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WASHINGTON, II (U. P.) -- UMA CRôl\J ICA SÔBRE POLíTICA INTERNACIONAL� AQUI PUBLICADA, DIZ QUE STAIJN E
CHURCHILL CONSIDERAM TRUMAN UM HOMEM MAIS DECIDIDO EM SUAS R ESPOSTAS DO QUE O EX-PRESIDENTE
ROOSEVELTj O QUAL SENTIA PRAZER EM CONVERSAR E A MIUDO OCULTAVA O SEU PENSAMENTO ENTRE PALA
VRAS FLORIDAS. TRUMAN, POR SUA VEZ, É MAIS PARTIDÁRIO DE DIZER "SIM" OU '"NÃO" DO QUE "TALVEZ".
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RIO, 10 (A. N.) - O Cruzador "Bahia", que naufragou
em consequência de uma explosão, cujas causas não foram
ainda esclarecidas, era de construção inglesa e deslocava mil
toneladas. Estava armado com 10 canhões e 120 M M E G me

tralhadoras, anti-aéreas. Pertenceu a Divisão Nacional de
Guerra que serviu em Dakam na conflagação de 1917. Na

guerra fazia parte da Fôrça Naval do Nordeste, tendo comboía
do numerosos navios, do Rio a Trindade. Sua tripulação era

constituida de 20 oficiais e 355 homens. Comandava o Cruza
H. 9419 dor o capitão de Fragata Garcia Pires Carvalho de Albuquer

que, tendo como imediato o Capitão de Corveta Rubens Saba e

.
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L d Desaparecido um
encarregado das máquinas e capitão-tenente Luiz Fiquei"

ex-rei VISI ara . on res filbo de Eden sout:IO• 10 (A. N.) - FaI':u·d:talhes sôhre o desastre do

.l:0NDRES, 11 (U. P) -- Nos círculos da Côrte se d;z. que Londres, 11 _ O sargento cruz�dor Bal�ia, sabendo.-s_: apena� que !oi originado. por ex-

a VISIta dos duques de Windsor a Londres, em agost,o proxlmo, Simon Eden filho mais velho plosao no paiol das muruçoes. A tripulação era de mais de 400

revest.ír-se-á de absoluta discrição, afim de se. evitar _encontr.os do secretári� do Poreign Ofú-I homens, ignorando-se até agora o número exato das vítimas.

embaraçantes com a rainha Elisabeth e a ralllha-!�ae, Mana. ce senhor Anthony Eden Recorda-se que houve catástrofe semebhante com o cruzador

A família real deverá estar em Balmoral, na �scocla, quando acha-se desaparecido apó� Arquidaban, que se dirigia para a Ilha Grande, onde seria esta

os duques ?e Windsor chegarem � L(mdre�. ��rcu�os chegados uma operação aérea na' Birmã- bel�cida uma base _naval. O .Arquidaban y�,mbém foi ao fundo

ao duque dizem qu� Edu�rdo de wtndeor.não ficará mUl.to .teAm- nia. O avião, em que se encon- devido Ul�l� explosão .no paiol das mumçoes, morrendo cêrca

P? em Londres, pois esta empenlu�,do em p;eparar sua I esidên- trava o sargento Eden, foi per- de 400 oflcIaIs e marmhelros.

cia l10 boulevard Souchet, em Paris, onde ele � a. duquesa p�- dido durante operações realí- •

vavel�ente esta?elecerão seu. fu�u:o lar. A �lalOrla dos

J01'11. a�s 'zadas há alguns dias atrás. Sa- Na realidade puras sonda·geusl�ndrI�os anuncia a chegada p�o�lma d� .Wllldsor em suas pa- be-se que continuam as pes- ,
gmas I!lt�rnas. Em gera!, a notícia da vísita dos duques a Lon- quisas pa�·l'). localiza.ção do

apa-·I Washington, 11 (U. P.) - O secretário de Estado adjun-
dres nao causOu sensaçao. relho. O Jovem aviador Eden, to, sr. Grew, desmentiu as versões de que o Japão tivesse of'e-

F t d 102 Id d
que conta 20 anos de idade, re- recido a rendição, expressando que os nipônicos procuram di-

oram execu a os so a os cebeu treinamento para nave- vidír os aliados, provocando urna discussão pública sôbre con-

gador, com a RAF, no Canadá. dições para a rendição aos Estados Unidos. Entretanto, ao

fazer uma advertência contra o debilitamento Grew reconhe
ceu que "chegaram muitas presuntivas sonda'gens de paz ja
ponesas, por conductos indiretos". Qualificou, porém, essas

sondagens de "armas familiares da guerra psicológica, lança
das ao combate, agora que a posição nipônica dá mostras de
deterioração". Acrescentou, mesmo, que essas conversações
relativas a paz têm sido encaminhadas ao Departamento de
Estado, de diversas partes do mundo; mas, em nenhum caso,
procurou-se estabelecer contacto com o govêrno dos Estados
Unidos nem direta nem indiretamente por pessoas que tenham
podido estabelecer sua autoridade para falar em nome do 0'0-
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verno japones, e em nenhum caso, foi feita qualquer oferta de
rendição".

Será transformada em Museu
REIMS, 11 (U. P.) - o Exército riorta-amertcaíno devol

veu a esta cidade e a "todo o povo francês" a histórica séde

do Supremo Comando das Fôrças Expedicionárias Aliadas, no

qual o Alto Comando alemão assinou o ato de rendição incon

dicional, há cêrca de dois meses. O Quartel General Aliado

ocupava uma sala do segundo andar da "École Professionelle

de Reims", que o govêrmo francês transformará em Museu Na

cional, conservando todos os objetos e a arrumação da mesma

'como na histórica manhã de 7 de maio, quando foi assinado o

documento de rendição da Alemanha nazista.
---_---------------

Colonos europeus para Goiaz L���r�' .:�"C!�:o:.;�,�E
GOIANIA, 11 - o �ôns�.ll brasileiro em Londres, diri�!u Descontentes ...

ao interventor federal mUiliUClOSO plano, segundo o qual serao •

encaminhadas para GoiazA nu��rosas famílias Aexpatriad�s OS ComUDlstas
da Europa. O c�e:� do gover�o ja respondeu. ao consul brasí- Washington, 11 (U. P.) _ A

le,iro, trocaI�do Idéias a res_pelto, do est_abeleclll:ent.<: d�s euro-I imprensa comunista dos Esta
peus expat.riados. Os colOlllzadOl es serao de PI eter encia pelo- dos Unidos mostra-se descon-
neses, checos, jugoslavos e tranceses. tente pela atuação do sr. Avrell

.

d d S F I Harriman, embaixador norte-

A pro·· ução e uper- orla ezas americano em Moscou. Se os

comunistas norte-americanos
WASHINGTON, 11 (U. P.) - O presidente da Junta de refletem a opinião de Moscou,

Produção de Guerra, senhor J. A. Krug, informou que a pro- talvez se insinue ao presidente Moscou, 11 (Por H. Shapiro) mão, são químicas, eletrotéc

dução de Super-Fortal�zas ns mê,s de jun.ho fo� quatro por Truman que escolha sucessor
- (U. P.) - O "Pavda", em I nicas, construtoras de navios,

cento além do total estimado, porem que foi reduzida a produ- para o sr. Harriman. um artigo de 3 colunas, afirma siderúrgicas e produtoras do

ção de outros tipos especialmeI1:te aviões d� patrull_la, bombar- que já é tempo de pôr termo ao I petróleo sintético. Depois acu-

deio e transporte. O total previsto e para. Junho fmdo �ra de.o aV·la"o pessoal
odioso regime falangista da E?- sa Frapco de ter concedido c�-

6.022 aviões de todos os tipos, dos quais foram terminados panha e de restaurar a Repu- dadama espanhola a 30 mil

5.794, inclusive 1.815 de bombardeio.
'

de 6mr·log lbl�ca Democrátic�. Espanhola, alemães e fris.a que os hitleris-

b
r UI afim de que participe na Orga- tas possuem 6 escolas para o

I ma-Is poderosa ase aerea París, 11 (U. P.) - O avião (nízação de Segurança Interna- treino de espiões e sabotadores,
pessoal do marechal Goering cional. Diz em certa altura' o as quais estão localizadas em

foi entregue aos servíçes de artigo que os interesses da se- Madrí, Barcelona, Badalona,
GUAM, 11 (U. P.) _ A rádio japonesa iln\formou que uma Saúde Pública, afim de ser gurança da paz européia exi- Alicante, Jerona e Figueras.

frota aérea norte-americana composta de mais de 2.800 aviões, especialmente empregado em gem a imediata liquidação da Por fim, o "Pravda", meneio

está concentrada nas Marianas e Okinawa para ssmagado- auxílio das crianças que so- base fascista dos Pirineus. Em nando informes da imprensa
ra ofensiva aérea contra o império nipônico. Confessando os frem de coqueluche, os quais seguida indica que de 5 mil francesa, diz que "alguns me

ataques diários contra as ilhas meridionais do Japão, Tóquio serão levados a voar uma a organizações .mdustríaís, re- ses antes da capitulação, a

diz que 300 transportes e navios de guerra norte-americanos duas horas, visto estar compro- gistradas na Espanha em 1944, Gestapo assumiu a direção da

encontravam-se nas proximidades de Okinawa, desembarcando vado que a altura mata os ger- mais ou menos, metade se en- polícia secreta espanhola, com.
material na referida ilha, que se está transformando na mais mes provocadores da tosse. O contra sob o controle direto ou I o propósito de org-anizar pode

poderosa base aérea do mundo. Os aviões de reconhecimento aparelho é um Junker-52 e a. indireto de alemães. Frisa que

I
rosa máquina para dar comba

voam livremente sôbre o Império [aponês, díáríamente, se- cerimonia se realizou no aero-las mais importantes indústrias te à paz e a União das potên-
�undo revela o Q. G. do 210 Comande de Bombardeio. dromo de Le Bourget. espanholas, sob controle ale- cias vitoriosas.

o
o MAIS ANTIGO DlÁRIO DE SANTA CA'fARINA

Proprietario'e Diretor·(ierente MOACYR I(iUATEMY DA SILVEI �A
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No dia 7, em 'Washington, o sub-secretário da Guerra, Pat

terson, revelou que 102 soldados norte-amertcanos foram exe

, cutados, durante a guerra, sendo que, todos êles, exceto um,
"1
por crime de morte ou estUipro. Dêsse total, apenas um foi exe

cutado depois de julgado duas vezes por deserção quando em

ação. Acrescentou mais o sr. Pattersoru que outras 200 senten

ças de morte foram comutadas em prisão perpétua ou menos.

