e

pãiõrosôs --éstragõs ---.or---íiôiii6ã&idêlôs �:L:mF�al���teSl��:�:��� �aO��l;�� I ��: O ������e��.o, f�r;��l�d��í�� UMA �:L��u��I�Ã�E.
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I , A. velhas amizade. são como ·.li-

Londres, 10 (BNS) -' sado às suas bases, os nossos oca e Justiça, tentan o 111- a cata de colaboracionistas,
I I quias sagrada. da juventude Uma.

"Quando o Comando de Bom- hombardeiros haviam coberto char um indivíduo de nome! �ue tinham sido recentemente mulher necelsita de urna omi.a
ba'rdeio na RAF decidiu arra-I Heligoland com 4.500 tonela- Leroy, que acabava de ser COll- lIbertados e surrou vários de- de antanho, com quem recordar

sal' a fortificadíssima ilha de das de bombas. denado à morte por ter "cau-lles. A seguir, organizou-se uma
leUI triunfos, quando ambas e.'

. d d t
-

d 400 f 1 d d'
tovam na primavera da vi••.

Heligoland, com sua lmpor- Após haver v i s i t a d o a
sa o a epor açao e ran-I paraCta e Iversas mulheres Quando amha. lanhavam lomente

tante base de submarinos, en- ceses para a Alemanha". Todos colaboracionistas, que tive- maravilha,.
viou, no dia 18 de abril, 1.000 grande base alemã, fui, ainda êsses c1ep.ortados. era;m da Vizi.-II ram de desfilar pelas ruas com No programa:

de avião, observar os danos in- h ld d F A 1 R F Ih C' 58"Lancasters" para realizar a n a a ela e Igeac. mu tl- as cabeças rasp!lidas à escovi- ep. o a arloca n.. • DFB-:'

operação. A tarefa, executada fUgidos a Kiel, Hamburgo e dão exigiu a entrega de Leroy, I nha e marcadas com o símbo-
Notícia. do Dia· Jorn(;d�'

- BI'emen A RAF havl'a arrasa ,Impróprio at& 14 onfts
.

à luz do sól, obteve pleno eXl-'
-

mas a polícia levou o conde- lo da cruz suástica. Preços Cr$ 3.60, é 240
to ficando inteiramente des- do o amplo porto e a cidade de -----------------;._--- _

Itr{lidas a cidade, as fortifica- Kiel com 16.748 toneladas de

ções e as instalações portuá- bombas, destruindo totalmen

rias" - escreve um correspon- te cêrca de 45'1r da cidade. Nu

dente do "Daily Telegraph". ma das docas, com o casco pa

"Voando, ontem, num "Dako- ra cima, jazia o couraçado de

ta" à baixa altura, sôbre 'a bôlso "AdmiraI Scheer". Ham

ilh�, tive oportunidade de ob- burgo, outróra uma cidade de

servar os danos em todos seus 1.680.000 almas, apresenta,
detalhes. Nem um só edifício agora, observada do ar, uma

ficou intacto. Por tôda parte triste cena. A destruição da
só se viam montes de escom- cidade foi quase total" - con

bros. Antes de haverem regres- clue o correspondente.
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CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECtOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POli fX(clfN<..IA
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