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RIO, 14 (A. N.) ..� COM O PROPóSITO DE DAR O MAIOR BRILHO À RECEPÇÃO DA FEB,
O PREFEITO HENRIQUE DODSWORTH AUTORIZOU A CONSTRUÇÃO DE G R A N D E
ARCO DE TRIUNFO, QUE SERÁ LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO. ENTRE OS

CLUBES NAVAL E MILITAR.

Expulsos da Hungria pelos russos

Contra «mercado negro)
'armazéns e restaurantes

doso

o PARiS, (Via aérea) - O Ministro dOR Abastecimentos di
vulgou uma nota com os novos regulamentos para enfrentar o

"mercado negro". Visam êsses regulamentos dar certeiro gol
pe às especulações, obrigando os restaurantes e armazens a te
rem à vista dos fregueses as listas de gêneros disponíveis com

os respectivos preços. Da mesma forma, os "menus" terão de
ter a assinatura de um médico ou de um técnico de alimenta
ção. Em aviso telegrátíco a todos os departamentos, o Minis
tro Pineau declara que a polícia e a gendarmeria serão respon
sáveis pela aplicação das novas ordens. Recomendou o Minis
tro a máxima observância de tôdas as novas ordens em benefí
cio do país e dos cidadãos.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Propriet.uio 'e Diretor·Gerente MOACYR IGUATEMY DA SilVEI �A

--------------------------------�------��------------------------------------
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Sob um furacão, no Pacífico
GUAlVI 14 (U, P,) - As tempestades do Pacífico mostra

ram-se mais eficientes que a esquadra e os aviões suicidas ja
poneses, Segundo só agora foi revelado, mais de 21 navios da

terceira frota do almirante Halsey sofreram danos durante

um furacão que os colheu entre as Filipinas e Okinawa, O

mais severa'mente atingido foi o cruzador pesado "Pittsburgh",

que perdeu tôda a prôa muma extensão de cêrca �e, 30 met�'os,
até a primeira torre. Entre os outros barcos rlaníficados tígu
ravam três encouraçados e cinco porta-aviões.

a Es·panha tem de mudar...
'14 de Julho

A França, agora em relativa
paz, a grande França que todos
os Brasileiros aprenderam amar

pelo SfU esp ir itn de alta f rater
nidade e pela sua nobre e refi
nada cultura, festeja hoje o dia
1.1 de julho.
A rádio de París anunciou, on

tem, o p rogrnrna das brilhantes
comemoracões dêste ano. É vas

to. Além das solenidades oficiais,
haverá em Paris um grande des
file de fôrças militares e bailes
púb licos em várias praças e di-

O «tranpoll-m fascista» dos Piri.nêus vegoI4 b:;rj��h:am���:d�-�:;�ioI "de fato" da Revolução France

Moscou, 14 (U. P.) - O ses, prometendo contmu�r asa, êsse grande movimento na- Londres, 14 (U. P.) - Citando a emissora de París, a "Bri

"Pravda" escreve o seguinte: luta contra a democracla., A cional que, pelo seu impulso fi- tish Broadcasting Corporation" revela que a Santa-Sé já não
.

1 1 losófico e pelas suas conseqüên- tem representação diplomática na Hungria. Com efeito, Mon-"É hora de pôr termo ao es- reação internoaciona ',espe��a,�- tias políticas resultou num largo
t V t t nsi . .. senhor Anglo Rotta, Núncio Apostólico na Hungria, bem co-'candaloso regime falangista e men e o a Ica::o, es a a o ,,:1, e inso p itá ve l movimento social,

restabelecer a república demo .. �ela ma�utençao �o. trampa de repercussão em todo o mundo mo Monsenhor Verolino, acabam de chegar a Roma. Sgundo.
crática na Espanha. Os ínte- lím tascísta nos Pirineus. A moderno. ainda as fontes acima assinaladas, a expulsão daqueles dois pre-

t
-

d F Todos aqueles, que amam a lados teria sido ordenada pelas autoridades soviéticas, que não
resses. da paz. e da se.gura.nça I manu ençao e ran�o co.·��_.(.'�- Liberdade, relembram com sim-

. t d I O h tler '" as poderiam tolerar a presença, em Budapeste, de representanteseuropeias exigem a imedíata pon e aos p anSI""" , patia a grande data, francesa.
. diplomáticos que haviam sido acreditados junto a governos ou-

�l;�s:e�:::!i�::E�k��::� I ��af�n��s�:;t�mp��sa�s���� KríDãsêCfê� torara inimigosTda
União Soviética.

seu velho amo, Franco oterece : e:n 1944, ce;c� d� metad� ��-., prese rumao IMeia hora do Brasil
agora seus serv�ços a tôda

_

a �ao sob do�mmo dlret� ou 1�1"tl- Japonesa .

reação Internacional e aos cir- 1e�0 ale�ao. De OUt.I3:S cm�o, Nova Iorque, 14 (U. P.) - em viagem
culos fascistas de todos os pai- �II! estao sob �dmmlst� açcc . A rádio de Tóquio diz que "es-Í ,.

.....Wh ...... Wu.............&_ .. limitada dyas mil, c�m �m:��o- tá prestes a levantar-se o pano AJ?-tuerpla, 14 (U., P.) - O

Morr'e 'o arceb,·spo res. �lemaes. As índústrías da batalha pela posse da me- preslde::te Truman e esperado
ma�s Import�nte� na_ ES��t�:�� trópole" e [atou-se de uma in- am�nha nest� grande porto

de Bresláu est� S?b � fIscal,lz�çao aroma: venção da fôrça aérea [apene- belg� � daqui prov,avelmente.

a? n�dustnas qU1�lcas, eletro- sa, que o Japão está reservan seguira de automov_el p��a
Cidade do Vaticano, 13 (U. tecmcas, ,nave�'aç,a?, altos f9r- I

do para a grande ocasião e que Bruxelas: onde ton:ara o aviao

P.) - As autoridades do Va- t;0�' petroleo sintético; etc. �OS! será lançada de uma só vez C?I? de.stmo .a Berlm�. Essa n�-j.ícano expressaram profundo ultimas meses, Franco conce-. contra os norte-americanos tícia fOI publicada hoje pelo ser-

pesar pela morte do arcebispo deu carta de cidadania a, pelo I
.

viço de imprensa belga, e pro-
Adolf Bertram, de Breslau, menos, trinta mil alemães". O O p d vocou grande agitação na cí-
que foi anunciada. pela rádio "Pravda" cita a imprensa Iran- rocesso e dade, _

onde as autoridades co-

suíça. Bertram .é qualificado cesa, segundo a qual os hitle- G eztení meçaram imediatamente a to-
camo uma das mais destaca- ristas têm seis escolas em Ma- r laUI mar as necessanas medidas Manchester, Inglaterra, 14
das figuras do catolicismo ale- dri, Barcelona, Alicante, Gero- para garantir a segurança do (U. P.) - Eric Hallíday, de 19
mão, e sobretudo como um dos na e Figueras, para a ínstru- Roma, . Via aérea - O in- presidente. Em vista da crise anos, foi multado em 12 dóla-
inimigos figadais do nazismo. ção de espiões e sabotado :es. quérito preliminar para o jul- politica belga, acredita-se que res, pelo Tribunal, de acôrdo

------------- gamento do general Graziani, o presidente evitará qualquer com os regulamentos do Mi-

protetor» carrasco ma'xI-mo ! chefe do estado maior do exér- entrevista com personalidades nistério do Trabalho. Halliday«, cito republicano fascista, está de Bruxelas. foi acusado de ter entrado tar-terminado. Caso seja entregue
LONDRES, 13 (U. P.) - A emissora de Praga anunciou pelo� aliados, Graziani será De Gaulle e Vburch.111

de no trabalho 550 vezes nos

d B
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M
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f' .

I
últimos cinco anos. O Juiz nãoque Karl Hermann Frank, ex-protetor a oenna e oravia, 01 passível de pena de morte, se-

o autor do terr-ortsmo nazista na Checoslováquia foi levado guida à degradação, pelo deli- poude reprimir o espanto do

àquele país para ser julgado como criminoso de guerra, Framk to de ter auxiliado os alemães.
.
Lond_res, 13 (U. P.)".- Se- dito réu, por quem a firma te-

é o Criminoso Número Um da lista de criminosos de guerra! gundo informam, de París para ve tão monumental paciência.
dos checos; portanto, os cidadãos checoslovacos vão puní-Io rO·1 condenado a �xchange. ,!,e�egraph, ? e�- Cunhagem de moedas
pela morte de milhares de pessoas, o que sucedeu durante a

baixador bntamco na. FIança,
dominação alemã. As autoridades aliadas entregaram Frank

I

a 20 anos
sr. Duff Coaper, seguiu p,ara divisíonarias

aos orícíais checos. A difusora descreveu Frank como inspira- .' ,. �e�daya, afIm-d.e confeI��- Rio, 14 ("Estado") _ A es-
dor de milhares de execuções de cidadãos checos e recorda o! Pans, - .0 Pad_re católico ciar com Churchill. IntenslfI: cassez de moeda dívísíonária
fato de que Frank emitiu Qrd81ns no sentido de serem cumpridas Jea.n tCaSsasIer f?I_condenado âam-se ,�ovamente �s boal°� provocou imenso contratempo
500 execuções, afim-de vingar o assassinato de Heirich Hey- a vm e anos de pnsao, e� T�u- c�m, Ph�ollxlmDo Gencolln ro en re

,.
no comércio. Por isso, a Casa

drich. louse, �o� t�l� tido negociaçoes UlC 1 e e au e.
da Moeda, entregue à direçãocon: o immigo. O, Pa�re C�s- D AI 41

.. do sr. Zeno Marques Zielinski,
casar-se na Alemanha saSler f9rneceu, alen: dlSSO� lll- e - ameio transformou os seus métodos

I formaço�s aos alemaes sobre

té B I· de trabalho e iniciou a produ-
Europa, 14 (U. P.) - Os sol- dos regulamentos raciais, além ,os maqms. a er Im ' ção, em escala industrial.
dados dos Estados Unidos q11e dos sessenta dias imp_os�os pe-

F
-. Berlim, 13 (U. P.) - Os ber-I Aquela repartição triplicou o

se encontram na Alemanha lo regulamen!o do Exerclto pa- rauco nao sál � linenses tiveram hoje uma de- número de moedas cunhadas,
poderão agora casar-se naque- ra a realizaçao de núpcias n8