Salientou o sub-secretárío da Guerra que dos 10 milhões de

homens em armas, apenas pouco mais de 23 mil soldados fo

ram condenados por diversas faltas. O Departamento de Mari

nha anunciou, por sua vez, que não se registou qualquer exe

cução na Marinha de Guerra.

A censura

Rússiana
"A Rússia tem a mais rígida

censura política do mundo civi
lizado. A primeira expe rrencra,
que tive sôbre o assunto, foi
quando me coube submeter ao

censor uma correspondência a

propósito da minha excursão a

Lening-rado, na qual escreví esta
frase: "Os finlandeses estão lu
tando ardentemente por Vfipu ri,
que, Cintes de 1939, era ii segun
da cidade do país". O censor suo

pr im iu as palavras que aí repro
duzo grifadas. Não havia, entre
tanto, nelas, informação militar,
nada, que não conste exp ressa
mente dos compêndios de geo
grafia para crianças".
(Trecho do livro "Impressões

sôbre os russos", de William L.
White, cuja condensação foi pu
blicada em "Selecões Readers
Digest", edição brasileira, de
abril de 1945).

o naufrágio do «Bahia»

'}
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Mais de 4 milhões de desacos arroz
GOIANIA, 11 (J.) - Na conformidade de negociações en

taboladas com a Secretaria de Agricultura de S. Paulo, o go
vêrno de Goiaz servirá de intermediário na compra de 200 au
to-caminhões destinados a carregar, dêste Estado para Minas
Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Bahia e demais Estados com

pradores, a safra de arroz dêste ano, que se calcula em mais de
4 milhões de SaCOS de 60 quilos.

Arsenal escondido
.

numa flnrestá
PARÍS, 11 (U. P.) - Segundo revela o Supremo Q. G. Alia

do, as fôrças norte-americanas que se encontram na Alema-

I nha descobriram gigantesco arsenal nazista, escondido numa
floresta da Bavária, contendo mais de dezoito mil toneladas de
petardos de alto poder explosivo. O arsenal continha ainda um

tipo de cada engenho-de-guerra nazista, principalmente os

mais recentes e revolucionários. Dêsses, vários já foram reme
tidos para os Estados Unidos, onde serão

. objeto de acurados
estudos por parte dos técnicos norte-americanos.

o «Pravda» ataca os falangistas
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Paris, 10 (8. F. L) - A im-, compreende na realidade o

prensa de París dispensa ainda móvel que possa inspirar a

A A
.

largos comentários aos recen- Aliada dealém-Mancha. "Mas" ',!

�11ates debates verificados na As- - disse o chanceler Bidault, '. 1Msernbléía Consultiva e princi- citado pelo jornal - "se é in-

palmente ao discurso do chan-

d Ilceler Bidault sôbre a política dispensáyel ma:r;tter o,enLer�li-
a smaexterna. "Le Pays'" ressalta menta ínter-aliado, e preCISO

que todos os oradores parla- que se leve em conta estar a

mentares foram de opinião França pronta para se levan-j Aliviada em POllC:OS Minutes

que a Inglaterra na-o jogara tal' amanhã e por inteiro. Isso MEmd poucos minutos a nova recelta

-I�_,. ',. �,.., .e� oco - começa fi Circular no sangue.

jôgo muito franco. Todos insis-
'no'> e ameaca: e o expressao da aliviando os IlC�SSOS e os alaques da ,,,,na' n H BOSCO LTDAtiram na exagerada explora- conciência

'

do Povo Francês, �;�J'll�l�on���;�, 1,��I�"ir�::(\,go li��,�I)'� iacn���::'t�l, I,'\� II iii •
"'P"r>hT;r1" a trabalhar do me- Mend"co allvía-o. mesmo que ° mal seja

cão elos acontecimentos e pro- antigo, porque dissolve e remove o mucus

I
.

t t
.

di
-

hor modo em favor de um en- que obstrúe as vias rospíratorlas, minando ITAJAI - S· CATARINA
es aram com ln Ignaçao con- a sua energ:u. arruinanrlo sua saúde ra-

tra a propaganda, cujo obje- tendimento geral, mas, tarn- zendo-o s e n li I'-se promatur.uncníc y'el li o, COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE ..

lvid d f d
Mandaco tem tido tanto êxito que se ore-

t.ívo seria provar que foram os bem, reso VI o a e en er seus roce com a gurnntia de dar ao �aciente Representações Transporta. MarítirnGls; FerrO.

Franceses os agTessores. Na direitos, sem alarde, mas sem, respírucüo livre e !:teil ra pidruuente e com- Consignações •• Conta Própria viários, Rodoviários, Aéreo.,ldeto aliyio do sol'rimento da H�mn em pou�

realidade, os fatos provam jus- fraqueza. Não deve, portanto, cos dias, P�\'a Me"daco, lIoje lIIesmo, em Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidente. do

d"d Ab qualquer fanni;cia, A nossu garantia é a 2' Pavimento Trabalho, Acidentoll Pe..oc:li.,
tamente O contrário. Ma�;, $0 pairar nenhuIna UVI a so re suu maior protéç'ão. CP. XA O TAL 7 R b 1 d de' V..

- I PS, 11 esponsa i i a e i:;.� o ida.
alguma reprovação se manÍfes- esse ponto. A França inteira U\M 1ft 'IH\ � � tJ"f.\ A Aacaal)samc�.m'

I

ta à atitude britânica, esta se formará um só bloco em tôrno -Jl""'''JUAUO'QPoV.. Endereço TEllecrófico « BO S C O,)
exprime com pena, pois r�,ão se do seu govêrno". Agora tambem" a Cf $ 10,00

EOS.��!�!,se !)���ºhÓiS�,� ta<�sçe���!o� "U���,!!aJ�s�! i
ca em Londres, eliz que" as trações eleram elo seu apóio ao numa gU0na entre a União I
embaixadas ela Inglaterra e nacíonal-soclalísmo e que Io- Soviética (' o bloco anglo-ame-I!dos Estados Unidos em Madri vautaram a bandeira "anti-co- rícano ". Ma.is adiante, elisse o

.

parecem ter compreendido, afi-, miun
í

sta
"

o c.'ntra as "pluto- sumário "Bssa gon te procnra ,

nal, que a Espanha é hoje não
I
cracias ", como meio de enga- espalhar a discórdia entre os

só o único asilo elos agentes

I
nar os poucos avisados. "Esses aliados, ('011'0 única esperan-a

nazistas, mas, também, exce- anti-comunistas ,_ diz o arti- para a sobrri i vência- do f(18-
lente terreno para a ressurrei-, go

- são os mesmos que cismo".

ção ela propaganda nazista", apoiaram o bombardeio d,e Como fez o boletim, também
Na semana passada, o boletim i Londres e cantaram hosanas 1:1 emba ixu-Ia inglesa em ::Ua
ela embaixada norte-americana por ocasião do ataque traíçoeí- dr i publicou uma denúncia dos
foi quase inteiramente dedi- 1'0 a Pearl Horbour ". O referi- fascistas e jornalistas espa
cado a um editorial denU'lldan-11 elo boletim pôs '0 mundo de so- nh ó

is. (!l1P cst<io fazendo dís
do "os que, sob disfarce, estão breaviso contra "os que estão Iarçarlameut e a defesa do na

continuando no estrangeiro a I esperando e trabalhando 120m rional-srx-lal ísmo com a tática
obra elo Dr. Goebbels". O bO-, a máxima imprudência para

I ., contra o comunismo e a plu
letim citou aqueles notórios provocar uma outra cOllflagra- tocracia ".

--------------------------_
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AVISO
A firma proprietária d' A MDDELAR, comunica
à sua distinta freguesia, que. no intuito de man

ter um contacto diréto e rapido CO.n1 produtores e

importadores dos artigos do seu ramo, tão logo as

novidades sejam lançadas à venda, possibilitando,
também pelo afastamento de intermediérios.:« sua

aquisição e posterior venda em seu '_/Stabeleci
menta pelo mínimo passiveI de p rec as , decidiu
instalar um escritório de compras ezn São Paulo
e Rio, a cargo do sócio Sr. [ecqu.;s Schweidson,
o qual não só envidará o melhc 1" da sua longa
prática para esse fim, cemo tarnbern atenderá

prazeirosamente quaisquer encargos do interesse
pessoal da sua velha e estimadíssima freguesia.

I __ ."_:_.m_�-�

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Plorfacõ

polis, à rua Trajano n. 11, avi
"a a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habiltta
los para executar ínstalacões
de Luz e Fôrça em geral, for-
necendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

I -íaltaada. com técnicos profts-
ionais, para consertos de apa
,,;l11os elétricos, enrolamento I

te motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio .

I Outrossim. comunica 1.;'1' recebido pelo aVIa0 da
Panair, de Terca·fe; -a última. um selecionado
sortimento de a.l�éis novidades em Manteaux.
Tailleurs. ppJ,.s. Casacos 3/lt, como tambem

ínúme: os artigos para crianças e
cavalheíres.

Recebemos um hélo tipo de Manteaux de pura
lã forrado à seda, para o preço. a título

de propaganda, de Cr$ 230 DO! !

