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Churchill foi aplaudido

POTSDAM, 22 (U. P.) - A delegação americana da con

ferência dos "três grandes", em sua primeir.a nota sôbre o

andamento dos trabalhos que são levados a efeito no bairro
da conferência, revelou que importantíssimos assuntos foram
tratados. Não se dispõe de quaisquer detalhes sôbre a marcha

,dos trabalhos, portanto muito menos quais foram os assuntos
debatidos. Entanto, Churchill aproveitou a manhã para saudar
a famosa sétima divisão blindada brítâníca dos famosos "ratos
do deserto", que de EI Alamein chegaram até Berlim. Os ber
linenses aplaudiram Churchill quando este saiu de seu carro

com destino a zona onde teria lugar o desfile britânico.
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Do discurso do general De Gaulle rAeródromos
LONDRES, 22 (U. P.) - No discurso j)ronunciado em franceses

Brest, além de outras coisas, De Gaulle diss.e: "Não desejo
afirmar hoje que minha pessoa seria bem vinda na futura Paris, 23 (S. F. L) - A cons

constítuíção da QUarta República. Desejo apenas dizer das trução e o consêrto dos aeró

grandes e profundas reformas que se tornam necessárias no dramas está atualmente em

domínio administrativo, como nos campos social e moral in- I estudos. O aparelhamento pre
terno, ainda agora". Adiante afirmou: "Essas reformas tavo- vê três categorias de aeródro
recerão a continuidade do Estado e lhe darão a segurança que mos: classe nacional, classe
tornará sensível sua influência, sem a qual nenhuma grande regional e estações da rede aé-

nação poderá fazer algo". rea francesa.

Os hunos do século XX
Londres, 23 (STI) - Segundo notícias recentes, os atos

praticados 'pelos nazistas nos seus últimos dias na capital da
Checoslováquia ultrapassaram as barbaridades dêsses hunos
do século XX cometidas durante os seis anos de ocupação. Ve
lhos monumentos de valor histórico inestimável foram propo
sitadamente destruidos. Os nazistas incendiaram, por exemplo,
a famosa Prefeitura de Praga, do século XV, cujo relógio de
sol é único no mundo e de que só restaram as paredes. Tam
bém outros monumentos dos séculos passados foram destruí
dos ou danificados. As notícias sôbre os crimes alemães come

tidos pouco antes da evacuação de Praga, contra criamças e

mulheres, projetam uma sombra de horror sôbre a cultura dos
"superhomens". Centenas de vítimas inocentes pereceram
poucas horas antes de poder respirar de novo o ar da liber
dade.

LONDRES, 22 (U. P.) - O general De Gaulle no discurso de

Brest, transmitido pela rádio de París, disse: "Nossa grande e

sagrada tarefa atual é a reconstrução. E é êste também o nos

so grande papel do futuro".
:'t,. * t=

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasd81 melhores, pelos me

Darei preços 16 na CASA MIS
CILANEA - Ruae. Mafra, 9

Novos ministros

Continuará
resistindo

Omega!

LONDRES, 22 (U. P.) - Em seu discurso disse o general
De Gaulle: "A evolução do mundo deu ao nosso genio nacio
nal uma grande tarefa a cumprir. Não somos simplesmente os

guardiões do Reno nem somos nós a base de investida do
mundo ocidental na direção da Atríca. Mas nós somos também
o cabo da Europa na direção das Américas".

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

Depuração nas escolas holandesas
HAIA, 23 (SHI) - Para depurar os elementos colabora

cionistas das universidades e .escolas superiores holandesas,
foram formadas comissões de depuração, nas quais os estu
dantes terão oportunidade de manírestar suas opiniões relati
vamente aos seus colegas e aos oatedráticos suspeitos. Por ou
tro lado, só serão admitidos nos exames os estudantes que se

negavam a firmar o "juramento de obediência" aos nazistas
ou que se recusaram a filiar-se ao 'partido nazi-holandês e ou

tras organizações .congêneres.

Madri, 22 (U. P.) - Os no

vos membros do gabinete do

general Franco prestaram ju
ramento no Palácio del Pardo,
ao meio dia de hoje, na presen
ça do generalíssimo. O minis
tro da Justica renunciante to
mou o juramento do novo mi
nistro Fernandez Cueta, que,
por sua vez, ouviu o juramento
dos demais novos membros.