•

monstraçãJÜ do poderio militar comparativamente a, 1944. No
le país, embora não com mfi- quelas condições. Na ver,'Llcle, Madri, 14 (U. P.) - Des- britânico, quando centenas de primeiro semestre de 1944 a
Iheres alemãs, segundo um de- as discriminações raciaIs es- mente-se oficialmen.te a notí- tanques, canhões e carros blin- Casa da Moeda cunhou ape
ereto baixado pelo Supremo Q. tão fóra de consideração, .e�-I cia, propalada no exte�i?r, de dados e deze�as de milhares n�s. 11.120.000 moedas divisio
G.-Aliado. Os jovens norte- bora o Supremo Q. G. All&.oo que o general Franco ma en- de soldados mgleses desfila- nanas de 10 20 e 50 centavos
americanos de temperamento tenha recomendado que os sol- 'I tregar o govêrno a uma junta ram pelas ruas da capital ale- na importâr1'cia total de .... :
familiar de muito eram tolhi- dados "yankees" limitassem militar. Fontes bem informa- mão Entre êles, estavam os fa- Cr$ 2.528.300,00, enquanto no
dos pelas leis de casamento do suas preferências às "W. A. C'I das a::,seguram, entretanto, mosos "ratos do deserto", de mesmo período do ano em Cl,lr
território em que se estacio- S." norte-americanas, às "A. que, além, da renúncia do mi- Montgomery, que iniciaram so, a produção da moeda dos
nam, bem como pelas posições T. S." britânicas ou, ainda, às pistro Arrese, ainda haverá ou- sua marcha em EI-Alamein, referidos valores ascendeu' a

padrões. Na Alemanha, isso senhorinhas, francesas e bel-I' tras modificações no gabinete com a derrota de Rommel,. e 98.808
..
00, na quantia global de. '

significava ainda os complica-, gas. espanhol. agora acabaram em Berlim. Cr$ 37.539.300,00.
-----"\

NOVA YORK, 14 (U. P.) - A "Columhia Broadcastíng
System" informa ter captado uma transmissão de París, se

gundo a qual o embaixador norte-americano em Madri, Sr.
Norman Arrnour, solicitou de Frwl1JCO a dissolução da Falange
e a instituição de nova organização política na Espanha.

A partir da próxima se'

gunda feira, dia 16 de iulho,
o programa difundido por
tôdas as emissoras nacionais
e conhecido por «Hora do
Brasil», passará a ser trans
mitido às 19.30 horas e dura
rá apenas 30 minutos.

Bateu o recorde de
chegar tarde !

o

Podem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTAno Sábado, 14 d. Julho d. 1945
-------�--------------------�---------------------

Lira Tênis Clube Dia 14
vida pelo Centro Acadêmico José
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S. Boaventura, Bispo e

Doutor da Igre;a
A ordem dos Froncísconcs pode

ufcnor-se de ter dado à Igreja u

ma das suas maiores glória•. P-ois
Boaventura distinguiu-se igualmen
te na santidade e na cíêncíe , e

nêle verificamo" mais uma vez,

que a santidade é o verdadeira
mãe da sabedoria e da clencia.
Nasceu nono santo em Bagnores
-Estado Pontifício- no ano 1221,
como filho de João Fidonza e Ma
ria Ritella. Já com 17 anos de
idade entrou para a ordem de S.

U IN S I'Vende se I Francisco. Depois do noviciado foi
,.

I '
mandado para Parí. onde teve co-

I .Uma corriple to instalação rnecn- I ma professor o célebre Alexandre
ruco -rnuqumoe-, para serviços da O mELHOR DOS mELHORE-S Hales Com 24 anos de ided.
padaria. inclusive um motor de 10 oc o e s .,,,,, Boaventura Já era profes.or de

As tropas russas que ocupam I
H.P. Tud,: em �ti.mo eatado de filosofia e pouco mais tarde lecio-

. " conservaçao. NegocIO urgente. In. nova teologia.
. , .

a cidade fazem o possível para

I
formações nesta redação. Um poslo cenaral de [e.inteligência. entre a Univer.ido-

Berlim e uma advertência desentulhar e limpar os des-
,

10v.9. pesquisas para enge-
de e OI ordenl_ mendica!'tes retor-

no sent�do .. de .
que .a futur� I' troços das ruas principais, mas 1-'-"'''-''''''''''

mm·.
-

I doram a colaçao de grau d. dou·

g��rra_ slgmf�cara O f'im da CI-1 as pequenas ruas laterais estão ':

NOVO I�OJEl
nhe.tos de motores tor; mas as defeso_ elcritas por

vilízação ocidental. Os tolos' inteiramente atulhadas com Os �
Londres (BNS) - Um pOS-

Boaventura como tomb.ém outra._

d.os japoneses bem que rode- destroços provocados pelas for-I
to central de pesquisas para

obras t�rnar?m-n� rnens .conhecl-
h t· 1 d M engenh

.

d tor b I do. A.llm flcau ele superIor geral
riam 01 ar para ° espe acu o midáveis bombas aliadas. Mas I e Isuel Rodrigues de �na e mo ores �ca a

I dos Fremcísccmoe, tendo apllnas

dante�co que os filmes e as ro-l muito falta para que Berlim Sousa
de ser mstalado na Grã-Bre- 35 anos de idade. Como superio.r

to.grafias no mostram de B.er-II volte a ter ruas e avenidas tão

I
tanha. A nova organização, I teve tal influên;ia na organização

Angelina, Município I d e no desenvclvírnerrt d d
11m. Os nossos c.0legas de Im-) bem cuidadas como quando o que passou a enorninar-se ..0 o or em

_ de S. José Instituto de Enz h' d
I que sempre fOl conllderado como

prensa que estão na Europa nazismo era senhor absoluto V . "
gel_l. �na � I.eu segundo fundador. O Papo

nos contam que nenhuma ou- em terras do genial Goethe. I (iagens diretas ou via Transportes Rodoviários, tera I Gregório X' nomeou-o Bispo de

tra cidade bombardeada póde Da população berlinense de' S. Pedro) um

imens.'o
valor rel8Jtivamen-1 Albano e Cordial, encarregando o,

ser comparad.a � capital da antes da 'guerra, de cerca de "IDEAL PARA REPOISO te à manufatura de automó-- ao mesmo tempo. de negócios im-

Alemanha. La existe uma at- 4.500.000 de habitantes, cerca Não se aceitam hóspedes v�is, des�e que P?rá à

diSPOSi-1
����ífi�eldeo.L�:�e�27:��:!dj� ��

mosfera de n:orte e de. ruina.e de 2.000.000 de pessôas vivem portadores de molestias
çao dos industríaís desse ramo dia 15 de julho do meliCt\o ano,

uma expressao de vaZIO na tí- agora ao rprl...,,' r'" ,...An8S de des-
a vasta experiência adquirida marreu o lanto esgo(ado pelos

contagiosas t b Ih b h

�io�omia do povo que ajudou, truição que ultrapassam tudo pelos engenheiros de transpor- ra a OI so re �manol.
Indlret�mente e nas mais das o que o mundo viu até agora. \ te do país. O Instituto em fó-

veses diretamente, a fazer com

I
A destruição de Berlim não co é apoiado por todos os fa- Santo de Domingo

que sua bela capital não pas- causa lágrimas nos olhos do NOVOS e bricantes de automóveis do Os Mártires Brasileiros

d d
-

d t I Reino Unido. Várias regiões
Sob êste título celebra-se hoje o

sasse e um3; r�c?r açao e e espec ador, mas sim respeito US &DO�
memória dOI 40 bemoventurados

Um sonho históricos. pelo poder destrutivo do 110- í 11 II estr�ngeiras como a India, o que, em 15 de julho de 1570, so.fre-
_�

.- -_

D1em e de suas terríveis armas. I Sudao, a Africa do Sul, o Ira- ram a morte pela fé católica. Seu

Deve-se lembrar sempre que I
COMPRA e que, o Iran, etc. mostram-se chefe era o beato Inácio de Aze-

Hitler sempre tentou fazer de
VENDE interessados na fundação do

vedo que n�.cero �m 1257, no, �or

I
•. . . ..' to. Toando sído reItor dos coleglOs

Berlim a capital do mundo que Idi"'mas por.
novo IntSbtuto qu� constituirá de Li.bea e de Braga e Vice-Pro-

ele se dispôs a destruir. Delen-, tuguêll, espe-
um cen ro operacional de pes- vincial de Portugal. foi mandado

Anemia? da Berlim, como e também de- I nhol, francê., quízas de engenharia com fon- ?e Bra.p por II. Fran:is;o de Ber-

T 'f' I d T'
. inglês, etc. te de informação quer no país )0. Aqu� fundou o coleglo do Rio

om rque-se com en a oqmo. , tramar
de JaneIro, em 1567. Voltou para

_ ...... w ..... - ....... - __w_-..,. -_. Romance, Poesia, Religião, Aviação, quer no uI ramar. o Europa afim de recrutar ouxi-

f Em U L 5 Ã O D E 5 [ O , , �;i�.m�����l���.o, ��:�;;ic?e��� No bar e no lar ��;7d�a;'doo�í:�1�a!h�:sno p�d����
v il, mlhtar e naval, Carpmtana. K N O r de Vilitador, Inácio de Azevedo

I Desenho, Saneamento, Metalurgia, não deve faltar embarceu com 69 jovens jesuitos
a maneira mais faci! e segura de tomar-se I Eletricidade, Rádio, Máquinas; Me· I com o frota que devia levar ao

O legítimo óleo de fígado de bacalhau 'ores, Hidráulica, Alvenaria, Agri Aos Amigos do Clube, Br�sil o IV' Governador Geral. D.
r.ultura, Veterinária. Contabilidade LUIZ de Valconcelol. Perto do ilha

_______�-------_�--------------.----D=�=i:o:n:á:r:�:.:.�e:t:c�.�e:t:c�._� 12 de Agosto deMa��"�rou·"oaT�go,

O t o-
navio em que se achavam Inácio e

mo or« IPSY» para n;;=�!Z=��I'9.l��A�!?""ii1,'l'��""/,ir4"'��l.l:··',;?Z'liliZ7/.V/H'/""V.M":'7.ffAi'W/�
Solicito a todos quantos possuem 3.9 de seua ccrnpunhetrcs , do resto

aviões leves r-HN�H_"'H"m"."
...."".mHN"m"""M"U=_H_H. ��

I ���;i�:!�:;'�;�d��:t:!�ve��r�� II' r����:����?��r!���m�:�:�e. ::�
i za e o especial ob.équio de as cheio de ódio contra a fé católica,

I
doaram ou cederem, a título d.' matou todos os jesuitas com exe-

é O legítimo empréstimo, à direção do referido I ção
de um jovem que deveria ser-

c Iube. que das mesmas necsesíta vir 00.11 corlários cerno cezinheiro.

