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o MINISTRO DA GUERRA JÁ ORDENOU ÀS AUTORIDADES A OUE ESTÃO SUBORDINAa
DAS AS PRAÇAS DA FÔRÇ�� EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA. A CHEGAREM DA FRENTE
DE GUERRA DA ITÁLIA. OUE LHES SEJA DADA FOLG�4. COMPLETA NA NOITE E DIA

DE SUA CHEGADA.

o
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Mé�ico brasiliense
condecorado
Parfs, 13 (S. F. L) - o go

vêrno -francês concedeu a Or
dem da Legião de Honra ao

médico brasileiro, Dr. Severo
Amaral, que tomou parte co

JW.o voluntário nas duas guer
ras mundiaís e que serve atual-.
mente no pôsto de comandan-ite do Hospital Militar do Val

-de-Grâce, em París.

Trezentos técnicos
poloneses
De Londres informam que o

govêrno do Brasil mamdrestou]
a disposição de empregar 300 .

técnicos e engenheiros polone
ses -. diz Stefam Lítauer, ex

chefe da agência telegráfica
polonesa, nesta capital, escre

vendo no "News Chronic1e".

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprletarle 'e Diretor·Cierente MOACYR ICiUATEMY DA SILVEUA

De 100 para 1000 !
Narr-a o "Correio Lageann" do

dia 7 de julho corrente:

"Lajes j:'1 oferece campo para
os "guitarristas" de classe, que
atuam nas grandes cidades. A
boa fé dos nossos provincianos
e a argúcia da nossa polícia, de
quando em vez, são postas em

prova pelos "vigaristas" granfi
nos, ([U(I figuram na. galeria de
"honra" das delegacias metro

politanas. Há dias, Ulll pacato e

honrado cidndào rcsidcnt e em

São Joaquim, de passagem por
cstn cidade, foi abordado por
um -ir-sconhccido elegantemente
l rajado, que lhe pediu trocasse
lima nota de 1.000 cruzeiros. (:)
bondoso [oaqu incuse, diante da
novíssima cédula d,p mil cruzei
ros. da última emissão, não leve
dll\;ida, Prontamcn te sacou da
carteira rcchci ada duas notas de
500 e deu-as em trôco ao "cava
lheiro", recolhendo a "piriqui
la" de mil cruzeiros na carteirn.
Qual não foi a sua xurpr ôsrs
quando, mais Inrrio, conferinrlo
o seu dinheiro c examinando
melhor a tal nota. verificou que
lima das faces da mesma apre
sentava pequena discorrlâncir
IH:S zeros do valor. Submetendo
a nota ao exame de um corne r

ci ante local, teve o desprazer de
constatar que tinha sido vítima
de' um "conto.", pois a nota era

adulterada c não passa va de uma

cédula de 100 cruzeiros habil
mente coniouf'lada, COI1l mais um

zero que lhe aumentava dez ve

ze s o valor.
Nân resta dúvida ele que a

adulteração da no la era de mo l
de a enganar muitn gente boa,
pois numa das faces o "traba
lho" foi bem caprichado, por
meio, de decalque, que ajustou
suficientemente o valor de LOOO
cruzeiros" •

Oferta de última
bora ...

A diSCiplina é dura, mas a carne é fraca
Minden (Alemanha), 13 (U.' cial à disciplina militar, quan- truida quatro vezes pelos bom

P.) .- Um tenente do serviço
I do. a 22 de maio, confraterni-' bardeios aéreos, declarou que

de intendência do exército bri-: zou com uma �nulher alemã, lo delito. não foi pr.emedit�d_o e

tânico, que só teve uma licen- de 24 anos de Idade. O

acusarl
que muitos estaríam sujeitos

ça para visitar a Inglaterra, do, cuja espôsa, na. �rã-.Breta- ao mesmo em circunstâncias

depois do dia da vitória da Eu- nha, teve a sua resIdenlCIa des- semelhantes.

ropa, confessou, perante uma

côrte marcial, estabelecida nes

ta cidade, ter seduzido uma

mulher alemã. O acusado afir
mou que a violação do regula
mento 1(' .rão-confratemtza

ção foi um ato de tentação re

pentina. Foi êste um dos pri-Imelros julgamentos desta es-
1

pécie envolvendo um oficial
britânico. devendo a sentença
ser anunciada mais tarde. Por
ínslsténte pedido do terente,
o correspondente não pôde di

vulgar o seu nome. A sua con

duta foi considerada prejudi-

A lei da compensação!

Londres, 13 (U, P.) A
emissora de Tóquio informou
que as autoridades de ocupa- I
ção mpomcas em Sumatra, I

anleaçadas diretamente p�la
--------------------------------------------------------�

penetraeão aliada no estreito eut·da'do com asde Macassar, decidiram otere-
cer independência à população balsas '.nativa, com o propósito de
comseguír ajuda, em caso de Sob o título "Trn grande de

invasão. A referida emissora saslJ'(: enlutou distintas famílias
desta riuadc ". publicou o "Cor

acrescentou que havia sido reio Lugtnno " do dia 7 último:
aprovada a criação de um Con- Causou gcrnl consternação nesta
sêlho que estudaria a indepen- cidade o do luroso acidente que

dêucía das Índias Orientais. roubou <l vida a três pessoas d<l�
tradicionais famílias Bianch ini e

Essa decisão está relacionada Camargo de Araujo.
com o plano destinado a con- Quarbi'-feira passada, vlajavam
seguir a autonomia das ilhas e de aul omo ve l para a sua Iazcn

formação de um exército na-
da na Cox i lha nica, a cxrna. sru,
Nair Araujo Bianchini, espôsa do

cíonal entre os nativos, para sr. Mário Bianchini e filha l].)
que empunhem armas ao lado sr. Carmel íno Camargo de Aruu
do corpo civíl voluntário, pa- jo, seu irmão, jovem Ol í vio

ra a defesa contra a invasão. Biunchi n i. filho do sr. Tito
Bianch ini, um menor filho do
sr. MÚI'io Bi anchini, o sr. Luiz
Humos c sua espôsa, sra. :Vhl'la
Amélia Harnos. filha do sr. :-,{Hl'io
A. de Souza.
Ao passarem a balsa do rIO

Pcloí inhns, o auto desgovernou,
ct.indo da balsa para o rio, 1:'
vando para o fundo os passagei
ros, com oxeção da sru. l\Idl'w
Amélia, que havia descido Ih
curro, an tcs de entrarem n"

b�,lsa, A cena foi rápida e ine vi
túvel, por ter falhado a trava do
auto. O sr. Luiz Ramos, que ia
na direção do carro, conseguiu
safar-se ('OI1l grande esforço, c,
quando se debatia na águu, foi
salvo pelo bulsciro que procura
"'I socorr-er as vitimas. No inte
rior do carr-o e sepultados no

rio, ficaram a sra. Nair Bi an c'hi
ni, um filha menor e seu irmão
Olívio, aos quais se tornou im
possível um socorro imediato,
pois estavam t rancados no as
sento de trús do auto submerso.

A ação russa
Berlim, 13 (U. P.) - As au

toridades do Exército Verme
lho estão fazendo tudo ao seu I

,
alcance para restabelecer

OSjsindicatos e outras organiza
ções da classe trabalhadora,
não somente em Berlim, mas

em todo o território sob ocupa
ção soviética e que constitui
metade da Alemanha. Os rus

sos estão também adminis
trando a emissora de Berlim e

quatro famosas orquestras, ínu
clusive a Orquestra Filarmôni
ca de Berlim e a Orquestra da
Ópera.

LONDRES, 13 (D. P.) - O presidente da estrada de ferro Comprar na CASA MISCE

"Great Western of Brasil" [presentou seu relatório anual. E LANEA é saber economizar .,

disse que o aumento da receita bruta, em 1944, foi contraba- A
.....

I
'

lançada pelo aumento das despesas. Revelou ainda que desde pe O pro
o fim do último ano fiscal, o govêrno brasileiro autorizou no-

I

-d dvos aumentos nos vencimentos e saláríos do pessoal, para en-'moei a e
frentar o crescente custo de vida, mas que, por outro lado, au-I Londres, 13 (U. P.) - Em
torizou, também, um aumento provisório de 30j; nas tarifas apêlo a mocidade, publicado
da estrada. na capital alemã, no "Berl in-

,. ner Zeitung" pelo conhecido

Fabr·lcara-o' 'casas de aço e alUmlnlO' jornalista Heinz .Kessler, êste

I' escreve:
"Nossa Juventude de-

ve constatar quão criminosa. e

HAIA, 13 (S. H. L) - A emissora holandesa revela que miserável era a causa pela
se procura acelerar a terminação de casas provisórias, anutes

I

qual se sacrificou ao "fueh
da chegada do inverno na Holanda. Muitas casas foram cons-I rer" e à sua camarilha. Dese
truídas com materiais holandeses, enquanto que outras, des-

I jamos edificar uma nova Ber

montáveis, foram compradas no exterior. Sabe-se também lim e uma nova Alemanha de

que uma companhia de Haia procura obter permissão nos Es- I mocrática, em que nossos jo
tados Unidos e Inglaterra, com os detentores de patentes, afim

I

vens, felizes ç sorridentes, vol
de fabricar casas de aço e alumínio! que se possam produzi:'j' tem a pensar por sua própria
em massa. cabeça.

