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BeDasce,\--�:ll gloriosa aviavão francesa
LONDRES, 16 tu p.) ... A EMISSORA DE PARíS ANUNCIA QUE OS NOVOS APARELHOS
FRANCESES DO TIPO "ARSENAL N� 2", QUE DEVERÃO SER OS AViõES MAIS RÁPIDOS

DO MUNDO, FORAM EXPERIMENTADOS COM RESULTADOS SATISFATóRIOS·
�,��.----�--�����=-�"'���-�--==-��--�=-���======��======��======��==����

mando-a num inferno de cha
mas. O segundo atingiu-a qua
se no mesmo lugar, destruindo
as caldeiras do navio e suas

instalações elétricas. Os tripu
lantes, muitos' dos quais tive
ram posteriormente seus cabe
los e suas roupas incendiados,
continuaram sua dupla bata
lha contra as chamas e contra
os aviões japoneses. O terceiro
avião nipônico atingiu a pôpa
rl� "l\Tewcombe" quando o des-

o govêrno brasileiro acaba de conferir
troíer "Luetze" chegava para a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.
auxiliar o "Newcombe". Ambos no grau de oficial, ao sr , George L. Rihl,
o.s navios atingiram, mais tar- vice-presidente da Pan-American World

de, os estaleiros de reparos e Airways, empresa que representava em

nosso pais, donde regressou, há pouco,estão sendo agora restaurados
aos Estados Unidos.

para reiniciar a luta no Pa- Teve por base êste ato as atividades

cífíco. I do sr. Rilll em pról do desenvolvimento

das relações americano-brasileiras, atra

vés de constante trabalho no domínio da

:o::zassegurar .:O:�Washington, 16 (De .John L
1 efé

(j ". t t f' r, correspondente da •
'"

I.(/G
lt1 o

"United Press") - Os repre- nos Fo AIli
sentantes Sol Bloorn e Charles Cllrso fl1osos

c/o OSdeIlr .

cOn•
A. Eaton, presidente e rnem-

.J b eCls'
E "'e r se,." Qobro do Comitê de Assuntos x-

f.E NA-O o ENCONTRAR ec/c/. Qlõr' :
- lO o sr. G. L. Rihl é o terceiro. Anterior-serrores da Câmara, respectiva- Ing'0 J

mente receberam a mesma honraria os
f

.

d AGORA, VALE A PENA • n,mente, disseram, 1'c enn o-se
srs. Juan T. Trippe. presidente da Pan-

.à Carta de São Francisco, que ESPERAR! American e Maxwell Jay Rice. ex-presi-
ela «onst.itue instrumento que * * * * * * * * * * * * * * _.. * * * * * *

dente da Panair do Brasil, êste há pou-
.,. co falecido em Nova York .

�;:::'�,;:,�����q::l,E��r�e:�� Obtl·veram· as' asas de trl·pulantes aéreoshros ela. de legaçao norte-ame- « »rícana à Conferência das Na- ii

ções Unidas, informaram oral- Reno, Estado de Nevada, lantes aéreos" no Comando de
mente seus colegas sôbre aque- Estados Unidos, 16 (U. P.) -I Transporte Aéreo norte-ameri
la reunião, fazendo notar que Quatro sargentos brasileiros. i cano, e tripularão aparelhos
a Carta não é perfeita, porém, dos quais sàmente um fala in- norte-ameríoamos no sistema
estabelece o mecanismo pelo glês, obtiveram, no dia 11, na mundial de rotas do retei ido
-qual se poderá manter a per- base aérea de Reno, seu "bre- comando. 'José L. Neto, que
feita harmonia internacional. vet " como membros de tripn- fala inglês, tomava notas du-

lações aéreas. São êles os

pri-I
ranta as instruções e, depois,

Isentos do J-úrí moiros latino-americanos a as traduzia para seus cornpa
conquistar as "asas de tripu- nheiros, sargentos William B.

O chefe do Govêrno assinou
decreto, isentando do júri os

presidentes e membros dos
.conselhos Nacional e Regional
do Trabalho e das Juntas de

Conciliação e Julgamento.

Rio (Pelo Correio) - Pais rle
alunas elo Instituto ele Eelucação
pediram ao "Diário ele Notícias"
a publicação elo seguinte: "Em
abril elo ano corrente, a professora
Carmem Lanrlin. depois de corrigir
as provas ele português ela 1 a serie,
depositou-as sobre a mesa e reti
rou-se ela sala, por instantes. Uma
aluna, sem outra Intenção que não
a ele praticar uma brincadeira, ma
nuseou algumas provas e foi sur

preenclicla fazendo-o, por aquela
professora. A mestra, manifestando
seu desagrado, resolveu punir to
ela a turma e, efetivamente, dími
nuír em 50% ás notas obtidas pe
las suas discípulas. :'\0 .mês imedi-
ato. maio, a profes·sora Lanelin re-

D d I
petiu o castigo da eliminui(,'ão ele

espren eram se as asas do av.lla-o •

graus. Dessarte, toda a classe, pode- dizer-se será repro\'acia por falta
de media, o que constitui uma cla-Impressionante desastre de uma manobra forçada, 1p -e ficaram completamente carbo- morosa injustie;a e aberra ele ([ual-

I aviação abalou, no dia 10, a partida uma das asas. Nes"a I nizados. O piloto Geraldo Mia- quer método pedagógico. Contra o

Novas locomotl·vas cidade mineira de Juiz-de-Fo- emergência, tentou o piloto, na, era filho do conhecido iil- sucedido protestaram várias in te-
Ioa. Quando sobIoevoava o cal'ü- d f� '1' rcssaelas, mas em vão, ohriganelo-. num gran e es orço, eqUl [- o' 'f

.

d M· P" dustIlal Mig'uel Miana S"ll nos, a nos, os pais, a I'C enr o fa-

ele' tr.·cas po � I ar�ano rocoplO, �m braI' o aparêlho. Subitame[ltc, .

o

. "

to ele público para as pl;üvirlênciasaparelho, pllot�do pelo aVIa-, porêm, desprendeu-se a outra comp.anheuo, sr. Valdema�o cabi\'eis, pela dü·etol'ia elo estabele-
Das novas locomotivas com dor Geraldo Mlana, brevetado I asa, entrando o avião em pr:- MoraIS, encontrava-se ne.3ta cImento.

motor DIesel elétrico que a ttd-· pelo Aero Clube desta cidade, I rafuso e vindo a espatifar-se I
cidade a passeio. O enténo B---d----.-I-.-t-----ministr�ção da E. F. Central I e tendo coamo �ri'pulante o sr: de e:t;J-contro o sal?, 0:r:de se i::'t- sa�u, �iretamente d<? �1l:mpo de I ao a mil ar

r��i��:i�:�::'�En�::ihs��; ;ldefm:,In MIa:l anlSd' l:aO faeZ€l: ocensdlOUr'esesUSpdOolSntrslPUa�avnteeSI.asvraçapOPear1aao cegmuIteenOrlOr�aa
,

I norte- iimericaDa
viço geral de transporte de gé-J.I�. I Visitará Rio e São Paulo, emneros alimentícios destinados I breve, uma banda militar norte-
::to abastecimento da cidade do Helsinqui, (Via aérea) - O

I
pela participacão da Finlàn,- nuarem a ocupar importa ltes americana, constituída por 40

Rjo. As nov�s �ocomotiv�s, q.ue I govêrno finlandês tenci ma dia na guerra.' Frizou o chefe posições na vida pública e P111 I figmas, q�le formam, também,sao moder�llSS1maS, estao pm- processar numerosas pessoas do govêrno que a participal���,' empresas particulares. O g'J-. afamada fllarmônir':a, Em Portotadas d� cor v:rm�lho esc�1l'la-1 "q�e violaram a lei

P,�la sua I da, Finlândia na nova organi- 'vêrno tem repetidamente peui- / Ale!:?,'l'e se processam "clei1]ar�te e beIge e tem llmpa-tnlhos açao, envolvendo a naçao em I zação mundial criada peh do a êsses políticos e adI11inis- ches", afim de que o público
n� part,e d�anteira e t�'aseil'�. guerra". Essa infol'macão. _fc:Í I Conferência de S. Franciscl) e tradores que renunciem por IlOl'toale2;l'Pl1se ,possa tamhém
OIt� maqumas desse tIpO ]a da?a pelo s.r.. Juho paasl�lV�'1 o restabelecimento de rela(;oes sua própria vontade, e, como ('on lPcpr os musicos ianques,estao desembaraçadas no ar·· pnmelro mmIstro da Republl- com o govérno soviético se tor- não têm atenCiido a êsse; are estando o Eseritó,oio de As
mazem n 1 do Cais do P_?l'to e ca, po. Parlamen_to, e� respoo�- i narão difíceis, enquant::J as los, o govêrno pretende já ago- I Slli'toS Illter- \mericanos, dadentro em breve estarao em ta �s mterpelaçoes sob�o� a 11-'1 pessoas em atitudes C'ondená- ra processá-los, agindo rapic!a-, quele Estado, interessac10 emc�l'culaGão. I xacao das responsabllldacJcs 'veis, durante a guerra, conti- mente no sentido de afastá-los

I

conseguir ê8se objetivo.
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DistinguidO com a
Ordem do Cruzeiro

Premiados pelos
soldados

florianópúlis - Segunda.feira, 16 de .Ju1ho de 1945 H.