PIPEl HEUOGRIl'fiCO 1 para fins de documentação. No lugar dê.te entrou o lobrinho

I Flerianópolis. 6-7-45. do comandante do S. Tiago. O

OZALID BRASI Manuel Ferreira de Melo connjoec moço veltiu·se com a ha-
Produto da • L

I iZ •

d d J
.

t i1J l'es cretário. tina e um 011 esu\tal maslacro'

II PROVaDO E APROVaDO :�;'�M;;':M";O:�S ':S ';::SES II Abelardo Garcia e Senhora I.��hi::��:E�fJ:f�Y,:ê;
� I pnr-tícíporn a ••ua porerrtes • herôís da rs.

•
o rn iqoa o nascimento de sua

filhinha

I
Horário das Santas Missas

Y A R A para Domingo
Fpolis., 11-7-45 Catedral: 6, 7, 8e lO horas.

:;.- �, Novena: às 19 horas.
5 v. ·2

I Em dias da semana: Missa: às
-------------- 7,30 horas. ,

Departamento de Igreja de S. Francisco: 7 e 9 hora•.

Saúde Pública Hospital de Caridade: 6 • 8,30 ho-
ras.

E D I T A L Puríssimo Coração de Mario (Par-
to): 8 horas.

De ordem do Ir. diretor, faço Igreja de St. AntÔnio.: 7 e 8 hora••
público que, a partir da data da Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
publicação deste no «Diário Oficial Igreja de Sta. Teresinha: 8 hora.
do .Esta,do», fica aberta na .Secr�- Capela da Ba_e Aérea: 8 horoll.
tarle!. deste Departamento o Inscrl- Asilo Irmão Joaquim: 6 hora.
ção, �e CU�IO de Auxilia'l'-de-L�bo- Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos): 8,30
raterlo. crlado pelo Decreto-LeI n.1 horas.
1.077, de 16 de agosto do ano pas- ,Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas'
sado, e regulament,?do pelo de n Capela do Abrigo de Menores: 7
3.024 do n:'esmo mes.. I horas. (todol 8S dias).
Os �on�ldat�s ao ref�rldo C�rso Trindade: Matriz: 8 horas.

deverao mstrUlr o pedIdo de ms·, Trindade: Chácara dos Podre.' 8
crição, que será feito ao diretor do I horas.

.

Curso, cem os seguintes documen-! João Pessôa (Estreito): 7,30 horas
to.:

.. I (igreja). 9,30 horas (capela).
a) prova de IdentIdade. São José: 730 e 930 hora.
bl atestadID de sanidade físico. ----.

, .

CLDUDIONOR 8UTH.II ��:e�:e::�o::�:f!�:d���:8�i���� Ag����nt!..':'� aJ
N li

I ::��O:ud�:t::�g�Oê�s:�!��;�t�!:: I �:�ij�ãt��:�6:�1�·r
Saldanha Marinho 2.A

A duraçao do c*so e de 6 me· I Caixa Postal, 37
I ses.

, ,.
Filial: Oresciúmo

..

II
Depart�me,nto .de Saude ;t'ubhca, Rua Floriano Peixoto, s/n (EdU.

FLORIANOPOLlS e;m Flo;lonepehs, :3 de lulh� �e Pr6prio).-Telegrama.: ·PRIMUS·

• .1
1.145, AIl Ramos Castro; aecretano. Agentel DOS principed. munloiplOl

3 v.·1 elo E:.tod,o

Grande empresa, operando há longos anos no Brasil, necessita de pes
soas ativas (ambos os sexos) para representá la nas capitais, cidades do in

terior. vilas e tazendas, com boas comissões. Plano facil Empresa de reno

me. Muito coahecida. Escrevam sem compromisso à caixa postal 3717. São

Paulo. Aceitamos em qualquer Estado do Brasil. Garantimos ótimo salário.

Agentes

EM R
Geraldo N. SERRA

Crianças desnutridad

Raquitismo?

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

10 santo do dia

HOJE
Boiteux,

e Representantes

Londres (B. N. S.) - Os
construtores do famoso avião
"Mosquito" da RAF acabam
de organizar uma nova compa
nhia para atender às enormes

encomendas de motores "Gip-,
sy" para aviação. Tendo em

Ivista as amplas perspectivas
que se descortinam à indústria
de motores é que ficou decidi
do formar um ramo separado
afim de assegurar o desenvol
vimento da produção de que
se trata. A nova empreza prevê
uma enorme expansão da nova

linha de produção de vez que o

"Gipsy" é comprovadamente
um dos mais célebres motores

jamais fabricados para uso de
aviões leves, já tendo acionado
vários aparelhos de guerra in
clusive o "Auster" o "Miles
Manchester" e � "Tiger
Mouth". Os motores "Gipsy"
deverão ser utilizados pela
aviação civil e particularmen
te pelos aviões leves a exemplo
dos tipos "club" de dois luga
res e outros aparelhos para uso

particular.

Agradecimento
Venho, pelo presente, externar

meu. profundos ogradecimento.I ao
ilustre ..{acultativo dr. Antônio
MOl\iz de Aragão, pelo carinho. e

dlldicaçêío com que trato.u minha

prezada irmé!i, Florishela Rala,
quando e.ta se achava internada
no pavilhio «Josefina Bo.iteux»,
desta cidade.
f'polis , 22 de junhO de 1945.

MARIA ROSA ZANETTI
3 v. - 3

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe SEMPA.e

�..--..------..-------------B,........------

Seja o LlDER Dft
MODA

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

Rua

"
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I �
�\ 'YtSOllq#J'

� Laboratório Clínico
ft )...__

,

�. RUA JOÃO PINTO, 25 - fone: 1448
= � � (em frente ao Tesouro do Estado
nnÁTOnO PRrOLOGlCRS Florianópolis

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

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

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

FABRICANTES:

EMPRÊSAS RE UNIDAS DE INDÜS TR IA' E COMÉ RCIO

ARNO S.A.
DEPARTAMENTO:

CEMBRA - CONSTRUÇÕES ELETRO·MECÂNICAS
MATRIZ: SÃo PAULO - R. JOS� BONIFÁCIO. 209

TELEfONE: 3·5111 - C. P. 217·8

PARANÁ - SANTA CATARINA
c. O. MUELLER, CURITIBA. Caixa Postal, 138. Tel. 980

�'

PL,;BI\ASU..

A CREDIARIA PARA TODOS
Roa Felipe Schmidt. 38 .- Fône 1595 -- Ftnrtanénelrs

,

aproveitem a Oportunidade
Atenção! muita atenção!
Pon de Florianópolis!
..l "CREDIÁRIA PARA 'J'Onos" estahelecldn á rua

Felipe Sehmídt D. 38, esquina Jeroulmo Coelho, atendendo nos
•.feitos da crise ocasionada pela grande alta que vem díaría
.ente demarcando em tecídos e roupas feitas em geral - IUUI
TO AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta <Ida até o dia
M de Julho p. T. fazer uma grande bonlífcação em seus preço)'
afia de benefíeíar 80 distinto I)OVO de Elorlanópolís,

..l todOtl que interessar, Ireguezes ou não, queiram sem

c9lR,ro.isso fazer uma Tisita li CUEDIÁRIA PARA TOnos.

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA
Trabalho. Comerciai.
Impre-.são a côre.

Compo.ição de livro. e

Jornai. I
Té.eu e Memorais

Doublês e tricromias
Revis:a. - Avul.oll - Caixa. _

Estojo., etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado
Rua Tiradentes n°. 10 _ •• Florianópolis .•• Santa Catarina

F"ARMACIA ESPER.ANÇA
A SUA fAlMACIA

I.. C....O'.o Mafra, 4 • 5 - fONE 1.142
�"a I 4.�.

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

Representantes de Cías, de êorteíss,
Capitalização �u Seguros

Pessoas que iâ tenham trabalhado, ou TRABALHEM como (inspeter e s, pro
dutores, agentes, cobrader es ou outro trabalho) no r amo de Sorteios, capita
lização ou seguros e QUEIRAM REPRESENTAR PODEROSA EMPRESA,
em qualquer capital, cidade, vila ou fazenda, escrevam pedindo informações
ao Prof. José. C. Postal 3717. S. Paulo. Concedemos as melhores comissões.
Otimos planos. eficiente propaganda. Escrevam e se convencerão de que com

nossa organização qualquer pessoa obterá étimcs rendimentos Inenssis.

....,_.,_,.._ ...... _'., ,_......� .......� ..............

Oficina volante para

IcOluêl t" de hélices
�e aVtóes

,Londres (B. N. S.) - Uma
firma especializada em assun

tos aeronáuticos acaba de

aperfeiçoar uma nova oficina
� . .... _

móvel dest inada a efetuar re- ,;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;;::;;::;;;::;;::;;;::;;;:=::;;;:;;::::;:;:;;::;;;::;;:;;;,;;;�
oaros de maior vulto em aviões
no próprio local dos desarran

J0's. Trata-se do serviço rebo
eado "Rotol" que de acôrdo
com as informações fornecidas

pelo jornal "Machinery" é d�
lerso de tudo quanto tenha SI

do até agora feito. Essa oficina

zolante, especialmente desig
.iada para efetuar consertos
:le hélices, pode iniciar a sua

.arefa meia hora depois de sua

chegada ao local de desarran

jo. As instalações, se necessá
rio, poderão ser abrigadas nu

na barraca e possuem todo o

squípamento necessário para
efetuar reparos em qualquer
tipo de hélices. Esse equipa
nento inclue uma lâmina
.ransferídora de angulos, ílu

aínação elétrica, um apa!'elhc
Ie provas de alta pressao e

.ima tábua de medição. Além
üsso o servico "Rotol" trans
�orta um guíndaste desmontá
fel mas que pode ser rápida
mente levantado até 23 pés de

altura. Um dos detalhes mais

importantes da oficina móvel
em questão é uma balança
oortatíl por meio da qual as

novas pás de hélices poderão
.er adaptadas no local. Esse

trabalho foi previamente ex

uerimentado numa câmara à

prova de . corrente. O serviço
rebocado "Rotol" desempenha
rá sem dúvida, um papel mui
'0' importante na aviação civil
:le após guerra, particular
mente no que se refere às li
nhas aéreas cujos aviões se ve

jam forçacios a aterrissar
.

em

zonas afastadas dos serviços
normais de reparação.

SANGTJENOl_
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

10� IS
NOYflJiR!NAS Irt; l::

Atalham-se prontamente
friccionanelo o pescoço e

o peito corr este agradá
vel unguento vaporizante.
Um! aplicaçãe ao deitar

evita, quasi
sempre, um
ataque.

I

IRRITA(AQ_RE:rA l
COMICHÃO ou HtMDRRAGI�l
SINTOMAS DE

HEMDRROIDEs;t.:.:
"at:
Si tem irritação retal ou hemorra

gias, cuidado I São o prenuncio de

grave doença que. não tratado em

tempo. pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurg.ca. A Pomada Man Zan lhe
dar á alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito an tisético-bactericida.

o� Pálidos, Depauperados,
t.::t'lgottidos. AnêmiCO',

Mligrul!!, Mães Que Criam,
Cri<.nçtHI Rtlquitic. reue
be rào t1 tunificaçA' 'geral

d(J organtsmo com o

" CONTA CORRENTE POPULAR
�.� Juros Sir, a a. - Limite Cr$ 30.000,00

?: Mo�imentsção com cheques

�/� ,9 Banco do Distrito Federal S.4.....

