
.,,��\iiq.". o p�eço 40 _aI
RIO, 12 ("ESTADO"), "�' TE DAS CONCLUSÕES A QUE CHEGOU DURANTt: O INQUÉRITO QUE ACABA DE REALI.
ZAR SÓBRE AS DESPESAS QUE ONERA M O CUSTO, NÃO Só NA PRODUÇÃO COMO NA DISTRIBUIÇÃO DO SAL,' RE
SOLVEU O INSTITUTO NACIONAL DO SAL, CONFORME COMUNICADOS NS. 45.) 140 E 141, MANTER SEM QUALQUER

ALTERAÇÃO, OS PRÊÇOS QUE VINHAM VIGORANDO PARA A VENDA DO PRO DUTO

. PREFERIRAM SUICIDAR-SE
O Noticiam, de Nova Iorque, ram-se terminantemente a

que 3 russos aprisionados deixar o forte. Os guardas ti
.quando serviam no exército veram que atirar contra êles,
alemão suicidaram-se durante mas, apenas com bombas de
um distúrbio verificado no gás. Os russos, porém, sairam
Forte Número lO, de Nova Jer- de trás de suas barricadas e

sey. Mais 154 outros prisíoneí- atiraram-se contra os guardas.
ros, todos russos e nas mesmas Êstes, por fim, foram obriga-

I f
.

2 d J Ih d 19 I condições, protestaram e se co- dos a fazer uso das armas de
Florianópolis-Quinta· ena, 1 e u o e 45

•
H. '9420 locaram atrás de barricadas,' fogo, a fim de restabelecer a

-����������������������������������� ao receberem ordens de repa-'ordem. Após tudo terminado,
triação para a União Soviética.! foram encontrados, atrás das
Houve longa agitação na forte, barricadas, os corpos dos três

que serve de prisão a êsses sol- prisioneiros que se tinham suí
dados inimigos. Sete prisionei- cidado, preferindo a morte a

ros ficaram ligeiramente feri- terem que voltar para a Rús
dos. Os prisioneiros recusa- sía, que haviam traído.

o MAIS A.NTIGO DIÁRIO DE SAN'fA CATARINA

Proprietario 'e Diretor·Gerente MOACYR I<iUATEMY DA SILVEI!?A

An. XXXI

Surpreendente
LONDRES, 12 (U. P.) - Diz o "The Star" que "o "emi

theall" está intrigado com a notícia da chegada e rendição de

um submarino alemão às autoridades argentinas no Mar deI

Plata". E acrescenta que foram solicitadas completas infor

mações. Eni. seguida, pondera "que tem havido, sempre, dúvi
das sôbre o destino de Hitler e que muitas pessoas se tem mos

trado reluta..ntes em acredi,tar nos informes sôbre sua morte,
na chancelaria". Diz "The Star" que por isso foram solicita

das amplas investigações em torno dessa surpreendente apa

rição de um. submarino em águas sul-america!l1Ias, dois meses

após a rendição Ida Ale,manha..

ses seja suspenso o racío- Inamenro da ea s o Lí n a, Quer I·r logo soAbre To'qul·o.í.crescenta ({ue, pelo me-

"

O bombardeio de' Tóquio ��;�� h��;'��êl:��I�í�!��/������ Em Manilha, o Almirante1mou estar mais otimista agora

GUAM 12 (U. P.) - Irradiações da emissora de Tóquio, ofíelais Iig'a.los ao momen- Tho�.las Kinkaid, comandante
I
do que há um ano, e acresceu-

indicavam hoje que está continuando o bombardeio da aviação toxo assunto. O que está da 7" Esquadra dos Estados tau' "A gora «xercernos pres-

a�ada com base em porta-aviões do comando de bombardeio, rlesrle .Ia acertado é que a Unidos no Pacífico, declarou o' são sôbre o Japão e deveremos

com mais de mil aviões, que se prolongou durante todo o dia quota de comhusf ível para seguinte:" O Japão já foi der-I aumentar essa pressão para

de ontem. Mais tarde, entretanto, a rádio amarela afirmou que
o Braxll será, dentro em rotado. Com isso não quero di-

I
que êle não se consiga libertar

a esquadra norte-americana afastara-se d1:lrante a noite, na� breve, melhornda, perml- zer que êle entrará em cOlap-luovam',miF. Não o deixaremos

turalmente com medo dos contra ataques Japoneses. O caso e findo, assim, muis ampla so, mas afirmo que já está de-, em paz um minuto sequer, até

que, durante todo o dia de ontem, os norte-americanos dorni- dístrtlmíção. fin itivamen.te derrotado. Ago-' sua denota completa"
. ,

naram completament tanto os céus quanto as águas do Ja- ra trata-se apenas de uma in-I .

.

pão, não tendo as fôrças do �i�ado es�oç�do qu.a�quer r.eação, SUl'dl·tos ·Ilal,·anos· vasão, � que rep:ese,nt�r� bai- Os que regres sam
GUAM, 12 (U. P). - A racho d.e TOqUlO �OtIClOU hoje, que, ��s, ��OI quanto. nao e fac_rl f?-- Rio, 11 (A. N.) _ O regres-

a terceira esquadra dos Estados Unidos deu fim aos ataques de;
R' ] 1 (A N) O

.
zê-la . O Almirante Kinkaírí

d f'ici , d .

. -

J
-

E f
I 10, "

�

presl-lclec1arou q r e f e r i "
so os o icrais e praças o prr-

sua aviação, baseada em porta-avíoes, contra o. apao. o ez, clente da República liberou os
"

.
,

ue p r II 1 a
meiro Grupo de Aviação de

através de uma poderosa arremetida que destruiu, pelo menos,' ,
,

I
atacar dir etamente o ter-

"
.

. -

2
..

T' ho í trlaé
bens pertencentes, as pessoas ritório metropoHtano japonês Caça dar-se-á entre os días 12

173 aVl?eS e 3 nabvlOds �apodneses.. erm:nouN laje o. _

rrgessirno
; físicas italianas que residem. ao invés de co Ilq'uistar 'bas·es e 13 do corrente. Já está, po-

séxto dia dos bom ar eros e pre-mvasao. a ocasiao em que ,,' , . .

."
,

d t '
.

d 1· ,
.

.

di l'
. -

J ,em ter I ItOrIO nacional, feita a no litoral da Ch ina "Minha
rem e ermina o que os rer al-

a frota S3 retirava � IZ aque a emIssora � os avlOes JaSQa-
'1 .' A • •

. ,
• I b t t d FAB

.
-.

d lt
I prova (f' residêncf a pela exi- idéia consiste em rumar dí rê .cos com a en es a nossa

.'dos em Okinawa entraram em açao, prossegum o no assa o.: bicão eh Carteira r-xpedída pelo
'

"

-

i que vêm em vôo pilotando
Tóquio 'expressou, também, que uns 150 aparelhos atacaram Se;'vico' de Re�'ist�; de E;tran- i

tamente para TOqUIO e ne- i aviões P-47 devem aterrar no
b d iõ s "kamikaze" na ilha de Kyushu AI)eSar> > l:> l n hum outro luzar " declarou O

"

as
.

ases os avo e "
.

, . o·eiros. Estão excluídos da libe-I· __

=>
• • aeroporto Santos Dumont às

da frota do almirante Halsey ter penetrado quase na propria
l:>

-
.. I

Almirante Kiukaid, que af'ir-
16 l A' t

_

, ,. . racao os bens e direitos de _ __ ! lOras. 1 es arao para 8au-

desembo�a�u�a da. bala de Tóquio, .poude .el_a retIr�l'-soe., sem
I pessoas: 10) condenadas pelo. Cunh agem de moedas I dá-los

o ministro da Aeronáu-
que os IlllpOlllCOS tlvessen,l

estado em �on:rçoes d� I e�l:>ll'l . ! Tribunal de Segurança Nacio- 'II Rio 12 ("Estado") _ No pri-j tica, al,tas autoridades e grwn
, GVAM, 12 (D. P.) -jUm despac o da esquta l'a ._0 a nU-,nal ou que perante êle estive- meiro' semestre de 1944 a Casa Ide número de famílias. ,

ra:nte Alsey, revela que pe o menos um ' os por, a-aVlOes no 1'- 'rem send d t' d M d h 11 120000
te-americanos chegou ontem a quarenta kms. ela costa japone-I

ql'e t "tO prpce�sal as, arte I a doe da 1cuOn200u 50
.

t' Mas na-o para at
.

I d
. . . I ' rUI'SI em em JU :?;amen o Imoe as e e cen avos

sa, sem e,ncon rar sma o lllUUlgO.
I a Clecisão respectiva. 20) que no valor totai de ,,' • •

O ceml·le'r·IO braS·llel-ro· em PI·sto' I-a I se ?-use_?taram do país sem au-l C_r$ 2.5�8.300,00. Em igual p_e- Anlerlca Latina
I
tonzaçao regulamentar para nodo deste ano, a produçao Washington, 12 (U. P,)retorno. Estabelece ainda o I de moedas dq_queles valores au- Pela primeira vez, depoIs 'lC

Com a Fôrça Expedicionária causa da libel:dade. Seus ca-! decreto-lei que os valores de mentou bastante, atingindo 1943, foi concedido um amrte]1-
Brasileira em Nápoles � Uma ma�:adas pa.rtlram. c?m os

cO-I' indenizações até a data da pU-198.808,000 moedas, no valor de t-

d' o nas quotas de papel para os
pequena superfície d� ter�eno, �açoes cheIOS e ma�ua, mas blicação dêste decreto-lei em

I Cr$ 37.359,500,00. jamais norte-americanos l')ara
na cidade de Pistoia, Imedlata- esses 500 homens nao foram

I
nome de pessoas físicas italia- I __ o

" t
,.