A I epopéia do desíreíer
Washing con, I, via aérea), -- japo:r:ese.s. Outr? aVIa0 l1lP�'�1lRevela-se ogora que outra be- co atingiu e pIOVOO�lU 84 nai

Icnave dos Estados Unidos, o xas entre a tnpulaçao do des
-destroier "Newcombe", de ... troier "Luetze" que se colocou
2.100 toneladas, sobreviveu ao lado do "Newcombe" para
aos ataques dos av�õ�s suicidas a�xi�iá-lo ,� combat��o .?S in

japones, em condições seme- cêndíos. O �ewcombe ja �e�
lhantes às do porta-aviões fizera anteriormente com exi

"Franklin". O Departamento to várias tentativas dos aviões
da Marinha revelou a história suicidas japoneses de pô-lo tó
do "Newcombe". Em resultado ra de ação, por ocasião dos de
de três impactos de aviões suí- sembarques !10rt�-america:t;J-0s
cídas japoneses, o "Newcom- no golfo de Língaíen, em Mm
be" perdeu 91 homens de sua doro, nas Filipinas, e ainda em

tripulaçãio, teve a pôpa seria- Oquinawa. �o entanto, .essa
mente danificada e se trans- belonave fOI apanhada final
formou num inferno de petró- mente pelos japoneses, ao lar
Ieo em chamas e de ferros 1'8- go da ilha de Chima, no grupo
torcidos. O "Newcornbe" aba- das Riuquiu. O primeiro avião
teu 3 outros aviões suicidas atingiu a meia-náu, transfor-

NEWCOMBE

Washímgton, (8. L H.)
Prémios para os artistas cíae

matográficos mais populares
entre os soldados, marínheíros
e outros membros das forças
armadas norte-americanas, fo
ram coutertrlos recentemente

I'
no Hospital '"Valter Reed, n8S

ta capital a cinco artistas de

Hollywood, na presença de
centenas de combatentes feri

dos, procedentes de quase to

das as frentes de batalha. . \.s

cinco celebridades do cin ema

que compareceram em pessoa
à apresentação dos prôm.r s
que lhes cabia - símbolo de
8113 popularidade em virtude
ele seu excelente desempenho
- foram selecionadas pelo vo

to dos combatentes dos Esta
dos Unidos, no mundo Inteiro.
Os escolhidos como mais popu
lares e que receberam c P1'8-
mio - o "Oscar do Combaten
te" - foram Jenntf'er Jorios,
a melhor atriz; Bing Crosby, o

melhor ator; Rita Haywort.h,
"glamour girl"; Eddie Bra
cken, o melhor comediante: a.

Leo Mcõarey, o produtor do
melhor filme - "O Bom P3,S�
tor". O "Oscar" tinha a forma
de escudos e foi esculpido em

acaju pelos pacientes conva

lescentes, no hospital. Os ar

tistas que receberam os prê
mios percorreram as diversas
frentes de luta, juntamente
com outras celebridades do
mundo cínematogrático, entre
tendo os soldados.

-,
" aeronáutica, cria�o condições capazes

de íncrementar o ín tercârnbio comercial
entre o Brasil e os Estados Unidos, ao

mesmo tempo em que era possibilitado
um melhor entendimento entre os cida
dãos de um e outro país. visto como pas-
saram a dispôr de novas e rápidas faci-
lidades de se visitarem com maior fre-

qüencia.
Dos elementos da direção da PAA já

distinguidos com a Ordem do Cruzeiro
CONTRIBUA

para a Caixa de Esmolas aos Indi
gentes de Florianópolis.

Estranho castigo

Hoyer, Artur Javoskí e Wí lson
B. SICUS'l. Êsses quatro brasí
leiros, todos casados e residen
tes no Rio de Janeiro, recebe
ram instrução sirnilar à (]l:3
têm os aspirantes morte-amert
canos ao Comando de Trans
porte Aéreo, Jnclusíve 50 heras
de vôo e 4 semanas de instru
ção terrestres,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Is fortificavões do litoral japonês
NOVA YORK, 14 A EMISSORA DE TóQUIO ANUNCIOU QUE PROGREDIAM SATISFA
ToRIAMENTE OS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA C ..!\DEIA DE FORTALEZAS
SUBTERRÂNEAS. AO LONGO DE TODO o LITORAL DO TERRITóRIO METROPOLITANO

JAPONÊS.

Cereais elO grosso
Manteiga, queijos, xarque,

tJanha e salgados

MACIEL,
Comissões - UonsigDa�Õ'S -

FONSECA & CIAR
Conta Própria'

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

Rua Leanire Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro

Recebemos à consignação: manteiga, queijo" salgados em geial, mSQlOBS·,
alhos e todos os produtos de lavoura hgados ao faNIIl de cereais, Fecula,
cação, camarão. Contas rapidaa, preços reais do mercado. Fazemos fiml.-

ciament» até 80% soltre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias,

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

10 ABRIGO PESSOAL DE HITLER
A quinze metros abaixa do solo

No Abrigo anti-aéreo de Hí- ar ainda funcionasse perfeita
tler em Berlim, (Correspon- mente, tornando o ambiente
dência de Denis Martin) dos quartos mais agradável
A história da morte de Hitler que a atmosfera de calor da
neste abrigo de concreto de ar superfície, lençois, camas, es
condicionado a 15 metros abaí- cambras e objetos de tôda a
xo do nível do sólo, sob 03 jar- sorte estavam em imensa de'
dins do palácio da chancelaria, sordem no interior. Em pe
repleto de crateras de bombas quena caixa) em que, ao que
e granadas, e a história da car- parece, Hitler guardava os do
bonização de seu cadáver nu- cumentos relativos à batalha
ma espécie de trincheira do na frente ocidental, descobri
lado de fora do abrigo, são ver- um telegrama da "Reuters",
dadeiras em todos os seus por- da frente do General Patrono
menores, inclusive no que diz Era datado do dia 4 de abrll
respeito à presença de cinco de 1945, e dizia: "Com o '3'
latas de gasolina marcadas Exército americano _ Por
com o emblema "88" encon- Seaghan Maynes, correspontradas fora do abrigo numa dente especial - Urgente _

das suas entradas. Todavia, As próximas 24 horas trarão
há uma falha em toda a htstó- consigo provàvelmente as no
ria, aliás, perfeitamente doeu- tícías mais importantes desta
mentada. O cadáver carboni- frente. As cidades alemãs caem
zado por oficiais do Exército como moscas". Alguem, possí
russo e examinado por peritos velmente Hitler. sublinhara
não era o de Hitler, mas, sim todas as frases deste telegra
o de um de seus sósias, scgnn- ma, e o colocara com os de
do me declarou o major do es' mais documentos de valor".
tado maior do Marechal Zu
khov, que me permitiu visitar
hoje essa fantástica estrutura
"Não encontramos cadáver al
gum - disse-me o referido ofi
cial - que se assemelhasse a