JULGA IMPROVAVEL
a rendição incondicional dos japoneses

Acabam de noticiar de Londres que o tenente-general Wil
liam Joseph Slim, Comandante do 14° exército, fez uma ad
vertência no sentido de que é improvável a rendição incondi
cional dos japoneses e que os aliados terão de lutar polegada
por polegada até o coração de Tóquio. "Tôda a minha expe
riência -- disse o General Slim - demonstra que os japoneses
lutam até o fim. Penso que é muito imprudente calcular e pre
ver outra coisa que não luta mortal, e todos os nossos prepa
rativos para a guerra contra o Japão devem ser feitos nessa

base". Recusando-se a dar qualquer opinião sôbre o período
ele tempo que durará a guerra no Extremo Oriente, o General
Slim declarou: "Nunca faço profecias. Quando as mesmas não
dão certo, é sempre necessário dar explicações depois".

• A precisão e aIta resistência
• A garantia contra ac!dente�.
• f as qualidades antJmagnet.cas

constatadas cientIficamente

fizeram de

Oferta da RAF
ao Brasil
Rio, 13 ("Estado") -- O Mi

nistro José Roberto de Macedo
Soares, encarregado do expe
diente do Ministério das Rela
ções Exteriores, recebeu do sr.
J. J. Muniz de Aragão, embai
xador do Brasil em Londres.
comunicação de que o Mare
chal do Ar Harris, comandante
chefe dos bombardeadores da
RAF, resolveu fornecer ao Bra
sil, como gesto de cordialidade.
um bombardeador "Lancaster"
com seu completo aparelha
mento de combate, dos, que
participaram nas operações de
g-uerra contra a Alemanha. S.
Exa. respondeu, pedindo trans
mitir ao Marechal Harris o

agrado com que o govêrno bra
sileiro recebeu êste gesto de
manifesta cordialidade do go
vêrno britânico.

O {(golpe» falhou !
Dublin, 13 (U. P.) - A PO-\

Iícia irlandesa anuncia ter

I trustado um plano para derru
bar o govêrno de Valera, pla
no êsse elaborado pelos mem-

bros da organização ilegal co
nhecida como Exército Repu
blícano Ir landês.

As «pequenas eleições»
LONDRES, 13 (U. P.) -- Com enorme concurrência, ini

ciaram-se, na manhã de hoje, as chamadas "pequenas elei
ções" no norte da Inglaterra, numa série de localidades, onde
a votação havia sido transferida, em virtude de feriados. Antes
de abrirem-se as mesas eleitorais, já grandes filas de eleitores
se tormavam nas ruas. Uma vez iniciada a votação, os traba
lhos prosseguiram e, em volta, elas mesas, estavam despachando
os eleitores a razão de um por minuto. Os partidos estão tra
zendo os eleitores de grandes distâncias, mobilizando para isso
todos os automóveis disponíveis. No grande centro ferroviário
de Crewe, por exemplo, os trabalhistas afirmam contar com

483 automóveis contra apenas 50 dos conservadores, para ar

rebanhar os eleitores nos distritos mais afastados. Também

hoje, aliás, como já nas eleições gerais de 5 do corrente, os

funcionários viram-se assaltados por grande número de elei
tores indignados, que queriam saber porque seus nomes não
figuravam nos registos de qualificação.
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París, (Via aérea) - Os pla- do nível do mar, onde a gravi- tudo, afirmam, que tinham I que o próprio Hitler insistia tos a aceitar a hospitalidade
nos dos cientistas alemães pa- dade pudesse ser neutraliza- quase resolvido os problemas I

com êles para que produzissem britânica ou americana e, mes
ra o futuro previam o emprego da. relativos a foguetes que pode- armas mais formidáveis e ter- mo, a cidadania britânica ou
de raios solares para arrasar "Felizmente - observou o riam percorrer 1.800 milhas, e ríveis, ao mesmo tempo que americana, com a condição de
cidades e nações - declarou o I coronel Keck - os aleu.áe» outros foguetes que poderiam caía a produção de canhões continuarem suas pesquisas e
tenente-coronel John A. Keck, não conseguiram solucionar o ser atirados do mar. de campanha ,.:J� w=hrmacht. experiências. A exploração de
chefe da seção técnica do ser-l problema de colocar os retleto- Um aparêlho prático alemão Um serviço de transporte outros planetas e as denomina-
viço secreto do Exército norte res em tal altura ... " encontrado pelos aliados foi o postal transatlântico por meio das estações do espaço, fóra da
americano, em entrevista aos Suas declarações foram re- telescópio infra-vermelho, que de foguetes, para daqui a vinte gravidade, eram objetivos mais
correspondentes da imprensa. cebidas com incredulidade, permitia aos "snipers" e artí- anos, e um serviço de passa- remotos dos cientistas alemães.

Os raios do sol deveriam ser mas Keck contestou dizendo lheiros dos tanques a mirar geíros para poucos anos depois Os investigadores aliados _
focalizados por meio de enor- que os funcionários norte-an.e objetivos durante a noite. foram previstos pelos cientis- disse Keck - estão impressio-
mes refletores, que seriam co- ricanos estavam levando o ca- Os cientistas alemães tas alemães, que em sua maior �n,.1�� '"'ola solidez das teorias
locados em "plataformas no so a sério. declarou Keck - disseram parte, estão plenamente díspos- científicas alemães.
�pa�,a25.000milh�acima eeh�clamos - OO��OO� ����������������������'�E�L���G�A�.�M�A�S�A�E�T�ID�O�I_ levar para a América gran _ !lO

de número dos cientistas apri
sionados, de maneira que seus

segredos possam ser cuidado
samente estudados".
Os cientistas alemães se

preocupavam tanto com pIa-

I
nos que só seriam viaveis da

qui a 50 ou a 200 anos, que se

I negligenciaram
das necessida-

des do presente. As armas se

cretas de Hitler e outros apa
relhamentos formidáveis, co

mo os tanques de 200 tonela

das, que não podiam passar
sôbre as pontes existentes,
apressaram a derrota da Ale

manha, porquê desviaram as

atividades da produção de ex

celentes armas de caráter mais
comum e mais prático.
Os cientistas alemães, con-

A CREDIARIA PARA TODOS
Rua Felipe Schmidt, 38 Fône 1595 - Florianópolis

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

ter um contacto diréto e rapido com produtores 4j

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
menta pelo mínimo passiveI de preços, decidiu
instalar um escritório de compras em São Paulo
e Rio, a cargo do sócio Sr. Jacques Schweidson,
o qual não só envidará o melhor da sua lt!!ln�a
prática para esse fim. como tambem atenderá
prazeirosamente quaisquer encar�os do interesse
pessoal da sua velha e estimadíssima freguesia.

Acham-Ie ratiaos na Eltaçéio-Sitia
!les_a capital, telagl'cmal andara
çados para: Sebaltiéio Carpal, Mar
cad. Públice; Joti. Soares, R. Vi
tor Meireles 24; Marcolino Vieira.
�nibal Garbajal, Trup"al Cio; Va
eer Argentino Suei Antonina (doil);
America Amorim Mai. Rua Uru
guai 12, Iracema Bottini, Laportll
Hotal: Manoel Ciltriana, C.l.o,
90ldaào na 1044 sagunda Cio. B.I.
(dois); Jorga do Amaral F.ria,
A/C Prefeito Municipal; Euclid.as
Leita Macedo, R. Rui Barbos.:
S/N Morro Comissão, Luiz-a Sil
veira. Rua Visconda Ouro P�ato;
Maria Rubar. Rua Falipa Sehmidt
69 (dcís}: Zefarino Pinho, Hotal
LlIlporta; Almarind. Citiad.a, Almi
ranta Lamago 32; Sr. Diretor Dia
a Noita. Otilia Bayer, Rua Beca
iuva; Aderi. Vila Operaria Saco d.s
Limõel; Davii Goma., H.taia a

M.rio COitO. Hotal Eltrela.

Confecções
d.

Gravá.asOutrossim. comunica ler recebido pelo avião da
Panair, de Terça-feira última, um selecionado

Aproveitem a Oportunidade sortimento de. altas novidades em Manleaux,
Atellcno ! muita atenção ! Tailleurs, Péles, Casacos 3/ft, como lambem
POT6

�

de Floríanõpolls ! inúmeros artigos para crianças e

.... "CREDIÁRIA PARA TODOS" - estabelecida H rua cavalheiros.