P d·d
..

I'
os meses de julho, agosto e s;',

mente ao norte de Flo- esquecidos. Du::an e vanos me- nas, sejam restituidas aos res- \ e I o origina tembro. Este aumento Ili'l.O
rença, será, por alg;,um tempo,.o I'

ses, um
. p�lotao de 14 solda- I per;tivos donos, em obrigaç:,ões' At 12 (U ) Õ· abrange as quotas destin.adas

monumento da Força Expedr- dos brasIleIros, compreenden- i de guerra, ao valor mominal e I . enas,. . P. �

.

s J?r- a América Latina. O aumento
cionária Brasileira, que com- do dois oficiais, dois sarge;:ltos I com coupões relativos aos ju-I n�ls. ��lll!.C.la�ll que �. prImeIrO t,prR preito retroativo ao dia 1 ()

bateu sob o comando geral do e 10 soldados, permanecera na ros do seo'undo semestre de,ll1'TIlS 10 ""le",o entrebou on�em/de 'ulh
'

.

r'

Marechal sir Harold Alexan- Itália para guardar o túmulo '1945.
b

um, me�10ral:�llm aos f�mbal'{a-I ou inen� e �era de EOUCO m�.��
der comandante-chefe das fôr- de seus camaradas. Esses sol-I· dores ca Gla-Bretanha e elos; s 3 .500 to. ela�as IA,

cas' aliadas no Mediterrâneo dados permanecerão em solo \ FI·lho de m·IDI·stro Estados Unidos, pedindo que' rta ° cox:sumo dos JornaIs nor-
,

•

I. • , . : lo l' d . t d I e-amencanos durante o tel'-
Nesse pequeno terreno decla- Itallano por vontade propnae·, os a Ia os ocupem o -11or e e .

t· t d. . . .
-

t ··d p. , O d I ceIro nmes re o corrent�
rado Cemitério OflcIal BrasI- no flm de certo tempo serao mas ral or

II eu. me�llorll;n um a ,e�a ano
�

leiro encontram-se os restos substituidos por outros, que que essa medIda e neeessarIa �_.��_�_,__��_

mortais de cerca de 500 ho- serão também voluntários. -

Londres, 12 (U. P.) � John
para proteger a populaçã,o gre- Sargentos brevetados

mens que deram suas vidas à Desmond· Tighe. Amery, de 33 anos de idade, fi-
ga contra as perseguições dos Nova Iorque, 12 (U. P.)albaneses.

lho do minrstro britânico para Quatro sargentos brasilienses
as Indias, foi, formalmente, "olaboraram obtiveram hoje, na base ap','ea
acusado de alta �raição, na U do Reno, no' Estado none-
côrte policial de Bow Street. J·ornall· t· t americano de Nevada, seu bre-
Amery, que foi detido na Itá- 'S Icamen e vet como nwmbros de tl'ipula-
lia, trabalhou durante toda a Informam de París que o ções aéreas. São êles os pri-
guerra na propaganda de rá- CeI. De La Rocque, que orga- meiros latino-americanos a

dia dos nazistas. Sua aualifica- nizou an�.:::::. da guerra o pri- conquistar as "asas de tripu
cão dnrou apenas 5 minutos e, meiro partic:: ::ascista unifor- lantes aéreos" no comando de
em seguida. foi reconduzido mizado:la França, será dentro transpol'te aéreo norte�ameri
para o cubkulo que ocupa na de pouco tempo julgado de <:ano, e tripnlarão aparelhos
prisão, ao lado daquele em que acôrdo com o novo regulamen- americanos no dSt?Ii)<), mUl1-
se encontra o locutor da rádio to, referente às pessoas que dial de rotas aéreas.' Todos
de Berlim, William Joyce, o t"eC,?laboraram jornalisticamen-, ess�f; brevetado� residem/nesta
popular "Lord Haw Haw'\ C'apItnI, onde sao C�saClos,: '

o que os brasileiros trazem =flrt����U as honras
Como já foi �ot.iciado, _?s co� de �oma e do

. V�tlcano. Rio, 11 (A. N.) - A família
combatentes brasileiros estao Alem dISSO, os brasilerros ti- do almirante Arí Parreiras re
regressando da Itália. De lá veram, também, permissão de

centemente falecido. con{uni
informaram há pouco que as levar consigo ce!'ta quantidade cou ao ministro d� Marinha
tropas da Fôrça Expedicioná- de troféus alemaes. Os solda-

que dispensava as honras mi
ria Braslleh-a regressarão à dos brasileiros colecionaram litares a que seu pranteado
Pátria como heróis conquista-I binóculos, máquinas fotográfi- chefe tinha direito.
dores. 'I'razern consigo três ve-' cas, medalhas, uniformes e ca-

zes mais do que trouxeram. "pacetes alemães. As armas já
Em suas barracas, sob as ol i- constituem objeto mais difícil

veiras de Cápua, viam-se 1)e-1 de transportar; mas um ofi
dras ele coral de Florença, ciía-I cial brasileiro, que possue uma

péus da famosa tábríca de espécie de musêu, onde figuram
Aléssandria perfumes de Luc-' diferentes tipos de armas de

ca, miniatu;'as de coral de Ná-' fogo. 12vR consigo sete metra

poles e muitos quadros artísti- lhadoras alemãs.

Mais gasolina
Río, 11 - Um matutíno

local notícla que é possível
flue dentro de 2 ou 3 me-

26 mil prontos para lutar
LONDRES, 12 (SHI) -- Foi oficialmente anunciado que

um exército de 26 mil holandeses está pronto para se dirigir
para onde for necessário. Em fins de setembro próximo 85 mil
holandeses terão sido treinados. Envergarão uniformes britâ
nicos e serão aparelhados principalmente com material britâ
nico. Os preparativos de uma fôrça expedicionária holandesa,
que participará da libertação das Indias Orientais Holande
sas, estão sendo acelerados.

I

!
i,

aparição I
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,

apus-guerra
Dc o. R. Hobson - Especial f'ixar salários, preços, mercados,

para o "Bureau In ter-estadual importaçõcs c exportações. Durante
de [lllp�ensa". I o conflito, o governo britânico

Londres, Julho - Após a vi tór ia '

apresentou ao Parlamento Ul1l am
na .E�r.opa, e com a alllroximação pIo projeto n ac io na l de seguros so

da vitór-ia total, d?is no:,os proble- dais. Todos os casos estão p rovis
mas de grandes dimensôes preocu- los. Cerca de í20 milhões de cster
pam os governos aliados: a segu- linos anuais levarão tranquilidade
rança internacional, afim de evitar <lOS opcr-ár ins, orfiios. mães e viu
uma nova guerra, e o desemprego, vas, anciâcs, docnt cs c dcscmprcgn
que traz consigo a f0111e e as revolu- dos. Mas toda esxa segurança de-

çoes. I?c que serve o triunfo sôbr e pende dc que não se produza uma
() fascIs:1I0, .se começar uma éra dc ' crise longa, de i ntenso dcsernpregu,
(·onvulso.es 1I1tel�n!ls.? . I Se se apresentar, os cúlculos pode-

O governo br-itánico e previdente rão f'a lhar e os seguros não Iun cio
l' a.pl�en(�e COI,I) H experiência. Após nar, porque cessar:'! a coleta de co
a Pr imciru Guerr-a :\1undial houve tas e taxas, que é donde sacru as

nu-ses em que 'cerca de três milhões nensõcs. I
de operúr ios se encontravam sem

.

Atualmente. é u n auimc a idéia cle �
tr�.balho nesta nação rica e inrlus- que, se houve!' muitos opcrúrios de-I
trial, COIll um Império colonial e selllPJ'.rgados, a reconstituição eco-Iuma gral�de fr<:ta mercante. I nórnicu da Grâ-Brctanha é inrpns-
Agor!1 e preciso pensar em dar sivcl. Por isso adiantou-se o go-!

trubalho a 23 milhões de pessoas, vôrno. aprcscntnnrlo ao parlam�n-Iempregadas e�ll sel:yiços de guerra, to um Livro Branco sobre medidas
entre

_

as quais e�ta 80. por cento contra o desemprego, documentos de
da mao �Ic obra industr-ial. E, em- .qranrle alcance, a despeito, ou tal-I
b.ora muitos voltem para suas an- vez devido' ii isso, de não se tratar
í

igas ocupações, calcula-se que cê r- de um projeto de lei.
el_l de sete milhões preclsnrão de- No século XVI acreditava-se que
ti icar-sc a novas atividades. um Estado enriquecia proi bindo ao;
A depressão econômica c o rlc- importações Iomcntando as expor

s�Illprego e.m grande escala, produ- tações. Ter outro era viver sem tra-.
zidos depois da prosper-idade pas- ha lhar. Hoje a Grã-Br-etanha diz f;

I

sagen-a que
.