•
-� .. .....,.. ......��fIIlrtJC�

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

a Ao •

COnClenCla do Povo FrancêsA

Seja o LlDER Da
,MODO

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLftUDlONOR DUTRa I
Rua .Saldanha .MarlnhO 2-A

IFLORI&\NOPOLlS
----�--�----------------

Iii,1--c
.....

o-MP-FI.'I-D�-Ad-.D.A
........

em-�AN�:�:�:�ill"
n'

"1
INrEN1HO!� E TRANSPORTES

CHra& do balanço de 111411:

Capital e reser-vas Cr' 74.617.0:55,30
Respo-tsabílldadea ...............................• Cr$ 8.978.401.755,97
Receita _................. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . L'r' 84.616.216.90
Ativo , _ . . . . . . . • .. Cr$ 129.920.006,90
Sinistros pagos nQS ültímos 10 IUlO' ,............... Cr$ 86.629.898,90
ResponsabilidJ&dea ', _... ..•.. Crt 7!1.736.Wl.llOO,20

Âg�nciu e lJUD-qfn.clAlI em todo o ten1t6r1o uelonal. - 1luCW"Rl 11()

OM$J,At Rt!jfUlll.dores de rovar1.rta nu J,>rtnc1paa c1aadae da 1uJlé1ca. Ilurope
o Africa.

AGENTE !lM FLORIANÓPOLIS
C .-\ M P O s L O B O .li: C I A. - Rua Felipe Bcbmtdt, a. n
Cllixa Posta! 14. 1. - Telefone 1.981 - End. Telep-. -ALIANCA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA TUBARÃO. ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

�..,.__..,......_w_w.,.",,__..-_.__....__.........._........ '" .. .u. ......... ,.[
...............................................--a

ATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

fARIVIACIA ESPERANÇA
A SUA FAJtMACIA

Itl3 Cl?llJellaelro Mafra, 4 • 5 - FONE 1.542 '

btrl,1 I d.lDkfI.

8(OS.a.
SO.t\ I�PELL]

CasemirasSedas,

CASA $
ORLANDO

e
.

Lãs .
'

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg,: «�carpelli» _a· Florianópolis

.._,
I

..lUl

e • y,
'9 .l�

�os
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,. CONTA CORRENTE POPULAR

,

Juro! 51/2 a. a, - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

BaRCO do Distrito Federal S. A.
9
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\Vida Social o santo do dia' O ESTADO Esportivo
S Pio I', Pap e Mártir Instruções para a corrida de

S. Pio l ' foi eleito Papa em 140. de revesamen to "14 de iulho"
E êle o décimo ou o nono Sumo

Pontífice. conforme' se faz entrar A) ORGANIZAÇÃO DA PROVA:

na contagem a S. Pedro. Admite· 1) Características:
se hoje, como ano de sua morte.' A prova será disputada soh a

o de 154. De t&da a sua vida e forma de corrida de re"csalllento

atividade como chefe da Igreja se- ele lO x 1.000 melros; percurso dcn

be-se somente que. durante seu tro do perimetro u rban o da cidade.

pontificado. o irmão do Papa. Her- llinerúrio: em volta da Praça 15,

mas escreveu o célebre livro «O 2) Concurrentes:
Pastor». A Igreja celebra a me- !40 Batalhão de Caçadores; 7[1

mória do Papa.M6rtir no dia 11 B. I. A. C.; Tiro de Guerra n. ,,[0;

de julho. Fôrça Policial do Estado e Base

Aérea de Florianópolis.
Só poderão tomar parte na pro

va, cabos, soldados e atiradores in

corporados ou matriculados no cor

rente ano de instrução. Cada cor

poraç áo apresentará uma cqu ipe
eonstituida de lO atlétas cf'cl i vus e·

Assinala a data de hoje o ani

versári41 natalício do nosso cori

terrâneo dr. Afonso D' Escragnolle
Taunay, membro da Academia
Paulista de Letras. Historiador com

petente, é o ilustra aniversariante
figura destacada nos meioa inte

I ectuais do país.

L-__-------------------------------------1
•

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 10.000.000,00

Trajano, 23 • FlorianópolisRua

, DIlM;;-RÃül- I\
confirmam

NOIVADOS \
1.. --------

O sr. 'Raul Ferrari ajustou núp- I

L_------------------.---.-------....
cios com a srita. Dilma Regia. fi-I' lha do sr . Manoel G. Regis.

•

Os incêndios flaJanteu \
�

Procedente de Porto Alegre, em
I

nestes J anos trânsito para a Capital da Repú- I
blica. estcí entre nós o dr, Ernani I
Corrêia. engenheiro e professor do I
Instituto de Belas·Artes do Rio

Grande do Sul. i
S.s .. que também é membro do

Conselho de Engenharia e Arqui-,
tetura a. 8' Região. esteve ontem I

em n088a redação, demorando-se
em agradável paleiltra.

•

Nova York - N. T. - Certo

icróbio q\.� vive nos sedímen

s petrolíferos do mar, e que

capaz de transformar a ma

ria org'ânica em hidro-car-

...mretos semelhantes ao petró
, J, vJ{o for�ecer A

aos quí�icos
�. _ jlla. nova pIsta sobre a ongem

lo petróleo e localização de no

�os lençois inexplorados. Nos

aboratórios especializadas na

pesquisa dos fenômenos rela

�ionados com esse líquido pre
�ioso, surg�u o primero indício

aa poss�bilidade da ação mi

hobiana nos organismos ma

inhos há, milhões de anos,

ara a formação das imensas

uantidades de petróleo, que
azem nas estranhas da terra.

o último dia das reumoes

nuais da Sociedade Estaduni
ense de Bacteriologia, o dr.

laude E. ZoBell. da Universi
ade da Califórnia, em discur

so então proferido, declarou

que as experiências realizadas
om o micróbio conhecido pelo
otC'e de desulfovibrio, tinham
indo dar novas e brilhante f

perspectivas aos homens que
andam explorando a terra em

busca de petróleo. Faz sabe�'

que as provas por êle próprio
reiüizadas no seu laboratório
sôbre o referido micróbrio, J(e
velaram a possibilidade de se

determinar as jazidas subter

râneas de petróleo pela presen
ça dêsse micreorganismo nOS

sedimentos da superfície. A

capacidade que o "micróbio dr

petróleo" tem de desdobrar os

hidro-carburetos de molécula

peS:illla, como a parafina, e

con�rtê-Ios em hidro-c!'arbure
tos de molécula leve, indica a

possibilidade de vir a triturar

molécula do petróleo crú por
meio da .ação de micróbios, li
bertando o petróleo que hoje
Be encontra na terra em outra

forma que não a líquida. O dr.

ZoBell atualmente trabalha

com outros homens de ciência

num plano experimental cus

teado pelo Instituto do Petró

leo dos Estados Unidos. o qual,
por sua vez, é mantido Delrcl

maioria das nrincipais compa

nhias petrolíferas dos Estados·

"idOS•

Ângelo Ferrari e

Erddia Ferrari
PClrticipam aos parenteg e

pOISoas ami\Jas o contrato de

calamento de .eu filho Raul,

com a aenhorita Dilma R.

Regis.
Joaçabo. 1-6-945.

orrqnta
�

i, \rr.taCla,
.

f" FriccioneVapoRub no
, pescoço e cubra com

flanela quente. Atúa
como uma cataplasma,
enquanto os vapores
que se respiram desin
flamam logo as mem

�..... branas irritadas.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

xístírá micróhio
petróleo?

9'

Primeira missa em
português

·0 Jornal", de domingo,
dia 8. chegado por avião.

diz:
«Com a excomunhão de d.

Carlos. bilpo de Mauro. pe

la Papo, tomou grande in

cremento o movimento que

o atual bispo do Rio de Ja
neiro iniciou para organiza
çãl) da Igreja Católica Bra

sileira. Já hoje .erá celebro
da por d. Carlos a primeira
missa em pOI'tUgUêl. em u

ma capela à rua do COUtCD.

54. na Penha, onde I) bispo
vem realizando uma obra de

assistência. De São Paulo, o

fundador da Igreja Nacienal
recebeu variai adesões. incluo
sive de d. Ferraz. que será

doravante bispo de São Pau-

lo. A Igreja Católica Brasi-

leira, que dentro de alguns
dias ordenará o seu primei-
ro padre. o Ir. Floriano Pi

nheiro Alvel, realizará bre-

Dia 13 do corrente, às 7 horas, vemente nesta capital um

na igreja de São Francisco. a fa-. grande congreaSO de fiéi•. no

104595.400,00. Nada menos de
I míli? Laurindo �oaé de So,,:sa ma�-I qual será escolhido o seu

2.0CJl c;ini.stros v('rificara,m-se dara celebrar rn iaso t:or lnten:;ao, Patriarca e aprovado oRe·

�=��: ;��a;�u�:s ����a;, ���v��
da alma de GUi:ermina Sousa· \ _g��::n::::::;�'...-_---","---.---
Também dia 13, às, 7.30 horas;

V I- d')l'pcisando quantos fo"arn mo-
no altar do S S Coração de le- a losa carga e

ivados pela in1previdência, SÚII, da catedral metropolitana. I

por circunstâncias ocasionais será .reza�a m�s�a pela pa�.agem mercuFrI·o
ou por crinlÍnos.a deliberação. do 1 aniverSarIO de faleCImento

de d. Elisa La �osa Leonetti. \ Portsmouth (]\'3W Hampshi-

A h- d' 12' • h re), 10 - Um porta-voz da ma-

man a. la ,as o oras, na .

1 d I f
.

d
Capela da Irmandade do Senhor rm la ec arou que 01 ,e�co-
lesús dos Passos. a família Abra- berta uma carga de mercuI'lO e

ham mandará rezar missa de 30' outros materiais valiosos no

dia. em i�tenção da alma de seu valor de cinco milhões de dó-
chefe. 10(10 Abraham. I

\ lares, secretamente oaulta num

Brinde
I submarino capturado e que

Da ATALAIA. organização que' a:par::,ntemente procurava fu

se encarrega com pre.teza da so- gir para o Japão.
lução de qualquer assunto. tanto'

na capital gaucha como no inte- Vende se
rior daquele Estado vizinho. re· I

-

cebemos artístico brinde, que, pe-\ Uma completà insta loção meco·

nhorados. agradecemos. I nica .máquinai·, para .erviços de

I padaria. inclusive um motor de 10

A d
-

t
I H.P. Tudo em ótimo estado de

gra eClmen O conserv�ção. Negócio _urgente. In·
formaçoell nesta redaçao.