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

Da vida prolana
para o claustro
Rio ("Estado") - Na data dr

seu santo fundador e patriarca dos Washington, 22 (U. P.) -

monges do Ocidente, a familia be- As autoridades governamentaisnediÚn:J do Rio de Janeiro, rece-

heu dois novos membros. que, nor
desmentiram novamente que

profissá« perpétua e solene, se li- tivessem recebido, neste fim

garam àquela comunidade. No mun- de semana, novos oferecimen
fio, os professandos �e chamavam tos de paz das japoneses. Pelo
Dr. H:Jlylrlo de Almeida. �ln.tos .e contrário segundo alguns mi-
Dr. Weimar Pena. O prnucrro, Ii- . "

lho do cirurniâo Joaquim de Oli- lítares, e de se esperar que o

vcirn ;\[�lt()S, "'há pouco falccirlo. c Japão continue resistindo aín-
D. Ana Alexandrina de Alme-ida da durante muitos meses.
J\[�tos, nasceu nesta capital, onde,
após curse brilhante, diplomou se

Paquete «Oregou»('II) medicina. :\1édico do Pronto
Socorro Mun icipal possuindo gran-
de clínica particular, deixou t)

mundo. em 1941, para ingressar DO

l\!oskiro de São Bento. Weimar Pe
na. descendente de tradicional Iu
mí lin .ui ne i ra , é paulista, tendo
nascido em São José dos Campos.
Formou-se pela Escola de EIII"e
nhar ia da Universidade do Brasil.
Hccebeu também o diploma de pro
fr-ssor de matemática pela an.tiga
L'uivcrsi-Iade do Distrito Fedr-ral.
Exerceu, por algum tempo, o cargo
de oficial de <;nbincte do Secretá
rio da Educacão e Cultu ra da Pre
feitura. Em '1938, conseguiu uma

bôlsa de estudos para 'I França,
onde fez cursos na Sorbonne r :10

Instituto Católico de Paris. Em
1�H1, deixava o mundo para ingrcs
sar no sr-r v ico divino. Se" nome

religioso é Irin eu Pena.

com a precisão

* * * * * * * * * �

Nova Iorque, 23 (S. F. L) -

Pela primeira vez depois da en

trada dos Estados Unidos na

guerra, anuncia-se oficialmen
te a saída de um vapor com

passageiros de Nova Iorque
com destino ao Havre. Trata
se do paquete francês "Ore
gon", conduzindo 75 passageí-!
ros e um carregamento de
8.000 toneladas de aço desti
nadas à reconstrução-de por-
tes franceses.

•

é O resultado de longos anos de experiências

Boa escolha

Nos leprosários
Rio, 22 (A. N.) - Comuni

cam de S. Paulo que o inter
ventor federal recebeu os re

presentantes da imprensa para
expôr as providências que aca
ba de adotar relativamente aos

problemas administrativos dos
leprosários do Estado. Entre
outras providências, figura
aquela que faculta aos próprios

freprosos eleger anualmente,
seus dirigentes. Por eleições se

cretas, serão escolhidos prefei
to e vereadores de cada lepro
sário ou asilo-colônia.

ainda, tem um dispositivo especial
para amortecer os choques! E sua

caixa é completamente hermética,
impermeável à água, ao pó, ao suor.

Está também livre das influências

Londres, 22 (U. P.) - A co

missão de julgamento dos cri
mes de guerra das nações uni
das escolheu Nuremberg como

sede dos criminosos da segun
da guerra mundial. Nessa cí
dade os nazistas realizaram
congressos anuais, por êsse mo
tivo os delegados aliados de
cidiram estabelecer alí o tri
bunal que os julgará.