se seguiu;'1 paz de seus oper ários : "Em questões eco- \

�919, pr\Hiul;lran; l�ma copiosa Iite- nÔl1l_ic�s.' não hú mais m ilagre que
I atura. 0. diagnóstico era vacilante a ef'icácia do trabalho. Se quiserdes
e os remedl.os. propostos não passa- viver melhor, ha ver ia de produzi r
vam de paliativos. PaI' que reina a mais, fomentar a paz, o bem estar e
fome havendo braços produtivos a liberdade dos outros povos, que
sem emprego? 'iio :10SS0S f'rcquezcs".
No regime econômico ela oferta Assim, fala um govêrno dernocrá-

e da procura, existia certa acorno- tico a um povo educado, c isso no
O Dr. Arnoldo S. Cúneo es

dação automática. Onde havia mui- limiar de sua mais resonaní e vitó- tará ausente durante o mês 'de
tos operários sem emprego baixa- ria. julho.
vam os salários, c, com' salários --------------------------
baixos, era negócio para o patrão
dar emprego a mais operários. In
versamente, com a escassês ele bra-
ços subiam os salários, até que dei-
xava de interessar ao capitalista
que .r�duzia a atividade lançaJ1(l�
operarros ao desemprego.
Esse equilíbrio custava insczu-

r�nç.a,. Iágrimas, mis,éria e explo�a
çao imcua, da qual, as vezes era vi
Iimll o próprio patrão, 11;as com
mais frequência o operário. Come
çaram as associações de capitalistas
para manterem baixos os salários,
e os de operários para mantê-los
elevados a reduzir as horas de tra
halh? A lei da ofcrta c da procura
terminou numa guerra social. O
Estado interveio no assunto e foi
aceitando reformas socialistas: ins
peção do trabalho, restrição ao em

prego de meninos e mulheres, se

gnr'os .socials, direito de greve, con
trntos coletivos, etc.
Durantc os vinte anos ele inter

valo entre as duas gucrras mun
cJi�is, :1S nações totalitúrias tcrmi
naram depressa com o elcscm])rego.
porque o Estado se convertl'U em
patrão ele todos os operúrios, assi
nOl� � cada um sua ocupação, fixou
salarJOS. colheu as vantagens e im
pôs condições, gencrosas em certos
casos, abusivos em outros, mas eon-Itl'a ali quais não cabia apelação
nem se permitiam coligações. Cns
chamaram êsse regime de servidão
medieval, outros aclamaram-no co
mo cmaneipação do proletúriado
Em certos países foi o proletúrio
quelll o instalou; em outros foram
a lJul'g'ucsia e os capitalistas. Na
GI':1-Brel:inh!l, a sol!lçiio lotillilúria
qllasi niio contava com adeptos, eJ11-
bOl'lI aumentaI' o bem estar dos ope
rúrios fosse Ull1 idcal cada vcz m3is
('xlendidos. O desemprew> foi eon
l>iderado catastrofe' naci'Onal. (' co

meçou li procura de remédios den-
11'0 cle Ulll regime de libel'dade de
trabalho e a�ôrdo entre os patrões
e o operariado.

.

O auxílio do Estado aos operá-
rios desempregados salvou-se da �����.������������������������:miséria e do desespel'o. EllIpreg<a- :"
V:lill-Sr os melhores operúrios, ('

apcn:ls fica\''1Ill. como carg� públi
('a, os inl1!cis, vadios e viciados. As
leis dr 1911 e' Hl20 estabeleccram o

se!.!'l'l'O c0ntr:l o desempre�() C')l1l0
e'11I al1xílio por tempo lil1li!ad'() coo
fhndo PI1i que o operút'io e;lcon
tra�sc colocação.

O alarme começou em fins de
1920, quando excelcnles openírios
eOl11pçaram a ficar sem elllpreg'o
por tempo indefinito, e a pensão
d�> Estado, nem por sua importân
('IiI, nem por sua duração, bastava
para

Sl.ISlentar.
as famílias

..
Foi

pre-III---císo prolongá-la além das 15 sema- Es tanas, depois além das 26, e tornou-se
)ll'cciso pagá-la. embora o segura-
do não tivesse satisfeita as 30 co- Sapatos de todos os modelos e
tas exigidas. Em algumas regiões modernos. inclusive Sonda lias paratorno.u-se .crônico o desemp�'ego in· I das SENHORAS e SENHORITAS,dustnal. EIll 1931, a carga fmancei-
I'a das pensões .i� chegava a nívE'is PREÇOS SEM RIVAlS '.inquiet'antes para os contribuin.tes e
fill�ncistas. Em 1932, o desemprego Não comprem seus calçados sem visitar a I
;��g�lld:���/ifra máxima c come· «Tamancaria Barreiros)) JMali não tapdou a sobrevir a

�t1erra, assumindo.o govêl'IHl iaeuI-, RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
dRdpg p�� D�Rrunr o jrab�lh� � � � •• �--------------------�_��__-.

o prOblema do desemprego no

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPRe

Q mELHOR DOS mELHORES

AVISO

�---_:..--------------------------------�

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

ter um contacto diréto e rapido com produtores e

importadores dos artigos do seu ramo. tão logo as

novidades sejam lançadas à venda, possibilitando.
também pelo afastamento de intermediários, a sua

aquisição e posterior venda em seu estabeleci
mento pelo mínimo passiveI de preços, decidiu
instalar um escritório· de compras em São Paulo
e Rio, a cargo do sócio Sr. Jacques Schweidson.
o qu.l não só envidará o melhor da sua longa
prática para esse' fim, como tambem atenderá
prazeirosamente quaisquer encargos do interesse
pessoal da sua velha e estimadíssima freguesia.

Outrossim. comuníca ter recebido pelo avião da
Pana�r, de Terca-feira última. um selecionado
sortimento de altas novidades em Manteaux
Tailleurs. Péles. Casacos 31ft. como· tambem

.

inúmeros artigos para crianças e
cav31heiros.

Rece�emos um. bélo tipo de Manteaux de pura
la forrado a seda. para o preço. a título

de propaganda, de Cr$ 230,00!!

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação cem cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

Rua

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

Trajano, 23 • Florianópolis

/

e a
dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

BELl·EMA
para Eczematide Infantil

• Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

(

I

Laboratório CI.ínico

l

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

Florianópolis
Medina Farm. Narbil Alves dt Souza

Farm. L. da Costa Avila

I,
I

I Dr. H. G. S.

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame parQ verificação dá gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca • cobeloa, Exame de féze.,

Exame de secreções.
}lutovaccinas e transfusão de sanguo.

Exame químico de farinhas, bebidas, ctlfé. águas, etc,
-

DE PESSOAS

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

I

DO SANGUE

'��-1l41:a;lE
" SJfltlS ATAtA Todo O OAGANIS'MO

O Ftgsdo. O Baço, O coração o Estômago, f.ll!

PUlmões li Péle. Produz Dõres de Cabeça, Dêrel
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo. Anemia, e abortos
Inofensivo 80 organismo. 1'\gradável como -lleõr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D, N. S. P.
como auxiliar no trat"mento da S1filis e Reu·
matismo da m(>s�8 origt'm. _

.

VALIOSAS OPINfOES
O ELIXIR «91ft-. dada a sua Atuto Qt IPlklwel ••Uas

base. á ólim� !1ux�ar. do tra- vezes 8 ELIXIR .9llt. tJrt.Jite
tamento da Sífilis prmclPalmeD- semore os melhores resUltidtl
te DOS casos em que a via bo- 88 Irdam8Dt. dJ Sífilis.

....

cal é a úDicl possi'.l.
(a) Dr. Benedito Talosa. (.) Ot. Rafael IIlft.l,tlI

:O�:��êSnaViO J!����f�,�Zp!f�;���
Noticia-se que o maior na-I man anunciou que concedeu

via já construido em Portugal ao prefeito La Guardia, de No
foi batizado no dia 5, em Lis- va York, permissão para reali
boa, no Arsenal de Alfeite, du- zar uma visita à França. O sr.

rante uma- cerimônia presidi- Fiorelli La Guardia não viaja
da pelo ministro da Marinha. rá em missão oficial, mas por
Este navio, de 10.000 tonela- sua conta própria.
das, que foi construido sob o

patrocínio da Companhia Co
lonial de Navegaçã;o, será usa

do para fazer viagens pelas co

lônias portuguesas da Africa,
e, ao que se anunciou, VIra

também ao Brasil, em viagens
ocasionais.

.

DOENCAS NERTt}SAS
CeM os p;'ogressos da medicinA,

hoje, as doe.nças nervosaS, "uande
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorâacia, sé pt.Je
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviçe Na
cional de Doe.. ças mentais disp.,.
de um Amhulatórie, 4lue ·atende ::Ta
tuitamente ós doentes ner"VQSDS in
digentes, na Rua Deodore 22, das !t
às 11 horas. diàriamente.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

---------IMATE gelado
. : �:t.narrão
Bebida .saudável

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ângelo Ferrari e • Manoel Ci, Regis e O santo do dia Levava a bordo
Erddia Ferrari Smyrna R. Regis O Estado Mal·orPart«cipam 001 parentes e Participam aos parentes e I S João Gualberto, Abade

pessoas amigas o contrato de pessôas amigas o contrato de
'

Paris, lO (L'. P.) - Só hoje, rc-

calamento d. seu filho Raul, casamento de sua filha Díl- 1 Descenden+e de uma família de velou-sr- que, a 2H de dezembro do
com a lenhorita Dilma R. ma, com o ar. antiga nobreza nasceu João em ano passado. o navio que conduzia

Regi.. Raul Ferrari. Florença no ano 995. Tendo uni quase todo o Estado Xluior do dé-
'Joaçaba, 1-6-945. Estreito, 1-6-945 I vinte anos de idade. foi êle encar- cimo q ui n l o exército nort c-ameri-

1____________
regado de vingar o aSlailsinio de r-uno para a França afundou IlO

um parente. Numa Sexta feira canal da �Iancha. Era o "Empire
DILMA e RAUL Santa encontrou o csscssíno que, .Iuve lin ", que no mei o do canal ba-

•
confirmam liIem armas, se achava num lugar teu numa mina ou foi torpedeado.