Venho. pelo presente, externar· 10v· 6

meus profundos agradecimentos ao \ --.w" .. ....- --- - "-.._Ai - .-. "'"

ilustre facultativo dr. Ant&nio S d fMoniz de Aragão, pelo carinho e e a rancesa
dedicação com que tratou minha, . -

. ,

�."'_�u".,-.,. _- ,..-__.. ""_,.._""'___.__
� prezada irmã, Florisbela Rosa, I .Llao, 10 (SFI) - A lndus�

U b'
quando esta se achava internada tna de seda fra\nlcesa podera

m que ra-mar no pavilhão «Josefina Boiteux», satisfazer as encomendas bri-

de.sta cidade. \ tânicas antes do fim deste ano

de b"rra"ka FpoUs. 2a de junho de 1945, .

'

•
.

" U MARIA ROSA ZANETTI I segundo declarar3Jm os pentos
3' v.. 1 de'3ignados para estudar o as

____________ 'sunto na conferência dos tece-

o PRECEITO DO DIA lões de seda, l'�unida !lest�" ci

MÃOS E DOENÇAS DOS OLHOS i elade. Esta cOllferência lançou
A m�cosa. que p,rotege o g�fllbo veen:lent€' apêlo ao <Yovêrno pa-

oculal' e mUlto sen.lVel e. por 1I1S0,!
,

• •

b
,

propícia àl infecções. Levar aos
I a que lI1terfeJ'lsse en1 benefl-

olhos as mãos. que a todo o mo-' cio da indústria.
mento entram em contacto com

I
'_.............-. ........... ... ._- -_,._-..-_..............-.N

impurezas e micróbios, é dar en- Umpregada para,;;ejo ao aparecimento de infecções.: n
Não esfregue 011 olhos; e, quando E

-

t
·

tor pre�iso toccí-l?s, faça-o com o. scrl O fiO
lenço hmpo, eVItando o contacto 1

das mãos SNES. \
Precisa se de uma senhorita,

com conhecimentos de datilo·

•
. grafía. Cartas do proprio punho,
I com indicação de idade. arde

nado pr�tendido e endereço,
para A. B. & C" Redação do

«O Estado»; 3v-3

Manoel Ci. Regis e

Smyrna R. Regis
Participam aos parentes e

pesaôos amigas o contrato de

calamento de sue filha Dil-

ma, com o er.

Raul Ferrari.
Estreito. 1-6-M5

Londres, 10 (U. P.) - O vi

c:e-rei da índia declarou ao

chefe da Liga Muçulmana, sr .

Jina, que não eederá na ques-
tão da escolha dos membros Judeus holandeses
para o Consêlho Executivo do

.

projetado govêrno indiano. I Haia, 10 (SHI) - Círculos

Lord Wavell não quer obrigar-' oficiais de Amsterdam infor

se a só aceitar membros mu- mam que de quatrocentos a

çulmanos pertencentes à Liga,
I 9.uinhentos judeus, q�e foram

conforme pretende Jina; mas mternados no c0l!hecldo _cam
promete que consultará os po de concentra�ao alemao de

chefes indianos a respeito da Westerbor, estarao de volt� aos

escolha final. I seus lares, na Holanda oClden-

I tal, em futuro próximo. Devi-

Camisas, Gravatas, Piiames. do à melhor situação agora

Meiasdal melhores. pelos me· : reinant�, é possível presente
oores preços s6 na CASA MIS mente o regresso daquele gru
CILANEA - 'RuoC, Mafra, 9 po de judeus.

Falem anol!! bojfll
os sra. Oscar Trompowcky. Júlio
ange e Eduardo Pio da Luz;
08 sras. Bletrn Vieira de Olivei
a e Sidonia Melo, eap&.a do ar.

Luiz Melo;
as sritas Edla Mance1os, Vanda I

Iconomus e Nadir Nice Botelho; I
Q menl.na Maria Elisabeth Sa

Iurn , filha do sr. Antônio Salum;

\o menino Sinval, filho do sr. A-
I gostinho Silva.

•

MISSAS

;) reservas.

3) Prêmios:
Taça "11 de Julho" à cnidade ou

Corporação \'eneedora.
.J.) lnscricões:
As inscriç;-)es deverão dar entra

da a 0ste B. C. até dia 12 do mês

cm curso; a relação dos elelllentos
lnscritos deve obedecer ao iunlê!o
cm anexo.
5) Percurso:

\ Ser
á !'orneei<lo aos Oficiais encaro

Il'e�ados das equipes, oportuna
mcn te,
B) EXECUCÃO DA CORRIDA:
1) C'oncent':acão para () início

da prova:
-

Dia - 1.J. de Julho.
llora - 15 horas.
Local - EI1I frente a Catedral.
2) Obrigações dos encarregados

das equ i p es :

a) Apresentar sua equipe aos

diretores da prova, no loca I e na

hora designados.
b ) Todos os atlétas deverüo ter

o número correspondeutc de seu

lugur na equipe, colocado um nas

costas c outro no peito, ambos em

prelo, sôhrc fundo branco.
c) As substituições devem ser

feitas antes da nprcscntação de que
trata a letra a, acima.

d ) l nstruir os concurrentes ;:6-
brc a organização da prova, lem

brando-lhes as normas reguh�ll1en
tares sóbre a disciplina e lealdade
que dC"l'l1l ser observadas duran te

:1 execução da mesma.

e) Termin erla a corrida, al'I'('
sentar novamente a equipe aos di
r-etor-es du Prova, no mesmo local
da letra a.

3) Concentracão final:
li) Hellnião <fas equipes C0I1C'l1r-

I'enles }lor ordem elc ela.ssifienção.
b) Proc[amaçüo do resul tado.

c) Dl'�file perante as autorida
des.
Observações: Os fiscais serão l'S

,"ulados antes da corriela.

Urna divuh:�ação estatísti('�,
feita pelo InstitutO Brasileiro

.

de Geografia e Estatí�ti<:;a, no

último número de seu boletim

.rtmcstral, revela que, no pe

ríodo de três anos, de 1940 a

L942, os incêndios ocorririos 110

Brasil, em bems protegidos por

,egeu'os, destruiram uma ri

queza caloulada em Cr$ .....

Lolndres, 10 (U. P.) Ou-

tro segl'édo de invasão foi

dado a conhecer hoje por
"Sir" Georges Deharrel, pre-

3ident€ da "Dunlop Rubber

C:;ompany". Trata-se de um

quebra-mar de borracha, de 60

metros de comprimento por

7, m. e de altura, destinado a

quebrar as onelas. Falando p01

ocasião da abertura de uma

exposlçao da Dunlo1p, "Sir"

Deharrell revelou a existência

daquele quelJ:,a-mal', qUé foi

por êle qualificado como "a

maior peça interiça inflexivel

já fabrica-o..a C0111 borracha".

:No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
..............-,.. ,.. ..�éÕNTRIBUA

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

para a Caixa de Esmolas aos Indi·

�entes de Florianópolis.

Aos Amigos do Clube
12 de Agosto

Solicito a todos quantos possuem

quai.quer fotografias que digam
reipeito às atividades do ·Clube
12 de Agosto», a inestimável fine
za e o especial obséquio de a.

doaram ou cederem. a título de

empréltirno, à direção do referidc
clul!le. que doa masmas neclIBsita

para fins de. documenta,ção.
Florianópolis. 6-7-45.

Manuel Ferreira .de Melo
l"S cretcírio.

FRACOS.
ANtMlCOS

TOMEM

Vinho Crelsltai
"sn.VEIRA"

Gr.nd. Tónico

8 eterno caso
da India

Bungalow
Vende se o da rua Quintino

Bocaiuvl:I. 622, Estreito, que

dispõe de todo conforto. 3

quartos, banheiro, pias, bôa

àgua. Tratar no local.

Vem a Buenos Aires
Washington, 11 (U. P.)

O embaixador lbana Garcia,
da Argentina, teve hoje uma

longa conferência com o sr.

Grew, no Departamento de Es

tado. Ao deixar o edifício, o di

?lomata argentino declarou

lue "foi chamado ao Departa
mento de Estado, para passar
em revista questões que inte

ressam ambos os governos, ten
do reafirmado a decisão da

Argentina de colaborar plena
mente com os Estados Unidos".
O sr. lbarra declinou de en

trar em detalhes do que foi dis

cutido, disse entretanto, que
"um dos vários pontos abor
dados fôra o tratamento dis··

pensado pel ogovêrno argenti
no aos jornalistas norte-ameri
canos em Bu,enos Aires", e

acrescentou "não ter recebido

instruções de seu govêrno so

bre essa questão dos jornalis
tas". Em seguida, lhana anun

ciou sua próxima viagem a

Buenos Aires, talvez no dia 15

do corrente "para informal' o

govêrno FaneI sôbre a confe

rência de São Francisço".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

A TOD�

o ESTADO- Quarta feira, 11 di. julho d. "945

Indicador MédiCOI:��elt��sservarLondres, 10 (E. N. S.) - Os
tI'......- ..- ......._,.••_-....-_-_-_•."..__- ..-_....._._........_......_........_......._._._._....._._._._....._••- .._.'" cientistas do Reino Unido aca-

bam de aperfeiçoar um novo

e simples processo de preserva
ção que contribuirá para fazer
cessar os efeitos, da supera
bundancia ou da escassez de

generos alimentícios. Ao mes

no tempo, esse processo servi-
.á para que as frutas, a carne

JU ·0 pejxe conservem todo o
Bo.plta

seu sabor e o seu valor nutriti-
vo meses ou mesmo anos de

i.U-t pois de armazenados. O pro-
cesso em fóco é posto em prá
tica de acôrdo com os princi
pias da congelação rápida. Os

�eneros alimentícios são sub-
metidos a 'uma temperatura
muito baixa. Em torno deles
"erma-se uma delgada lamina
de gelo, quer se trate de um

»edaco (lp carne, de um sal
'não. de uma haste de aspargo
»u de um morango, para citar
alguns exemplos ao acaso. Es-.
sa camada de gelo envolve
hermeticamente o alimento
nreservando-o de qualquer oxi-
dacão. Estes resultados foram '- • -1
alcançados após vanas expe-

��ê��ia;e���;::�asd�ol�e�d���� Visite, sem compromissos, a I P'reaI8nce'sOaricoltufa.,.na Escócia, e tiveram em vista
a periódica superabundancia LIVRARIA ROSA p' 10 (S F I)

\

de arenques. Desta maneira,

I
cia_�;I� criação de' um cen

milhares de arenques rejeita- Rua Deodoro, 33
..

de experimentação agríc:dos como excesso inaproveitá- Procura-se melhorar a proI f I ·d·t Ftor ianópolis Ive oram envo VI os na ci a- ção da carne, do leite, ovos
da camada de gelo. Meses de- Livros novos e usados, lã. Trata-se de realizar
pois, retiradas os envolucros, r em diversos idiomas. França o que a Jlnglaterra
rnnservavam todo o seu sabor

I
fez nos laboratórios de C

e davam a impressão de que A tende encomendas de
bridge e Reading, onde tra

acabavam de ser pescados. obras editadas no Brasil
lham atualmente técni.