Felipe S�JlInj{lt n, 3S, esquina .Ieroníme Coelho, atendendo nos Recebemos um bélo tipo de Manteaux de pura A.f�ites tIa crise ocasíonaâa pela grande alta que vem díarta- lã forrado à seda, para o preço, a título uS empréstimesmente demarcando 'em tecidos (' roupas feitas em geral - l\IlJ'I- de propaganda, de Cr$ 230.00!!
I

.

1'0 AO co�rrRÁJUO - resolvou a partir desta data até () dia para casamentosU ele Julho I)· v. fazer lima gTHIHle boulítcação em seus preços O govêrno militar britânico
afim de helleficiar ao distinto 1)01'0 de Florianópolis. na Alemanha ordenou a sus

A todos que interessar, Ireguezes ou não, queiram sem

COBlpl'olftisso fazer uma vlsíta á CREJHÁRJA PARA rrono�. pensão dos empréstimos para
casamento e do subsídio a que

II I d 20 el h··
finham direito as famílias nu-

R tare a e
.

mi c meses
...���nt!u��..wISacha Guitry i����:��:��E�;!����

Chung-Kírrg, 12 (SIC) - O para o centro. Ele pensa que Matriz:_ FI�rian6palis absolvídn itroduzídos pelos alemães em
Cd. Robert F. Seedl�)Ck, oficial- foi, esta, a primeira estrada Rua .JoaopPlnt1o, n37·B, 11933 e er�m de mil ma�os

.
. hel d E i lit rtruid '1' 1 Calxa osto. . "

J.'- ,

ajudarrte e engennerro a s- nu 1 ar cons . Ul a '. ps.se mor o.
Filial: Cl'esciúrna A emissora de Paris anun- antes da guerra, para os jovens

trada de Durma, disse que .... Exceptuando o equipamento Ruo Floriano Peixoto. D/n (Edif. ciou que o teatrólogo francês,' pares.
20.000 camponeses chineses, pesado lançado do ar, os tra- Pr6prio).-TelagraIDaa: ·PRIMUS· Sacha Guitry, foi absolvido ------ . _

sob a direção americana, res- balhadores, como únicas ferra- Aqente. nOI principai. municipiot pela segunda vez da acusação No Jtar fi no lar
.

d D I do Estado K N Otauraram em 50 dias as prí- mentas, tinham enxa as. o de entendimentos com o ini- T
meiras 120 milhas de Estrada ponto de vista de engenharia, [rnigo. A decisão foi proferida não dere faltar
de Bnrma. A estrada que vai a disse êle, o trabalho dos chine- pelo magistrado que examinou
Mylthyina, em Burma, a Teng- ses, na construção da estrada, o caso de Sacha Guitry, depois I

chung, na China, atravessa foi um feito notável. "É ex- Mo'veiS que foi reiniciado pelo Minis-
uma região de travessia difi- traordinárío ", disse o sr. Se- ... tro da Justiça, da França, que
cilima, onde 'llgumas monta- edlock,

,e
O que, em certas cir- Comprar, vender ou alugar recebera cartas denunciando-o.

ruhas se elevam a 3.500 pés.t cunstâncias, se consegue C01111 .......,..._ -"_ __ _

(1.000 metros). Cêrca de 200 o trabalho braçal. Os homens I sô na Ipeças de equipamento pesado era�n todos agricultores inex-11 I PRECISA-SE
foram lançados do ar, nesta pericntes e executaram o tra- n SERVIDORRárea, pelos aviões do Coman-I balho em 50 dias, o que a 111aio-' J.I J.I
do de Transporte Aéreo dos ria das pessoas achava que não
Estados Unidos. A peça mais

I
sE'ri ". v(\s�ível ". rêles tral)al'la-:

pesada foi um "Bull-dozer" de
I
vam e queixavam-se os sete

17 tOllolac1as. As pecas foram
I
dias da semana, de sol a cal. A;

lancadas nos Dantas
-

extre�.p..os 'estrada foi concluida em ja-·I
do local do trãbalho e levadas

i
neiro. ,

Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 5111

FLORIANÓPOLIS

De uma cozinheira para
casal. Paga-se Cr$ 150,00
Precisa se, também. de uma

ama para criança de 2
anos. Paga-se Cr$ 50.00
Tratar na Rua BocaiuvC11, 11

5 v. - 21

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas eu via

S. Pedro)
'IDEAL PARA RE'OISa
Não se aceitam hósJlledes
portadores de mol estias

contagiosas

r a maior organização no

g�n.ro n..to capital J
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Sedas, CaselDiras e Lãs

CASA SA."••(OSA
ORLANDO SOA RPELL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interno)
Caixa Postal 51 .--- End. Teieg.:, «�carpelli» -_. Florianópolis

:::::a:::;: .... ' E_2,:::se_iÇi E IS- $. .. kM atE! ........ - u".2U2 _� X±SL!!l:.:.
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o ISTADO-Sexta-felral l' de Julho ele ".45

• ,. lOS três generais

pital, procedentes do Hunà Iocidental, após uma sensacio
nal fuga de um campo de =-ll
centração japonês da provín
cia de Hengíang. Os quatro
generais participaram da san

g-renta batalha de Hengiang, a
8oepU... qual durou 41 dias.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Dlplomallo pela J'aculllade Nac. de lI«11c1na <la UniTer.lc1ade do BratrU)

_·lnta"no do IkrTl� á. Clln1ca Médica do Professor <nTaldo OllTe1ra. m6d1co de

Depe.na.mento 4. 8.44.
CLIl'fICA ••DICA - .01Mtlu ate..... d. ad1llt_ e err..çu. CONSULTORIO

• IU!8IDaNC1A: R_ "eU" 8chml.dt a. 18 - TeL 8U. CONSULTAS _- Du 11 b II!

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
l!I.rytcoe ti. Clintea Infantil da Assistência Municipal •

de Caridade

OON8UL����f�u���AM2td���A���IOEs.���!2�, ro••

Con.ulta. dali 2 à. 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
M6cHco - chefe do SeT"Tiço de S1fllls do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS -l\A.IOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETM

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

DR. SAVAS LACERD.A
Clioica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nllifiz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Scbmidt, 8. Das 14 às 18 horas.
RESIOENCIA - ConselheiroMafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204\

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecolugia

Hospital "Miguel Couto"
rBIRAMA (HAMONJAI - Santa Catarina

DR. POLYDORO S. THIAGO
Clínica Médica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, Intestlnos,
rins e demais órgãos internos, de adubtos e críamças

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

RESIDENCIA: AT. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
6MB... '!!: MS SlllRYICO!il DE TISIOL0(H.à DO CENTRO DE SAÚDE E 00

H()5PITAL "NER�U RAMOS".
eur.1IO de ap!lJ'felç"ralll!'!1I,ttl no Hospital São Luiz. Gonzaga, de São Paulo _ E:x.eBt�
«iAr10 do Instítute "Cl�l!nte Ferreira". de Sae Paulo - Ex-médico lnterno do

Sa�tdrie de santos. em Campos do Jordão.
OLtNlCA 6�AL - DU6NMITICO PREf'OCJll E T:RATAMENTO ESPJjJCIALIZADO

DAS .0000NCAiI DO APARlIlLIIO IUIISPIRATóRIO
OPERXCÃO DE JACOBOEUS

.

CONIlULTAS: Dlàrtanu,nt.e. das 3 as 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18RZSfD:r!lNtlIA: Rua Esteves Jlln1or. 13lí - Te!. 742.
.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

eur.e .. AverfelQ9amento • Longoa PrAtica no RIo de Iane1ro
OO"8ULTÁ8 - PeJa DI..... : CfartllllleDto ... 10,30à.12 hs , à tarde ell:cepto 00'
lA.,.li..... 14 cis 16 bar.. - CON8U1..TOBIO; B.. loao Ptato .. T. lI0II1'••• -

._.., 1_"1 - RNloMlaol.: B_ �ta eoa.....e, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRUf«.HA GIIRAL - ALTA CIRURGIA - MOLéSTIAS DEl 8Ji:NHORA.8 - PARTOS

Fi}llfnajjo �ela Faculdade de M-ediclna da Uníversídade de São Paulo, onde fol
.lftilJten1e J)ér vários aROIi da Serviço Clrúrgioo do Prof. AUpio Correla Neto.
ClrurglB do eetômagrt e vlás .tlIares, lnteJJtlnoe delgado I.i grosso, t.iróide, rins

próstáta, "ber.lqa, dt.6l"o, ovárloa e trompas. Vartooceíe, h1dJrocele, varizes .. hérnlli
CONSULTAS:

.... li U I à_II, ii 1I1ua Felipe Schmldt, 21 (altos da Casa Paratso) . Tel. r.ess
mBIitlDilNCIA: RnHI Este-n'" JllnJor, 179; Tel. M764

DR. A R A U' J O
Allal.t_te do Prof. San'OD, do Rio de Jaae1ro

ESPECIALISTA
Doenças e operaç6es CIGS OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

dlrurglia l'ileeentli da GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORINO (1ábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

IlIOtlag.89OP&I. lIraquê._pla, broncoscopia para retilreda de corpos estranhos. et'

GONiULTAS: du 10 à. 12 e daJI 15 à8 18 horas

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447'

DR. SANTAELlAA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

serioórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Ne to

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
·ftesiàência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

Dr. Newton aR. MONIZANTóNIOd'Avlla
9peraçõel -- Via. Urinarial -- Doen·
ça. do. in�e.tinol, réto e anuI
_. Hemorroida.. Tratamento da

colite amehiana.
Filioterapia -- Infra.vermelho I

Conau1�: Vitor Meirel.. , 28.
Atende diaricunente àl 11.30 hl.• ,

is tarde, da. 16 N.•m diante
R••lei I VtdaJ,Ramo., 86.