A ..pÔsa do eng-geógrafo dr. 10- I de onde não havia poasibilidade Pedindo socorro ú fragata francesa
lá Nicoláu Born , d. Gualberta

I
----------------

I' de escopor , Vendo-se êste à mer- "Lesc.nmouch ", que se achava . as

Sorno futeja hoje sua data nata-
� • cê de João, invocou a clemência proximidades, esta encostou ao

Iícíe; dêle, referindo· se ao Salvador mo- barco atingido, e, durante 55 mi-
•

I ribundo, João ficou de tal forma n ul os, os tripulantes e passage.ros
F ••flAI anlll' hoJel impressionado que perdoou e, de saltaram dum navio para outro.

o menino Paulo Armando, filha C' di t M' t P di 1 caminho para casa, entrou na Dois minutos depois de completa-
do dr. Telmo Ribeiro; re 1 O U uo re, la igreja dos Beneditinos, ajoelhan- da a. transfe�Concia, noya. e�pl('são

OI .u. dr. Júlio Tietzmann, do-se diante de um crucifixo. O sacudiu o "Empi re .1 a ve li n que

Joüo Gualberto Leal. r.. idente e_ M & que se passou ai entre o Redentor I afundoll em seguida.
P to B I JOQ-O G da Si lva e Proprietários - J. oreira Cia e João moveu-o a fazer-se benedi- ••J;;o SOQ:e�:

.
-

tino, Mas depois de alguns anos "em mil crlao"asclobeM:· 4 mais preferida, é inegável. i;����:u ::i�:i:�;:lIi:n:�i:��� desnutridas \I

No próximo lábo.do. nos lalões maia tarde recebeu o nome de Va-
dO Lira Têhis Clube. o "Cantro

2 t
· ·

4 18 Iurnbroso , dedícou-se à vida ere- Haia, 12 (SHI) - Cem mil
Academico JOlé Boíteux" farcí rea- sor elos ·mensals e mítica' Quando, ao cabe de 01- crianças, debilitadas pela des-
lizar Q cloirée» denominada «Noi-

guns anOll, uns jovens a êle le nutrição causada pelo regimet. Cigano», que vem desper turidc .

f d d
PRE-MIO MAIOR CR $ 6.25000

umram, un ou uma ar em, a de fome imposto pelos ale-geral atenção. ,.. dali Valumbroaanos. Cada manje _. ._

tinh& uma pequenina casa e guar- \ m�es, p�rtIram das r�glOes
dava silêncio absoluto. A superio- ocidentais da Holanda afim de
ra de um convento da vizinhança se reabüítarem nas provincias
fornecia os meios de vida. O ím- do Limburao Frisia Groningaperador Conrado II. contribuiu po- "

b ,

".'
ra a conlltrução da primeira igre e BT abante Setentnonal.
ja. Segundo a regra dos Valum- -_- _.. • ••_.-

brosonoa, os religiollos nunca de- Ate' CRCI! 300,00veriafn saír do convento nem ocu- 'P
pc.r-se com quaisquer negóciol. Es- Precisa-se alugar uma coao , não
ta circunstância levou o surrtc mu

í

to distante do Colegio Coração
De uma cozinheira paro

fundador a admitir irmãos leigos de Jesús, Pagam-se até CR$ 300,00
1 P C $ 150 00 que tinham que adminilltar os mensais, adeantadamente. Dão-se

casa. ' ago-se, r
• bens da ordem e tratar dali negó- referênciall, Informações nesta Re-

Preciac se, tombem, de uma
I
elos. João foi distinguido pelo dom d�=�o.:_..__-........_-....__..__-....:........ -..-__ .....

ama para criança de 2 dos milagres e morreu aos 12 de
anos, Paga-se c-s 50.00 julho de 1073. 5 kms de cais'Trata'f na Rua Boccduva, 11

,5 v. - 1

Gigantescos
aviões- traosporte
Washington, 11 - Anuncia

M•
•

té· d G
o Departamento da Guerra es

lOIS rio a uerra tal' sendo construido para o

5- Região MiliJar eX�Ecito norte-americ8:no um

, _

. I aVIa0 transporte, de seis moto-
16". Circunscrlças

. �e Recru- res, suscetível de transportar
tamento MIlItar "várias centenas" de soldados.
E D I T A L Por outra parte, anuncia-se

D...rão comparecer Q. 16". C. R a versão militar do Transa-
• 3·. S.cçíio· todos OI cidadãoll alis- tlântico Aéreo de 204 lugares,
tadol da elal•• de 1925 • residen-

para a "Panamerican Aír
tel nelta Capital, a partir de [o
•• Agolto próximo futuro, para ways". A envergadura dêste
fins d. imip.çéio d. laúde. avião será de 233 pés, podendo

TELMO ANTÔNIO BORBA ser rapidamente transformá- Solicito a todos quantos possuem
C.L Ch.f. do. 16", C. R. vel em avião-hospital. quaisquer fotografias que digam

-� - - w ...._ ..... .._...-..-..............-...- -......- rellpeito àll atividadell do "Clube

A festa n8"I·onal Vende-se 12 de Agosto», a ineltimável fine-
" za e o ellpecial oblléquio de OI

da f an"a Uma completa instalação meca· doaram ou cederem, a título de

r " nica .máquinas., para serviçoll de emprélltimo, ,à direção do referido

rue, 11 (E.) _ A data na- padaria, inclusive um motor de lO clube, que das mesmas neclissita
H.P. Tudo em ótimo eBtado de

I
para fins de documentação.cional da França será êste ano conservação. Negócio ut'gente. In. Florianópolis. 6-7-45.

celebrada nos salões do High formações nesta redação. Manuel Ferreira de Melo
Life Clube, gentilmente cedi- IOv.7 I'as cretcírio.

dos, para êsse fim, pela empre- I ..
• �

sa Paschoal Secreto. No

próXi-11mo dia 14, das 16 às 22 horas,

rea.
lizar-se grande "Kermesse"

promovida pelo Socorro Fran
cês às Vítimas de Guer-
ra, com a colaboração da Asso- COMISSÁRIOS DE AVARIAS
ciação de Culturas Franco- I
Brasileira e ci apôio de toda a'
colônia francesa desta Capital.

O produto dessa reunião de
civismo e beneficiência rever

terá em benefício das vítimas
de guerra.

Vida Social
&l'fIVERSARI08

, Allinclo o data de hoje o ani
yersário natalício da Brito. Al'aci
do Luz Cunho., alta funcionária
do Diretoric Regional dOI

COrreiOS,• Telégrafo. de Santa Catarina.
*

Há longal anoa na direção do
cDiário da Tarde» e trabalhando'
no nOllO comércio, o major Pedro
A, Carneiro do Cunha é figuro I
b.m oonhecida, dilll'enllando, por

ia.o melmo, qualificativol supér
fluol.
Hoj., comemorando mais um

natclício. o major Pedro Carneiro
da Cunho serei, naturalmente,
muito cumprimentado.

•

A..Inale-se hoje o aniversário
natalício do sr. João Gualberto
Bitt.ncourt, político e comereian
te sultno .

•

A srita. Maria Aparecido, filha do
ar, Antônio Acciolli Carneiro. fun
cioncíriG> do Tribunal de Contas,
faz anel hoje,

VENDA SOB RECEITA MEDICA

f

\ Sedas, Casemiras e Lãs

CASA S••"'. a(OSA
ORLANDO SOA RPELI�]

Rua Conselheiro Maf�a, 36 - 'Ioja e sobreloja - Telefone 1514 (rede ioterna)
.

Caixa Postal 5 t --- End. Teleg.: «�carpelli» -_. Florianópolis

3

�---------------------------------------------------------..

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Trabalhai Comerciai.
Irnpressdo a côres

Composição de Hvros e

Jornots

Téses e Memorais
Doublés e tricromiaa

Revis�al - Avullos • Caixa••
Estojos, etc.

Aceita encomendas nara o interior do Estado

Rua Tiradentes n°, 10 ._. florianópolis -_. Santa Catarina
�-----------------------------------------------------------

Muitas bonificações e médico qroIs

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

�__ a. ..

PRECISA-SE

Agradecimento
Venho, pelo presente, externar

meus profundos agradecimentos ao

Iluatre facultativo dr. Antônio
Moniz de Aragão, pelo carinho e

dedicação com que tratou minha
prezada irmã, Florisbela Rosa.
quando esta se achava internada
no pavilhão «Jolefina Boiteux»,
delito cidade,
Fpolis , 22 de i unho de 1945.

MARIA ROSA ZANETTI
3 v. -

Haia, 12 (SHI) � Segundo
despacho de Amsterdam, foi
anunciado que mais de cinco
quilômetros de cais, em Ams
terdam, estão em bom estado .

Os alemães roubaram os guin
dastes e as instalações de des
carga, porém utilizaram-se por
enquanto os guindastes das
embarcações que chegam ao

porto.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Aos Amigos do Clube
12 de Agoslo

... a u_ u.��w._=_== •• uu= •• u ••• ,

,

"AUANÇA DA BAlA"

R. H. BOSCO LTDA.

COMPANHIA
Fadada elD 1878 - Séde: B A I A
INCEN,DIOS E TRA.NSPORTES

CUru do balUlço de 11141:,
, Capital e resenu , .

� Responsabilidades .

, Receita ,

,

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

� SInistros pagos n.oe 1l1tima. 10 ana. .....•.•... , ..•.

, Responsabllidades .

er$
er$
<.-'1'.
er$
er$
Crt

74.617.0311,30
11.978.401.755,97

84.616.216,90-'
129.920.006..llo
86.629.898.90

76.736.40UI06,20
, ITAJAi - $. CATARINA

�
I DIRETORES: - Dr. PItru.f1lo d'U1tn rrer.r. � (}aryalho. Dr. J'ranc1aco

: de Bt • Anlmo )(a.arra.