----.._.-........_--•."..,... ..........-............... I ou no estrangeiro. franceses. Por iniciativa do
Si h

�,.- '.�

I Novidades todas as Chevalier, professor do Mus I

;iir 1J.ÁP.flhV semanas �����l�� ��el�;o�� ���Oi.
�

,.

r=�lii.... /! do Instituto Pasteur, func161 '"rUI"" : �----------..a-It-=

I
narão laboratórios em tôda I

n CONTR�R1Pt. Prefira ama parte de se. Fra?ça. f") novo centro .�""
.

�

�gi:S�����E�A 1 trôco em "Selos Pró Doente cara ao a:perfeiçoament(\�
�g��;:����� I Pobre do Hospital de Carld.-I co da .agr�cultura e reno�, .�,

I de". e estará contribuindo pari I o.rgal1lzaçao da produçao
que êle tome mais um poueo' gado.

��.I de leite, tenha melhores medi- No bar e no 1&1'
eamentos, mais confôrto B() J{ N O r
letto de sofrimento, ete, etc... não deTe falt-.r

.

(Campaha de Humanidade ') J
do Hospital de -Caridade). 6oarda-toupa

Vende-se um, grande, •• ru
Se ldanha Marinho, 26 A, ne

ta
.

capital. 7v

Ainda por aeses I
Raia, 10 (SRI) - Infor-

'

mam de Arnhem que num am

plo estudo que acaba de ser

realizado, a rica região de fru-
tas e hortaliças, situada entre

1
1 _

OS rios Reno e Waal, chamada I

de Betuwe, não poderá recupe-I DOENÇAS NERVOSA� .

DR A SANTAELlA rar sua antiga fertilidade ain-I <;om os progressos da medicina,
• da por muitos meses Betuwe hOJe, as doenças ner!,osas, quando

. '. .

. tratadas em tempo, sao males per-
(DIplomado pela Faculdade NaclOnal de MedICIna da I converteu-se numa zona de feitamente remediáveis. O curandei-

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Servico Na- renhidos combates, no outono l'ismo, fruto da ignorância, só pode
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi- passado, sendo minada e inun- Pl'.ejudica.r os. indivíduos afet.ados de

sericórdia e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten- dada pelos alemães os quais t�IS enfermulades. O Se�Vlço. N!'-
,
•.. . . 'clonai de DOé_ças mentaIs dlspoe

te do sanatono RIO de JaneIro na CapItal Federal. lhe acarretaram vastas des- i de um Ambulatório, que atende gra-

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS truiçõ�s. Em conseqüên�a dis-' tt!itamente os doentes nervosos in-

_ Con5ultório: Edifício Amélia Ne to so, regIstraram-se grandes per-
. ?Igentes, na R�� peodoro 22, das 9

_ Rua Felip€ Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas das d� colheitas. e gado, :pelo 1
as 11 horas, dIanamente.

Residência: Rua AlvaFo de Carvalho nO 18 - Florianópolis. que nao se acredIta que a cIcta-1
de venha em breve a produzir! SRS DENTISTASsuficientemente para reduzir; •

as terríveis necessidades ali-I Executo qualquer tipo de
mentares q�e flagelam a

RO-/ dentaduras, pontes em

landa.

louro
ou palacriJ. Cons�rto•

dentaduras em 2 horas

Cha·cara Vende-se uma com

50.000 mts2, ten- I apenas.

do casa de morada e engenho.

'I
CONSTANTINO SERRATINE

Isita em It<Jguassú 'fratar com Rua Duarte Schutel 11

A. L Alves, à rua Deodoro, 35. ____

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. d. llea.1clna da UntTer.ldad. 110 BruU)

a-lIlterDo do Sel"f'l9Q <t. Cl.Jm.1ca MMica do Professor On'aldo OllTe1ra, méd.1co 00
Departamento de ••dde

UJ.dlI(ICA IUIlDIUA - .0IMt!... bttena... de adtiro. • ert..ÇIIa. CON8ULTORJO
• KJII8W&.NUJA.: S.. "el1pe I1IchmJdt .. 18 - TeL 8U. CON8ULTAS __ D... 18 .. III

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
o.. 8orTlço. ti. Clínica Infantil da Assistência Municipal e

d. Caridade

OO�8UL���J��a���AM�td���A���IOE8.���!2�, lo..
Con.ulta. da. 2 à. 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78�

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SUUle do Centro de Saüde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
&MBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA· VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSUVfAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 48
�.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-elrúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 à.a 18 horas.
RESmENCIA - Conselheiro'Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GERHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
rBTHAMA (HAMÓNIA) - Santa Catarina

DR. POLYDORO S. THIAGO
Clínica Médica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
fins e demais órgãos internos, de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
CONSULTA�. DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Ma,nual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHEr'E DOS SERVIÇO!': DE TTSIOLom A DO CENTRO DE SAÚDE E no

HOSPITAL "NERll:U RAMOS".
Cura0 de aperfetçoamen tn no Hospital São Luiz Gonzaga de São Paulo _ F.x-e.�t!l
rtArlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo' - Ex·médlco Interno do

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
CLINICA GERAL - DIj\GNóRTWO PRECOCE )1; TRATA�mNTO ERPilnJAJ,IZ.4DO

DAS 1I0JlNCAS 119- APARtllJ,DO RESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

VONSULTAS: DiAriamente. das 3 às 6 horas. CON"SULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18RESID!l:NCIA: Rua Esteves Jún.lor. 135 - 'l'eI. 742.
.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cuno 4e AtMH'felooamento e Longa PrAtica no Rio � Janeiro
tJOltllUllI'A11 - Pela m..bA: .1aJ1am_t. �.. 10,30à.I2 h•. à tarde excepto ao'
_"4oe.... 14 ás 16 laOl'ae - CON8UL'('ORIO: B.. .Joio "bUo .. T. IIOltra•• -

_: 1."1 - &eeldbm.: 8.. PrwI4_te eo.U1IlIo, "lo

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA . MOI.f!:STIAS Di) SIi:NHORAIl - PAR'('()!'l

Formado pela Faculdade de MedicLna da Universidade de São Paulo. onde foi
A8llleten�e por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Al1plo Correia Neto.
Cirurgia do estômago e TIas oílíares, Intestinos delgado e grosso, t.tr6Ide. rins,

prÓlltata. bexloga. ütero, ovãríos e trompas. Var'ícoceíe, hídrocele, varizes " hérnia.
CONSULTAS:

eu 2 la II IlGrBS, 1 Rua JilIellpe Schmidt. 21 (altos da CIl88 Paraíso) . Te!. 1.1198.
RESU>&NCU.: RUI! Esíevea JllnIor. 179; Te!. 117M

DR. A R A U J O'
As8llltente do Prof. San.on. do Rio de J'llJIelro

ESPECIALISTA
Doenças e eperações CIOS OLHOS, OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO. do LÁBIO LEPORINO (Iábío e céu
da bõca fendidos de nascença)

IlIlOtagose<>pIa, traquê<J8_pIB. broncoscopia para retirada de corpos estran nos. etc

CONSU!tl'A8: das 10 às 12 e dali U àlI 18 bar....

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

OR. ANTÔNIO MONIZ

DE ARAGAO

d'AvllaDr. Newton
Operaçõ.el -- Via. Urinaria. -- Doen
ça. da. int••tino., réta e anua

-- Hemorroida.. Tratamento da
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

COnllult: Vitor Meirel.. , 28.
Atende diariamente àlI 11.30 h•. e.

� torde, dOI 16í:M. em diante
R..ld I Vida RamOll, 68.

Fana 1087

,.....rrrta • oPIo....... cu.t.. o c.Jlr1o!r�
c. toras. f'art4M • A-1M Ce_....

CONSULTÓRIO: R. Joõo Pinto 7 Dió'
-tamente da 11 la 17 horu. RUlD.."'·

-

I 41',. cÂr'l�Atatt

CREDIARIA PARA
Rua Felipe Scbmidt. 38 Fône 1595 - FleriaRa"

aproveitem a Oportunidade
Atfmçio ! Ulllitll atençã8 !
POTO de Eloríanôpolls !
A "CREDIÁRIA PARA TODOS" esta"el�.clàa 'I

Felipe Schmidt n, 38, esquina JeroBi_o Coelho, atendende\
efeitos da crise ocasionada pela granlle alta que Tem. tl�
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - ]j
'1'0 AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até 411,
31 de Julho p. T. fazer uma grande bonífleaeão em seus pll
afim de benefícíar AO distíato pOTO d. Florianópolis.

A todos que Interessar, freg'lIe-zes ou não, flueh'am �
compromisso fAzer lI»UI. visita á CREnU.IUA PARA. TO�

SOUZA

�----.----_--------,-----------------------------------

Estabelecimento Gráfico
DE

NICANOR
Trabalho. Comerciai.
Irnpreaado a cêr••

Ccrnpoaíçdc de livrai e

Jornai. I
Tá.e. e Memorai.

Doublé. e tricromia.
Revi.:a. - Avul.o. - Cailta.