FOD. 1067.

DE ARAGÃO
'IJ'1UWIa • 07s01P8C1a. OUaIea e 0Ir1Ilr1rIa
,. toras. Partos • .,....... -ur...

CONSULTÓRIO: R. Joõo Pinto 7 Did'
"1am�te du I' U 17 horu. RUlDM\N

..................................................
I

Perversidade diabólica dos nazís
I·· •

, Amsterdam, (via aérea) rarn CS,30S de mulheres esterí-
! As autoridades médicas holan- lizadas, que ficaram mental-

!·desaE. averiguando a extensão mente desequilibradas em con-

em que os alemães praticaram seqüência da perversidade de
,a esterilização de homens e maníaca dos alemães, Funcio
I mulheres dêste p.us, estabele- nários holamdeses acreditam

I 'ceram que, pelo menos, mil que há mais vários milhares
. dessas operações diabólicas fo-, de casos de esterilização. ain-
I ram re� Iiz.adas durante a ocu- da não revelados. Os judeus, de
i pação. É difícil para o govêrno certo, sofreram a maioria des-
i reunir todos os capítulos dessa' sas indignidades, mas espôsas
,

história tenebrosa, pois muitas' e maridos em casamentos mis
vítimas desapareceram mais i tos também foram submetidos
tarde nos crematórios ou câ- a essas operações. Como re

maras de gás nazistas, enquan- � sultado da recusa dos médicos
Verificou-se progresso sígní- to outras, que foram poupadas' holandeses de tomar parte nes

:icat�vo �a nolssAa prOdUçdã? d1e' à .depor�ação, em virtuded. de saStoperaçdõe�" oIS naZhis,t�lS. im- .1carvao minerai. gora se IVU - psicopatia, se recusam a ISCU- por aram a ...... eman a cirur

;am os números oficiais, rela- til' o seu caso. Mas todos os giões especializados no as
tivos ao ano de 1944, e que são, hospitais holandeses registra- sÜnto.
)01' Es tado, os seguintes: Rio

-:;:;:;:;:;:;:;=:;:;::;:;====::;:;==:;:;:;:;=:;:;==;:;:;;::;:;:;:;::;:;;;;.;:;:;�J.rande do Sul, 1.187.745 tone-] �

adas, no valor de 116.395.000

I.ruzeíros; Santa Catarina, .. ,

585.926 toneladas, no valor de
36.886.000 cruzeiros; Paraná,
)7.568 toneladas, no valor de ..

3.952.000 cruzeiros; e São Pau-
o, 24.352 toneladas, no valor

I
CAPITAL: CR$ 60.000,000,OD

Ie 8.955.000 cruzeiros. RESERVAS: CR$ 10.000.000,00
O Departamento Nacional I Rua Trajano, 23 - Florianópolisla Produção Mineral, do M:i.-I-----------����������������1;���{�va�� A;r�����u:��i�:;� CHEGOU DE--L·O'-N-·-OR·E·S') dos estudos e da exploraçao .

'

_

do carvão, notadamente em

Janta Catarina, onde cons

'ruíu, em Cresciuma, um silo
ie embarque. Outros edifícios
Dara laboratórios e demais ser
vícos estão sendo ali também
construidos.

.

Os servicos de
anearnento e esgotos e o de
'ibastecímento dagua a Cres
�ujma e minas de carvão da
região são outras iniciativas
io govêrnQ federal.

Ministério da Guerra
50 Região Militar

II
.

IS". Cir�:���l;ã�il�?arReCru- R. H. BOSCO LTDA.
E D I T A L ITAlAi - S· CATARINA

Deverão comparecer à 16". C. R
- 3". Secção - todos os cidadão. alis- COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
tados da classe de 1925 e residen- Repre.entaçõel Tran.port.. Marítimo.; F.rro•
tes nesta Capital. a partir de l� Consignações •• Conta Pr6pria v.iário.. RadoviCÍTio.. Aéreo.,
de Agosto próximo futuro; para Rua Pedro Ferreira, 5 Calco.. F6go, Acident.. do
fins de inspeçõo de saúde. 2' Pavimento Trabalho. Acidente. Pe.ICIOi••

TELMO ANTÔNIO BORBA CAIXA POSTAL, 117 Re.ponlabilidade Civil e Vida.

.... _ ....�e! ..\��fe .da_����. Endereço Teleçráfico « BO S C O,)

1 ....

o Mfll-iOQ VERMiFUGO
Ol' EFEITO SEGURO
f IWOH NSIVO .1

CQ\ANÇAS i

Nosso carvao

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. da. crianças

Laboratúrio de Andlin.
clínica.,

Con.ultório: rua Felipe Sch·
midt, 21 [alto. da CClSla Pa·
rai.o]. da. 10 30 á. 12 e da.

15 àl 18 h•.
Reaidllncia: ru.a Vi.e. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual)

II
I

�--------------�--�----

Clínico�\\\tsouq.9� Laboratório
���i:§ ,,=. -

;:::
. � RUA JOAO PINTO, 25 - fone: 1448

� � (em frente ao Tesouro do Estldo

nnÁTOnO pnTOt.OGlCnS Florianópolis
Medina Fum. Narbal Alv •• di S.IlZI

Farm. L. da Casta Avila

Exame de iangue, Exame para verificaçio de cancer,
Exame de urina, Exame poro verificação da qra"i,
dez, Exame de escarro, Exame paro verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame d. féze.,

Exame de secreções.
}lutovaccinas e transfusão de sangue.

Dr. H. G. S.

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

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

Movímentação com cheques
.0 Banco .do Distrito Federal S. A.

- Já chegou ao Brasil o reputado e esperadoLONDRES, (H. P.)
Tratamento Okasa,

OKASA é hoje uma medicação ele escolha universalmente reco

nhecida pelo seu alto valôr terapêutico e pela sua eficàcia indíscu
tível. - OKASA à base de Hormônios vivos (extratos ele glândulas
sexuais) e Vitaminas selecionadas, combate vigorosamente .ortos os

casos ligados diretamente a perturbações das glândulas gerritais e do
aparelho sexual como: Fraquesa sexual na idade avançada OH por
outro motivo, no moço, senilidade precoce, fadiga, neurastenia e perda
de memória, etc. no homem. _. OIi:ASA (importado diretamente de
Londres) proporciona Virilidad(" - Fôrça - Vigor - com as drágeas
"prata" para homem. Em tôdas as bôas Drogarias e Farmácias. -

Tnformações e pedidos ao Dist. geral Produtos "Arna", Av. Rio Branco,
109 - Te!. 43-3378 - Rio de Janeiro.

...........................................I........�

...............................................�

Esta a verdadel
"

e
Sapatos de todos os modelos e dos tipo. mais
m'oderaos, inclusive Sandolias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros)) t
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 __J

Fabricante e distribuidores das afamada. con

fecções.IIDISTINTAu e RIVET. Possue um gran
de sortImento de casemiras triscados, brin.
bons e barato., ctlgodões, morins e aviamento.
para alfaio.tea. que recebe diretamente doa

Snrs. Comerciant•• do interior no untido d. lhe fozerem uma

Florian6poli., - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

I
,melhore. fábrica.. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção do.

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um coronel da
Casa Bromberu
o Tenente Gustavo Stahl,

da FEB, goza de reputação ver- Idadeiramente única. Foi o

quinto soldado brasileiro a

de-Isembarcar na Itália no- ano

passado. Durante a viagem de

regresso ao Brasil, o Tenente
Gustavo Stahl servirá de intér

prete na solução de numerosos

problemas. É um jovem notá
vel, pois tem apenas 28 anos

de idade e fala seis línguas:
português, francês, inglês, ale
mão, sueco e italiano. Ainda

recentemente, quando interro

gava prisioneiros feitos por oca
sião da rendição da 148a Di
visão de Infantaria alemã
à Fôrça Expedicionária Brasi
leira, o Tenente Gustavo Stahl
viu-se, repentinamente, inter

rogando um coronel alemão
que conhecera em S. Paulo
antes da guerra. O jovem te
nente não quis revelar o nome

do coronel, mas disse que êle
trabalhava na firma "Brom

berg & Companhia".