Ag6nciaJI • 1U�.1lCIU em to(l() o terr1tórto nac1onal. - &uCU1'1llLl no

UroguU Reculadores de Ilft.l'lu DAlI prtne1paU c1da<1ee da A.m6r1c&, ICu.roPII
• África.

&Gl!lNH EM FLORIANóPOLIS
, C AMP O 8 L O B O A C I A. - R.a Felipe 8c.llmt«rt, .. I'
: Caixa P08tal li. II - Telefone 1,881 - End. Teleç...A.LIANÇA·
, SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME.
: NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL :.
, I

SEGUROS DE: I

Represen tações
Consignações _. Conta Própria

Rua Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

TeleCI ófico

Transportei Marítimos; Ferra
vicírios, Radoviárioll, Aéreol,
Cascai, Fôgo, Acidentei do
Trabalho, Acidente. Penoail,
Relponlabilidade Civil a Vida,

Endereço
- .. - - - - - - - - - ... ....,.._- ...... -- ... ._.. ._,...,..,,- ...

-.-....._....,,_-w-." ....... .....- -

,- ... ...

_ ... 'II1I'I

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S_ H. I. - Segundo despacho grande contra-ofensiva do ma
de Londres, grupos especiais rechal alemão von Rundstedt
de investigaç�o do exérci�o ca-II em dezembro do ano passado'
na?ense �0n.!Iscaram mais de Assim é que uma concentração
quinze milhões de florins aos

I de dezessete mil alemães foi
soldados nazistas que retorna-I descoberta par Jan de Rooy,
ram da Holanda para a Ale-

I
nas proximidades da aldeia

manha. Os investigadores
.

ca-
I
de Altern, junto ao rio Mosa.

n�enses .

apreenderam tam-! Aquele patriota notificou en

be!ll mUlta� peles e abrigos, I tão o fato ao seu grupo de re

alem de muitos outros valores, ; sistência, por meio do radio, e
dos quais os nazistas haviam o chefe do mesmo comandan
se apoderado, na Holanda., te Dick Vlemming, retransmi
Apre�sand�-se a partida dos 1 tíu a mensagem aos canaden
alemaes foi-lhes permitida a ses, que impediram o golpe ale
utilização de dez mil cavalos mão.
holandeses, dos quais foram ----------

devolvidos quatro mil, enquan
to que o resto deverá ser em
breve devolvido.

*

S. H. I. - Segundo infor
mam de Haia, foi reorganizado
o partido católico holandês,
que publicou novo programa,
exortando os holandeses a to
marem um ínterêsse ativo na

reconstrução da Holanda.
•

S. H. I. - Segundo despacho
de Eiridhoven foi anunciado
que em Amsterdam estão sen

do plantadas dezessete mil ar
.

vores e arbustos, em substitui
ção aos que foram sacrificados
durante o inverno, para utili
zação como combustivel.

S. H. I. - Segundo despacho
de Eindhoven, anuncia-se qUE
uma ambulância perfeitamen
te equipada saiu para o campo
de concenrtração de Dachau,
afim de recolher os últimos pri
sioneiros holandeses que ali SE

encontram.
•

S. H. I. - Segundo despache
de Eindhoven, o primeiro na

via de grande calado a pene
trar em Amsterdam, em cince
anos, acaba de chegar aquela
cidade procedente de Londres
c o n d u z i n d o equipamentos
agrícolas, caminhões, fumo E

frutas. O mesmo navio havia
abandonado Amsterdam, em

1940, levando o ouro holandês
para a Inglaterra, afim de de

positá-lo fóra do alcance dos
nazistas.

•

S. H. I. Segundo despa
cho de Amsterdam, enterrados
num jardim foram encontra
dos outros seis cadáveres dE
executados pelos alemães, nos

últimos dias de sua permanên
cia na Holanda. A execuçã:
realizou-se nas proximidade;
do acampamento de Amers
foort.

•

S. H. I. - Segundo despache
de Haia, um destacado mem

bro do movimento de resistên
cia informou que os nazistas
holandeses e os colaboracionis
tas haviarn tentado no sábado
libertar do cárcere o lider na

zista holandês Anton Mussert
e o comentarista do rádio na

zi-holandês Max Blokzijl. A
tentativa foi abordada, porém
um membro do movimento de
resistência perdeu a vida na

refrega. O despacho em ques
tão acrescenta que restam
ainda pequenos grupos de sol
dados alemães, membros da

polícia nazi-holandesa e cola
boracionistas holandeses, ocul
tos em alguns pontos, dos

quais tiroteiam as patrulhas
do movimento de resistência.

*

S. H. T. - Segundo despacho
de Amsterdam, atribui-se a

dois holandeses membros de
movimento de resistência o fa
to de terem sido frustados os

planos alemães destinados a

atravessar a região noro€ste da
província do Brabante Seten··
trional, em conjunção com a

o SE U ORGANISMO

o mELHOR DOS mELHORE6

_tM'" �

CO�'MA ��<, ,,�'�'C��'l :,�l;,,�[o-,)"(;���..oO�;'�'OIO"'l' ,._
1'1-

· NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa ,

Angelina, Município
de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

'IDEAL PARA REPOISO

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

ClAUDlONOR OUTRA I
Rua Saldanha Marinho 2·A

I
1IlItIII"*_rmlilD.",_,4'... f_LO_R_IA_N,.ÓPOLlS Conflito entre sírios,

(LTDA.) f��!�e�e� �}Bg'�!�,�n
5 o

dr Al lcpr: que guardas franceses de
•••

, andar 1I11l lado, e gendarmes e civis sírios
do ou! ro, trocaram tiros it tarde de
ontem, durante uma hora na área
dn crIif'icio dos Irmãos

'

Marí st.:«.
I.'mu exigência britânica para que
susp cndcvsr-rn o fogo foi desprcsa
da pelos contendores. Finahueute
a luta cessou depois de morto lIn{
soldado britânico e feridos dois
Iranccscs, desconhecendo-se o nú
mero de baixas sírias. Acredita-se
(1'Il' ,t desordem tenha sido provo
rar!a lH'hs sírios radicais, que re
cusum negociar C0111 os francese:;.
Kdoç' da-ére csprcsasNd l?v o

f'hôcara Vende-se uma com

U O 50.000 mts2, ten-

Io casa de morada e engenho
sita em Itaguassú. '1'ratar com

A. L Alves, à rua Deodoro, 35.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.ó na

I A SERVIDORA I

r a maior organização no

Ilênero nelta capital J
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

4parêlhos elétricos
1\ Instaladora de F'lorta aó

iolis, à rua Trajano n. 11, avi-
3a a, sua distinta freguesia que
lispõe de operários habilita
los para executar ínstalacões
le Luz e Fôrça em geral, Í'or
uecendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

;ializada, com técnicos profís�
;ionais, para co,nsertos àe apa
['êlhos elétricos, enrolamenrto
1e motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
fogareiros, aparelhos médicos
� outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

Bungôlow
Vende se o da rua Quintino

Bocaiuva, 622, Estreito, que
dispõe de todo conforto. 3
quartos, banheiro, pias, bôs
àgua. Tratar no local.

ALIANCA
f

DO LAR
Avenida Rio Branco n. 91

RIO DE JANEIRO
Séde :

Idi(!Jma. por
tugu�l. e.pa
nhol, francêl,
inlllê•••te,

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional
PLANO FEDEBAL DO BR. ASI�
Resultado do sorteio realizado no dia 30 de Junho

le 1945 de conlorrr idade com o Decreto-Lei n-. 2.891,
If' 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
.eral e grande número de prestamistas e outras pessoas,
'li sé de da Aliança do Lar Ltda., de acôrno com as íns
rucõ-s baixarias pejo referiôo Decreto-Le í.

Plano Especial- Premiado o n' 9�2 31
9231-Milhar-Primelro prêmio no valor de Cr.$ 10.000.00
23l-Centena - Pr emio no valor de Cr.s 1.200,00

Inversão - Pr emlo no valor de Cr.$ 300,00
Plano PepuBar • Pre"'iado o n' 9.231

9231-Milhar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.$ 5.000,00
231-Centena - Premio no valor de Cr.s 600,00

Inversão - Pr emio no valor dA Cr.$ :200,00
«Plano Alianca»

oer ie 4 número 4676 Cr$ 50.úOO,OO
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00
Centena Cr$ 600,00
Inversão do rn ilhar Cr$ 200,00
rnversão da centena Cr$ 60,00

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Tipo liberal
»

» J)

})

Romance, Poesia. Religião, Aviação,
, Matemática, Física. Química, G.o

- Tipo clássico logia, Mineralogia, Engenharia cí-
» vil, militar e naval, Carpintaria,
» » Desenho, Saneamento, Metalurgia,

li:letricidade; Rádio, Máquinal; Mo
torei, Hidráulica, Alvenaria, Agl'i
r.ultura, Veterinária. Contabilidade;

Dicionário.. etc. eto.

» l>

Cr$
Cr$
Cr$
c-s
Cr$

Série 4 número 4676
Milhar de qualquer
Centena
Inversão do milhar
Inversão da centena

25.000,00
1.250,00
300,00
100,00 -

30,00 -

série

OBSi':RVAÇAO - O próximo sorteio realizar-se-á n o

lia 31 de Julho (terça·feira), às 1-1 horas, de conformida '

1e com o Dvcreto-Let 2.891.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1945
VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federa!

Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor- Gerente

Convidamos os senhores prestamistas contemplados
que estejam com os seus títulos em dia, a virem à nossa

éde, para raceberern seus prêmios, de acôrdo com o DOR

RI) Regulamento.

Dr. Artur Pereira
e Dliveira

Clinico Geral de Adulto.
Doença. da. criançQII

Laboratório de Análil.1

Iclínica.••
Con.ult6rio: rua Felipe Seh.
midt, 21 [alto. da Casa Pa
railo}, dai 1030 ál 12 e dai

I15 à. 18 h•.
Relidência: ru,a Vilc. de Ouro

Preto. 64.