Eva Braun. Mas estamos con

vencidos de que o cadáver en

contrado não era o d� Hitler,
pois que os peritos que o exa

minaram determinaram íme
diatamente seu re-sepuitamen
to: Eis o que eu vi no abrigo
pessoal de Hitler: ao fundo
havia 4 escadas de concreto
em espiral, que conduziam a

uma pequena antesala, na Aqual os guardas "88" Iut» rarn
até o fim. Ao entrar numa por-
ta, penetrei nos quartos ocupa- Rua Felipe Schmídt, 38 -

dos por Hitler e Eva Braun. Vi
=_"'-='=_"""'="'-""""'..

uma caixa de chapéus de mu

lher e uma balança e os toques
femininos do magnífico r par
tamento em cujo banheiro
também se viam' indícios da

presença de Eva Braun, O, Felipe Scllmidt u, 3H, esquina Jeronímo Coellw, atendendo aos

quarto de Hitler, ainda deco- eif'itos da crise ocastonarla pela grande alta flue vem díaría
rado com o que pareciam ser mente demarcando em recldos e roupasIeítas em �!:eraJ - :UrI

quadros de alto preço, estava '1'0 AO ('()XTUA1UO - resolveu a partir desta data até o dia
em grande desordem, com vo- :n de Julho p. Y. fazer uma gTande boulflcação ('111 seus preços
lumes da enciclopédia alemã afim de heneiiciar IlO distinto POYO de Elorfnuôpulís. I Iespalhados por tôda a parte. A todos flue interessar, fregueses ou não, queiram sem

�
.

Embora o condicionamento do compromisso fazer uma vísíta á CREIHAUL\ PARA TODOS. '

.-..... ......_....."""'__"" ....__
.

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

R. H. BOSCO LTDA.

éü liIU ltrn1I41...
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I � :IIIa1j II]!
DOENÇAS NERVOSAS

Com os progressos da medicina,
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Servico Na
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.

COMISSÁRIOS DE AVARIAS

ITAJAi - $. CATARINA
SEGUROS DE:
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Representações Transportes Maritimos; Ferra.
Consignações •• Conta Própria viários. Rodoviários, Aéreos,

Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidentes do
2' Pavimento Trabalho. Acidentes Peasocda,

CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e Vida.

Endereço Teleoráfico « B O S C O»
..................................................

------------------------�--------.�-'-�

CREDIARIA PARA TODOS

* Ouça na Radio Nacional,
às 20s. feiras, às 21,35 o

"Radio Almanaque Kolynos ".

Limpa mais ... agrada mais ... rende mais ...

Fône 1595 - FlorianópolIs

CHEGOU DE LONDRES
LONDRES, (I-I. P,) - Já chegou ao Brasil o reputado e esperado

Tratamento Okux».
OIC\HA é hoje uma medicação <1e escolha universalmente reco

nhecida pelo seu alto valór terapêutico e pela sua eficftcia indiscu
tível. - OIL\H"� ii base de Hormônios vivos (extratos de glândulas
sexuais) e "itaminas selecionadas, combate vígorosamentr- �.()(Ios os

casos ligados diretamente a perturbacões das glândulas g('nitais e elo

aparelho sexual como: Fraquesa sexual na idade avancada ou por
outro motivo, no moço, senilidade precoce, fadiga, neurastenia " pe 'ela
ele memória, etc. no homem. - OIL\S.l (importado diretamente '(0
Londres) proporciona ril'Ílidad(' - I"ôl'<:a - \-ig·OJ' - com as drágeas
'prata" para homem, Em tórlas <,'; hoas Drogarias e .Furmácías -

TnfoJ'mac;ões e pedidos ao Dist. gei'al Produtos "Arria", A\', Rio Branco,
100 - TeL 1:1-3:378 - Rio de Janeiro.Aproveitem a Oportunidade

Atenção! muita atenção!
POYO de Plortauópnlts !
A "CJ�EDLiH.L\ PAJU. TODOS" - estabelecída á rua

__________________________________mm.a=-mã .... _

ADVOG r\_DOS
, Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr, ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schrnidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oferta
especial

1. Elegante corrente e medo
lha em legitima prata de le;".
Artigo delicado e fino. Gc
rantido. Apenas Cr.$20,OO

2. Anél em legitimo ouro de
18 quilates. Modelo elegan·
te e vistoso. Acabamento
esmerado.Nas seguintes pe
dros : Topazio Cr.$170,OO
Agua marinha e Ametista
Cr.$ 190,00

l
I

3. Relogio de pufso. formato
rsdondo. Pulseira de couro.

Preço Cr.$95,00

Até O .Japão...
Está se passando com o Ja- cos e as raladas "bombas-voa

.pão um fenomeno semelhante doras" perderam toda sua sig
àquele que se verificou quan- nificação desde que os pilotos
do a Alemanha começou a en-I da RAF conseguiram destruir
tra em declínio. Depois que a as suas bases na costa atlân
fôrça dos exércitos não mais I tica da Europa.
impulsiona para a frente as O quadro geral da guerra no

hordas invasoras nipônicas, Extremo Oriente, na fáse
.depois que as ofensivas conju- atual, se assemelha muito aos

.gadas aliadas deram inicio ao últimos dias do Reich. O deses
I
martelamento sistemático dos pero nipônico está levando os

principais redutos japoneses militaristas de Tóquio a pro
nota-se como um que uma ten- curarem em armas mírabolan
.dência do inimigo para a su- tes soluções para sua situação
_perioridade técnica, devido ao crítica. São, agora, menciona
fracasso de suas armas co- das armas com os balões que
muns. O que se viu no ocidente podem atacar o território ame

foi, mais ou menos isso. As ricano, aviões super-velozes e

.derrotas de EI Alamein e Sta-l "ataques suícídas". É signifi
Iingrado, sobretudo, geraram I cativo e sintomático 0. que se
os motivos predominantes que utiliza o inimigo dessas armas,
fizeram com que os alemães justamente agora que o Japão
apressassem a fabricação de' se vê sem recursos para en

"armas secretas" e de enge- frentar o imenso e esmagador
nhos de guerra desconhecidos poderio das fôrças aliadas. Tal
até então. Evidentemente, des- como a Alemanha, o Micado
de os primeiros dias do contlí- procura, nas horas negras,

I�o se dedicavam eles ao estu- lançar mão de medidas extre
do e à fabricação de armas que mas, mas, como aconteceu no

pudessem não somente fazer ocidente, tais recursos serão
mudar o curso da guerra, co- suplantados pela perícia e pe
mo ainda procurar o pânico lo engenho dos aliados. (U. J.
entre as fôrças aliadas. Foi as- B.)
sim, que, primeiramente, sur- -------------

giram as minas magnéticas e, No bar e no lar

depois, nas horas de perigo pa-
li N O r

ra a existência do Reich, as ta- não deve faltar
mosas V-I e V-2. Nenhuma
·dessas armas secretas alemães ...

porém conseguiu suplantar a

experiência e a técnica dos pe
ritos aliados. Logo era conheci
do :J plabo do adversário, ou

logo entrasse em acão a nova
arma. os engenheiros, quími
cos e técnicos britânicos se em

penhavam, decididamente, na

análise de sua construção e no
€X2.me de seus efeitos e, dentro
em pouco, estava o perigo afas
tado ou minorado, As minas
magnéticas. como se viu, fo
ram vencidas pelas cintas de
fensivas imaginadas e cons
truidas pelos técnicos britâni-

de

• 'ou-se,,,sp,r
• ·do to'"
",,,,

cl< RED.··
BLA

•••0 tom que dará mágica
inspiração às suas mãos!

SCHIAPARELLI, o gênio da moda,
intérprete sensível da vibrante
alma francesa, inspirou-se em

Black Red e outros cinco

excitantes tons Cutex, para
criar seus novos modelos

que assinalarão - a

volta de Paris! Ponha,
também, em suas mãos, a

mágica inspiração de
Black Red... Não há melhor

esmalte, seja qual fôr o preço.

BURGUNDY

ALERT

YOUNG RED

LOlLlPOP

SAODlE
BROWN

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

I
•

Seja o LlDER DA
MODA

Co:vro oferta especial
de nossa seção de

Reem bolso, oferecemos os art Igos aqui anunciados, que
enviamos para qualquer cidade do Brasil, para paga
mento ao Agente cio correio na ocasião da entrega. Com
prar pelo correio é prático. moderno e muito económico.