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

Estabelecimento Gráfico Brasil

Aceita encomendas para o interior do Estado
Rua Tiradentes n", 10 ... Florianópolis .. - Santa Catarina

DE

NICANOR
Trabalhos Comerciais
Impreasão a côrea

Composição de livros e

Jornais

«Noite Cigana» - Soirée promo
cara ter para senhoritas ..

Social O santo do dia

- amanhã
Boiteux .. Traje a

Vida

-

SOUZA

ANIVERSARI08
Tranacorreu ontem o aniversarlo

natalício do jovem Nabor Caparel
li, mecânico da nossa Base Aérea.

*

I Transcorre hoje o aniversário na

talício do distinto jovem Na2.areno
Camiaão, agora um dos elementos
que compõem a nossa g 1 or ioso
Fôrça Expe dicionário.

•

Festeja hoje sua data natalícia
aexma. ara. Olga Valente d'Acam·
poro, vva. do sr. Antônio d'Acam
poro. A aniversariante, que há
longoa anos empreita sua inteli·
qência ao nosso magistério, será
por certo muita cumprimentada
nesta C!lportunidade .

•

A sra. Aày Garofalis Ribeiro, es

pôsa do dr. Telmo Ribeiro, come
mora hoje seu aniversário nota
lício.

Téses e Memorais
Doublés e tricromiaa

Revis�aa - Avulsos - Caixas -

Estojol, etc.

e

Nascimentos:

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

Ângelo Ferrari e

Ertidia Ferrari
Parw.cipam aos parentes e

possoas amigas o contrato de
casamento de seu filho Raul,
com a senhorita Dilma R.

Regis.
Joaçaba, 1-6-945.

Manoel <i. Regis e

Smyrna R. Regis
Participam aos parentes e

pessôas amigas o contrato de
casamento de sua filha Dil-

ma, com o ar.

Raul Ferrari.
Estreito, 1-6-(')45

II

FaZ' anos hoje a menina Carmen,
filha do sr, Acácio Silva.

confirmam
I'---D-ILM-A--;-��-
I�--------------------------

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Plorianóo lar do sr. Dori Garcia, fun

cionário da D. R. C. T. local, e polis, à rua Trajano n. 11, avi-
de sua espôsc , d. Maria de Lur- sa a sua distinta freguesia que

Orl·gl·nal"s da HI·stórl·a dea da Cunha Garcia, elitá em dispõe de operários habilita-
festas, com o nascimento de seu dos para executar instalações

do BI asil de Soutbey
primogênito Eucl�des--César, de Luz e Fôrça em geral, for-.

, Com o nascimento da primogê- necendo orçamento grátIs e
O Ministro Gustavo Capane- I nita Yara, e.tá em festas o lar do sem compromisso

ma, recomendou ao Diretor da I
sr. Abelardo Garcia, comerciário.

Biblioteca Nacional que pro-
*

mova a aquisição de três volu
mes manuscritos, originais da
"História do Brasil", de Robert
Southey, e de dois volumes
contendo material inédito da
mesma obra, os quais se encon

tram em Londres. A aquisição
dêsse material dará à Bibliote
ca mais uma preciosa docu
mentação histórica sôbre o

Brasil. Os originais manuscri
tos da "História do Brasil", de
Southey, foram ofertados ao
nosso Govêrno, por intermédio
do Ministério das Relações Ex
teriores, pela Casa Maggs Bras.
Ltda., de Londres. Pertence
ram à coleção Monkton Mil
nes, de lord Houghton, que os

adquiriu em 1844. Lord Hou
ghton, depois de ter recusado
vender êsses originais, ofere
ceu-os, de presente, ao seu

amigo Henry Arthur Bright.
Mais tarde foram adquiridos
pela Casa Maggs Bras, que
agora vai cedê-los à Biblioteca
Nacional.

� IbIt lcud41. ..

-\

�� -�;����

� A CUTIS I Abelardo Garcia e Senhora I
P
"p� "W�.. �:;��i:�mn�s;�;:��rd�tessu:
r filhinha

I�. CREME VARA
Fpelis.. 11-7-45

Ia�IIIeJj ii]! DO

5 v. -1

-_.- -- o PRECEITO DIA

Homenugem a A parte auper ior da garganta

R"osevelt comunica-se com o ouvido pcr meio

U de um conduto especial. deno-

Uma I comemorativa mtnade «trompa de Eustáquio».p aca
Quando não se tratam convenien-

em homenagem ao Presidente temente as infecções do nariz e da
Roosevelt foi colocada na pare- garganta (faringites, corizas, ami

de da casa das Nações Ameri- dalites) os germes P,oderr: fàcil-

'd Vitórí mente penetrar atraves desse co-
canas, na aven1 a 1 ano

nal e determinar sérias complica-Emanuel, em París. Assistiu a
ções para o lado do aparelho au

cerimônia o sr. Jefferson Caf- ditivo.
fery, embaixador dos Estados Evite as doenças do ouv.do e a

Unidos. surdez, tratando aem demora as

..............__.....__...._._-_-- •__.-......... infecções do nariz II da garganta.

As proJriedades S�,_ES. _

dtt!�!g!nts que as �!!;o !��!I�!Ad� I
propriedades pertencentes ao dentaduras, pontes em

IGeneral Maxime Weygand, co�

louro
ou palacril. Conserto

mandante-chefe aliado na épo dentaduras em 2 horas
ca do colapso francês, em 1940, apenas.
foram sequestradas por deci- CONSTANTINO SERRATINEsão do procurador geral da AI-

I Rua Duarte Schutel 11 I Abalroamen"0ta Corte de Justiça da França u.l
O General Weygand, que foi

_ de trenspreso em maio, ao regressar do
cativeiro na Alemanha, é acu- AgradeCimento Doze s�ldados a.me�·icanossado de ameaçar a segurança Venho, pelo presente, externar f?ram morto? e 23 f'ícaram se
da Estado. meus profundos agradecimentos ao namente fendas, quando um
---..---.-...............-......-..----� ilUlitre facultativo dr. Antônio trem americano de tropas co-

Vende-se Moniz de Aragão, pelo carinho e lidiu com um trem de cargadedícoção com que tratou minha
t taci d mUma completa in.talação meco prezada irmã, Florisbela Rosa, que es ava es aClOna � e

nica -máquinaa-, poro serviços de quando esta se achava internada Nancy, na França onental,
padaria. inclusive um motor de 10 no pavilhão «loaefina Boiteux», durante a noite. Dois vagões
H.P. Tudo em Mimo e.tado de deata cidade. do trem americano foram des-
éonnrvaçQo. Negócio urgente. ". Fpolis, 22 de junho de 1945.

truid
.

lt d d r
formaçõel nesta redação. MARIA ROSA ZANETTI I �Ul os em resu a os a co 1-

10v.S 3 v. - 2 sao. 1 ... _

Aos Amigos do Clube
12 de Agosto

Solicito a todos quantos possuem
quaisquer fotografias que digam
reape i tc às atividades do "Ctube
12 de Agosto», a inestimável fine
za e o especial obsêquto de aa

doaram ou cederem, a título de
ernp réat imc, à direção do referido
clube, que das mesmas necassita
para fins de documentação.

Florianópo lis. 6-7-45.
Manuel Ferreira de Melo

l'as cretário.

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

Cinemas:
Hoje, dia 13. o cine "Ritz"

fará exibir a comovente hiatória
de um homem profundamente pa
triota e duma pequena que tudo
sacrificou por omôr a este mesmo

homem. "Não poaso querer-te" é
o título desse filme, que tem co

rno principais atores 10m Neal, E
velyn Keyes e Jeff Donnell.

'

•

fi_JanteI'
Para representar o Diretório do

Centro Acadêmico XI de Fevereiro
no VIII Congresso de Estudantes
que terá logar dia 16 na Capital
da República, por tiram hoje, pelo
avião da Panair do Brasil, as srs.

Antônio Gome. de Almeida e Fran
cisco Carlos Regis, preaidente e l '

secretário, respectivamente, :la en

tidade que irão representar.

St. Anecleto ; Papa e Mártir
Nasceu em Atenas e foi eleito

no ano 100, Determinou que o

biapo sagrante fone assistido por
mais dOls outros bispos. costume

que é observado até os nOIlSOIl di
as. Regulamentou também as pro
moções dos clérigos. Prescreveu que
todos os que receberem uma das
sagradas ornens comungassem na

Missa de ordenação. Tendo embe
lezado o túmulo de S. Pedro; re

servou também lugares para a se

pultura dos Popas. Depois de um

pontificado que durou quuse 13
anos, lIofreu o martírio, presumi
velmente, em 112 ou 113.
�-----��,---_._�--���$'"�,���.���-�-�

Até cns 300,00
Precisa-se alugar uma cuso , não

muito distante do Colegio Coração
de Ieaús. Pagam-se até CR$ 300,00
mensaia, adeantadamente. Dão-se
referências. Informações neatc Re
dação.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

para seus

serviços,
Possui também oficina espe

cializada, com técnicos profis
sionais, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

Procura-se uma casa

de comércio para ins

talação de uma Livro
ria. Os interessados
queiram dirigir· se a

êste jornal.