IFone: 769 [manual]
-_---

Agradecimento
Laurindo José de Sou�a, espôso filhos e demais parentes, ain

da consternados com o falecimento de .ua idola
trada filha e irmã Guilhermina Souau, vem, por
meio dêste, externar os seUl agradecimentos ao

ilustre {acultavivo Ir. dr Mário Ramos Wendhau
sen, digno diretor do Hospital "Nerêu Rcmos" e

aos demais médicos daquele estabelecimento. pelo modo carinhose
com que a trataram. empregando todos os seus esforçoi pato. salvá-la,
às devotadas Irmãs daquele modelar estabelecimento pelos desvelos
com que cuidaram da sua inesquecível filha e irmã durante a enfer
midade, ao seu grande amigo ar, Oscar Cardoso que lhe deu sempre
assistência, numa demostração do seu generoao coração aberto ao

Bem, e a quantos os confortaram no doloroso transe e acompdnha
ram o seu ca:láver à última morada e convidam a todos para a.. is
tirem à Missa que. em sufrágio a sua alma. mandarão rezar sexto

feira, 13 do corrente, às 7 horas; na igreja de São Francisco.
Florianópolis. 10 de julho de 1945.

rormado pela Unlyerl1<fAde 4. Genebra
Com prAUca noo hOIlP!tRlJi eUl'OPfl18

:mmca m6d1ca em Cera],. pec11atr!&, dO«l.
... 40 m.tema nerYolO. aparelho CeDi»

urlin6r1o do homem • da mulh..
.....te. T�caloo: DR. P!i.UW TAV4B_
0urI0 4. Radiolotr1JJ Clf:nIca com o dr.

llanoel 4. Abreu C&mpanarto (ao Pau.
I�. E8I)eC1al!adó em m.ten•• aall.d.
P11bUca. pela UlÚYen!l1ad. do R10 ele J..
!l.lro. - Gabtnete d. Ralo X - Illect.ro
�OCIl'afla cUn!ca - JI.tabol1m!.o ba.
-.J - 8l>nG.al'em Duodenal - Gabinete
te n.!l>wrapia - I4borat6r'1o ele m�
()()Pta • l>Il4l1H cUn1ca. - Rua r.m&ado
llachado. I. J'one 1.lN. - J'lor.lallóJ)<)là.

•

e missa

(NSTlTUTO DE DlAGNOSnCQ
CUNICO

.ORe DJALMA
MOELLMANN

Elisa La Rosa Leonelli
Missa de

, ,.

aniversariO
As 'famílias Leonetti e Buatirn convidam as pesloas de suas

relações para assistirem à missa. que será rezada em sufrágio da
alma de lua querida espôsa. mãe e sogra Elisa La Rala Leonetti,
no diCi 13 do corrente, às 730 horas, no altar do S.S. Coração de
Jesús. da catedral metI opolitana , pela passagem do 1· aniversário de
seu falecimento. Apresentam antecipadamente agradecimentos aos

que participarem dês.e ato cristão

SRS. DENTISTAS IExecuto qualquer tipo de
dentaduras, pootes em

II
ouro ou palacril. Conserto
dentaduras em 2 horas

apenas.

(OHSTANTlHO SERRATINE

I Rua Duarte Schutel 11 I
Guarda-roupa 1 Camis8l!l, Gravatas, Pijamea
Vende-se um, grande, na rua Meiasdas melhores, pelos me

Saldanha Marinho, 26 A, nes- Dores preços 16 na CASA MIS
ta capital. 7v-7 CILANEA - RuaC. Mafra, 9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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graI. MascarenhasiEmpresa ::Líder:: Construtora Ltda.RECIFE, 11 (A. N.) - Sôbre os exércitos aliados com os
- - •

d S Iquais esteve em contacto o Gal. Mascarenhas disse: "Isto d�1Em Comblnaçao com o Banco Cruzeiro o Ulugar a uma série de considerações que não cabem nos estreí-]

/
_tos limites de uma entrevista. Falar 11.0S nossos aliado.s não S A Sao Pauloconsistirá somente elogiar seu e.xcelente .vah:r combativo,

,

a

MATRIZ: Rua São Bento 45 _ São Paulo _ Telefone 3-3255••Fone, 938bravura dos seus soldados e perfeita orgamzaçao dos seus exer- _' _

'

cjtos. Os comemtártos devem abranger também, seus feitos pro- Resultado Oficial do Sorteio do dia 30 de Junho de 1945gressivos de guerra contra um exército aguerrido e obstinado
da Alemanha. Também, não se poderá deixar de salientar a

estrutura modelar do exército norte-americano, que foi, seu

favor, o mais poderoso instrumento da vitória. Sôbre a ancie
dade de regresso por parte dos Expedicionários acentuou o co

mandante-chefe da FEB: "Compreendo muito bem a amcieda
de dos Expedicionários para voltar ao Brasil. A missão foi
cumprida por aqueles que, depois de uma luta árdua, querem
voltar ao seio da família. Esta tarefa, entretanto, está entre
gue ao govêrno do Brasil, que tem multiplicado os seus esfor
ços para a vinda mais rápida dos Expedicionários.

'Palavras do

RECIFE, 10 (A. N.) - Agradecendo a homenagem que o

govêrno e o povo de Pernambuco lhe tributaram por ocasião
de sua chegada, o Gal. Mascarenhas, delirantemente acla
mado pela multidão que se concentrava defronte do Palácio do
Govêrno, pronunciou as seguintes palavras: "A campanha da
Itália iniciou-se no nordeste, especialmente em Pernambuco.
Aqui eu tive a satisfação de encontrar uma fonte de ordem, de
patriotismo e díscuplina, que me levaram à organização da
FEB. De volta da Itália, depois de conquistar os louros que o

Brasil merecia, eu devia visitar Pernambuco. Ao glorioso povo
de Pennambuoo e ao seu govêrrio, os meus agradecimentos".

história sealímental
que está empolgando
tsdos os coracões:

,

Uma

UM OLHAR
PARA A VIDA

remancl de

�AItIA LUIZA CORDEIRO

Alcân' -ra Machado
tA ACADEMIA PAUL rA DE LETRAS

CRI 14,00
Nas livrarias ou pelO reembolso postal

IIIÇio 11 LIVRARIA DO 8LOBO
Rua des Allllrallas lftl& - P. Alegre

•

Os católicos contra o comunismo
S. Paulo, (V. A.) - Continuando trumcntos de Ulll partido. O cornu

a auscuuar o pensamento das fi- nismo é tão antipoda da democra
glll'3S mais representativas de Siir) cia como o foram o nacional-ro
Paulo a respeito da grande concen- cialismo de Hitler ou u fascismo de
Irnçâo religiosa, que será reuliz-vdu :\ulssolini. Curactcrizu-se, COlllO

no dia 1-1 do corrente, na Praça da êlcs, por métodos incornpalive is
Sé a reportagem do "Diário de São COIll a nossa índole e a nossa civi
pu'ulo·' procurou ouvir a opin ião ,'o l;zaç;3o e constituiria, se implanta
sr, Caio Pereira de Souza, figura de do aqui, urna nhert-ação Fatal a?larga projeção em nossos círculos d.cslino de t�)(jos os. povos da Ame
sociais e diretor-secretário da As-. I'l5'a. Julgo impr'escindi vc l que Sl'

soclaçâo Comercial rlp São Pau In. I d� combate sem lregua� �_u COl11U-
--

.. A concentração, que o ilustre llIsmo no. terreno das idéias e da
. arcebispo de São Paulo, n. Carlos I propaganda, afim de. que os ll1�nos
Cru-melo, em tão boa hora resolveu I avisados nao se deixem emb.aIr l'

rcnliznr, - começou s. s. afirn�an-: '�.ão con trjlmarn com a Sl!a simpa
do, - vai constituir, sem sombra: t ia, ou sequer com a sua indif'eren
de dúvida, uma esplendida, dcfin_i-: ça, para a. implantação de lllJ_1a 01'
l iva e esmagadora demonst raçao riem .le COIsas, que s.ubvcrtena por
do sentimento católico do nosso I complete os pnI1CI))IOS f'undarne n
povo". Depois, referindo-se à propu-I tais da famí lia e da r;a�ionalidacle.
"and'l politica dos comunistas,' Como acontece na América do Nor-
�cres('entou: I te, para' �ilal' apc_n�ls UIIl excmplo,
"f: preciso que não mantenhamos il? COl1C!!lIstas SOCJaIS que a hUlll:1-

iltisões acerca de um regime, ([lIC I1Idade I·cclama podem ser ateeél�
"Ol1lC ·aria violentando os sentilllen- ias ,knlro rI(Js :Illadros da !('galIto� r�!lif1i()sos, ([UC' são lima cans- rbde oemocrálica, suficirntemer;t\'
tantc da nossa formação, para lOCa- HIllj)lt's para c011lpodaI'em a eXls
bar suprimindo a liberdade do.s in- tr!1�ia de tôda� as_opiniões e per
dividuos anulando-os e rcdl1zll1r1o- lllltlrcm a efetIvaçao de todas as

os, apen'as, -li mera condição de ins- reivinrlicações justas".

rARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARIUCIA

I.. C.........frl, 4 , 5 - FONE 1..42
lain,•• 1I,1IIdI,

Titulo n 077295 Uma construção de
"660022 Idem, idem
"541364 Idem, idem
"662033 Idem, idem
"977185 Idem, idem

Os ti tulos com o final 7295 (milhares) a
" """ 295 (centenas)

" " """ 95 (dezenas)
Aos titulas cujo algarismo IinaI fôr
Aos titulas cujo algar ierno final fôr

Prêmio10.
2°.
3°.