4. Colar de Perolas. Proceden
cio Americana. Artigo de
alta qualidade. Fecho espe
cial de prata e marcassita.

Estojo de luxo. Cr.$170,OO
5. Jogo de brincos e Anél. Pra

ta de lei e perolo Americano
Artigo de grande venda.
Preço especial Cr. $ 65,00

6. Oculos Tipo Rayban. Mo
delo especial para senhoras
e senhoritas. Vidro cristal
Norte America no. Armação
perfeita em metal dourado.
Com estojo protetor d.
couro. Cr. $ 155,00

Hemorróidas e Varizes
üTratamento sem operação

Para varizes (nas pernas) e hemorróidas inter

nas, use via bucal. Para hemorróidas externas,
use a pomada e tome juntamente o líquido.
Nôo encontrondo em farmacias e Drogarias,
peça para a Caixa Postal 1874 - Sôo Paulo.

Confeccionando o seu
terno, na

Alfaiataria Líder
de

CLAUDlONOR OUTRA I
Rua Saldanha Marinho 2·A

IFLORIANÓPOLIS

GQ1PE
RESFRIADOS
OÕRESof.CA6ECA
NEVOA1.lilAS 'E
DÕRfS EM GER.Al

SÓSfUSA

Camisas. Gravatas, Pijames
Meiasda. melhores, pelos me

nores preços .6 na CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra. 9

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIUCIA

I•• C......... Mafra, 4 • 5 - FONE 1.'42
!atrela • �•.aáIe

� �

gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
IATE:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 G eSTADO segunda.felra." ae julho nQ> 'II"t45
------------------------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------------�--�.,....

1-- UM MODELO PARA

CADA NECESSIDADE - TÉCNICA -

PERFEiÇÃO DE LlNHAS- EFICIÊNCIA

As balanças que trazem a garantia
no proprio marca, tradicão do parque

industrial brasileiro.
,

uutrO$ afamados produtos COSMOPOLITA:

",PARELHOS SANITÁRIOS EM FER�O ESMALTADO

FOGÕES _ AQUECEDORES - VALVULAS �UTO
MATlCAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA.

Representantes nesta Capital:
STODl'ECK & CI<\. LTDA.·- PR, 15 DE NOV., 1 - 5."

De ordem do s r. diretor, faço I O Departamento da Mari
público que, a partir da data da

I

nha dos Estados Unidos anun-
pub l icc çd c deste no «Diário Oficial , _. c _

.

.

do Estado», fica aberta riu Secre- ClOU a peI.da doo de?tIOlels
taria dêste Departamento (l inscri- norte-americanos "TWlgS" e

ção �o Cu:so de Auxilim-de-Labo-I "William D. Porter", durante
ratórlO. criodo pelo D"creto-Lel n. os ataques aéreos japoneses às
1.077, de 16 de agosto do ano paa-

.

-

_
.

_ _'

sado, e regulamentado pelo de n ,falças navais nOlt,e-amenca-
3.024 do mesmo mês

I nas ao largo de Oqumawa, no

Os candidatos ao referido Curso mês pessado. O Departamento
deverão instruir o pedido ,de irts -

da Marinha anuncia que as
crição, que será fei�o ao d ire to r do

fôrcas navais norte-america-Curso, com os segUintes documen- ,

to s : nas sofreram pesadas baixas
u] prova de identidade. com o a f u n d a m e n t o do
b) atestad<!> de sanidade física. "Twizs" A perda de ambos os
A inscrição dos ,candidatos ficará vasotd� guerra já fora anun-

dependendo, porem, do resultado
, .

das provas de seleção a que se de- ciada antenormente, mas Sen1

verão submeter, constantes de ele- identificacão. Outro comunica
mentos de português e matemática, cl"" do Departamento Naval dos
A duração da curso é de 6 me-

Estados Unidos anunciou que
se'i>epartamenta de Saúde Pública, O submarino norte-americano
em Florianópolis. 2 de julho de "Trigger" está atrasado, de-
1945, AIí Ramos Ccatr o, secretário. vendo ser considerado perdido.3v, ·2

O submarino "Trigger" tinha
um deslocamento de 1.500 to
neladas, pertencendo à classe
dos submarinos "G. A. R."
construidos sob o programa
naval de 1939-41. O "Trigger"
foi laneado ao mar em outu
bro de 1941 e completado em

princípios de 1942.

Departamento de
saúde Pública
EDITAL

seus
intestinos
reguladoS I' ·0'
como um re og' .

Use paro isso

PILUlAS

R
de

aR o�!!�!�
deleito sl.gaI

.

Utallvas, e.. o olftisiStllO
Não VI.lalll ,.

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Ploriauó

polis, à rua Trajano n. 11, avl
sa a sua distinta freguesia que
4iispóe me operários habiltta
dos para executar instalações
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

eialtzada. com técnicos prorís
sionais, �ra 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.

Potsi Se

Perdas navais
norte-americanas

ESTÁ nas suas mãos tor

nar-Sé! atraente. Não se ex

ponha, portanto, a fracassar.
Lembre-se de que fazer a

barba, diàriamente, é um

imperativo de higiene e um

dever de bom-tom. A boa

aparênc.a ajuda a vencer na

vida. Com um aparelho Gil
Iette e as insuperáveis lâmi
nas Gillette Azul, legítimas,
poderá o senhor barbear-se
em casa, confor tàvelmente,
sem expor-se aos perigos das

mfecçôes transmissíveis. Ê o

processo rnai s prático mais

higiênico 'e mais econômico,
sendo, por isso mesmo, uni
versalmente' adotado por
homens de qualquer idade.

- Nada de tragédias! Mira-te num espêfho e verás que

�a tem razão... Usa Giflette e põe o coração à Jarg�'

BARBELlNO
ACONSELHA

Aos Amigos do Clube
12 de Agosto

Solicito a tedos quantos possuem
quaisquer fotografias que digam
re.peito às atividades do "Clube
12 de AgQsto», a inutimável fine
za e o especial obséquio dQ a.

elooram ou cederem. a título de
empréstimo, à direção do referido
c Iube. que das mesmas necsssita
para fins de documentação.

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

r-s cretário.

GARANTIA POSITIVA: Compre um pocote
de dez lâminas e use duas. Se nõo ficar sa
tisfeito, devolva as oito e será reembolsado.

NÃO DEIXES OOE A BARSA

AfEIE TEO ROS!O !

TERÁS O DESGOSTO
DO CAOSAR.

DE ENfA
O PROVÉRBIOMEDITA ILHO

- fRENTE DO ISP
A

OE O CONSELHO.
���GHÁS DE LOCRAR!

�
I,,__

Gillette
Caixa Postal - 1797 Río de Janeiro

Inter-Am�r1tdlWl

APENAS c-s 3,00

I CASA MISCELANEA distri
�om e�s3l Ínfima quantia, �océ buidcra dos Rádios R. C. A.

esta auxiliando o seu pro:.nmo.'. , .

Contribua para a Caixa de Esmolas I VIctor. Válvulas e DISCO�.
aos Indigentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra. 9

PRECISA-SE
De uma cozinheira para.

casal. Paga-se Cr$ 150,00
Precisa· se, também, de uma:

ama para criança de 2
anos. Paga-se Cr$ 5090.
Tratar na Rua Bocaiuva' 11

5 v. - !}

'V'_..............-_·_-.-.-..-.-.·_-_._· w....__,_ft_- __._..."_-.-..._....._._,......_-.,,..._w_._._._-_......-_.._-.-.__

Vende-se
Urna completa insto loção meca

nica . máquinas-. para serviços de
podaria. inclusive um motor de 11-
H.P. Tudo em ótimo eatodc de
éonservação. Neg6cio u-rqente. In
formações nesta redação.q BRONQUiTE lOv·S

Sedas, Ccsemírcrs e Lãs

CASA SA.�A a(OSA.
ORLANDO SOA RP]3JLL]

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Produto científico poro embelezar os seios
Hormo VlvotI n.· I pala o...los pequenos ou flqcidol
HOlJl1o Vi"oa n.· 2 paIO os sei08 grandes. volumo_.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiaaça .

.. -- _'......5 1"0. _. ".,....,... ......_.
"uJIp", • IH ". - E... Blumenau: ,,_.......
Sanita. .. o... - .... llaiai: "ar"'" .s..ta
r__inlla.