Cba·cara Vende-se uma com

50.000 mts2, ten-
do casa de morada e engenho,
sita em Itaguassú. Tra tar com

A, L Alves, à rua Deodoro. 35.

.L� lJVOGL\..DOS
DOENCAS NERVOSAS I Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNACom os p�ogressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando I Dr. 1· J. D� SOUSA CABRAL
tratadas em tempo, são males per-
feitamente remediáveis. O curandei-

!.I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala <S

_Irismo, fruto da ignorância, só pode Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na- i-----..----------..--------..------
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra-
tuitamente os doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

CR s 6.250,00

o sabão

"VIRGEM ESPECIAL'IDA'DE"

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Muitas bonificações e médico gra;is
Tudo isto por apena� Cr$ 1.00

PRÊMIO MAIOR

"Cl A. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Muco regüu

recornmenda-çe para roupa fina € {roupa cornmurn.
----------------�--�------------------------��--------------------��..--�--_.--�---.�--���------------------',

. s�����:RCtAf
ESPECIALIDADE
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Ainda a tragédia do «Bahia» Empres� ::_Líder:: Construto�a Ltda.
RIO, 11 (A. N.) _ O mini;tro da marinha distribuiu mais

Em Comhmaçêo com o Banco Cruzeiro do Sul
a seguin-e nota: Até este mOl12ento não foi po�sivel obter o �o- SIA São Paulo
me das pessoas salvas que estao sendo conduzidas para Recife, _

algumas, ainda, em �stado de choque. Comunicações dos aviões MATRIZ: Rua São Bent� �5 -- Sao Paulo - Telefone, 3-3255-·Fone, 938
americanos que estao sob,revoando o local do sinistro, ínjor- Resultado Oficial do Sorteio do dia 30 de Junho de 1945
mam que um grupo de naufragas deve chegar a Fernando de
Noronha. É lamentável que um matutino tenha publicado co

mentários que pretendem insinuar no espírito público o pouco
interêsse das autoridades navais, pela triste ocorrência. A in

justiça de tais comentários é manifesta, pois num instante de
cuidado e aflição geral, o referido matutino parece querer
constituir o único interessado no assunto, aconselhando pro
vidências que de há muito toram tomadas pelos responsáveis.

RIO, 11 (A. N.) - O ministro distribuiu a seguinte nota,
por intermédio da Agência Nacional: "De acôrdo com as infor
mações recebidas, são seguintes os oficiais e praças do cruza

i&. dor "Bahia" já encontrados: 10 tte. Lucia Torres Dias, Vivaldo
".. Vaz, sargento Marlindo Dias; Antônio Luiz dos Santos; sargt.

Raimundo Fig-ueira Nolasco; sargt. José do Carmo Barros; cabo
Antônio Ferreira de Carvalho; cabo Edgard Cruz; cabo Valde
mar Luiz de Brito; José Ribamar Ferreira; José Izidro da Silva,
Adamastor Vasconcelos; Oscar Estanislau; Antônio Damas
ceno Cavalcanti; Otávio Aurelio Nascimento; Amaro Antônio
Leite; João Batista Bouth do Vale; Artur da Silva Matia; João
José Sarmento, Luiz Gonzaga da Paixão, Wilson Barbosa; Da
vino Mendes de Oliveira, Mário Rodrigues Nunes, Carlos Firmo
dos Anjos, Antônio Gregório do Reis, Nelson Feliciano Ferreira,
Emídio F'erreirz, .íos Reis, Hélio Joaquim de Almeida, cozinhei
ro Antônio Guerreiro das Dores. Espera-se que muitos outros
consigam ser encontrados".

I
, I

,
Seja o LlDER Dft

MODft
Confeccionando o seu

terno na

Alfaiataria· Líder
de

CLAUDlONOR OUTRA I
Rua Saldanha Marinho 2-A

FLORIANÓIlOLlS

Será devastado o Japão!
LONDRES, 12 (B. N. S. - "Após haver o general Marshall,

chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, pro
metido a rápida derrota dos japoneses, com 01 emprêgo de uma

fôrça de homens e potência de fogo mais esmagadora ao que
. as empregadas contra a Alemanha, a Comissão de Verbas dos
Estados Unidos aprovou a verba de 38.500 milhões de dólares

• para o ano fiscal iniciado em 1c de julho" - informa um cor

"'\� responde em Washington, acrescentando: "Foi planejado
_

o
.� lançamento de 2.700.0JO toneladas de bombas contra o Japaü
no próximo ano, tendo o general Arnold declarado que 550.000
toneladas de bombas seriam lançadas contra os japoneses du
rante o resto dêste ano, e que antes do fim do verão uma fôr
ça de 1.000 "Super-fortalezas voadoras" atacaria o Japão em

missões diárias".

FARMACIA ESPERANÇA
A. SUA. FARMÁCIA

I.. C.u.lHIr. Mafra, ... 5 - FONE 1.142
btrer. • Ii•.tcfl.

••• w_w •••• w.ww.w.=_===_==

COMPANIDA "AI1ANÇA DA BAIA"

F..dada em 1878 - Séde: IS A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

eur.. 40 ballUlÇG de 11141:

Caplt41 • reeerTU .•.•.••••..........•.......•.•..

R�bUldedee ••••••••••..•....•••.....••••••.

�ta ..•............................•.•.•......

lti't'O ........•.......•....•....•..•.•••...•••••..

iIJIIII,lBtros pagos l:bOtI 11ltlm� 10 en� .....•..........

�bliU� ••.•••••••..••.. ; .

er,
er,
er,
er,
er,
Crt

74.617.035.:'10
1l.978.401.755.97

84.616.216,9<;
129.920.000,90
86.629.898,90

76.7:'16.401.306.20

DlRIlTORIlII: - Dr. PIImtUo d'Ultra rr.á'"e ele cunlho, Dr. J'ran.caco
dA ... • .AJWdo lIUIOlTL

� • 1IU�!IoCIIU em 1040 o WlT1t6r1o nacional. - lucunal DO

U�.� d. rlT1U1u _ prúlc1p&1.8 C1dadee da �. lhJrope
• Afr1ce..

AGIlNT. IIlM II'LOBlANóPOLI8
C AMP O 8 L O B O .. C I A. - Rua FeUpe 8clllllJdt. .. II
CUD Poetai .. II - TelefoJle 1.1181 - End. Telegr. ·ALlA.NÇA·
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NÃU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

..-- ,.-.,.w , ' ,I1·..·II(" _·..• ,· •..,- ----

" "

Série (
Cr$ 100.000,00
CrS 25.000,00
c-s 25.000.GO
c-s 25.000,00
Cr$ 25.000,00
Cr$ 60.000,00
Cr$ 50.000,00
Cr$ 1CO.000.oo
c.s 500.000.00
c-s 500.000.0C'

Prêmio Titulo n 077295 - Uma construção de
" 6600::!2 - Idem, idem
" 541364 - Idem. idem
" 662033 - Idem. idem
" 977185 - Idem. idem

Os titulas com o final 7295 (milhares) a Cr$
" ;,,, 295 (centenas) a Cr$
" "" 95 (dezenas) a Cr$

Aos titulas cujo algarismo tinal fôr 5 Cr $
Aos titulas cujo algarismo final f ôr O Cr $

"

"4°.
5°.
100

1000
10000

100000
100000

"

prêmios 600.00
50,00
l ü.co
5,00

"

"

.,

"

5,00

Total dos prêmios nesta série 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
c-. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,00 c-, $100.000.00
Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

1.0 Prêmio Titulo n," 75960 - Uma construção de
2.° " 85960 - Um terreno de
3.0 " 95960 - Um terreno de
4.° ,. 05960 - Um terreno de
5.° 15660 - Um terreno de
10 Pr êrnies - Os títulos com o final n." 5960 (Milhares)
100" " "" 960 (Centenas)
120 " " 75960 (Invertido)
240

"
" 5960 (lfnvertidol

1000 "" 60 (Dezena)
1 0000 ,. " " O (Final)

Total dos prêmios distribuidos em cada série

a) ROGERIO AGUIRRE (a) ANTÔNIO MUNHOZ Dr. F. da Gama Cerqueira
Gerente geral Dir-auperintendente Inspetor Federal de Sorteios

O prõximo sorteio será realizado no d�a 28 Julho de 1945
ATENÇÃO: - Solicitamos 80S nossos dignissimos associados ti tineza de porém os seus títu·

los em dia. evitando se, assim, de algum incômodo futuro.
Escritório da Líder e Gabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).