E.tojo.. etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes na. 10 ••• Florianópolis ••• Santa Catarin

SÓ SE USA

MACHADO I CIA•

Confecções
de

Gravá'as AgiDcia. e Repre.entaçõe. em Ge.,
MatrLz: FIOl'ian6poU.
Rua João Pinto. n. S
Coisa Poatal. 37
Filial: Cr..ciúma

Rua Floriano Peisoto, ./n (Edil \
Pr6prio).- Telegrarna.: ·PRIMUS·
A.gente. DO. principal. Q\unielpi

do E.tado 1'7/

•

Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLIS

Ir. Artar Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d'e Adulto.
Doença. da. criançaa

Laboratório de Ancili.e.
cl!:nica•.

Con.ult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Cala Pa
rai.o], da. 10 30 á. 12 e lia.

15 à. 18 h•.
Re.idincia: rua Vuc. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual}

Até CR$lOO,UO
Preei.a·.e alugar urna ccno, não

muito di.tante cio Celegio CoTação
de Je.Ú•. Pagam- •• até CR$ 360,
meneai•• adeOl'\tadcul\ente: :DãO-1M
referinciea.. Informaçõ•• nutCl R.
daçéio.

Fabricante e distribuidores das afamados con

fecções. uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortlmento de casemiras, riscados.· brins
bons e baratos, algodões, mOl'ins ta avi�mentos
paro alfait:1tes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Laje!!,
melhore. fábricas. A Casa

•

A CAPITALft chama a atenção doa
visito antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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esta causando sensaçao a Iín- siderado como ündependente da talecer Franco e ate incent.> �
. �.

guagem que os boletins nor- polítioa. O fato, porém. é que var o mal totalitário que o bo-.

I;:::
� �

mais de notícias das embaíxa-

ê12S. parucern d�s?o.nhecer q�le letim. da embaixada 'lllOrt?-I. � .

\S>. �
das da Inglaterra e Estados no Estado total itário essa 11s- americana verbera e os que o ;;-n'TO- p-nT-Olo'rlcncUnidos em Madri estão agora unção É' tmpcssível. Fazer ne- boletim qualificou de "profe-I Nn no H .... W HoJ

usmdo, em contradição C0111 a gócios com a Espanha de Fran- tas do cáos", pela sua fideli-I
".p'lciênC'ia" demonstrada au- co, colocar na Espanha en-

(.laoe
à causa do fascismo der-III

Dr. H. G.· S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
t f 1 R R d Farm. L. da Costa AvilatIgamen e para com os a an- comendas da U. N. . . A e rota o.

gistas. Antigamente, até al-
_

-.
Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,

guns canil ecidos falangistas li- I Exame de urina, Exame para verificação da gravi
nham acosso às referidas e111- T ENH A J U fi Z O' dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
baíxadas. Agora; os jornalistas ,

. I doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
suspeitos de idéias falangistas Exame de secreções.

.

são violeutamente atacados, �utovaccinas e transfusão de sangue.
No entanto, essa maneira de
tratar, multo embora consic1e-

! .

rada como perfeitamente jU3-
tificada pelos fatos, causa ES

pécie. mos.trando a linha pou
co clara da política da Grã
Bretanha e dos Estadcs-Un l
dos para cora a Espanha. "Po
lítica de contradições" -. (li z
se. E recorda .. se que. por exern
plo, os que agora o boletim
uorte-arnertcano denuncia são
os mesmos que dirigem a co

nuhecida agência de notícias
.

falangista "E. F. E.", a qual, I

há poucos meses, assinou um 'Iacôrrlo com urna agência 11'.)

ticiosa norte-americana para a

intercâmbio de informações.
Não há dúvida de que, p ra

certos in teresses norte-amert ..

canos e também britânicos, o

,.

O IN

��
LHE RECOMENDA

Motores a óleo
'\ Londres, 10 (E. N. S.)

Uma conhecida firma de Col

chester, manufatureira de mo

tores de alta velocidade ali
mentados a óleo. acaba de es

tabelecer uma poderosa e bem

equipada organização exporta
dora. A nova organização terá
.relações estreitas com um dos
mais famosos grupos de enge
nheiros do Reino Unido. A em

preza em fóco desde 1939 vi
nha atuando exclusivamente
no campo da indústria de

guerra tendo produzido, entre
outras coisas, mais de metade
dos motores utilizados pelos
submarinos da Royal Navy,
pem como para uma grande
parte das lanchões de desem

barque empregados nas opera
ções anfibias. Antes da guerra,
a firma em questão especiali
zouse em váJrios produtos, in
clusive caldeiras e aperelhos
químicos, cerca de &0 por cento
dos quais se destinaram ao

estrangeiro.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

I SERViDORA I
[a medor organizaçã.o no

ainero n••ta capita�J

Rua João Pinto, 4.

.
FODe 775.

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

Florianópolis

-

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

Press Intorrnatíon Service, Stettinius, secretário de E�-
exclusivo para esta folha). tado americano, solicitou de-

, . missão de seu cargo. Ao mesmo

Encerro_u-se a. Conferenc!a tempo, o presidente 'I'ruman

d�s �açoes ,U:�lldas, err: Sao. anunciou que o sr. Stettiníus
Flan?I�C? A uIt�ma esper�n_ça I será nomeado representantetotalitária se vai, com o êxito

I dos Estados Unidos no Conse ..

do conclave, no qual se estabe-Ilho de Segurança de "As Na

l:cera,�. as bases _para o �utu-I ções Unidas", o novo organís-
10 .olgamsmo internacional

mo internacional.
d�stmado a manter <l: harmO-j Em Simla, India, se iniciou

m� �ntre o,s povos llvr�s. O
a conferência entre o vice-rei

Brasil, o l\;lexIco e ? Chile

fO-lwawell e os líderes do Partido
ram. os paises americanos es- do Congresso e da Liga Muçul
colhl.do� para, fazer ,��rte da

I mana, visando resolver o pro
Coml�sao Pr eparatóría ,de i blema indú. Os primeiros dias
Londres, .que funcionará a�e o

I
de conversações foram auspi

e�ta?eleCIme�to da organiza- ciosos. A Liga e o Partido pro
çao internacional,

curam entrar em acôrdo den-

o �nqyanto a� democr�cias se

I tro de um espírito de h�rmo
orga�lzam para manter _a p�z nia, para que sejam delimita
futura no mundo, o Japao, úl- das as atribuicões de cada uma

t�mo re�u�o do Eixo, J?�rde sé- dessas organízacões.nas posiçoes no Pacífico, co- .0

a Ilha de Okinawa, cuja impor
tância o próprio Micado enca

receu, quando ainda lhe resta ..

va alguma esperança de con

servar em seu poder aquela
base decisiva para o prossegui
menta da guerra. Mas não só

IOkinawa. Tóquio se alarma

t: as sucessivas derrotas

ja-jponesas. A invasão da ilha de
Kume se aproxima, ao passo
que, em Luçon, as fôrças nipô
nicas se encontram encerradas
em três bolsões.

O caso franco-síria-libanês
continúa, com incidentes veri
ficados em Alepo. Tropas gau-
lezas se concentram em Keseb, (NSTlTUTO
na previsão de choques arma

dos com os árabes.
O Grande Trio - Churchill,

Stalin e Truman - reunir-se-á
brevemente, afim de estudar

rormado pela Un1T�8ida6. de O-obrla
as decisões de São Francisco,
a guerra contra o Japão e nu

merosos problemas relaciona
dos com a paz. Entre êstes, o

dos Dardanelos, com a revii'ão
do Tratado de Montreux, que
regula a passagem por aquele
estreito.
Dentro de alguns dias se

realizarão as eleições parla
mentares na Inglaterra. Os
mais abalisados comentaristas
não podem fazer uma previsão
sôbre quem vencerá, embora
se acredite que a vitória tende
rá para os conservadores. Con

tudo, os socialistas se fortalece
ram e conseguirão, certamente
numerosas cadeiras no Parla
mento. A posição dos liberais
não parece ter progredido mui
to.

Comentário

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Você

está auxiliando o seu pró:dmo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indil!'entes de Florianópolis.
-

semana

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S. José

M.L\TISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

'IDEAL PARA REPOISO
Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN
Com prAtica aoo hOllPla� europeus

Jl1n1ca m6d.1ca em ;rer&]. pediatria, doen

... do Ntema nel'TOBC, ap!ll:l"elho Ii.n!ta
ur�o do homem e da mulher

\Ht.te. TéCJLIco: DR. PAULO TAVAB.S
Cur.a d. Radl010trla CUnlca com o dr.

\lanoe] de Abreu Clunpmario (Uo Pau.

:o�. Espec1al1saáo em HIl'lene • II&dd.

P11bllca. pela Unl,..enlldad<l do Rio d. Ja·

a.iro. - Gabmetcl d. Ralo X - Electra-

:lIir.llo..,-ilfla cl1n1ca - Ketabol.1JoDo bL.

lII.l - 8on�.m Duodenal - G&b1nete
d. tI810terapla - Laboratório d. micro.

oopia • a.n4llH cl1nIca. - Rua remando
"achad.o.•. ron. 1.1H. - rI0I!1an6t)01w-

Procura·se uma casa

de comércio para ins

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

êste jornal.