1919A

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

Rua

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

Trajano, 23 • Florianópolis

---------�-------------------------------------------
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENsõES DOS

INDUSTRIÁRIOS

AUWrX)[EX'rO ELEI']'ORAL "EX-OFFICIO"

RemeS"SH das relações li que se refere o art. 14 das instruções
para () alistamento eleítoral

1 - O Tl\'STlTCTO DOS I:\'D('STRIAHIOS faz saber aos SI'S. em

pregadores industriais que, tendo sido ,prorrogado o prazo para a entre
ga das HELI\\"õES PAHA O ALISTA?lfENTO ELEITOHAL, e em cumnrí
men+o do Art. 23 do Decreto-lei n. 7,58(j, de 28-5-45 (que regula o alis
tamento eleitoral e as eleições), e de acôrdo com as "Instruções para o

Alistamento Eleitoral", ba ixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, está
recebendo dos SI·S. Empregadores as relações de seus empregados, con
tribuintes elo TAPI, que prestam serviços nesta cidade,

2 - Nessas relações deverão ser incluídos apenas os empregados
([UC saibam ler e escrever, :\lA10HES DE 18 A�OS, homens e mulheres,
e cm relação a eles devem ser declarados os seguintes dados:

a) . número de inscrição no IAPl (o n. da caderneta de contribui-
ções do ernprcgudo) ;

b ) nome por extenso;
c) função (o que é que faz no emprêgo) ;
<1) data de nascimento (dia, mês e fino);
e) idade (em anos);
1') filiação (nome do pai e da mãe);
g) estado civil (solteiro, casado, viúvo, etc.) :
h) naturalidade (lugar onde nasceu - Cidade e Estado) :

i) residência (endereço completo: Rua e número). _

3 - Essas relações deverâo ser feitas em três (3) vias e deverão sei'

entregues a esta Delegacia AT1� O DIA 25 DO CORHENTE l\fE:S, lMPRE
TEH [VELMENTE.

, Das relações devem constar a razão da firma, o nome do estabele
cimento. o seu número de inscrição no lAPI, o seu enderêço, e devem
ser obrigator iamcnte datadas e assinadas. Se o empregador não tiver
nenhum empregado nas condições exigidas para o alistamento, deverá

I entregar uma declnraçào nesse sentido.
4' - De posse dessas relações o IAPT as enviará às autoridades elei

torais e agirá, posteriormente, de acôrdo com as instruções que forem
expedidas pelas citadas autoridades.

5 - Nas relações para o TAPI devem ser incluídos apenas os que
sejam seus associados, obrigatórios ou f'acultalivos. Se o empregador ti
ver empregados que recolham exc lusivarnr-ntc para outro Instituto, de
verão ê les Iigurar na relação a ser entregue ao outro Instituto, Os em

pregados. que estejam afastados do emprêgo por motivo de convocação
militar, deverão constar de relação em separado.

(j - Sôbre qualquer dúvida que a respeito tenham os Sra. Empre
gadores pedimos procurar-nos pessoalmente.

Florianópolis, 9 de julho de 1945.
Décio Reis, Delegado

-_-,.r..-.r_-_-_-.r_-.r.r_-_-_ -.-_-_.r_- �"'"_ -_" __ _

APE�A� Cr$ 3,00. , \ CA.SA MISCELANEA distri-
C::;oro e�s.a ínfima quantIa, �oce buidcra d Rádi R Cesta auxiliando o seu

prOlnroo.'1
os a lOS • . A,

Contribua para a Caixa de Esmola� Victor. Válvulas e Discoll
Il.O!ll Indigent1l8 de Florianópolis. Rua Cunselheiro Mafra, 9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FRANCISCO TOLENTlNO VIEIRA DE souza Centro A�adêmico
Neto paterno de João de Souza e Te- sos potitlcos, sem rancores, abrar-at-am- sára e resídn-a o ilustre patrono, hoje

«José BOlteux»
reza de Souza, portugueses das ilhas, e se afinal. 'substituída por prédio mais amplo e adre- A imprensa local publicou, a 12

materno de João Vieira da Rosa e Cae- E assim. repartida a atividade entre a de construído para fim escolar, dês te. lima nola do Centro Acadê-

tana Ferreira de Melo, já nascidos no advocacia e a política, viu Francisco To- Esta homenagem bem a mereceu o 110- mico "Josó Boitcux ", sôbre a rcu-

Brasil, e filho de João Fr-anc ísco de Sou- lentino chegar o regime moqárqutco ao mern que madestamente nascera bem n iâo de "lodos os membros do Df-

za e Maria Clementina Vieira de Souza, seu têrmo. Compreendeu claramente que perto do educandár-Io: sem ensino corres- rctório ". em uma das salas da Aca

nasceu Francisco 'Tolel�tino Vieira de outra ordem de coisas se abria para o pondente ao que ali se dísti-Ibuí, pela demiu de Comércio de Santa Cala

Souza, na então v ila de São José, a 14 Brasil e, patrioticamente, não quis ficar próprio esfôrço, alargou êle seus rud i- rina; nessa reunião foram escolhi

de julho de 1845, O sobrenome Tolentino alheio à vida pública, Decidiu-se, de mentares conhecimentos literários, em- dos os elcmr-ntos qu e representarão
lhe veio da devoção elos pais a S, Nico- pronto, a nela continuar colaborando e preendeu estudos jurid íc-os e clôles che- O Centro no ""[0 Congresso Naci o

lau Tolentino, sendo mais tarde adotado filiou-se no partido chefiaelo por Lauro gou a ser granel e sabedor, foi jornalista nal de Estudan tos, a realizar-se na

por seo irmão João Francisco de Souza vrüner. proficiente, foi político progressista e Capital Federal, no corrente J11(�S;
Júnior, que, para evitar confusões com Eleito deputado à Assembléia Consti- conciliador, foi parlamen tar considera- a escolha recaiu nas pessoas dos

um homônimo réu de crime ruidoso, pa�- t uinte. que se reuniu em 1881, e, por una- elo, foi, enfim, cidadão que, pelo saber, srs. Osmar Cunha c Luiz Borja, ele

sou a assinar-se João Tolentino de Souza, I n iru idade, elevado ao cargo de Presidente, pela 'honesttdade e pela firmeza ele cori- mcnl os de' reconhecido valor e íne-

Francisco Tolentino nasceu em prérlio não só dirigiu os trabalhos com grande vicções, honrou a terra natal e bem ser- gú vc l dcdicaçúo, que, certamente,
a inda existente e próximo da confortável tino, mas também teve nêles parte pre- v iu à Pátria, saberão rcspundcr pelo bom nome

morada de Francisco Xavier de Ol iveira c ipua, porque, não raro, deixava a ca- Por nutro lado, para 0.0.; futuros cida- da classe,

Câmara, moi-ada acolhedora e f'el iz , a de ira de pi-esidente, para, na bancada, dàos que naquela casa se instruem, é No entanto, cumpre esclarecer

que mais tarde se ligarãp sua viela e seu discutir a matéria, que lhe era inteira- clara e permanente lição e nobre íncen- flue a aludi da reunião não teve ef'e

nome, mente, familiar, pois róra um elos auto- tivo o esfôrço triunfante ele Francisco tlv.uncu!c O concurso ele todos ci�

Com o pai estudou as primeiras letras, res elo projeto da Constituição, 'I'olent ino Vieira ele Souza, membros do Diretório e que mu itos

matriculando-se depois na escola ele João Por êsse tempo, foi-lhe confiado o en- * • * de SI:US componentes foram inf'or-

Cl imaco Zuzarte Firmo, antigo oficial ela cargo de reelator-chefe do diár!o GAZE- Do seu consórcio com d. :'I[aria das madus do ocorrldn somente após V'd S 'Imarinha de guerra por-tuguesa, que, por TA DO Sl'L, que o seu partido adquíríra. :'I[ercês ela Câmara e Souza houve o te- a sua efcluaçâo, a ela cOIllParecen-1 1 a OCla
motivos políticos, emigrara para o Bra- comprando-o elo engenheiro Pedro ele nente-coronel Francisco T'o len t i no Vieira lia apenas alguns membros; ora,

sil, estabelecendo-se em São José corri Freitas Cardoso. Empenhavam-se então ele Souza quinze filhos, cujas nomes e nem a Comissão Científica foi in- ANIVERSÁRIOS

forte casa comercial. Fizera-se também os partidos políticos - o republicano, a elescenelência são dados a seguir: fOl'lIl?da C, mui lo menos, consulLa-1 Decorre hoje o natalício do sr.

mestre-escola por amor ao progresso" que pertencia, e o federalista - em luta 1 - Raul TolenLino de Souza, casado da sobre o assunto, Iruia Beirão ativo comerciário.
à sociedade a que se incorporara, que feroz, Contra o seu jornal houve mesmo, em primeiras núpcias com rl , Dalila elo ]'c: de crer que o caráter daquela '.
não dispunha de colégio onde suficiente- ao dominar o partido contrário, ameaças :\ascimento Badejo. corn dois filhos: Jacy reuniúo devia ter-se revestido d!' . .

mente se lnsuuísse a mocidade, Nessa a que a polícia não pôs côbro. Isso o e Maria da Concelr-ão: e em segundas muito mais responsabilidade, CLolihl,
O s:. Alvaro. Soares de Ohvelra,

aula, aber-ta a rapazes e meninas, e que, levou a tr ..nsferir as oficinas e a reela- núpcias com d. �rar'ia Corina Capela de a suu importância, pois não se tr.i- C0;tc�ltuada fIgura �o nosso co

dada a cul tura esmerada, a valia d idá tica \ (:áo para os baixos' do sobrado em que Souza, com seis filhos: EUI'ico, Artur, ta de cousa l r ivinl (como parece ter,
rnercro, faz anos .hoJe,

e a rígida disciplina do professor, deu residia, na praça Quinze ele Novembro: Lauro, Her-meng'arcla. Marta elas Dor-es € sido trntadu). À rcuniâo devi \1:11 .

alunos cue venceram brilhantemente nas mas nem assim evitou dura agressão, :'Ilaria Emília,
" coml�are('er" além do Pr-esidente I HOJe ocorre � cníveradr-io do [o

carreu-as nbi-acadas, adquiriu Francisco ques teve ele ser violentamente repelida, 2 - ;,laria Querubina de Souza e S11- 10 Vice-presidente, 20 Více-presi- vem Gustavo. hlho do nono cori