I ,

FILHA I MAE I AVO I.
-

T'odas devem usar a

'llflt· ilJ1i1m ii ât:.1�
(OU REGULADOR VIEIRA;

A MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater as trregulartdades
das funções periódicas das se

nhcras. É calmante e regulador
d essas rUD çõ es.
FLUXO-:--EDATINA, pela sua

comprovada eficácia. é muito re

ceitade. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO·SEDATINA en coruru 61:'

em toda parte .

MISSAS
Francisco Tolentino
Vieira de Souza

Alvaro. Alphêo. Jau e Aida 'I'o
lentino de Souza e Olga Tolentino
Camisão, [ausente], convidam seus

parentes e a.migo. deita capital e

da. cidades de S. José e Palhoça
para allllistirem ã. missas que
mandam celebrar na igreja de S
Francisco da Penitencia e na ma

triz da cidade de S. José. àll 7 ho
rall, do dia 14 do corrente. em

comemoração à data do centesimo
aniversário de nascimento de seu

seudoeo pai FRANCISCO TOLEN
TINO VIEIRA DE SOUZA. exter-

-----------------------------,---------------------..

APENAS, c-s 3,00 I CASA MISCELANEA distri-
�om e�s.a ínfima quantia. �oCÍ' buidcra dos Rádios R. C. A.

esta auxiliando o seu

proxlmo'l'
, I I D'Contribua para a Caixa de Esmolas VIctor, Vâlvu a.s e ISCO:;:.

aos Indigentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9

situacão
•

alimentar da HolandaA

Visite, sem compromissos, a

Haia, 12 (S. H. L)--Informam de Amsterdam que em apenas
um mês de libertação a situação alimentar melhorou conside
ravelmente, na Holanda. Ássim é que as calorias das dietas,
anteriormente distribuidas, foram aumentadas de trezentas e

quarenta, que eram distribuidas diàriamente nos últimos dias
da dominação nazista, para duas mil calorias. Por outro lado,
os casos de edemas, decorrentes da desnutrição, diminuem
continuamente, embora muitos pacientes, que haviam recebi
do alta, anteriormente, estejam precisados de novo tratamen,

I
to, em virtude de seu acentuado estado de debilitação. As co
zinhas públicas alimentam um mínimo de seiscentos mil, dos
oitocentos mil habitantes de Amsterdam.

I
-

gelado IIATE: �:�marrãO

nando aqui. antecipadamente. 08

seus agradecimentos a todos que
comparecerem a esses atos reli
giosos 3 vs ,

- 3

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

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro. 33

Flor ianópolis .

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

A.tende encomendas de
obras editadas no Brasil

estrangeiro .ou no

Bebida saudávelNovidades todas as

semanas

,
clt ._ � -- --�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Liberdade de culto Berlimem
BERLIM, 13 (U, P.) -- o "BERLINNER ZEITUNG", EM ARTIGO DE FUNDO so.
BRE A TOLERÂNCIA RELIGIOSA EM BERLIM� OBSERVA QUE, PRESENTE
MENTE, OS CIDADÃOS BERLINENSES RECUPERARAM LIBERDADE DE CUL·

TO, "O QUE LHES DEU N OVOS ALENTOS".

o IE� 11<ill<lfI <f]) ��?1�ol�1�;�!�J�
I

�O�d!! ��r��ri�_��!�ag!!!P!I!!�a�!
.

-

,
cional Nacional fará circular gun:I0 um teleg:a�a de �,:lic- foram tam�em encontrad<?s

--------*---�-,--
h d 945 no dia da chezada da FEB papa, para a agencia noticiosa naquela regiao numerosos tu-

Florlanopolls 13 de Jul o e 1 , �
d "'1 t

'

' holandesa os nativos daquela mulas de operários forçados e
uma sene e se os pos aIS que . "

_ '. '

" , .

se denomina: A cobra está fu- I�gI.ao declaIar�m aos funclO-, m_embros de .suas fa:ml�as, que
mando", em homenagem aos n�rIos do ser':'.Iç.o �e socorro i na_? COn&egUlra� atI.n�'lf o pa
bravos Expedicionários, nos (),lIado. que ,pllslOnelro� euro- ?-rao de produçao exigido pelos
valores de 20 e 40 centavos. peus, inclusive mulhere�, fo- Japoneses.

ram concentrados pelos japo- ,__ -,'-.'---"'_._�._"'-'-"""""'"

neses diante de grande centro No bar e 80 lar

petrolífero de Balicpapã, na
•

K N O 'T;
costa oriental de Bornéu e ror- nao deve faltar

,

çados a marchar 360 km. em

M· b d B -Iterrível região coberta de sel- ela ora o rasl
vas, até a cidade de Bandjer
masin, situada no litoral. Um
dia antes dos desembarques
aliados, os japoneses incendia
ram um hospital perto de Ba

licpapã, segundo declararam os

nativos indochineses, acrescen
tando que apenas dois pacien
tes escaparam com vida. Acres-
'IIiI". " __ ... _._. - "'_.w

Não projetaram usar gases tóxicos
Com o 120 grupo de exércitos, 13 (U. P.) - Os alemães não

projetaram usar gases tóxicos contra os aliados, a oeste do
Reno. Revela-se que desde que o décimo quinto exército to
mou conta do distrito militar da Renânia, em abril último,
tôda a área foi cuidadosamente revistada a procura de depósi
tos inimigos. Encontraram-se, assim, grandes reservas de mas

caras contra gases, bem como de bombas incendiárias, lança
chamas e outro material bélico. Mas não foi encontrado qual
quer depósito de material químico que pudesse servir para a

luta de gás.

A partir da próxima se

gunda feira, dia 16 de [ulho ;

o programa difundido por
tôdas as emissores nacionais
e conhecido por «Hora do
Bresilv , passará a ser trans
mitido às 19 horas e durará
apenas 30 minutos.

Em sinal de pesar
Londres, 13 (U. P.) - A bol

sa de valores londrina con

inua em baixa, 'na previsão de
más notícias que possam pro
vocar maiores vendas de títu-
los. Esse movimento iruciou

se já em meiados da semana

)assada.

de ICOHCURSO rARA FISCAISo licenciamento
expedicionários
Rio, 12 (A. N.) - o minis- d I tit t d I d trlã Deixou o Exército

tro da Guerra tendo em vista O ns 1 U O OS n us rJarlOS Rio, 12 (A. N.) - Foi Iicen-
abreviar o retorno, aos seus la- ciado do Exército, de órdem do
res, de todos os Expedicioná- 1 - O Instituto dos Industriários resolveu reabrir UE \ ministro ,da Guerra, o tenente-
rios que tomaram parte, ;;.'1 I CINCO

A VINTE E OITO no t'OUHKS'l'E, as inscr-ições 'para I coronel Jurací Magalhães.cruenta caI_TIpanh� da Ital�cl"
I
o Concurso de Fiscais, a que se refere o Edttal publicado em

I A d
- -

daprovou .as lI�struçoes que \�- 18/5/45, no Diário Oficial da União. ca e,!,lco con e·

g�� o licenciamento dos ,Od� 2 - Só poderão inscrever-se candidatos elo sexo masculi- nad�. a morl� I F t C"ciais da reserva convocados :' �10 que 'contem mais de "Vinte e menos (le trint� e ci�lC::_O anos de Notícia-se de Paris �ue ? �r'l
« es a ígana»das pra�as pertencentes ao," Idade em 28/7/45, data do encerramento d3JS mscrrçoes. Abel Bonnard,

_

que fOI M:ms- Promovida pelo Centro Aca-
corpos Integrantes da. FERI 3 _ Os candidatos habilitados serão nomeados na ordem tro da Educaça,o .

no g,overno
S d t d M h I P dêmico -José Boiteuxs , aos aa-
�gun O a.s. !Desmas ins ru- rigorosa da classificação obtida nêste Estado e seus VENCI- o arec a étaín e e mern-

çoes, os of'ícíaís de reserva de )[EN'fOS 'FIXOS INIC'LUS serão de Cr$ 1.200,00 (lUIL E nu- bro da Academia Francesa foi Iões do Lira Tênill Clube de Flo-
2a classe, �nvoca�os .das �r-I ZEN'l'OS CRrZEIR.OS). condenado à morte "in-ab�elll� rianópolis, no dia 14 de julho,
mas e serviços serao lic�n:Ia-! 4 _ Os interessados poderão obter maiores esclareci- tia", pela Alta Cô;te de Justi-. sábad�, às 22 horas

,

dos, de�tro d<;> prazo ma�Imo I
mentos na Delegacia do Instituto, Rua Felipe Schmidt nr. 5, ça de Pa rís. Bonnard, que tu- i Tr.8Je a carater (para 89 se

de 15 dias, apos a sua che�ada, ! até o dia 28/7/45, entre 8 e 11 horas, exceto aos sábados, qUaJIL- giu da Alemanha para a Espa-,'
nhoritas).