'Vida Social
I\.NIVER�ARIOS

J
Decorreu ôntem o aniversário do

sr. Pedro Xavier. cc-proprietário
da «Livraria Xover».

•

Ontem passou a data natalícia
do ar. Aníbal Clímaco, construtor,
reaidente em Blumenau.

*

Hoje transcorre o natalício
arita. Adelina Sousa.

•

e

FtUflm anolli noJea
lira. Duartina Mendes;
srita. Augusta Cardoso;
sr. Olegário B. Dias;
jovem Heitor S. Dutra;
menina Carmosina de Sá;

. rnen irio Josué Pacheco.

A TOSSE
REBELDE

fRAOUEt\ENos PULMÕES
Evite ê

s s e risco t

Para bronquite. tos
se e coqueluche. use

PEITORAL DE==

ANACAHUITA �'./

•,.w:o:*. (pmposti,
'Perdas jugoslavas
nH guerra
Moscou, 14 (U. P.) - Citan

do o jornal de Belgardo, "Bor
ba", a emissora desta capital
anunciou que as perdas iugos
lavas em mão de obra, durante
a ocupação alemã, totalizaram
1.685.000 pessoas, inclusive cí
vis e militares escravizados pe
los nazistas. Cerca de metade
dos rebanhos bovinos foram
mortos e mais de 50.000 :f.azen
das destruídas. Mais de 70.000
casas foram arrasadas e cerca

de um quarto das indústrias
do país ficaram fóra de ação.
Além disso, inúmeras pontes
e estações ferroviárias foram
destruidas e muitas locomoti-

" �as e vagões levados para a

-'.�lemanha.

o santo do dia

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.ó na

I A SERVIDORA I

I a maior organização no

gênero ne.ta cGpital J
Rua João' Pinto, 4,

Fone 775.

REUMATISMO? Tor

ceduras ? Nevral

gias? Alivie êste

seu mal com

Pronto Alívio

Radway.

1 Estabelecimento
DE

NICANOR

I
Trabalhos Comerciai.
Impressão a côres

Composição de livros e

Jornai.

Gráfico Brasil
SOUZA

Tése. e Memorais
Doublês e tricromia.

Revia�1I - Avullos - Caixa. _

Estojoa, etc.

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

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 5l/� a a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Rua

Zéla pela sua alimentação
- um anônimo e incansável trabalhador ...

S \0 inumer'os os alimentos que necessitam de

hôa refrigeração para conservarem vivas as

suas propriedades nutritivas no estado natural,
entre eles ° leite, a carne, as frutas e os legumes,
bem como os seus sub-produtos, oriundos da

industrialização.
O lei te, - alimento numero um de todo sêr

humano - está em primeiro lugar nos cuidados
de conservação, exigindo constante e adequada
refrigeração, para ruan ter as suas propriedades
alimenticias sempre ativas. E é esse anônimo e

inoansavel trabalhador - a refrigeração - que

zêla dia e noite desde os centros produtores até

aos pontos distribuidores, possibilitando uma

alimentação sadia e apropriada, contribuindo

para o bem estar geral.

POL�MOR

Completamente equipada para instalar câ

maras Irigoríficas para indus í.rias e labor a t órios

aparelhos de purificação e condir-ionanu-n lo de

ar, POLONOIl. está, Lambem, apta a resolver

satisfatoriamente o seu problema sobre refrig"ra
ção, graças a experiências e conhr-r-imcn tos conse

guidos durante mais de vinte anos dr' atividade.

Uma garantia da bôa re]rige
r_o - As instalações feitas
pela Polonor eslão se tornan

do, dia a dia, mais famosa.
graças ao emprêgo do magní
fico Compressor Friçoríjico
Polonor, de juncionamento sua-

k..........="'"

l1e, silencioso e aulomàtico .

A POLONOR fabrica:
Hefcigeradores e Balcões Fri

goríficos - Sorveteiras - Fonte-
Sodas - Bebedouros - Compressores

Frigoríficos-Condensadores - Pasteucizadores.
't#

INDOSTRIIS DE REFRIGERacão POLOIOR SII
Rua Barra Funda, 698 _ 72B _ Fanes 5-1445 - 5_4791 _ Caixa
Postal 3.131 - Enderêço Telegráfi<o POLONOR _ São Paulo

Confecções
de

Gravátas

A POLONOR projeta e instala:
Câmaras Frigoríficas - Tanques

Fabricadores de Gêlo - Ar
Condicionado - Usinas de

Pasteurização.

COMPANIIIA "ALlANÇ! DA 1hUA"
F_dada em 1878 - S"e: IAI A
INCEN,DIOS E TBANSPORTB8

Cifras do Balanço de 1944:

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Gsribaldi, 58

. FLORIANÓPOLIS
CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ative

c

i

,_J
t
I

Festa do Saneta Esca�Ulário [E.ta featividade lembra-nos um

dos gestos mais tocon tee de Ma
ria So n t íseirno., Foi na segunda Imetade d o 13' século que Ela re

velou a S. SImão Srock, sexto su

perior geral dos Carmelitas, que I
aquele. que rnor-re re rn revestido.

Festeja hoje seu aniversário a com o Escapulário desse ordem,
nita. Valdívia MerÍzio, elemento não rr inrn ao inferno. Conforme

de deataque da sociedade brus- as palavras de No ..so Senhora é o

quense. Escapulário um sinal de proteção
,.. e de salvação. Esta promessa con-

da tribuiu muito para a expansão da
ordem dos Carmelitas Entretanto.
havia e há muitoa católicos que,

Faz h
.

E Iíd
sem serem rnembros da dita or-

anos oj e o sr. uc 1 es dem religioso. querem assegurar-lIe
Souaa. de tão valiosa proteção e auxília.

Por isto, fazem admitir-se nn

Ccnfraria do Escapulário, ligando
se desta forma aos Carmelitas,
participando das .hoos obras pra
ticadas por c.que le s religiosos.
Bem cedo celebraram diversas re

giõeu a festa do Escapulário, e.

em 17:<6 o Papa Bento XIII pres
.......--�..............--...-,�."..., ...... --� ",••,.,... creveu-a para tôda a Igreja, afim

de os homens lembrarem-se, mais
uma vez, da bondade e solicitude
da Mãe :los Homens.

�lACHADO & CIA.
«

Siaistro s pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.73ó,401306,20Agl!ncial e Representaçõe. ern Gera)

Matriz: Florian6poli.
Rua João Pinto. 11.. S
Caixa POltal, 37
Filial: Ore.ciúrna

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.
Pr6prio).-TelegraIt\a.: ·PRIMUS·
Agente. no. principais Ulunicipiot

do E.tado

" Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto Q;! Araujo
e José Abreu.

No bar e ne lar
KNOT

não deve faltar

-"'""-'"' ...._,.,....,-- -,. ... ----.·"·-·""fIIJ

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M�IOR CR s 6.250,00

Muitas boníficccões e médico gra!is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

•

Dr. Artur Pereira I
-I clín�a �!!!�!rA�ultO. IDoenças dai criança.

Laboratório de Análi.el

IDa "CCAopJ���is !�!�o���o��,�! 8.11. I :1�.li!�,t;:ir:F;:�:.1:
RESERVAS: CR$ 10.000.000,00 I Residência: rua Vise. de Ouro I

Trajano, 23 • flc)rianÕpolis : Fon/;6�°[r�!'nua!] I
�-------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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se miciaram

Rua Deodoro, 33 gos". _

Livros F�:::snóp:li:sados,
I SRS -DE-NT-IST-As-IIem diversos idiomas.

A tende encomendas de Executo qualquer tipo de .

b dit d B'1 dentaduras, pontes em

IIBungalow
o ras e I a as no rasi

I
U ou no estrangeiro. ouro ou palacril. Conserto

Vende- se o da rua Quintino

I !I dentaduras em 2 horas calçados sem visitar a I
Bocaiuva, 622, Estreito, que

Novidades todas as apenas.