Tolentino sólida instrução elementar, que Em Blurneriau. era também encarrucada va. casada com João Guu lberto ela Silva, den te c mais um ou dois elemento- frade sr. Gustavo Neves. diretor do

lhe possibilitou rápido progresso nos es- a contenda partidária e correligionários com quinze filhos: J050, .Iul ieta. :\Iac1al,e"l todas as comissões que integram"�, O, E, I.

tudos, r-ont lnuados sem ajuda de outro seus, entre os quais estavam Hercilio na, Zulmira, Isaur-a, Sau l, Laura, L1a, Diretúrio e, no entanto, essas nemj
•

mestre, Luz, Paula Ramos e Bonifácio Cunha, Pedro, Eelite, Osn í, Ályaro, Alice, Car- '

I d

Aos vinte anos de idade, empregou-se foram responsabilizados criminalmente, men e Romeu, �C(rtH'r _tl\'l.'nUll con l(�cill1ento d.o Nesta data, passa o natalício a

na casa comercial elo coronel José Boni- por atos ele fôrça que praticaram, O caso 3 _ Epon ina Adé lia de Souza Lemos
lato; nao hou\'e Yotaçao, nem pre-Isra. d, Elltelita Ramos Fernandes.

fácio Caldeira de Andraela e Antônio Joa- chegou até ao Supremo Tril)unal Fede- asaela com .Joaquim Pinto ele Lemo:' via. a!)r�'sl'ntação de trabalhos que

I
•

quim ela Si]\'a .Júnior, D.ois anos mais ral, anele compareceu o provisionado 'om três filhos: ,\ratildc, ;,[anuel e Joa- c['ede;lcl:1��,(,:11 o� el�l11�nl°rl" a "e- Tranlcorre hoje o aniversário da

tarcle, estabeleceu-se, tendo como sócio Wl'ancisco Tolentino para fazer a defe- rluim, ' r�l1l, l_nn's I( os (e 1l11SSaO e tanto menina Rosalba-Luci, filha do sr.

AI1to"rll'0 l'ulna·1110 ela SI'I,'a XavI'el', sa cio ',migos c'
,

(" ·a
' 'I - Atília Em'!"1 I" c' j' 1 'I ,SignifiCado par:l os estuclantes

dei Norberto Outra Silva
,

. s', ., uJa 1110 'enC'l, vw pro-,
" ", e c "ouza, a eCle" Flo)'ianópolis, *

.

A sua \'ocn,('ão era, porénl. para as C'oi- C'lanlélcla unâninlenlenle. 111:11l11a. _ .

\ I r� lanlpnl:íy('] Y rlll ,_ '(l _

sas de pensamento. notadamente para o Terminada a revolução de 1893, elll- o - Alvaro Tolenllno de Souza casado ' ," , .

. e. o nos na c. n I Fazem anOl§ hoJe,
fôro, em que, como l)rático, vinha mili- l'ante a qual permanecera firme ao lado "om e]. Est.elina l-Ionorina ela Câmara e I tl.�lgl'nCla de, confessar a má forma-

G
.

h 'T B
çao do cal'ater estlld' 111'1 I sras, ull ermlna avares, aa·

tando seu velho pai. Para o exel'cício rio marechal Floriano Peixolp, foi eleito .�ouza, com três filhos: ÃI\'m'o, Francisco
' di, no COll-,

'Ih B M dOI" d

tlel)utac1o ao :\>1
' cernente aos atos que requerem

ti a osco en oza e lVla e

amplo e desimpedido da advocacia pre- Congresso :\'acional. e - arJa,

mai,ol'es, escrújm]os, l)rimanelo 1)('la'

I
Melo. Barre,ti,; •

cisava, entretanto, de habilitação legal" Ali. apesar de estar entre parlamen- G - Oscar Tolentino rle Souza, fale- J I R M I

ta f I I d' 1 lares ilustraelos e de lanw tilocínio, 11a-o 'i<1o menino, arbltn1rlerlade; conclue-se, pois, a IIrlt�s, u la amos, arta liau-

es , na a ta ee lP pma de bacharel, � falta de interesse pela opinião mal's ra. PaIm. ,Daura da COita Vaz e

só a poderia alcançar em exame peran- se a<.:hou mala representante cata1'inen- í - Lia Eugênia de Souza Capela, V ld d C Ih

te a Relação ele Pôtto Alegre, Lá se ,e, com a só prática de peqt.lena assem- casada com Oscar Cânc1ielo Capela, eom generalirada, a flagrante elispliscên- lva l{;_°d � �rva o;
f

apresentou. pois; e, em banca presidida bléia estadual e ainela sem o elesemba- dois filhos: Celso e Jocelyn, ('ia,por :tSSlln!os que merecem mais I R II;S. � o C b oSfoi t�neni�l' r� ,

Pel c ell e' I 1 d Q'
- l'a,'O que se aclquire em g,'aneles centl'os 8 _ Alfêu 1'olentino de Souza, casado cR:rtnho e o conCllrso ele sugestões almun' o a ra €0111 e u 10 e

o ons 1 11'0 cesen1Jarga ar uelros - \'Hriadas, I
Freitas Silveira;

Barros, obteve apro,-ação plena, que lhe de atividade e de cultura, Pelo eontrn- ,'om d, Leoeádia Steffen, com dez filhos:

proporcionou provisão para ad\'ogar 11a. do, c1estemeroso t.omava par'te nos tra- .\lalia, Alfêu, Emília, Atília, Stelina, Lia Ao se')' instalado ó Diretório do menina Leda Avila.

C('ntro A('adell1i�() "J()se' B()I'lellx', '
*

c/)l11arcas ele Destêrro e São José, A êsse balhos, não se limitando a assuntos ele. I,dite, Lourdes, Tito e Osca1', c_

tempo, já pertencia à guarda nacional. interêsse regional, senão participando elo, !) - Tito Tole11tino (le Souza, faleci- foi organizada, entre outras, a CO 'I Clubes:
na qual, subindo pôsto por pôsto, che- de importância nacional. como os C011- lo aos 18 anos (le iclac1e, Illi��:i() Científica; pois bem: nem Hoje, àll 21 horas, o C. R. Con

gou a major secretário cio estado maior cernentes ao orçamento, ou de política 10 - Alcides Tolentino de Souza, ca- esta pOllde prestar o seu concurso' córdia fará realizar em seus sa

em 1880 e, finalmente, a tenente-col'o- intel'nacional, como o caso elos ]1roto- 'ado, com <I, [i;l\'il'a Bittcncollrt, com on- úquela reunião; quer ,dizer, ela não' Iões um animado soráu dançante.
nel. Entrara também para a política, fi- e:olos italianos, .'l\e\'e ação ]Jreponc1eran- ze filhos: Aelemal', Yolanda, l\arbal, Al- t?aSS�1 <]e comissão "pró-fórma", isto I
liando-se no Partielo Liberal, de que foi te na comissão de legislae:ão E! justiç'a, a 'ides, Yalter, João Batista, Síl\'io, Ieda, e, S()!llL'ntc par'a constar; no caso I
secretário, Já estava casado com c1, ;,[a- que sempre pel'ten<.:eu, e foi membro da ["one, "\[ilton e Carlos Alberto, de se considerar a Comissão Cien-I
I'ia e(as :\lercês da Câmara e Souza, filha impoltante comissão dos vinte-e-um, in- 11 - Aída Tólentino ele Souza, casada tífiea incapaz par'a tal julgamento,
do morador da casa vizinha ela sua e na C'umbida elos trabalhos elo Código Civil 'om Ernesto José (le Souza" com dois devia-se proceder a fiel "otação d(,'
qual se realizou a festa do casai11ento, :\'ela te'-e o lugar de secretário; não se ilhas: 1':1'nani e :'IIal'ia, todo O ])iretório, mediante apreseil

Vereador da Oâmara de São José em aleve, porém, ao simples registro elas 12 - Edite 1'olentino ele Souza Ba- lação, por parte dos candidatos, ele

varias legislaturas, foi em 1878 eleito ocorlências elas sessões, porquanto, sem cJejo, ca,;aela com "lanuel Amâncio do téses escolhidas; estas seriam apl'('-

deputado à Assembléia Provincial, a que embargo de se defrontar com juristas dos ·.'\ascimento Baelejo, scm descendência, ciadas e os autores dos trabalhos'
pel'tenceu até 1889, A sua ação como r�- mais eminentes, parlamentares uns e es- 1:1 - Olga Tolentino Camisão, casada !nais :lplalldidos scrimll, então, os

jlresenU.ll1te do povo e .o modo como en- tl'lll1hos ao Parlamento outros, também in- C0111 ::-\elson Camisão, com quatro filhos: legítimos representantes do nosso

cal'ava os negócios públicos estão retra- lel'veio nos debates, que exigiam seguros '1elson, l\ilza, l\'acy e Nilton, (:('nt1"" J)c-ixa lr,msparrcer que a

tados num discurso pt'oferido em 188G, conhecimentos de direito, e apresentou ].i - Jáu 'i'olentino ele Souza, solteit'o, dila rellniüo foi efetllada quase em

quando o seu partido estava fora elo ])0- emendas, que tiveram acolhic1a, 13 - Ary Tolontino de Souza, casado sigilo e il úllima hora, para c"itn;l'

der, Sente-se feliz, disse êle, por ter ele Em fins ele 1903, depois ele sucessÍ\'as 2111 j)l'imeiras núpcias com d, Cor;a ;'10- oJ)Jsiç0('s criteriosas e que o l:,re-

discutir O projeto que concede meios reeleições, sentindo-se gl'avemen1e en- l'eÍl'a, sem descenelência, e em segundas tenso objetivo da mesma não )1HS-' ---.---------------
certos para ai; consêl'tos da estrada de fêl'mo, veio procurar repouso e mel11o- ·0111 d, Rute Lobato, com oito filhos: sa �le mero prete�to para �H1tras, fi_I SOCiedade "a t de
Lajes, Felicita o autor do projeto, o sr, ras no Estado natal e, na Cjuel'iela tCl'l'i- FI'ancisco, Oda, :'Ilercês. Raul, Luiz Car- nalld�ldes qlle nao conyem seJam U •

CI'istóvão Pires, f':le, orador, desele que nha em que vira a luz, faleceu a 1-1 de los, Hugo, José Bonifácio e l\'ey, l1lenctOnarlas, para que o autor (]['s- M d·
·

teve assento na Assembléia, consagrou fevereiro àe 1904, com a idade de cin- Os bisnetos e1(' Francisco 1'olentino são te's rabis�'os n�() seja mal ,interpre- e IClua
seus eSfôrços pela realização elessa gran- qüenta e no,'e anos incompletos, A geral em número de oitenta e quatro e os tri- tado, ou JI1\'estldo ele (lespetlo, COl1l0 .