,

desde que tenham a sua situa- : do êsse horário será de 14 às 17 horas nha, em companhia de Pierre . Mesas. a venda na Relo ioa-

ção milita� deseTbaraçada. Florianópolis, 5 de julho de 1945.' LavaI e que se encontra pre-
na Montz.

Proceder-se-a de acordo com a
_ sentemente. internado na for- I --------------

legislação em vigor, na caso I)ECIO REIS, Delegado taleza de Montjuich, nas vízí- AVIS',Ode oficiais de reserva de pri-
D - ,

di ,

i- nhanças de Barcelona, foi acu-
meira classe,. convocados d�s OIS me lCOS ! Ate o ím l sado de agir contra os interês- O Dr. Arnoldo S. Cúneo es-
armas e serviços. Quanto as I .. _

ses do Estado e de entrar em tará ausente durante o mês de
praças, dentro do mesmo pra- tari ,

Em irradiações transatlan- entendimento com o inimigo.
I
julho.

ZO, serão licenciados todo,s os ca arlOenSeS
I tlc�s transmitidas d.e Londres: A Côrte de Justiça de Paris hn - .. __ .

cabos, soldados e reservistas No dia 4 do corrente par ,pala os Estados Unidos, des-1privou o Sr. Bonnard da nacio.1 C' COdNT��BUAl'ad
-

do 'I
.

tacados representantes conser .

' 'para a nu e .".,11\0 as aes Indlo
conv�c .

os, com ��ceçao s tiram, em avião, do Rio de .'. .' -I nalidade francesa e determí- �entes de Florianópolis.
especialistas e artífices que d�- Janeiro para a Alemanha, 1'\ ador �s .

e tr a�allllstas deram nou sua expulsão da Leg iâo -te B Isejarem permanecer nas fileI- vários servidores brasileiros <1?S rac1lO-OUVI�ltes norte-ame-, Honra. uoga OW
ras e sa�isfizerem as condições comissionados pela UlvRRA,

I ncan�s
. garan�l�s de que, seja 1 _ Vende se o da rua Quintino

de engajamento: to�o� os ca-
para colaborarem na admi I

qual f?l_ o partido �ue vença ,�O mil toneladas de Bccaiuva, 622, Estreito, que
bos. e soldados voluntan�s com nistração das cidades germâ-

as e!elçoe�, a Gra-Breta�lha! trilhos! dispõe de todo conforto. 3
mais de um ano de serviço, a nicas. Entre os referidos Iun- co!lt�nuara a cooperar ate o

1 Informam de W9shington que a quarto!!, banheiro. pias, bÔa
excep�fi? daquel�s, que sen�o cionários, sel€cionados pelo

I I_;1a::llllo n� guerra contra o
I admi�istr?ção de 'Ec?x:omia Exte�- àgua. Tratar no local.

especlallstas artIflces deseJa'- DASP t d d 1" J apao a flnl de que o nlesn10 na anuncIou que reJeItou o pedl-
" , a en en o a so lclta I '

1 do d f' t d t
rem permanecer e todos os _ . . : seja derrotado o mais ràpida- � urnas expor a. oras nor e

,
. . çao das autorIdades amenO!, omerlcanos, para envIar à Espa-

sarg�ntos que des.eJarem a SI-
canas, fi "uram dois médicos mente posslveI.

,

nha 100.000 tonelace. de trilhol de H f"t
-

d d t
5

I A "BITZ oja, 6a.- .irQ ,_�suaçao os emalS sargen 'os, cataTÍnenses, a saber: o dr. aço .. nteriormente. Philip Murray. K 19,39 horas
a ser regulada oportunamen- ,. 0egressaram presIdente do Congre..o da. Orga- ,

t A t· l'
.

d
ValerIa Konder e o dr. Ena iI nizações Industriais. apre.entara Tom Neal, Evelyn Keye.. Bruce:-e. por an� es� aI ece am � Stein Ferreira.

f.
. . urna denúncia, JQlicitando que I Bennet e John Hubbard em;

que t<;>do o_llce�c�ado deve te.I I
--------- onze o leiaiS fossem fertas inve.tigaçõel .ôbre, NAO.PO�O qUERER-TE

sua sÜuacao mIlitar r�gulan-. . _lo. rumores de que urna �.ina da A drametlcQ hl.tGrl. d,e um �omem
zada. receba a respectIva fo-, 1�lnJ'IIII:[II,�tl�I'II RIO, 12, (�. N.) - Proce,den «Betlehern Steel Corporatlonlll. e.- devotado a sua pátria e da. �uio-
lha de alteração ou certificado _LM.I U JJ.!iI tes da Italla, onde serVIram tava preparando um embarque de Irdvel pequena que.e .acrlflcou

. .', .. durante o tempo da guerra, 100.000 toneladas de trilho. de aço .

pelo eeu _mer._de reseIvlsta, bem como a m�- iii )fAIS QP1C UI
, ' 11 f'" . para a E.panha. Um hlme repleto de emeçoe. fort•••

dalha de campanha e esteJa NOXE, 1i1 UlI
I chegaram

o IClalS que f,S- No programa:

pago de todos os seus venci-.
• I��LOI tavam sob o comando do CeL fazem se

Tel'ritorio do Guaporé - :9FB

mentos e vantag'em a que te- PODEROSO .l1JXl- Osvaldo Mota, sendo festiva- -
'

Noticiár!o .

UnivlIl'8cl Jornal
. . LIAR NO TRAT� t· b'd s n porto ImproprIo até 14 cne.

nha dIreIto, e transporte asse-
llENTO DÁ

men e rece Id o o afero 'I' , negoc.-aço-es Preço. Cr$ 2.40 • 2.00
gurado para os que residem por p.essoas e ��as am: IHS�
fora desta capital. autorIdades e amIgos. Entre os

. Londres� 12 (U. P) - Anun- ,RO'XY Hoje, 6& ,feira, à.
que chegaram acham-se o CeI. CIa-se aqUI que esta selndo ne- ' 19,39 hra.

Nota AVI'cola .
Osvaldo Mot�, o tte.-cel. Ar� gociada a venda da "Ceará lo Filme Jornal 2..:xlO • DFB

IBaixa de valores mando MoraIS, tte.-cel. Jose Lio'ht amd Power COO" ao go- 20 Ann Savage e Tom Neal em:

Em .ue última reunião o�dincí-
. . I Paulino, cap. Lafayete Brasi- vê;no do Estado do Ceará. A AVENTUREIRA DO ALASKA

.
.. D' t

. d S . d d C t RI'O 12 (A N) O mln'� A empel"ant. historia de um- e'r'j..1'10,.. lTe orla a oCle a e a 0-
',_

. . --:- �,,- \,liano, cap. José Miranda Car- I' diretoria da empresa, num co- "fabulo.o !
..

rinense de Avicultura votou várias t Od' 1 d
medidos relacionadas à rê'alizC1ção

r a guerra em sI�a e P:- valho. Do grupo fazia parte o municado a respeito, ac;onse· 30 Elia lanche.ter, Gordon Oliver,
ela tradicional Exposição Avícola, zar da Ar�ada NaCIOnal e, de I major capelão Frei Gilm�ria,! lhou, entretanto, aos acionis- Lloy Corrigan e Fritz Felei em:

cuja inauguração ficou marcado toda a naçao, pe�o. lamentavel i que durante a guerra, eS'ceVC tas, que aguardassem maiores ELA QUASI MATOU HITLER
para o pr6ximo mês de Setembro. afund�mento venfI�ado CO?! a adido á FEB. I informações a respeito.

Irn-pr6prio at' 14 ano.

Este .erá o xyIo certame organ�- expIasao do BahIa, resolvetl Preço. Cr$ 2,40 • 2,00
zado pela enbdt::de mat.er da a�l- transferir "sine die" a recen-cultura em Santa Catarina. cUJO _ , . '

I:"

açã� nã., .e�á demai. relembrar, I çao que aquel� tItular � S11a
.ervlu de e.tlmulo para a funda- i exma. esposa Iam oferecer no

. ção de urna c�nqê�ere em Brulque i Palácio do Exército, ao ceI.
e p�rCl a ?rgamzoçae de �ma eoop_e-, Mascarenhas de Morais e eY-
ratlva aVlcola nelta capital E.tao J

• • _.

,-

lendo envidado. todes es esforços ma. senhora, no dIa Imedlílt,)
afim de .e conleguir, também a par- ao de sua chegada.
tioipação, dos criadore. de outros Imunioípio. o que, :por certo. uma Camisas 'Gravatas Piiames
vez �oJllcreti�ado, fará da XVI'

I Meiasd�s melhores 'pelos mEXl'o.lçõ'o AVlcola, a mail brllhan. I
,e

t. até acrui nalizelCia em nOllo' nores preços s6 na CASA MIS
E,hn�.. \ CII"ANEA - RugO. M�fra, 9

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

fiaI CIUSIfIi
"SILVEIllA ..

Gr.nd. ·T6...

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
I N F l A M A ç O E S,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGU'RL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