B
-

Idispõe de todo conforto. 3

:....._ s_em_a_n_a_s__�..: III
CONSTANTINO SERRATINE

II
arrelros))

quartos, banheiro, pias, bôa
_

Rua Duarte S::hutel 11 RUA CONSELHEIRO MAFRA. 41
àgua. Tratar no local. alt ...._...._........; 1 -

Um velho Isco de
união entre o Velho
e o Novo Mundo
Londres - (B. N. S.) - o Livro

Branco publicado em 13 de março

último, contém a politica de �ia

ção civil que o Govêrno Br-itânico

se propõe s-eguir. No citado doeu

nH'nI0, o Governo recomenda II

criação de um serviço aéreo entre

<li (Trã-Bretanl1.1 e a América Latina,
por lima companhia formada po r

cinco companhias de navegação
ente se dedicam ao serviço de co

mn n i cação entre os dois cont i nen

teso A companhia de nuvegaçâo
aérea assim constituída recebeu,
pro visór-iamcnte, o nome de "Bri-'

tish Lalin-American Air Lines", o

-qu a l pr.dcrú, contudo, ser mudado

St' fOI" proposto um outro mais

apropr j ado.
:\. propósito <l� questão do inicie

do funcionamento (I:! primeira li aba

aérea entre a Grã-Bretanha e a

Américn Latina, seu presidente, Sr .

•Iohn Booth, c'lIllIhecir1c na Ame r ica

(lo Sul como presidente da "Booth

Speanrsb ip Company Lida.", decla

rou no mesmo dia em que se pu-I}JI icou o Livro Branco, que COI1-

íiava poderem os aparelhos .iar ini-!
cio ii sua operação na citada rola I

-Ientro de seis meses a co n lar da

dal a da permissão do Go-verno, o

qu. se rode interpretar como scn

(lo seis Pl'�ses a contar do dia cru

(IU(' fOI publicado o Livro Branco

ou a partir do dia em que o Parla

mcnt o apro vou a legislação neces

..,:'j� in. O certe é que a linha serú

inauguruda o ·luanto antes possível.
O Sr. Booth anunciou que a com

p.mhia tenciõn.t utilizar o "Tudor

J 1 II na rota até J Pio de Janen-o e

Buen J� Aires, lendo feito uma bre

ve d escr-içâo :b aparelho. "Forne

curemos algo novo aos passageiros,
no que se refere ao conforto que

desírutarâo no ar" - disse o pre
sidente. "Nossos aviões possuirão
2111plo (,OIH'(�S de passeio, e o com

partimento para os passageiros terú

o aspélo de um salão de descan

<;0 e serú provido cf<: comodas pol
tronas. A mel.ide dos passageiros
ocupará as camas ele mola. O resto,

.cnm o simples apertar de um bo

láo, transformar á suas poltronas
-em lei los imprcvisadas. Por meio

-de outro botão obter-se-á roupas

til' cama e almofadas, ocultas dr!'1-

tI"O do 1111)\·e1. Nossos aviões da li

nha lerão cosinha, 1111l bar, co n

tanelo. a leiu disso, corn cabines pr i

vndas para os passageiros que de

scjvrern trabalhar duranl e u, tra

vcxsia.

Em '1111 debate que houve recen

temente na Câmar-a dos Comuns, o

::\-linistro da Produção Aeronáutica

declarou que ')5 aviões "Tudor"

começarão a sair das montagens de

produção no mês de novembro. É

possível, naturalmente, que a COll1-

panhia br.tànica se utilize, provi
sór iarnente, de outros tipos de apa

relhcs até que termine a conslru

çün do novo avião, a qual, como

ponde observar o Sr. Booth duran

te lima visita que fez às fábricas de

m i80 para ver a marcha dos tra

balhos. já vai bem adeantada graças
aos esforços dos operários, enue

nhcíros e mecânicos, os quais. além
da construção de aparelhos d- caça

e bombardeiros papa a guerra,

consagram parte de seu tempo e

Ihabilidade aos projetos de após-
guerra. A guerra, como é natural,
requer prioridade tuas dentro de
nouco tempo os povos de outras

terras verão surgir no horizonte

em demanda dos seus pontos de es

cala e a serviço da civilização os

aparelhes da nova linha aérea, pro
duto do esforço e perícia de um

povo laborioso.

o f:JT.DO.-Segunda·,elr. 16 ele Julho ". 1945

- Vejo "seu" Clarimurido, em

plena rua, I falando com uma

moreninha ...

- Não diga, madame Sabina ! ...
Êle me paga ...
- Espere! Não é o que a sen ho
ra está pensando ... E.e arranjou
foi uma boa cozinheira ... Que
beleza! As panelas, a louça, os
talheres, estão brilhando como

um espêlho! Também ela só usa

o Sabão e Saponáceo LETÍZIA.
Com êstes produtos, lavar rou
pa e limpar a cozinha não é
trabalho, é uma brincadeira!

- Vejo o seu marido com um

ernbrurhinho na ponta dos de
dos ... Tem um ar suspeito ...
- Estou aflita ... O que será?
- Um momento, vou cheirar
o embrulho ... Ah! Já sei o que
é! É uma cousa muito zostosa ...

5.;;'JQ do.s I'acok" cif' Mac.u-rã o
LETÍZIA. A senhora está bem
servida! Este novo produto é
feito com o melhor e mais puro
trigo. Cozinhando durante 30
minutos rende 3 vêzes mais,
porque não desmancha e enche
a panela!

- Vejo outra vez o "seu" Clari
mundo ... falando ao telefone.
Ouço uma voz de mulher .. _

- Depressa Da. Sabina ... quer-a
é esta mulher ? , ..

- Não se aflija, é a mulher do
"s cu" .Ioaqurn do erm.orio .. ,

'·::,eu" Cla rrrnundo está fdzendo
encomendas ... Exigiu Óleo de
Ameridoim Guanabara, que tem
sabor muito delicado e não é
quente. Um processo especial
ele refinação eliminou o excesso
de calorias do amendoim. É
purissimo e de Iác.l digestão.

Óleo Puríssimo
de Amendoim Guanabara

�Q
�;;1-----1

��;L_
�

MASSAS
"-

ALIMENTíCIAS
LETíZIA

[,
I

i
.1'
I

ÓLEO
DI AlGOOÃO

LETiZIA

SABÃO E
SAPONÁCEO

LETíZAA

S••dar.
---- --- _. ---,- --

----
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O «ZÔO» de Tóquio
A agência noticiosa japone

sa "Domei" anunciou que par
te do Jardim Zoológico de Tó

quio está sendo agora utiliza
do para a produção de gêneros
alimentícios. "As jaulas em

que os animais selvagens vi
viam anteriormente, -

deCla-1rou a agência - abrigam ago
ra galinhas e porcos, que estM I
sendo criadas de acôrdo com
.

tensivo programa de prccu
ção. As jaulas ocupadas antes
por aves aquáticas foram
transformadas em tanques pa
ra patos. Os guardas esperam.
criar, pelo menos, 200 porcos
êste ano. Os espaços abertos
dentro do recinto do Jardim

Zoológico, estão sendo cultiva
dos e os vegetais crescem abun
dantemente. As raposas e os

macacos ainda fazem barulh o

em seus alojamentos de con

creto, quando se iniciam os

ataques aéreos. Os grana-s
animais foram mortos por or-

dem das autoridades, quando
os ataques ínír-u-

FI·OEINE
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun

cionamento do organismo em geral, mais si usardes

FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem. O

figado volta a sua função normal. o estomago, os intes

tinos todos 08 orgãos ganharão em equilíbrio "salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário Paulo Derenuasson

& Cia. Ltda. - Rua Major Eustaquio 11/15.
Caixa Postal, 74 - Uberaba, Estado de Minas Gerais.

"Ali'A,fI/'(/jáPo'$(I "

RESPIRAR. oUTRA V�1'
���e��mpi��:�e�i��Ua�.���ir%: t -? �11:�·

\, �}." .... , .... ·.)i"
��aOUrecs�ti����o��a�âgOn�:��\�: � i··· : •.•
zada, graças a Víck Va-tro-noll
Só algumas gotas em cada narina, VICK• aliviam o nariz entupido, con-
traem as mucosas inchadas e UA.IRO.NOLacalmam a irritação. •..

O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Visite, sem compromissos, a

LIVRARIA ROSA

l�sta
)

é
dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros
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A velocidade demasiada pode levar a um aci

dente, a um consêrto custoso, à imobilização
por muitos meses. E - o que é agora muito im

portante! - consome excessivamente os pneus.