ele aspiraçí10 dos catarinenses, É-lhe gra- mágua causada por sua morte foi bem netos em nÚl11el'O de onze, certamente' passarão a· julgú-lo. �eah'l:o�-se. na pas�ada q�a�t�-
to recordar que sempre teve como vu- significada pela multidão que, com as

'" '" Não é sómen te na forma de gO-1 feua, z:nals uma ses�ao ol'dlnana

lente auxiliar o n.obre deputado autol' elo principais figuras do Govêrno "fl'ente, A Família Francisco '1'olentino, em co- vernar um país, na direção de 'um d? SOCledade Catannense �e Me-

projeto, Nos anais da Assembléia encon- Comp3l'eCeU ao entenamento no cemité- 'n0mora<;,ão elo primeiro centenál'io elo pOVO, que a democracia lllostra o d;clna, J?e reg;esso de sua recente

tram-se os seus discursos e muitas lei:, l'io dos Passos ela cielade cle São José, nascimento ele seu chefe, manelou cele- seu inegúvel valor; eis aí um exelll-
viagem a B':'�la, onde foi repre-

a tal l'espeito, que, infelizmente, não ti-
* " " bl'ar missas na ig1'eja cle Süo Francisco, pio frisan te de alo que cont raria

.entante ohclo 1, ?ellta .Sociedad,e
t'eram execuç!ío, _ Não deixará, par is- Francisco Tolentino Vieira de Souza na matriz ele SflO .José, todos os postulados democrúticos, a� Congresso medlco-so�lal de. a-

sÇl, ele acompanhar o autor do proj'eto, é patrono ela cadeira que, na Academia " '" " pela arbitrarié'dade que o caracte- p<?s-guerra, o dr. Benonl Laurlndo

que discutirá à luz dos princípios, da Catarinense ele Letl'as, oc'upa o jornalis- O Instituto HistóI'ic'o e Geográfico ele l'iZil, , Rlb,:,s apre�en:ou ampla ex,?ollição
1'a7.'1.o e da incontestável necessidade cla ta Tito Can'alho, Êste, no magnífico eli5- Santa Catal'iina, elo qual foi o tenentc- Florianópolis, 13 de julho de 1015,' d.a lncumbenCla

• qu� ,lhe fOI co�
..

sua rápiela aeloção, Convida mesmo toelos curso ele recepção no sodalício, l'everen- cOI'onel FI'ancisc'o 1'olentino sócio efe- AGESSE
I hada, A parte Cientifica da ses.ao

os colegas a tomarem parte na discus- ciou-o condignamente, proferindo, entre Uvo, deixa. paI' moti,·o ele cloenc;a elo foi ocupada pelo dr. Biase Faraco,

são, para que não se diga que o assunto outros, os seguintes conceitos: C'onferenC'ista e,colhielo, o inspirado poe- Departamento de que aprellentou nota pr'évia. subor-

ele maior interêsse da Pl'ovíncia nflo re- "Francisco Tolentino clá-me a impres- ta João Otaviano Ramos, de realizar a dinada ao título" o arsenox no

cebeu o devido preito de seus represel'- I s1i� ele ha\'er entrado para o jornal. 111a- ,essão comemorati"a que projetara para Saúde Pública tratamente da .ífilill"; e pelo dr.

tantes, Alegra-se ainda por se ver .. ne.1ando agudo florete, com luvas de pe- 11Oje, Em outra oportunidaele enaltecerá E D I T A L
Artur Pereira e Oliveira. que dill-

terreno neutro, onde não tel'á guarida o lica, �inguém se lhe avantajou no dis- 'I vida e a ação elo ilustre catarinense, correu sôbre o tratamento dali me-

espírito partidário, que, desgraçadamen- cutir princípios, Traçava, com a pena,
De ordem do sr. Diretor dê8te ningites estafilocócicas e fez a a-

te. tudo avassala no país, As causas elo em artigos lapidares, o âmbito ele debates, - - - - - .... - ......... - Departamento, faço público que,' a presentação de um caiO clínico.

decrescimento ela receita ela Província e, de maneira que nem os seus aeh'ersá- partir da publicação dês te, no Diá- Estes trabalhos foram comentados

dIrá mesmo, do seu atraso consistem na rios, venci elos pela simplicielade meri- rio Oficial do Estado. e pelo prazo pelos drs, Paulo Tavares. Guerrei-

denegação quase completa de boas vias diana das suas exposi,'ões, achm'am b1'e-

M
. de 15 dias, acha-se aberta, na Se- ro da 'Fónseca, Modesto Primo e

de comunicação que tragam ao litoral 19' cha pai' pncle rebater-lhe o acêrto dos O've IS
cretaria desta Repartição, a inscri- Miguel Cavalcanti. Ficou definiti-

importantes e abundantes produto, das enunciados," ção ao Curso de Guardas·Sani- vamente estabelecido que as reu-

eomal'cas de serra acima, que parecem "Sei ele um fato que nos clá a mediela tári05, niões terão lugar doravante às

segregadas da comunhão provincial. Por do seu temperamento firme, ela convic- (omprar, vender ou alugar 011 candidatos deverão anexar ao quartas. feira i.

iss.o, como remédio a tão pernicioso mal, ção elas suas icléias, ela sua perseveranc;a respectivo requerimento. dirigido ------------------

chegou a propor a mudança da Capital em jugular todos os males, para os quais .6 na ao sr. Diretor do Curso. os seguin- "hácara Vende-se uma com

para Lajes, pai' entender que só assim a sua inteligência visionasse recursos,

I I
tes documentos: U 50.000 mts2, ten-

seriam rasgados novos horizontes parçr a Havia na comissão de que era relator

a SERVIDORA
a) prova de identidade da qual

felicidade e a prosperidade da Provín- um projeto pendente do seu parecer, que lIe possa inferir a idade:
do casa de morada e engenho,

cia, Com isso chamou a si antipatias e muito interessava a uma alta autoridade, b) atelltado de .anidade fíllica e sita em ItClguassú, "{'ratar com

desafeiçôes de muitos colegas seus t!, Francisco Tolentino não escondia o seu mental; A. L, Alves, à rua DeodorÇ>, 35.

conqunto tivesse o apoio de muitos ou- pensamento contrário àquela abel'l'açáo, [a maior organização no c) atestado de vacina;
tros, viu rejeitada a idéia, continuando tão chocante para o seu escrúpulo de g&nero ne.ta capital] d I quitação ellcolar.

o mal a produzir os seu tristes efeitos: brasileiro que amava ardentemente a sua R J
-

p' Florianópolis, II de J'ulho de 1945,
ua oao lOto, 4,

a paralização do comércio da Provínc;a, Pátria, A co'biça levantava-se roaz das ARÍ RAMOS CASTRO-Secretário
a pobreza de sua lavoura e o desapare- negras linhas pautadas, E não tardou Fone 775.

cimento quase completo de suas inelús- que um cheque de cem contos lhe apa

trias e artes, E, insistindo em qüe nlío recesse, como paga de duas pala''ras

estava a falar como oppsicionista, fêz aprovativas, uma grande tristeza c uma

maioreS e bem ponderaelas consideraçõ�s grande revolta magoaram-lhe o coração

B Isôbre a importante matéria, int�!11erato Rasgou serenamente o papel unga OW
Em 1889, apresentou-se Francisco To- cheIO ela fortuna-ofensa, e esmagou com

Ilentillo como candidato avulso a uma C3- um fulgor invulg�r. a negociata torpe", Ve�de se o da rua
.

Quintino
cleira de deputado geral, tendo por com-

" ••

"
Bocaluva, 622, Estreito, que

petidor o dr, 'Olímpia Adolfo de Souza Em 1928, deu, o Governo, elo Estado o

I dispõe de todo conforto. 3
Pitanga, seu correligionário e cahd idato nome de FranCISco Tolen t1110 ao grupo .. A

do partido, e que foi eleito. O prélio foi escolar que então CriO\l na cidaele ele São, quartos, banheiro, pias I boa

l'·..,nhi�lt'); alio obstante, os dois presti�io- José e in$talo�l !la "asa em que se ca. àgua. Tratar no local.

anos.

T�atar

PRECISA-SE
uma cozinheira para

Paga-se Cr$ 150,00,
Precisa se, também, de uma

ama para criança de 2

Paga-se Cr$ 50,00.
na Rua Bocaiuva, 11

5 v•• 3

De
casal.

o SEU ORGANISMO
PRECIS'A DE UMA

LIMPEZA GERAI.

o mELHOR DOS mELHORES
••••l!IIIl!1l.Ç 0'< � ", 4'.J� _

VENDA SOB RECEITA MEDICA

o PRECEITO DO DIA'
A PREVENÇÃO DA CÁRIE

DENTÁRIA
Para evitar que

estraguem. há três
dadeirameFlte úteis:
mentar adequado, asseio escru

puloso e as.istência dentária pre
ventiva.
Defenda seulI dentes contra a

carie, alimentando-se conveniente
mente, escovando-os rigorcsamente
pelo menoll duas vêzell por dia e

freqüentando o dentista duas vê
zea por (1no, SNES.

os dentes se

medidas, ver

regime ali-

•

I
I
�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MARIO WENDHAUSE'N
(Dlplomado pela "acuidade Nac. de Mea1cma da Univera!d.ad. do BruIJ)

..-IIlte!'no do Iioen'IQO d. Cl..!n1ca MMica do Professor OllValdo Oliveira, m6d1oo de
Departamento c1e .a(1d.

i ULllUUA IUtDIVA - .OINtta.. lBter:a.. 441 adaltoe e er1&11.ÇUo CONSULTORIO

• &lll8Wa.NC1A: R•• J'eUpe 8cJml1dt lO- III - TeL 811. CONSULTAS _- Do 1. Aa 111.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
,.. 8ervlçQ. de Clíníes Infantil da Âssistência Municipal • Bo.pltal

de Caridade

OON8UL���J�1u��!�AM2td���A���oEs.��!2�, lo.. 1.'"
Con.ulta. dali a à. 6 hora.

RESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783
-----------------------------------------------------

• DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de S1fllla do Centro de Salld.

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

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 4G
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. N8JI"iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas.
RESInENCIA - Conselheiro'Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta círürgía e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
mIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. POLYDORO S. THIAGO
Clínica �Iédica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e crtamças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMAO
eHB.. 'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOr.IA DO CENTRO DE�úDE E 00

HOSPITAL "NERl!:U RAMOS". ,.,.
8urso de aperfelçoam,ento no Hospital São Luiz Oonzaga, de São Paulo - F,·1(-este

cttrlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do
Sanat6rio de Santos, em Campos do Jordão.

CLliNI@A GIilRAL - DrAGNóSTICO PRECOCE .II; TRATAMENTO I]SPECIAJ.IZADO
DAS DOENÇU DO_ APAR1l:J,HO Ri1SPIRATORIO.