'1

" "

a

a

5
O

Total dos prêmios nesta série

1.0 Prêmio Titulo n ,"

2.° "

3.° "

4.°
5.°
10 Prêmios - Os títulos com

100 " " "

120 "

240 " " "

1000 "

10000 " "

75960 Uma construção de
85960 Um terreno de
95960 Um terreno de
05960 - Um terreno de
15660 - Um terreno de
o final n." 5960 (Milhares)

" 960 (Centenas)
" "

75960 (Invertido)
"" 5960 (Invertido)

" 60 (Dezena)
" "" O (Final)

Total dos prêmios distribuidos em cada série

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
c.s

600,00
50,00
10,00
5,00

Série (
Cr$ 100.000,00
c-s 25.000,00
c-s 2s.000,GO
c-s 25.000,00
Cr$ 25.000,00
Cr$ 60.000,00
Cr$ 50.000,00
Cr$ 100.000.00
Cr$ 500.000,00
c-s 500.000,00

"4°.
5°.
100

1000
10000

100000
100000

"

prêmios
"

,I

5,00

Cr$ 1.410.000,00

Série A Série B
Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00
Cr. $ 1.000,00 Cr. $ 5.000.00
Cr. $ 1.000,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000.00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,00 c-. $100.000,00
Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

a) ROGERIO AGUIRRE (a) ANTÔNIO MUNHOZ Dr. F. da Gama Cerque!raGerente geral Dir-superintendente Inspetor Federal de Sorteios
O próximo sorfeio será realizado no d;a 28 Julho de 1945

ATENÇÃO: - Solicitamos aos nossos dignissimos associados .. fineza de porém os seus títu
los em dia, evitando se, assim, de algum incômodo futuro.

Es<ritório da Líder e Gabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).

A CREDIARIA ,PARA TODOSApenas dois!
Acabam de noticiar de Was

hington que a Comissão de In
vestigações do Senado deu a

I
'entender que o atraso na re-

messa de aviões americanos de
jato propulsão, para a Euro
pa, chegou quase a permitir
que os -nazístas reconquistas-

I
sem a antiga superioridade
aérea. "Há mais de um ano -

i disse um porta-voz da Comis-

I são - o comando da aviacâo

americana, vinha solicitando a

I
remess� desses .avlOe� e adver
tindo sobre a situação. No en-

tanto, até a cessação das hosti
lidades, apenas 2 dêsses apa
relhos chegaram ao teatro de

guerra europeu".
�..........._.._-_......----...."".".'.-.""",.�

MISSAS
Francisco Tolentin.
Vieira de Souza

Alvoro, Alphio, Jau e Aicio To
lentino de Souza e Olga Tolentino
Camisão, [ausente], convidam seus

parentel e amigol delta capital e

da. cidades de S. Jo.é e Palhoça.
para a..istirern ã. mis.a. que
mandam celebrar na igreja de S.
Francilco da Penitencia e na ma

triz da cidade de S. JOlé, àl11 ho.
rOI, do dia 14 do corrente, em

eo8\emoração fi dota do centesimo
anivenário de na.cimento de leu

laudo.o pai FRANCISCO TOLEN
TINO VIEIRA DE SOUZA, exter
nando aqui, antecipadamente, OI

leuI ar,radecimentol a todo. que
comparecerem a e".1 atol reli
triOIOI 3 VI. - 2

Rua Felipe SchRlidt. 38 - Fône 1595 - Floriaaóllohs

Aproveitem a Oportunidade
Atencio ! lJl.lIita ateneãe !
ro.,..o� de Elorlanôpolts !
A "CREDIÁRIA PARA 'rODOS'" - estaueleeída á rua

Felipe Schmídt D. 38, esquina .Tero.i_o {'(Ielho, nteJldelld�) B;()�
efeitos (la crise ocasíonaâa pela granâe alta flue vem díarta
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - lUrI
'1'0 AO {'ONTRÁIUO - resolveu a partir desta data até o (lia
31 de .Julho p. T. fazer uma grande honífícação em seus preços
nfilR de henefíeíar ao distinto :VOTO de Florfauõpolls,

A todo", que .ínteressar, fregueses ou não, queiram seUl

cOlllproJilisso fazer uma visita li CREDIÁIUA PARA '['onos.

......-.:-.-_-.- -.-_-.-._.-_-_-_
.

._ -_-.- _._ _-.- -.-_". ---- -_'.,._.,.._-J""IiJ

APENAS Cr$ 3,00
Com essa Ínfima quantia Voeé

está auxiliando o seu prÓ�imo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
a.,1I Indie;entes de Florianólu>Us.

'Não ha necessidade. mi
nha Sen hora. de cada mês
ter sé te dias de sua vida sub
traídos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Sêi:lho
Ta sóíre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Scu d e da
Mulher. Regulador, tônico,
anti-doloroso. A Seude d a
Mulher lhe fará recuperar
a.os de vida .

�....': "'.. -

j
i

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R, C. A.
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra,�;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EINDHOVEN,12 (SHI) -- A EMISSORA H OLANDESA DIZ QUE DOIS MIL MARINHEIROS MERCANTES HOLANDESES PER·
DERAM A VIDA DURANTE A GUERRAo AQUELA EMISSORA REPETIU AINDA A AFIRMAÇÃO, FEITA EM MARÇO PAS·

SADO, PELO MINISTRO DAS RELAÇÕES' EXTERIORES, EELCO VAN KLEFFENS, SEGUNDO A QUAL, MAIS DE METADE
DOS TRÊS MILHõES DE TONELADAS, QUE POSSUIA A FROTA MERCANTES li OLANDESA 'ANTES 'DA 'GUERRA, 'FOI

PERDIDA EM SERVIÇO DA CAUSA ALIA DA

o 1E�1ti1l<lil<{)) 1���l�!e�F�_A���������S��g�?��
--------------1

cher, correspondente da tal como se encontra, sem o racionamento dão apenas

Florlanépolls 12 �e Julho de 1945 United Press) - Poucas auxílio externo direto, Iica- direito a escassa dieta, que,
.

pessoas acreditam que Ber- rá reduzida a quase nada. O mesmo ao mínimo, não oo-

Pretendia invadir a Sueciâ 1��1:���:r1e!e:�::�F��i i:�:::t::ii�;:�!���;: �:S;:e��t���a��:�r�:
ESTOCOLMO, 12 (U. P.) � As autoridades suécas con-I �����s�:tgi��alc�I��'c;S���l� �:� ?:v��9,�i3t���'l���0�8��[� ;eu���a d�c:nrr:�Úi Ae�u�b���

�irmar�:r;n, hoj�, as ?ecla�ações �o cha,nceler. Guenter, sóbre a Iça0
ae �er�m� �al��s uns do "Evening Standard" nes- dos soldados britânicos r�

intenção alema de invadir o pais em Ievereíro de 1942. Reve- dez ano". Nao e _Plopua.men- ta capital, diz que Berlim americanos, esperando que
laram que mais de 250 mil soldados suécos, perfeitamente: te a reconstrução da cIda.de está inteiramente aberta às comam seus ranchos, para
equipados, estiveram mobilizados para enfrentar a ameaça. I que n;_e preocupa, �as .sIm epidemias. A escassês de aproveitarem as sobras ae

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS --,
seu pao de cada dia. SI a alimentos, por si só, já � alimentos.

INDUSTRIÁRIOS N-'
---

....----d---------------ALIS'l'AlUEN'fO EI,EI'rOR.AL "EX-OYFICIO" I as aguas a
Remessa (la,", relações a ({�e se refere o. art. 14 das instruções No ruenapara o alistamento eleitoral , M

1 - O INSTITCTO DOS INDl:STRIÁRIOS faz saber aos srs. em-I Oslo, 12 (U. P.) - Caças
pregadores industriais que, lendo sido prorrogado () prazo para a entre- uorte-amerícanos estão "Jim
ga das HELA\;õES PAHA O AL�STA�I�':1TO ELEITpHAL, e CI1I cumpri- panda" as águas da Noruega de
mento. do Arl. 23 do Dccre to-Ici 11. /.::)86, de 28-5-4;) (que regula o aI1s-. , . . .

tamento eleitoral e as eleições), e de acôrdo com as "Instruções para ( minas ?;t:rma'l11Ca". Esta íntor

Alistamento Eleitoral", baixadas pelo Tr-ibunal Superior Eleitoral, est mação acaba de ser divulgada
recebendo dos Srs. Empregadm-es HS relações de seus empregados, con pelo almirante sir Hugh Bur
tribuintes do IAPI, que prestam serviços nesta cidade. roughs, comandante da secção2 -:- Nessas relações deverão ser incluídos apenas os empregado
que saibam ler e escrever, :'IIAIOHES DE 18 A�OS, hnmcus c mulheres naval aliada das forças de li
e em relação a eles devem ser declarados os seguintes dados: bertação da Noruega. Acredita

a) número de inscrição no IAPI (o n. da caderneta de contribui êsse oficial "que tudo ficará
çõcs do' empregado) ; normalizado dentro de quatroh) nome por extenso;

c) função (o que é que fil-z no ernprêgo ) ; meses".
dl data de nascimento (dia, mês e ano);