Não se esqueça de que as Nações Unidas conti

nuam a consumir diariamente toneladas e toneladas

de borracha. Porisso, os pneus Firestone contêm

elastômero na banda de rodagem e paredes laterais.
Feitos com as mesmas lonas, fórmulas, máquinas e

processos que consagraram Firestone a marca de

qualidade, são pneus tão bons quanto os melhores.

De borracha natural ou elastômero, seus pneus

Firestone lhe darão mais quilometragem, se cumprir
tôdas estas instruções: Dirija a velocidades mode

radas - Mantenha a pressão adequada - Não sobre

carregue o veículo - Dê partidas e paradas devagar
- Mantenha as rodas bem alinhadas e freios regula
dos - Não faça curvas fechadas - Evite colisões e

t

I
I

A 'Velocidade gera calor no pneu e na câ

rnarn e aumenta o atrito com o solo,
consumindo mais depressa a vida útil da

rodagem. Quall to maior a velocirlude, pois,
menor a duração tolal dos

pneus. Por prudência c eco

rrornia , fixe em 60 km

horários o seu rnáxirno,

Poupe os pneus. :Has,
ao suhst.i tu i-Ios , exija
Fir-es tone,

•

(J excesso ele (/elocic!ac!e :
"" AlATA ospnef.l$/ •

•

•

/' •

•

•

•

•

•

•

•

• raspões com o meio fio.

Distúrbios soldados canadensesprovocados por
Aldershot, Inglaterra (VIa Dessa experiência comum, nas

aérea) - �s can�denses auto-I ceu verdadeira amizade. Foi,
res aos distúrbios ocorrídos portanto, com sentimento de
em Aldershot, onde centenas

I' pesar
e vergonha que todos os

de soldados ressentidos. peIa canadenses decentes souberam
demora em sua repatriação dos estúpidos atos de vandalís
causaram perturbações duran- L mo, perpetrados contra seus
te duas noites seguidas, f?ram amigos britânicos, por elemen
removidos da cidade o mais ra- tos de uma minoria irrespon
pídamente possível. Um comu

nicado oficíal jío Q. G. militar
canadense anunciou que cerca

de 2.500 soldados partiram pa-'Ira os portos de embarque, de- E'vendo seguir outros 500. Os
restantes l.600 homens que "

esperavam repatriação serão
distribuidos pelos centros do

país.
Londres, (Via aérea) - Em

carta dirigida ao prefeito de

Aldershot, o chefe do Estado
Maior do Q. G. militar cana

dense tenente-general P. J.

Montague, exprime "o profun
do e sincero pesar pelos danos
causados à vossa cidade por11ll-------------Illllli!-----pequeno grupo de soldados ca·· CR"� 98 00nadenses e irresponsáveis, cu- �._ 6
ja covarde ação, e sem qual- I
quer razão de ser, conquistou
lhes o desprêzo da grande
maioria dos elementos das rôr
cas canadenses de ultra-mar.
Durante cinco anos e meio de

guerra, os soldados canaden
ses viveram entre o povo da

�Inglaterra; compartilharam Enviamos
dos seus perigos, dos seus so-

frimentos e de suas alegrias. D!lllII_lfIlIIIlI\IIIIlil_iII!IIIII • ailllll-III11 _

sável. Tudo faremos ao nosso

alcance para reparar os danos I
causados. Confi8:mos, .to�avia, I
em que a vossa Justa indigna
cão pela conduta dêsses ho
mens não destrua a firme ami

zade, que existe entre nós, for
jada e temperada nas próprias
chamas da guerra.

Guarda-Livros Pratico
Não está legalizado ?

?
•

Envie hoje mesmo o seu endereço acornpando de Cr$
2,00 em selos do correio pare a resposta, para

IECAMPOS LIMITADA,
a maior organização de ensino pos correspondencia

no Brasil.
CAIXA POSTAL n. 35-B SÃO PAULO

Córte de casemira com 2,80 por 1,50 de largura
em padronagem própria para o inverno.

Ternos qualquer tipo de casemira por preços sem

concorrência.

o REI DOS AVIAMENTOS
Avenida Rangel Pestana 211ft, S. Paulo.FHial:

amostras pelo correio e a mercadoria

pelo reembôlso pos ta l.

[,

. ,

J_;.� _.

•

Departamento de
Saúde Pública
EDITAL

De ordem do sr-, Diretor dêste
Departamento, faço público que, a

partir da publicação dêste, no Diá
rio Oficiar do Estado, e pelo prazo
de 15 dias, acho-se abert.a, na Se
cretaria desta Repartição, a inscri
ção ao ,Curso de Gucrdcs-Snní
tários.
Os candidatos deverão anexar 00

respectivo requerimento, dirigido
ao sr . Diretor do Curso, os seguin
tes documentos:
a) prova de identidade da qual

se posso inferir a idade:
b) atestado de sanidade física e

mental;
c) atestado de vacina;
d) quitação escolar.
Florianópolis, 11 de julho de 1945,
ARÍ RAMOS CASTRO-Secretário.

I
. 40s sofredores
I Ora. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado. 317-2° andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstili1.os, IEscreva detolhadamente .

nome, Idode, endereço e en- I

I velope selado para a res

posta. Até CR$ 300,00
Precisa-se alugar uma casa, não

muito distante do Colegio Coração
de Jesús. Pagam-se atéCR$ 300,00
mensais, cdeantadamente. Dão-se
referêricíos, Informações nesta Re

dação.

"h·' Vende-se uma com

'\J acara 50.000 mts2, ten-

do casa de morada e engenho,
sita em Itaguassú. Tratar com

A. L. Alves, à rua Deodoro, 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Alanizando ell' plena rua! Prepara-se a Alemanha para turbar a paz
RIO (Pelo correíoj v=- O "Diário de Notícias " publica o Washington, 2 (U. P.) - O alegam ser neutras. Acrescen-

Wilinte: "Na 1'ua Viuva Claudina, perto do n. 362, segundo sr. Orvis Schmidt, diretor suiços, pará 372 em 1942, com ltou que a indústria alemã "Au
.. informou, ontem, um leitor, está agonizando um raipaz, ao do Serviço de Fundos Externos depósitos de 16 biliões, contí- to", segundo estudos prelimi
relento, exposto à chuva e ao frio. Poi chamada a assistência do Departamento da Fazenda, nuam ainda convidando os nares possúi 750 companhías
... Meier, que compareceu mas mada fez, alegando os funcio- informou ao sub-comitê de As- alemães a depositar fundos. subsidiárias no exterior, assim
�ios que alí compareceram

.. tratar-se de um caso clínico ". suntos Milit'ares do Senado que Acrescentou que as leis sui- distribuidas: Portugal, 58, Es-
"essas condições, o infeliz lá contínúa à mingua, sem ter quem a Alemanha já se preparou ças protegem a identidade dos panha, 112, Suécia, 233, Suiça,
• .o,eorra" _ para financiar atividades c1an- depositantes, dizendo mais que 214, Turquia, 35 e Argentina,

destinas com propósitos bélí- as empresas industriais ale- 98. "Existem provas de que os

cos, por meio de vastos recur- mães têm subsidiárias na Ar- alemães têm o propósito de

(})]E lt <IiI
c .. " fi1'l�nceiros ocultos no exte- gentina, Portugal, Suécia, manter vasta estrutura eco-

,
.

�'� o ,.". rior. Schmidt expressou que Suiça e Espanha. Disse que o nômica, seguindo o mesmo

..� lIJA_
.