. OPERACAO DE JACOBOEUS
OONIilULTAS: DlàrlaD\ente, das 3 às S horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 18

RESIDéNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Tel. 742.

'f DR. MADEIRA NEVES
Médico apeeialista em DOENÇAS DOS OLHOS

euno .. A.perfelooamento e Longa PrAtica no Rio de Janeiro

OO".ULT.&II - r_ lIlaahA: .tulanulIlte «.. 10,30à.la hs, à tarde ezcepto ao.
..11&'8&, ... 14 ás 1 €i Iior.. - CONSUL'l'óRIO: B_ .10.10 I'IJoto .. 7, ",,":r.'. -

.....: 1 • .u1 - .BeIdlbcla: B.. rr.t'_.. eo.UaJao, 'IL

DR. ROLDÃO CONSONI
mBURGU GIDRAL - ..t..LTA CIRURGIA - MOLlIISTIAS DI] SENHORAS - rARTOS

:Focntado P&� Faculdade de Mediçlna da Unlversldade de São Paulo, onde tOl
A.a8ieten� �r vti-los anOB de Serviço CirÚ!rgico do Prof. Al1plo Correia Neto.
C!r'U"1t1a -do 8st.ôfuaco e vias biliares, Intestinos (leIgado e grosso, t.lróide, rins,

próltata bexl4ra. ütero, ovárlOil e trompas, Varlcocele, hidrocele, varizes .. hérnia,

CONSULTAS:
... :I" II lI..wa., _1 Rua Feli.pe scnmadt, 21 (altos da Casa Par-atso) . Tel. 1.1;98

RiSrSlDjjNClÃ: Rua Esteves Jllnior. 179: Te1. 111764

DR. ARAUJO
As.latente do Prof. _Sanson, do Rio de Ja.elro

ESPECIALISTA
DOlNiçes e �açêes Cl98 OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

C!.rU••• moàerne. dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (}líbio e céu

da bõea foo.didos de nascença)
llaMag.IIMopIa, traqulIosc&pi,a, broacoscopía para retiJrada de corpos estran bOR, etc

OONSlrLTA.!I: dali 10 àa 12 e das 15 àa 18 horall

RUi Hunts 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

serieórdia, 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
Residência: Rua Alvar() de Carvalho gO 18 - Florianópolis.

Dr. Newton ANTONIO MONI1

DE ARAGAO

d'Avila aR.
Itl'açõ•• -- Via. Urinaria. -- Doen

I'
dOtl int;e.t;ino., rét;o e anu.

._ Hemorroida_. Tratamento do
colite amebiana.

Fiaioterapia -- Infra-ve�melho I

Conault: Vitor Meiral.. , 28.
Atende diariamente lu! 11.30 h•.• ,

li tarde, doa 16 N. em diante
Reald I Vidal RamOtl, 88.

FaDa 1087

� • OrtoiP«UL VIbal_ • 0lrIu'P0
.. COru. part.a. ••_..............

CONSULTÓRIO: R. Joã.o Pinto 7 Diá
l"fam.eILte dU li ... 17 iwru. amamo

I�;ta é a verdade 1
SRS. DENTIST4S atos de todos os modelos e dos tipos mais
Executo qualquer tipo de modernos, inclusive Sandolias para praia ao alcance
dentaduras, p.ontes em

II
das SENHORAS e

SENH.ORITAS,
por verdadeiros

louro
ou palacril. Conserto PREÇOS SEM RIVAIS!

dentaduras em 2 horas Não comprem seus calçados sem visitar a I

I
(OHSTAHTi��nasSERRATlHE

I
«Tamancaria Berreiros» _IRua Duarte Schutel 11 RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

'W wsac

Comandante de
submarino italiano
A emissora suiça divulgou

que Enzo Grossi, famoso co

mandante do submarino italia
no "Barbarigo", foi preso em

fins do mês passado, em Como,
próximo à fronteira suiça no

norte da Itália. Grossi foi con
decorado com a Cruz de Ferro,
três vezes, por Adolfo Hitler,
em 1942, pelo afundamento de
três couraçados americanos:
"Idao", "Maryland" e "Missis
sipi", ao largo da costa da Afri
ca Ocidental. O Departamento
da Marinha americano des
mentiu essas comunicacões.,
Os alemães creditaram a Or08-
si a iniciativa de passar para
a marinha alemã unidades na

vais italianas, depois que se

--�,'ificou o colapso da Itália.

Dr. Artur Pereira I
clín�a �!!!�!rA�ultO. IDoença. da. criança_
Laboratório de Análi_e.

Iclínica•.
Con_ult6rio: rua Felipe Sch
midt, aI [alto. da Casa Pe
rai.o], da_ 1030 á. la • da.

I15 à. 18 h•.
Re.id3ncia: ru,a Vi.c. de Ouro

Preto, 64.

IFone: 769 [manual)
---'

As opiniões de
Dietricb
A ) ádio-emissora de Luxem

burgo informa que o Coronel
general Sepp Dietrich, das I"SS", declarou aos oficiais
aliados que procediam ao seu

interrogatório, o seguinte:
"Não acredito na história de
que Hitler foi morto .em luta,
em Berlim. Êle se mostrava as ..

sustado demais, para pôr a

cabeça fora do seu abrigo an

ti-aéreo". A propósito do Coro
nel-zeneral Albert Jodl, chefe
do Estado Maior do Exército
alemão no fim da guerra, dis
se: "Êle não tinha experiência
do comando atual de tropas.
Nunca comandara sequer uma
companhia, em campanha".
Quanto ao Marechal Goering,
Dietrich qualificou-o de "pre
guiçoso e bobo".

-

Seja

'ntcressa ii 8 cn'I'e 10 JllIIlIwl'es;

Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
critica", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem

poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
anti-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Á SÁUDE DÁ MULHER
�'..

� _ ----�

história sentimental
que está empolgando
lodos os coracões:

,

Uma

UM OLHAR
PARA A VIDA

romance de

MARIA LUIZA (ORDEIRO

Prêmio Alcântara Machado
DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS

CRI 14,00
Nas livrarias ou pelO reembfllso postal
-

EDI�AO 04 LIVRARIA DO GLOBO
Rua dos Andradas 1,.16 - P. Alegre

APENAS c-s 3,00 I CASA MISCELANEA distri-
C;0m e�s_a ínfima quantia

_ ':'océ buidcra dos Rádios R, C. Aesta auxiliando ° seu

pro::umo'I" .'
Contribua para a Caixa de Esmolas VIctor, Válvulas e DISCO!!!.
aos Indigentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções. "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortImento de casemiras. riscados. brins
bons e baratos. algodões, morins e avidmentos
para alfaiotes, que recebe diretamente das

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

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

m'élhore. fábricas. A Casa •A CAPITAL" chama a atenção do.
visita antes de efetuarem sua. compras. MATRIZ em

I
I

I
I
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Es . era - se a abdica�ão· do rei Leopold t.
BRUX LAS� 13 (U. P.)--ACREDITA-SE IMINENTE UMA ·DECISÃo. SôBRE A ABDJ(�AÇÃO DO REI LEOPOLDO. ESSA CREN
ÇA INTENSIFICOU-SE AINDA EM FACE DA PARTIDA, PARA SALZBURGO, DA RAI�HA-MÃE7 ELIZABETH� EM COMPA
NUlA DO PRIMEIRO MINISTRO SPAAK!- DEPOIS, QUE JÁ ONTEM O PRINCIPE REGENTE SEGUIU PARA AQUELA CIDA

DE AUSTRíACA� ONDE SE ENCONTRA o SOBERANO.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os "lobisomens" do Reich vencido

Florla"õJlolbJ 14 de Julho de 1945

Resenha

Grande Tónico

Farmáda de plantão
E.tará amanhã de plantão Cl

Farmácia Rauliveira, na rua Tra
jano.

Fa'rense
i Srita. ""?" Card�SOU Em cornpcmhio de seu pcn , sr

Manoel Felix Cardoso. cativou-nos,

Julgamentos realizados pela Câ- ontem. com sua amável visita, a

mara Criminal, em sessão de �I;_I gentilíssima uita. Flérida Cardoso.
tem: �ue esteve a cursar, como aluna

L d (Vi A'
Hecurso criminal n. 5.21ô, da co- mterna, a grande «Escola d� En- on res, VIa aerea) veículos aliados. Em Arnsberg, plano para substituir os fazen

marca de Porto Lnião, recorrente I ferm?gem Ana Nery», no RIO de atividade dos "lobisomens" au- no Ruhr, um mineiro alemào deiros russos e poloneses des
Aristides Santos e recorrida a Jus- Jane�ro.. , .

mentou consideravelmente na foi detido ao ser apanhada
I
ta região, por membros dar

liça. Relator o sr. des. Urbano Sa-l �p.os mteRSO. es�udos _teorlc.os e
zona britânica de ocupação da cortando linhas telefônicas bri- fôrças "S. S." Todavia, êsf

lcs c revisor o sr. des. Guilherme pratJco�, .•ob a orlentaçao de rlus-
Alemanha, segundo os últimos tâ níc s I f

.

d b t f
Abrv. I

trai medlCOI e competentes enfer- eaunuc os urnmos rtam a . p ano OI esco er o e oran

A'Glmara deli provimen l o ao re- meiras, a srita:. Flérida. obteve telegramas recebidos nesta ca- O Capitão J. Brice, oficial do tomadas providências para eví
CUl'SO, para desclassificar o crime agora o. seu amblclonad� dl.pl?ma, pítal. Informa-se que soldados govêrno militar de Niebuhl, nas

I
tar sua execução. De .qualque

para o artigo 121, � 3° do Código cOR8eguldo com as maIs diafirrtcs britânicos, que voltavam à vizinhancas da fronteira dína- maneira não relaxamos a nos
Penal c -maridar pôr o réu em li- notas.

Alemanha, após um período marquesa, declarou o sezuin- sa vigilância". O Departamenbel-dade Agradecendo-lhe a gentileza da �
.

.,i.ita, àproveitamos o en.ejo para de férias na Inglaterra, viram te: "Estamos mantendo abso- \ to da Segurança pública dI
Apelação criminal n. 7.463, da co- no.,a�en:e falicitá la pela feliz seu trem detido por duas ho- luta vigilância, em virtude da' govêrno militar do 210 grup

marca da Palhoça, apelante a Jus-I termmaçao do seu curso.
ras, nas vizinhanças de Jen- possibilidade das atividades de exércitos está presentemen

tiça c apelado José -Sorner. Relator] T b Ih nec, na fronteira teuto-holah- dos "lobisomens" nesta zona. te preparando mn relatório só
ü sr. des. l!rbano Sales e revisor

'O, ra a am pouco os desa, enquanto os obstáculos Surgiram a luz alguns fatos bre a atividade dos "lObiStsr. des. GUIlherme Abrv.
Foi negado provimento à apela- meIOa-I.OS alenães colocados sôbre a linha eram que indicam claramente terem mens" na zona de ocupaç.

cão, para confirmar a sentença �b-I I' '.' removidos. Na região de Flens- os "lobisomens" elaborado um britânica.
solutória.