PULAR PREPARADO

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rildios R. C. A.
Victor. Válvulas e Disco!!.
.Rua Conselheiro Mafra, �

Esta a veI-dade 1

A DIFILIt5 ATACA TODO o ORGANISMO
O Fígado, o BHÇO, o Coração, o Estômago. o�
Pulmões, I:l Pele. Produz Dôres d,e Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Heume.tismo, Cegueira, Queda do C:-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

IO E
como um licôr

_

LIXIR 914 está 8prOVa!0 pelo O NB.P. como
auxrliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
Ft\L.\M CELEBHIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A cenpesíção e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gracavet do ELIXIR -914. r .. -

que o tenho empregado, em comeudarn-nn como arma de
os casos de índícacao apto- faclJ manejo para o público
prtada {o!fiIls em varlxs (l" no combate á �!fl\i�, qua.í ía
suas mlioHestaçõel') Oli! r esul- 'de que Irequentem-nte a
tados têm sido sauetatortos, ',rovelto no Ambulatorto ,18
pois são rapldos e duraveís. Mate' nídade de Santa �Il.ria

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Pessu.
-MM"

Ag.radecimento
•

e missa
Laurindo José de Souao. espôao filhos e demais parentes, nín

da consternados com o falecimento tie sua ídola
trada filha e irmã Guilhermina Sou2.a. vem. por
meio dêste, externar os seus agradecimentos ao

ilustre facultavivo IIr. dr Mário Ramos Wendhau
sen digno diretor do Hospital "Nerêu Romos" e

aos demais médicos daquele estabelecimento, pe I o modo carinhose
com que a trataram. empregando t c dos os seus esforçai pala salvá-la.
às devotadas Irmos daquele modelar estabelecimento pelos desvelos
com que cuidaram da sua inesquecivel filha e irmã durante a enfer
midade. ao seu' grande amigo ar. Oscar Cardoso que lhe deu sempre
assistência. numa demostraçqo do seu generoso coração aberto ao

Bem. e a quantos os confortaram no doloroso transe e acompanha
ram o seu co iáver à última morada e convidam a t odos para assis
tirem à Missa que. em sufrágio a sua alma. mandarão rezar sexta
feira. 13 do corrente. �II 7 horas; na igreja de São Francisco.

Florianópúlis. 10 de julho de 1945. 3v-2

Convite para
•

misso
Viuva, filhos. gei.\ros. noras e netos de João Abra
ham, profundamente consternados com a peJ:'da de
de seu inesquecivel espôso , pai, lIogro. e avô, con
vidam Ci1 todos os parentes e pessoas amigas para
assistirem à missa de 30' dia que farão realizar

nu Capela da Irmandade do Senhor Jesús dos Passos, Hospital de Ca
ridade, no dia 12. quinta-feira. às 8 hora •. De antemão agradecem a

todos que comparecerem a êSSle ato de piedade cristã.

Elisa la Rosa Leonelli
Missa de 1- aniversário

As famílias Leonetti e Buatim convidam as pessoas de suas

relações para assistirem à missa. que será rezada em sufrágio da
alma de lua querida espôsa mãe e sogra Elisa La Rosa Leonetti,
no diu 13 do corrente. às 730 horas, no altar do S.S. Coração de
Jesús. da catedral mehopolitana, pela passagem do I' aniversário de
seu falecimento. Apresentam antecipadamente agradecimentos aos

que participarem dêSle ato cristão.

Crédilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M.610R CR S 6.250,00

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

_____ 1 .

Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sondalias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇÚS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a I
«Tamancaria Barreiros») JRUA CONSELHEIRO MAFRA, 4l
----------

."

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Duas toneladas de penicilina
UM AVIÃO ESPECIAL DA PANAMERICA WORLD AIRWAYS DECOtOU NO DIA 6, DE MIAMI, TRAZENDO APROXIMADA·

MENTE 2.000 QUILOS DE PENICILINA HESTINADA AO BRASIL E À ARGEN1INA. DESDE QUE O GOVÊRNO NORTE

AMERICANO SUPRIMIU 'AS RESTR[(�õES SôBRE �ESTA DROGA, HÁ MAIS OI! ME NOS DOIS MESES� ÊSTE É O, SE(;UNDO
VôO DEDICADO uNICAMENTE AO TRANSPORTE DE PENICILINA PARA A AMÉRICA no SUL

'Pela primeira vez
Guam, 11 (U. P.) - o cor

respondente da United Press,
A entrevista daem Okinawa, Russell Anna- ti

bell, informou que aparelhos
navais norte-a�er.icanos a�a- TrOmBO-De 8al118
car�m, pela p��meIra vez, o In- Paris, 11 (U. P,) _ oonnr
�enor da Coréia, �nde corta: I ma-se que no mês de agosto o
I am a dup}a. fe!rOVIa" que vai I

gral. De Gaulle visitará o preda Manchuna a CoreIa. sidente Truman, em Washína-
tono Acredita-se que os seguin
tes tópicos serão os prínclpaís
na entrevista De GaU1:e·Tru ..

man: 1) problema econô:rnicos
franceses em relação á Alema
nha: 2) participação franc['sas
na guerra do Pacífico e 3')
questões surgtdas dos contro
les francês e americano :QR
Alemanha. Considera-se p0.::.
sível, também, que as difieul
dades francesas na Síria e no

Libano sejam examinadas.

o lE� 11illd <l]) '�t��z�t�l9Á����
Tóquio informa que 8 horas depois
de iniciado o ataque, os mil aviões
aliados ainda continuavam atacan

do na àrea da capital. Os p r imei-

Resenha Forense Mc�,����J��� ,! ���t!�1 ;,:;"'�::d�;�,'�:.";T';o ':::!, r;;

TRIBUNAL DE APELAÇÃO ��lZq�l� �l�lé:1:1<�;a·:�����s�I·.i,Sr�0�. E l���� I Para as pequenas
Julgam.ntos da Camara Civil, 1!ai!" soaram nos ouvidos dos' aS·lladasrealizado. em ••ssão de ontem: Apó�tolos, começou a marcha de I'Apelo "'Cl-O Cl·Vl·1 nO 2.553, da co-

conquista para o Oeste. Os arautos O Asilo de Orfãos <Sêo
'" de Cristo levaram a luz da fé c da' .

marca da Palhoça, apelante. e civil izaçâo para a soberba Roma, I VIcente de Paulo", que abri-
apeladol Pedro Honorato Faria e b d
Maria Clotilde Faria e Estefano

envolta nas trevas de uma decaden-j ta em uma cen tena e rrre

l)ecker e sua mulher. Relator o Ir.
te cultura pagã. Eles civilizaram as' ninas acaba de ser presen

dei. Luna Freire.
hordas selvagens dos povos g�;rn:â-II i eado' pelo sr. Paul H 1-
nlCOS. Atravessaram o At l ânt ico

I
'.

o o

Decidiu a Catnara Civil, dar pro- para dirigir a formação de um Bra-' Ianda, e tivo agente neste
vimento as apelações, e julgar pro- '1 I

' .

I C I E t d d ti P 1 J Ch
.

cedente a ação, reformando a seri- <;1. g Orlos<? c urur o,
..

.cntenas de s a o a uma au . eIS'

tença apelada, para o fim de.e
vidas preciosas sa�n�lCa!·a.m" g�l1e- toph C" de Nnva Iorque, Rio

compelir os réus a re.tituição pe-
rosas, _os nosso� llllsslOnanos, !�eIH. de Janeiro e São Paulo com
salvação do indígena braSlle!!'o.!

'

. ,

dida na inicial, excluidos os hono- Onde um deles erigiu uma cancli- 500 tubos da pasta dentzfrr
rario. de advogado e restabelecer o nha para o Deus <ia Eucar-ística, leia «Kolirios», tamanho ge
heneficio da ju.tiça gartuita a .

O I

surgll,l, .ao l�do, uma escola. ::<.1- q ueno .

autora, bem corno para determi- -

b I
nar o cancelamento do re"íatre da

lar J"1.1s.tleo 50 rc o (Lual s� ce�ebr(Ju A iniciativa do sr. Paulo
" �; S. Missa, no dia 2;) de Janeiro de .

carta de arrematação expedida a 1;:'54, tornou-se a "cr-llula mater" da lIollanda, segundo fomos i n-

fevor do. réus, condenando êshs esplendorosa cidade de S. Paul". formados causou agradável
1'\as cu.tas do precellso. D' t '"'

.

•
es e e ne outros centros smrarn os' impressão às pequeninas ar

missionários como pioneiros da ci-I .rãs
Apelação de desquite ri , 392, da vi lizaçâr- e da br'as il irladc, embre-" _. _

J��ad:a ��r!�:�a!, a:�l���:ec�rfors ��;����O.�:r�lO� sCe�·��I:;�st�lbl��d�,���� '1)ermane"era-o no
Wloeh e sua mulher. Rellltor o sr. [(,1"I"It0r:0 nacional. Longe das C0-

\I

d•• , Alfredo Trom�.waky !J;</?;(bct,es da, civilização e cultura, 1�1I0dl·terra"ueoFoi negado provim.ento à apela- viviam eles so para Deus c para a 1�1�
gã.e, para confirmar a s.ntença Pátria nascente. ICJue hl1lmologou ., delquite. Histórias do passado? Nüo. Ain-] R 11 (U P) O Q G• ia hoje vive o cspirito apostó lrco.! orna,. ..

_,

...

Apelação de tle.quite n. 393, do Ainda hoje arde a chama de amor norte-americano a n u n c 10 U

comarca de Concordia, apelante o :IS almas nos corações dos brasilei-' hoje que três grupos de bom
tir, Juiz de Direito e apelados Gua- rns, Por isso, vemos hoje aprontar- bardeadores pesados um 0TU

rino Bonato e lua mulher. Relator se �ara a. l:lHrc}�a paru o,Oeste o'
�'O de caças e duas' esquadri-

o .r. de•. Silv.ira de Souza. l Irrnão Qui rino lrcvisnn, S. ,J., que, 1- ,.
-

A Cdmara Civil decidiu converter I P:)I' mt1it(�� anos, pr,('st�)l� sl'�'\'iç<�s lhas de caças, p�rmanecera.o
o julgamento em diligência, para !ao aprcciavers no Co1eglll Catur i- na zona de operaçoes do Medi

q�e OI a�tos b.ixem à comarca de I' n�nse. f.:sl;. Ir!lIüo vai p,ara as :V�is-I terrâneo. Essa fôrça ali ficará

.�lgem <;tflm de. a) .s�r re.conhe- S�):s dos 1 adt cs .lcsuitas no :Vldto, "c O mo fôrça policial aérea"
nel. a fuma ele e.cnvao dl.trltalj