� os bancos suiços, que aumen- perigo está em que a maior procedimento observado pela
taram de 295 em 1940, com de- parte dêsses recursos se acha Alemanha. depois da primeira,----------�------------------

I!I • pósitos de 7 biliões de francos em poder de companhias que zuerra mundial".rloriallopoJi' 16 de Julho de 1945 "

10 TERRITÓRIO HOLANDÊS
Ainda resistem atiradores fanáticos!
Londres, (Via aérea) - Ati- mufladas, ou esconderijos li

radares de élite, habilmente gados por comunicações com

ocultos, continuam atirando os bosques, campos ou valas
contra tropas aliadas e holan- provocadas por demolições e

desas e contra a polícia, em bombardeios aéreos aliados",
Haia, enquanto outros fanáti- - informa o cabograma. "É

cos, resolvidos a baterem-se extremamente difícil desco
até a última trincheira, pros- brirem-se tais passagens se

seguem na resistência, em eretas e os atiradores místerío

Scheveningen. Esta notícia sô- sos revelam grande agilidade
bre as derradeiras brasas que em suas manobras. As trín
se vão extinguindo sob as CUl- cheiras de Scheveningen
zas da guerra européia - dois que nos tempos de paz era um

meses após a capitulação da dos passeios favoritos da Ho
Alemanha - foi comunicada landa - contavam com provi
através de um cabograma, da sões alimentícias para 3 anos,
capital holandesa, para o "Dai- mas nelas não existe água" -

ly Mail", que acrescenta tra- diz mais a comunicação envia
t a r -.s ,e, provavelmente, de da ao "Daily Mail". "Tem-se
membros da "SS" holandesa. deixado êsses elementos insur-
"Segundo se verificou em retos entregues ao seu próprio

alguns casos, parece que êsses destino, salvo um ou outro
elementos misteriosos se ser- ataque ocasional, na esperan
vem de passagens subterrá- ça de que "o cerco da rede" os

neas entre as casas, por meio obrigue a saír", - termina a

de portas engenhosamente ca- notícia.

RITZ Hoje, 2a.-feira, às No Rio
19,30 horas América 3 e Flamengo 2. Flu

Akim TamiroH. Lyn Bari e Fran- minense 5 e Bonsuceeso I, Botafo-
ces Leferer em: go 4 e Canto do Rio 2, São Cris-

A PONTE DE SAN LUIZ REY tovam 2 e Madureira 2.
Um drama comovente de uma mu-

*

lher que luta entre a gloria, poder

I Em São Paulo
e o sofrer ao lado do meu bem P t d E t 5 S P Ramado

ar. e sp.or es e . . • 2;
Romance am t N I Santos 3 e Iplranga 2.

, ar e aven ura. uma

côrte de luxo e prazer! _ .
•

Impróprio até 14 anos Em CUrItIba
No programa: Atlético 2 e Curitiba 1.

Noticias da semana 45x23
Notícias do Dia - Jornal"
Preços Cr$ 5.00 e 2,40

AMANHÃ, no Ritz às 17 e 19 30
O Dr_Arnoldo S. Cúneo es

hora. Sessões das Moças. - Geo;ge i tará ausente durante o mês de
Raft em: BROODWAY I julho.

Mobilizando civis
japoneses

Sam Francisco, 16 (U. P.) -
A rádio de Tóquio anunciou
que teve início a mobilização
dos civís e trabalhadores vo

luntários, acrescentando que
êsse grupo de combate será
parte in:tegrante das fôrças
imperlais japonesas. A emis
sora japonesa afirmou que os

trabalhadores continuarão com

suas atuais tarefas, enquanto
aguardam o tempo em que se

rão "incorporados à luta" _ Os
primeiros a serem militariza
dos foram 150.000 ferroviários
acrescentando Tóquio que os

homens de 16 a 60 anos e as

mulheres entre 1-7 e 40, incln
S11,'(-" serão os próximos a se

rem chamados.
---

------------

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

ROXY Hoje, z-. feira, às
19,30 hrs.

lu Noticias da semana 4Sx22 - DFB
20 Patrulha da 1/2 noite - Comédia

c/o gordo e o Magro.
30 Paraquedista - desenho colorido
40 Eu & Cia. - comédia c o gordo

e magro.
5° Bud Abbot e Lou ,CostelIo em:
DOIS CJ\RADURAS DE SORTE

Uma comédia 100°/0 original, re

pleta de bôas musicas e canções.
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 2.40 e 2.00

Feí excelente !
o "Jornal do Comércio". do

Rio, publica o seguinte: "Tendo
em consideracão o total relati
vamente pequeno das fôrças
brasileiras que lutaram na Itá
lia, a proporção de condecora
ções, citações e outras recom

pensas po rato de bravura e

ótimo d�sempenho de seus en

cargos, foi excelentes. eRcebe
ram êles muitas condecoracões
americanas e também italianas.
As baixas não foram consieravel
mente pesadas, em comparação
com as sofridas por outras fôr
ças em outras fr,é'ntes, mas ti
veram os brasileiros, a maioria
dos quais receberam na Europa
seu primeiro batismo de fogo,
mais ele 500 mortos e cerca ele
2.500 feridos nos últimos meses
de campanha. Todos os brasilei
ros, que foram feitos prisionei
ros de guerra, já foram retira
dos dos campos inimigos. E a
maioria elos feridos já foi para
o Brasil, por via aérea,

Futebõl

O Sanatório S. Vicente de
Paulo, de Campos do Jordão,
especializado no tratamento de
crianças tuberculosas, vem pedir:às
pessôas caridosall auxílios para O

tratamento de 60 crianças tuber
culosas pobres -ern tratamento. e

continuação das obras do novo pa
vilhão de 200 leitos, que deve ser
inaugurado dentro de um ano.

Qualquer donativo pode ser en

viado diretamente para Campos do
Jordão, E. S. Paulo, endereçado ao

referido Sanatório.

- diz a encantadora

estrêla de��tt
DfANNA DURBIN

(Universal)

Você desvendará o scgrêdc
de beleza das estrêlas,
no momento em que sua

pele receber 8S carícias
da deliciosa espuma de
Levcr ! Você sentirá,
então, a sua ve rragrâ ncia
do seu perfume, e jamais
deixará de usar o sabonete

preferido por 9 entre

10 estrêlas de Hollywood I

AVISO

UNTAS l1 s 84-U70

.' Importa�ão de sal
livre de direitos
A Coordenação da Mobiliza

ção Econômica informou que,
de acôrdo com o decreto-lei n.

7.676, de 26 de junho último;
TO! prorrogada, até 31 de de
zembro do corrente ano, a sus

pensão da cobrança de direitos
e taxas sôbre o sal de proce<
dência estrangeira.

Arquivista bém
do

Não ouve

por causa

catarro?

Na palta da Fazenda, no dia 6
do corrente; foi alsinado decreto
nomeando o sr. Luiz Galtão de
Diniz, interinamente, para o car

go de arquivista. c lasse E.

••• "==".""" •• __ .���-
EXPERIMEN�E ESTE REl\IÉDIO

Se V. S. sofre de 'aturdimento catarral
ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca- I

tarro obstroe a' parte posterior da sua

garganta, certamente se alegrará ao sa

ber que essa tão aborrecida afecção de

saparece prontamente com o simples tra

tamento, durante alguns dias, de PAR·

MINT, o qual poderá adquirir em qual
quer farmácia ou drogaria.
Nota-se uma grande melhora logo no

primeiro dia. A respiração se torna mais
facil e desaparecem, gJ;adualmente, os

zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça,
a sonolência e a obstrução nasal.
A perda do olfato e do paladar, a difi

culdade de ouvir e o desprendimento do
muco nasal na garganta são outros sinto
mas que indicam a presença de catarro,
o qual deve-se combater com o tratarnen

to de Parrnírrt.

Procura-se uma casa

de comércio para ins

talação de uma Livra
ria. Os interessados

Para uma igreja queira�te �����i�e a

O chefe do Govêrno assinou I�============�
decreto-lei, autorizando o pre-
feito do Rio de Janeiro a doar Camisas, Gravatas, Pijames
área de terreno à Paroquia de Meiasdas melhores, pelos me

S3.uto Antônio de Pavuna, para Dores preços só na CASA MIS'
construção ele uma igreja. CILANEA - RuaC. Mafra, 9.

:ESCRITóRIO JrIÚlnCOCO:lUERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

vendas de pinhais, fazendas e ernprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

AnV(HL\.no
Rua Frei Rogé rio, 5+ - Fone 54 - Caixa Postal 5,t

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - 8ta. Catarina

• ....__.........-"':w"'_....r'w --_.... "' ..

Comprar na CASA MISCE, )'
LANEA é saber economizar ..

PARA FERIDAS,·�'.ECZEMAS,.
,0

I N f L A M A ç O E 5,
"

COCEIRAS/r
F R I E I R A S ,]E 5 P I N H AS, E �.s_JjNUNC� EXISTIU IGU�l

""0
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