* • * I Segundo informações divul- burg, antiga séde do govêrno ]
Apelação criminal n. 7.4()ô, da co- ga�as em París por peri��s m�- do Almirante Doenitz, nas vi

marca de Caçador, apelantes a JUS-I neiros franceses, os prisionei- zinhanças da fronteira dina
tiça e Sebastião ��s Santos <;iodoy ros de guerra alemães, que tra- marquesa, os "lobisomens"
e ape�ados Sebastião dos Santo� I balham nas minas de carvão lançam cacos de vidro, pregos
GOdo). c Halo Zanella. Relator o SI .. da parte oriental da França e outros objetos nas estradasdes, Urbano Sales e revisor o sr.1 ,�

,.

'

des. Guilherme Abry. produzem apenas metade do para furar os pneumatlcos dos
Preliminarmente, a.Câmara não, que seriam capazes de produ-'

(;onhec:�u do recurso I�terposto pOl'I zir os franceses de número Grupo d� fABSebastião dos Santos Godov e con- idê tí O it
UI

verteu o julgamento em diligência 11 en ICO. S mes�os per�AOS
i Rio, 13 [A. N.l- O Ministro da

�fil1J de que ,fosse da{l� vista ao de-I a?severaram que a ll?-expenen- lIeronáutica recebeu comunicação
í'ensor 00 reu Halo Zanela para Cla e a falta de equipamento, do coronel Nero Moura, Coman

contr�.�arr�zo�r o recurso da Pro-: resultante dos saques alemães, I
dante do Primeiro Grupo de Caça

motoria púbhc�. • • I são a causa principal dessa de- ,da F.�.B" de que_ êle e se�s com-

f·
. A •

E b ,panhelTos chegarao ao RIO ama-

Apelação criminal 11. 7AG1, da <:'0- iciencia. m MarIe ach, no I nhfí . sábado, possivelmente às 11
l1!arca. d? Lajes, apela.n�e . .Joã,o }rl�- DepartameElto d_o Mosela,. : '.' '1 horao, Os aviões sobrevoarão a ci
na Riheiro, João Bel isá r io Ferrei- 1.600 alemaes sao necessanos dode poucos minutos antes dessa
ra e. Izaltino Ferreira e apel�d[l a

para realizar o trabalho de hora, descendo todos depois no

Justiça, Relator o sr. dcs. Guilhcr-
800

..
. f'

I Corrrpo dos Afonsos; onde estarão.
1111.' Abrv e revisor o sr. des. Guedes mlnelIOS lanceses em i para receber os bravos eombaten-
Pinto. .tempos normais. es da F.A.B., o Presidente da Re-
Foi dado provimento ii apelação, pública, o titular de Aeronáutica

para -anular o processo desde o lí- e outras altas autoridades, bem
belo de 1'1s. 65, inclusive, e mandor FRACOS e

como grande número de famílias.
que renovadas sejam, em observân-
cia das formalidades legais, os atos AN�ICOS
ora illvalidados� * • I TOMEM

Apelação criminal n. 7.4G5, da co- �nh8 Crelslta�1
marca de Joaçaha, ape lante João "Sll.VEIRA"
Ferr-eira da Silva e apelada a Jus
tiça. Helator o sr. des, Guedes Pin
to e revisor o sr ..des. Urbano Sales.

:\. Câmara negou provimento ii
apelação, para confirmar a senten- _

ça de. primeira instflneia que, bem Regls"'o deaprecIOu a prova dos autos, conde- .I
nando o réu ii pena de 3 anos e 9 ra'di-Omeses de reclusao. I

Apelação crin;in*al* n. 7.468 da co_I Foi Pl'o�rogado até �l de.aqollto
1 'I' d FI

. .

I' 'I o prazo flxado no artlg<D I do de-
11: I ca e '

orl;nopo IS, ape ante ereto-lei n. 7576 de 22 dQ . I
H Ilda Duarte :"\ader e apelada a '

lt' f' A' b
malO

1J ·t· R I t I G d
u Imo, com re erenCla a co rança

• llS Iça. e a 01' o SI'. (es. ue es It d d"d f' I .

P· t ,,'. . . I l' .

sem mu a e lVl a Isca, aph-1Il o c I e\ ISOI o SI. (es. . I bano ' I t b' d d!'iales. cava i am em,. aos caBOS os e-

ROXY H' S'b d a's
r vedore. de regIstro de recepto o]e, a a o,

.:'\egacJo provilll('nto ii apelac;';o, d 'd' d'f _

O 'd
re_

19 hrs
, .. I"" '

. e ra 10- 1 usao. s PO'.Ul ore. .

]).\1 a con IIllldl a sentençíl que COI1- de.te Ih _ lo Filme Jornal 2 10 - DFBdenoll a apelante a Cr$ 50000 de
• apare. os que :r:.ao renova- <x

multa
., ram seus regIstos na epcca opor- 2° Ann Savage e Tom Neal em:

.

tuna no corrente ano, deverão di- AVENTUREIRA DO ALASKA
rigir requerimento ao Diretor Re- Faiscadores de ouro! Bandidos!
gional dos Correios e Telégrafcs Jogadores! Aventureirosl Todos
de Santa Catarina. solicitando a eles foram dominados por Klon-
relevância da multa, com funda- dike Kate, a rainha do tumul-
mento no decreto-lei n. 7637 de 28 tuoso e romantico Yukon!
de junho de 1945. 30 Evelyn Keyes e Tom Neal em:

PriS ioDe i ros ita los T"-e-·r'"a': "o· ·s·-eM·u· s· '·'b-'-e-'-u·-·s·M
.-.-- ,

A dra�Ãa�i;aO���o�;�:�!-r�mem
Londres, 13 (U. P.) -- O I devotado à sua pátria e da ado-

"Evening' Standard" anunciou coofl·scados '. I
rável peqpUeelnoasequueamseor.sacrificouque o govêrno da Grã-Breta-

nha concordou com o plano de Londres 14 (U P) __ A '_. Impróprio até 14 anoa

.

'
. ."

ra
I Preços Cr$ 2,40 e 2.00

repatriação de 150.000 prisio- dlO de BerlIm dIvulgou um de- ,. _

neiros italianos de guerra que creto do consêlho municipal,
I AMANHÃ, no Ritz e Roxy • Akim

se encontram na Inglaterra. segundo o qual, tôdas as pes- TamiroH, Lyn Bari e Frances
Essa declaração foi feita pelo soas que participaram ati�a- A PONTEL�t;A�m�UIZ REYconde Nicolo Carradini, embai- mente da propaganda naclO
xador da Itália, em Londres. nal socialista terão seus bens
ÊSses prisioneiros, conquanto confiscados, do mesmo modo
legalmente prisioneiros, estão. que os próprios membros do
cooperando nas tarefas agrí-I Partido Nazista e os membros
colas e na construção. Cente- das Fôrças de Assalto, "Gesta-,
nas de trabalhadores agrícolas po" e outras organizações con-Ie aqueles, vivem em liberdade gêneres. O "Evening Stan� I

e eX'pressaram o desêjo de per�,' dard", que reproduz a infor-I
manecer no território britâni- mação, diz que pelo momento '/co, e o govêrno não decidiu se. a ordem só se aplica à zona de
lhes será permitido continuar I Ber.lim, mas que provavelmen� jJ;'esidindo na Grã�Bretanha, te atingü"á outras regiões,

'No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

na bôca

uma

VERDADEIRA

PASTILHA

VALDA
é preservarmo· nas

C.onstipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta.

"'0 Licença do D. N. S, P. No 186
�", • de 26 de Fevereiro 9"""•

"-ten/ de J 936 r$J" 0;0'
hOI 0,002, EucalyplOI 0.0

FU(��� ��n9!��r!nf()rllle (,!��I�A1S horas,. na Prsç.a
('(J!Ilbinaçüo com o Escritório de 15, em torno ao JardIm Ohvel
Coorrie!H:çiío lnter-Alll(:ricunu, de,,- ra Belo, realiza· se a Cor rida
la ca,pi:�.l, haverú 3 scssões cine- de Resistência e Revellamento
llIat?graflcas, �01l1 �enirada gratis, its de lO x 1.000 metros organi:1-1, as 15,30 e as 1, horas, para eXI- .'
bição de rliversos filmes relath'os zada pelo 14 B. C. Agra1ece-
ao cola.pso da Alemanha nazista, mos o convite, que, para assis·
COIll () seguinte programa: I tir à mesma nos enviou o dia�

1 ('011 ['
, .

, lO' \
•
-

> 1eça a. �()n erencla para no sr. comandante daqnela U.a segurança !l;llndm!. Sul-America- ;d d •

!lOS apreCiam Ilnportantes CeriIlIIJ-, foI. a e •

!liru. O dia Pan-Americano nos I-----N---L.-------I--------E. E. r. l;. Condenação .sôbre a,
O ",ar e no ar

.\kJllilnha. I li N O T
fI.' - A capitulação da A.�ellla-I não del'e faltar

Ilha. Acendl'lll-se as luzes. I" filme1---..-----------...

do trúgieo fim de :\lnssolilli. ::\l',!ti
plicam-sr os suicídos na All'IlI.1nlw,
III. - O dia da; Vilúria.
IV. - Latinos-AlllericanDs na

Conferência para a srgLlrança 11ll1l1-
dia!. CltilllOS dias da guerra na Eu
rop�L :\Iolllentos difíceis para O�
americanos el1l Okinawa. Campos
de cl'1'mes alemães. Horripilantes
provas de brutalidade nazista des
coberta pelos americanos.

nITZ Hoje, Sábado, às
K. 19 horas
IQ Noticias da semana 45x22 - DFB
20 Bud Abbot e Lou Costello em:

DOIS CARADURAS DE SORTE
Aventuras, comédia, romance,
musicas e canções .•.

30 And Savage e Tom Neal em:
AVENTUREIRA DO ALASKA

!\ empolgante historia de uma éra
fabulosa!

Um caudal de emoções fortes.
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 3,00 e 2,00

Procura'se uma casa

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

êste jornal.

Quem perdeu 1
o menor Genésio Pereira a

chou e depositou em nossa re

dação urna argola com chaves

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pel09 me

Dores preços só na CASA MIS
CILANEA - Ruae. Mafra, 9 e presa a uma corr2nte.

.

PlllDL111
11111[011, .

-- -- �-- --�
.

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

HECCOES DO

COURO CABELUDO.
'1iÓ"'IlC� ,ê'AP!l��
POR EXêELÊ.NCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