......WII......-""'...-""'...""'..
-

......-""'...I'IO...-......-""'.·.....•....&-....&-.........,.,........""......._-"""'�

e) idade (em anos); No bar e no lar

f) filiação (nome do pai e da mâc) ; K NO T
g) estado civil (solteiro, casado, viúvo, etc.) ; não deve faltar
h) naturalidade (lugar onde nasceu - Cidade e Estado);
i) residência (endcrêço completo: Rua e número). lI·t f-3 - Essas relações deverão ser feitas em três (:�) vias l' deverão se rara eVI ar coo Dsao

enlrcgues a esta Delegacia ATI� O DIA 2:') no COHHE:-.iTE :'IleS, I:'IIPnl' Londres, 12 (U. P.) _ JosephTER IVEIn"I&'1TE.
Das relações devem constar a razão da firma, o nome <lo cstabclc Davies, O antigo embaixador

cimento. o seu número de i nscriçâo no TAPT, o seu crulcrêço, e deveu m Moscou e agente do presí-
ser obr-lgalóriarnente datudus e assi nadas. Se o empregador não ti vc .

ente 'I'ruman para as missões
nenhum empregado nas condições exigidas para o a l iskunc n lo, dever

entregar lima declaração nesse .scn t irlo. ificeis, acaba de chegar a Lon-
" - De posse dessas relações () fAPT as cnviarú às nutorirladcs elci res. Ao que se afirma, Davies

1
_

torais e agirá, poster-iormente, de acôrdo com as i nslruçócs que Ior'cn zeio in?'1l:1bldo de :e�lizar uma Na-O e' verdade \110DCUrsr, s e pr.va�expedidas pelas citadas autor-ldade s. -onferência ele última hora U L II)
5 - Nas relações para o IAPI devem ser inclulrlos apenas os qu: , d b bOIsejam seus associados, obr.lgatói-ios ou facultativos. Se o cmprr-gudor ti ..:om Anthony Edeill, para um Londres, 12 (U. P.) - A Se·

'\ e a I Uva-o I

ver empregados que recolham exclusivamente pára ou tro ln s l il ul o , de ijuste f'mal cl?S pOlltos�c1:-:,is-' cretaria da residência do P': - "
verão êles f'igurar na relação a ser entregue ao outro Institut.o. Os Clll a norte-amerrcano e brítântco, \ meiro ministro britânico dis- --

pregados, que estejam afastados do r-ruprêgo por mof ivo de convocnçã.. m tes da conferência dos "três tribuiu hoje nota oficial E Es.tão abertas inscrições para as

mílítar, deverão constar de relação e111 separado. rrandes ". .,

" '. seguintes PHOVAS DE HABILITA-
6 - Sôbrc qualquer dúvida quo a respeito tenham os Srs, Emprc ' inrormou que nem Church ill ç.�O e CO)/CliHSOS promovidos

gadores pedimos procurar-nos pessoalmente. nem qualquer pessoa de sua pelo Departamento Administrativo

.� .. __ :�::�:��::'..:....:�::�:..::..��)2&..-�1�••��!:v��J...S��e:_. ._ R���Y,ã�2 d�.at�)mãe� ���Il;;li:�q:!�:a;::tSeo��: f�:��t:�í I dOv:����;:�l�ri���Vr����:��7/45 ii

RITZ HO]•e RUli) -míssora de Lublin informou,
COIsa. Essa declaraçao foi

prO-I.J/9/45.,. ,.., I 'ioje, que todos os alemães fo-
vocada pela divulgação de uma AgrÔ!lOlllO do :'II. A., de 2/7;.I5 a

SIMULTANEAMENTE versão, segundo a qual a f'ô'- 31/.8/4:) .

À-17 1930 h À 19 h
'arn removidos da área de

1 • Cl 1 '11 h
.

t
Guarda LIvros do S. P. F., de

se. oras s oras
1)n,itz, no oriente da Alemanha.

n 10Ia lurc 11
.

aVIa a ravcs- HJ/7/45 a 18/9/45.
Londres, 12 (U. P.) - Dez Sessões Chics

1nanto ao deslocamento elos
sado a fronteIra espRuhola, Poslalista do:'l1. V. (). P., de

milhões de cruzeiros foram' Bud �bbot, �o:r �ostello. Robert para ir a San Sebastian. 12/7/-15 a 11/9/4;')
I POlge. Vlrgmla Bruce em: "lemeutos germânicos na Silé- J) fi' f ri S

ofer-ecidos por um cavalo ele: DOIS CARADURAS DE SORTE ;ia inferior, encontra-se em NO--bar-e-B&lar 2/7/4�I �grW�/45.0 .'. P. F., de

corrida, e foram recusados. Uma dali melhora. comédias de
Jrogresso. Reyelou ainda aque- K N O r PROVAS DE HABILITACÃO

Ês"'e ver'dadel'ro "reco1'd" cau- Abbot. Costela, bôal musica. 1 ti})"
-

" E" S" la emissora que a poplllaça-o na-o deve 4:altar nspe 01' (a 1\'lsao uO .11SI110. e-
-, lindas canções e otimas bóIas. .i d" I 11 r S I 4/-/4"sou sensaçao ate mesmo em

MUlica. romance e comédia... .:;e1'111Ün ica está sendo "esco1- �/:;/15.10 (O " . c,••• , (e
.

, :) a

Londres. Mas foi quanto o co- Livre de censura '.ada pelo eXf�rcito polonês, até Mesmo a bordo' Servente d() :\I. V. O. P., até
nheddo criador de cavalos in- No programa: 1. fronteira alemã". l

.

• 10/7/45
glês, lVlartitn, Benson, ofereCetl Noticias de. semana 45x22 - DFB Nova Iorque, 12 CU. P.) Xo posto de inscrição, na Sécle

.

E' Ohl I Noticiário Universal Jornal

II f U d I d b d � da Delegacia do I. A. P. L, ú ruaa Sll' "nc son, pe o seu ca- Preços: Ritz. Cr$ 3,60 e 2,40 .::l,ra e e1uar m espac 10 e or o CtO Gru-
vaio "Dante" que acaba de UI.I zador "AUgllsta", no qllal vl'a-

Felipe SChlllidt, n. ;j, 1° andar, em
,

. Roxy - Cr$ 3,00 e 2,00 � Florianópolis, diúriallIrnl�, das 830
ganhar o "Derby" do corrente Sábado, lIlO Ritz, às 19,30 haraa � lent.:.1\dos ja para a Europa o presidente ús !O,30 horas, os interessados po-
ano. Como di!Osemos, o proprie- Tlim Nea!. E'lelyn Keyes e refi ui U Truman, informa que o chefe derao obter os esclarecimentos que

Donnell em: I d 12 (U P) A' d' O
-

tário rejeitou a oferta. NÃO POSSO QUERER-TE
_../on res, ..

- ra- do gOVêl'110 .norte-americano eSe.lareIll. s que nao puderem

d h d dio de Prag'a noticia hOJ'e que está realizando, 111eS1110 a bor- eOD.1P.arecer, ao referido pôsto, por
A ramatica i.toria e um homem rcsIdJrem fora da "apitaI, de\'erão
devotado a lua patría e da ado- foi c10f'coberta, 110 distrito dos do, conferências C0111-SeUC; prin- dirigir-se, por carta ou telegrama
raveI pequena que le sacrificou sudetos. uma organizacão clall- cipais conselheiros internacio- ao endereço acima mencionado.

'

pelo leu amor. destina nazista, destinada a
.

O"A
-

Domingo, no Ritz e Roxy • Akim
nalS. ugusta" está sendo -C�p·ra-; "';8

-

CASÃ -M-I-S"C-E'.:
'f L B efetuar atentados contra altas esuaradc llUlJ1 I)OI'to

- .

d'TarniroI. yn ari e Frances " ' ,. nao III 1- LANEA é IAber economizar.
Lederer em: personalidac1,.�s checo�lovacas. cado no norte europeu, on.de

Nova Iorque, 12 (U. P.) -, A PONTE DE SAN LUIZ REY As autoridades, entretanto, Truman seguirá de avião para
Até agora não há indícios de Um dramll comovente de uma mu- descobriram a tempo êssp.s pla- Berlim, afim-de se encontrar
que os motoristas dos cami- lher que luta entre a gloria e o

d t d
.

poder a sofrer ao lado de seu bem nos, e e11 o a mawr parte dos pela primeira vez com Chur-
nhões entregadores de jornais amado .. ,

terroristas. chill e Stalin.
pretendam terminar a greve. O
Departamento do Trabalho de
Guer!:'a ordenou aos motori,;;taf',
que voltassem ao trabalho até
às 8 horas de hoje, caso COlfi

trário, seria revogado o privi
Jégio de que goza o respectivo
sindicato de classe. Uma tal
medida, não teria precedente
nos mstados Unidos, mas além
dela, o Departamento ainda
ameaçou ordenar outras 'ian

�õt'!S.

com O uso dos

VER DA,DEIRAS

PASTILHAS VALDA
vendidas só em coi"os

com o nome

VA_�DA
I'õ li,tnça do D. N. 5. P. NO fse

.a.

.1',.". de 26 de Fe ••�iro ,6""
.

-4t� d. I9lS f/SA W'

q'IJol 0,002, Eu.oIJPIO' O.

Um tesouro
ambulante

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas a98 Indi·

�'entê!l de F}orianópo}ís.

Sérias medidas
o fabrico de
farinha de milho
Rio, 12 ("Estado") - Pelo

coletor federal em Indaiatuba
no Estado de S. Paulo, foi con�
sultada a Delegacia Fiscal do
Tesouro da Capital, se o fabri
co de farinha de milho está ou
não tributado pela nova lei do
imposto de consumo. Decidiu
a respeito a referida Delegacia
pela negativa, e, nos termos da
lei, recorreu para a Diretoria
das Rendas Internas, que con

firmou a decisão de primeira
inst.ância.

PiEI.aLI••
III_II[III

CONTRA CasPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
Tór !(O CAPILAR

POR EXCHÉNCIA

c

,

( )

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