(Il osso. .' A"

d. Vila COlI'ilha, municipiQ de PaB- "urna ps!aç';io 1,11i',siollúria,. si!llit·! aflm-de prestar apolO a paz.
.e Fundo, Estado do Rio Grande, da entre DW111f1nllnO e a ('apllal do

f"
•

do Sul e b) seja intimado o

d�'1
:\cre, on<ie passa, úni('() sinal da 1 mes InteressantesPromotor Público, .ubindo 0& au- C'i\:il.izaçüo m�)<iprna" a linha. ide-Ite. depois da eagotado o prazo do �raflca que ilga aqueles dOIS cen- O Escritorio de Assuntos

recurao volunto.l'io. ,ros <ie cultura, vai ['le cons[ruir, I tA' 'd
* igreja e casa. O l1'1l1ão jesuita não I

n er menca�os, conVI a a

Apelação de desquite n. 388, da prega. :Vi:ls o scu trabalho ('onstan-I todos os dentIstas desta Ca

comarca d. Ct:çador, op.lant. o
tr e humilde é qUt' possibilita e pita I, para assistirem a uma

dt. Juiz de Dir.ita e .pelado. Ina- r,crtiliza :1_ palavra . ,�lo sacerdote.! t:xibição cinematografica, que
cio Rampal.ki e sua mulher. Rellll- SUl1,s oraçoes e sacrlÍIcl0s atraem a

I

l'
,

h'
, 19 h

1J('n.çüo de Deus, "rea Izara ?,e. as
.

or�s,
tGr o sr. d••. Luna Fr.ir.. F

-

Negado provim.nto à apelação, \'�1, ])llIS, bom TrlllÜ[) Qui;'inp. na armaCla Catannense,

para confirmar a I.ntsnça que
Levante fi casa de Dl'us, d0 abrigo apreseutando os filmes ..O·

homologou o d••quit..
aos �11i�sionúri()S'. :VI<_>;,lre aos Índios dontopedratria e Extração de
IIj'asIlelros C01ll0 a le trabalha pela JJ -'

Púíria brasileira c seus filhos. Ouc
den tes» e Preparaçao ClTur·

Deus [) abençôc !
�

! gica da boca para colocação
C. lVr. da G.

I da dentaduré! imediata".

Florlan6polls 11 de Julho de 1945

SOFRE DE CA
TARRO E NÃO
OUVE BEM?
o aturdimento, provocado pel0

catarro, é muito incômodo e aboí'�
recido. As pessoas que não ouvem

bem, que sofrem de zumbidos nos

ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio 1 - O Instituto dos Industriários resolveu reabrir, UE
realmente eficaz no tratamento da ('INí1 A
afecçãn catarral. Pela sua ação

\. O YJ�'I'E E Or'I'() no CORln�X'l'E, as inscrições para

tonificante, Parmint reduz a infla- o Ooncurso de Fiscais, a que se refere o Edi,tal publicado em

mação do ouvido médio, causadora 18/5/45, no Diário Oficial da União.
do catarro. E uma vez eliminada a 2 - Só poderão inscrever-se candidatos do sexo masculi
inflamação, cessam os zumbidos

no que 'contem mais de vinte e meuos de trl·ut" e CI'11C() >1 ll() "', .:In,
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

n • ,., Ur.

desaparecem gradualmente o aturdi- idade em 28/7/45, data do, encerramento das inscrições.
menta e a dificuldade de ouvir. 3 - Os candidatos habilitados serão nomeados na ordem
P�rI?int é obtid� em qualquer far- rigorosa da classificacão obtida nêste Estado e seus VENCI.

mTc��o�u g��ga��f�em de catarro
1 }rE�TOS }'IXOS I�IrIAIS serão de Cr$ 1.200,00 (JUIL E nu·

aturdimento catarral e zt. \bido� ZE�TOS CRrZEIROS).
nos ouvidos� farão bem expe\-imen- 4 - Os interessados poderão obter maiores esc1areci-
tando Parmmt. mentos na Delegacia do Instituto, Rua Felipe Schmidt nr. 5,

até o dia 28/7/45, entre 8 e 11 horas, exceto aos sábados, qUaJ11-
do êsse horário será de 14 às 17 horas.

Florianópolis, 5 de julho de 1945.

DÉCIO REIS, Delegado

do Instituto dos Industriários

Sôbre a situa�ão
da Itália'
Washington, 10 (U, P.) - Fontes

(lignas de crédito afirmam que na

próxima l'eunião dos "três gran
des" será discutido um esboço de
tratado de paz definitivo com a

Itália. Isso significaria que a ll':t1ia
poderia tratar em condições dc
igualdade com as ele1llais naçôcs,
sem que entretanto passasse auto
m:llicame:1te a fazer parte rjas ;1a·

ções unidas, Fontes britânicas, en

tretanto, dizem ser muito pouco
provável que na conferência de
Berlim já surja o tratacfb de paz
ttulinnn rH'rfcito e acahaclo,

No Rio O «Brasil»
Rio, 10 (A. N.) - Desde Ôll

tem encontra-se neste porto o

navio sueco "Brasil" que há
muitos anos não vem ao nosso

país. O navio gastou 17 dias de ROXY Hoje, 4a.·feira, à.
Estocolmo ao Rio de Janeiro. I \ 19,30 hu.
O respectivo comandante mos-

le A 890 metro. do vale d. Ma-

t t·
co.hu • DFB

. r�-�e en uSIasma�o com o re- 20 Rahert Stack e Bred CrQwÍord
mIClO da navegaçao entre a em: fALSOS PATRIOTAS.
Suecia e o Brasil. Urt1a pagina do hiltoria dos E.-

todos Unido., ••crito eom lan'

qUÍ) e bravura de leus homen.••
3e Ello Lanche.ter. Gordon Oliv.r,
Lloy ,Corrigan e Fritz Felã .m:

ELA. QUASI MATOU HITLER
Protegida por um encanto mágico,
a hunlilde e audacio.a mulh.r de
peva decide-s. ir a Berlim !)ara
matar (,l «be.to humana» Hitler.

I""práprio at' 14 anas

Preços Cr$ 2,40 • 2 ()fJ

CONTINUO
manhã, hora local. E à uma hora
da tarde, quando a emissora amare

la deu a última notícia, o ataque
prossegu ia.

BOMBARDEIU
PRóXIMOS À BAíA DE TóQUIO
Guam, 10 (U. P.) - A frota. do

almirante Nac Cain, de cujos por-

Muitos navios, mas
trapiche péssimo

ta-aviões estão decolando os bom
bardeiros para o ataque -a Tóquio,
encontra-se a cêrca de 320 kms. da
baía de Tóquio. E, ao contrário do
que tem sido observado em outras

operações, está com suas estações
de rádio em franca atividade, co

municando o desenrolar do ataque.
Os japoneses, portanto, não têm di
ficuldade em localizar a frota, Soe

assim o quiserem!
>I<

<I"

Fortaleza, 11 (E.) - Com
a normalização do tráfego,
chegam muitos navios trazen
do cargas ao porto desta capi
tal. A ponte de desembarque
encontra-se em precárias con

dições com os guindastes que
brados, havendo falta de al"

mazens, ficando as mercado
rias expostas ao ar livre.

AVISO
o Dr. Arnoldo S, Cúneo es

tará ausente durante o mês de

julho.

NAVEGARAM DURANTE A NOITE
Guam, 10 (U. P.) _ Informa-se

que os porta-aviões de Mac Cain
navegaram tõda a noite rumo a oês
te, com tiragem forçada nas caldei
ras, para conseguir ii- máxima ve

locidade. Assim, conseguieam che
gar à posição prevista, antes do
amanhecer, despachando logo seus

aviões na direção de Tóquio. E 08

japoneses deixaram-se colher in-
teiramente de surprêsa, não ofe-
recendo praticamente nenhuma re

sistência ao ataque.

MISSAS
Francisco Tolentino
Vieira de Souza

Alvoro, Alphêo, Jau e Aida To·
lentino d. Souza e Olga Tole,ntino
Camilão, [ausent.], convidam ••us

parentell e amigo. delta capital e

dOI cidades de S, 10.é. Palhoça
para a•• istirem à. minas que
mandam celebrar na igreja de S
Franci.co da Penitenciq. • na ma·

triz da cidade de S. Jo.é, à.7 ho·
ra., do dia 14 do corrénte, em

comemoração à data do clantasimo
aniv.rlório de na.cimento d. leu
saudaio pai FRANCISCO 'l�OLEN
TINO VIEIRA DE SOUZA, .xt.r
nando aqui, anbcipadam.nt", OI

.eu. agradecim.ntos a todol que
comparecer.m a ••••• ato. ..reli
gioso.. 3 vs,

- I

«Festa' Cigana» \

Promovida pelo Centro Aca·
dêmico «José Boiteux., nos sa

lões do Llra Têni:,t Clube de Fio·
rianópolis, no dia 14 de julho,
sábado, às 22 horas
Traje a carater (para as se·

nhoritas).
Mesa! à venda na Relojoa·

ria Moritz;

Foram enforcados
Nova Iorque, 10 (L'. P.) _ Pela

pl'Ímeira vez, prisioneiros de gu'el'
ra foram executados hoje nos Es
tados Unidos. Eram eles cinco
membros do "Afrika Corps" do
mnrechaJ nOllllllrl, justiçados no

forle . ele Leavenworlih, no Estado
de Kans3�, por tCl'e111 assassil1:l�O
11111 ou[I'o soldado alemão, suspeito ",,':de anti-nazista. Os cinco foram en. (r

:rorcados, estando a forca armada
,;ôbre o poço do elevador.

PARA

E C Z
FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
FRIE RAS,
ESPI1\1liAS, ETC.

nlTZ Hoje; 4�,-f.it'a, ã.
.- 19,30 hora.
Al-ln SavC!lge, Tom N.al,. Ol.ndo.

, Farrel. L••ter All.n em:

�VENTUR&IRA DO ALASKA
To�o. el.. foram dominado. "er
KI�ndike Kate, a rainha do tumul

tuo.o e romantice Yuokon!
ImprópriO q.té 14 ano.

No programo:
"Filme Jornal· DFB

Preços Cr$ 2.40 e 2,00

Amonhêi\. no Ritz, c. 17 e 1930
• no ltoxy à.. 19 h.,rll. - Suei

Abbot e Lou l'Doltelo .m:
DOIS QA:RADURAS :DE SORTE;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