Dá corda a si mesmo... E ainda

possui a famosa precisão Omega ..•
Êste é o relógio que vai maravilhá

lo! Não só permite que qualquer
movimento de seu pulso lhe dê

Dispostos concordara corda ... Não só é um elegante

fi
magnéticas! Veja hoje mesmo

modêlo extra-chato, inoxidável um Omega-Automático e na

e de vidro inquebrável ... Mas,. certa êle será o seu relogio!VATICANO, 22 (D. P.) - Uma alta fonte informativa da
Santa Sé indicou que se tem a impressão de que a União So
viética pretende concordar com a liberdade de religião, porém
se mostra pouco disposta a permitir a liberdade de comunica
ção elo Clero com Sua Santidade. Os recentes ataques das emis
soras soviéticas contra a Igreja são cons.iderados balões de

en-Isaio, afim-de saber a reação elo Vaticano em face de assuntos
semi-polftí coso

OMEGA
AUTOMÁTICO

* * * * * * * * * *

PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE
GENEB-RA· SUIÇA

OMri:GA

-

j
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VERDADE SOBRE A POLORIAI
Relato dum oficial inglês sôbre

o regime de Lublin
Londres, (SIP) - A conhe

cida revista de Londres, "THE
TABLET" publicou a entrevis
ta com um oficial superior in
glês, cujo nome não poude ser

revelado, por ordem das auto
ridades' britânicas, e que, a 9
de abril, deixou Cracóvia, en

viado para a Inglaterra, via
Odessa.
Feito prisioneiro pelos ale

mães no norte da África, esse

oficial foi internado na Polô
nia. Os prisioneiros de guerra
ingleses estiveram em constan
te contado com o Exército
Metropolitano Subterrâneo Po

lonês, que os provia de alimen
tos. Frequentemente, se quei
xaram os guardas alemães de
que as atividades do Exército
Subterrâneo molestavam-nos,
as vezes muito mais que os

ataques que eles tinham sus

tentado na frente oriental. Es
sas atividades aumentaram
consideravelmente na prima
vera de 1944 simultaneamente
com a grande ofensiva russa.

Os russos eram esperados pe
la população polonesa como

sendo seus Iíbertadores do ju
go alemão. Infelizmente, po
rém, os poloneses, dentro em

breve, ficaram desapontados
pelo regime aplicado pelos rus

sos nas áreas libertadas. Logo
que cessou a luta, os soldados
russos saquearam o que os ale-
mães ainda deixaram, atrás
de sí: víveres, roupas, etc. Es
se oficial disse ainda mais:
"A 19 de janeiro de 1945,

graças ao auxílio de membros
do E�ército Subterrâneo Polo
nês fugí do campo de concen

tração e permanecí oculto, até
a chegada dos russos. Quando
os alemães retiraram-se, saí
do esconderijo e pude presen
ciar à alegria com que os po
loneses saudaram o Exército
Russo. Por isso, mais tarde, o

seu desapontamento foi tanto
mais cruel: a libertação não
lhes trouxe a liberdade. Eu
mesmo, embora fosse soldado
britânico, fui roubado por sol
dado russo, que me tirou o

meu pullower, minha camisa
de lã, minhas meias e minha

Itoalha. A família com que eu RIO DE JANEIRO BRASILtinha vivido, compreendia de. --,
'

doze pessoas. Foram roubados ---------------------- __

;�f�s��o����i o�:t��o��:!� s. JbUlcud4-l... CHEGOU DE LONDRES,101 que restavam. Os lUSSOS
n ti, oerado Iprocuraram especialmente os

�v:
-

• . LONDRES, (II. P,) - Já chegou ao Brasi o repu ac o e 0:'1
. I' ,'. .' t" '�Tratamento Oknxu.

_ .

.
re OgIOS .; p'ergun avam

. qu.e � OIL\SA é hoje uma l�1edicaça? (�e escolha ul1lversa}m?nte, � e�o-horas sao? , e quando o índí-

nheclda, pelo seu alto valor terapêutico e pel,a
sua eflCClclcl, �tJdlSCU-víduo tirava o relógio este de- í

...:
IWJui' tíveL - ORARA à base de Hormônios vivos ,(extratos de glândulas

saparecia imediatam'ente no _ �", � sexuais) e Vitamtnns selecionadas, cc:_mhate YIgorosamentE'. :�qos �s
'. . -.�� casos ligados diretamente a perturhações elas gl-ândulas gl'mtm,; e (,Obolso do soldado. do exército

aparelho sexual como: Fraquesa sexual na iclade avançada ou porvermelho. Ví mesmo crianças

��
outro motivo, no moço. senilidade precócc, fadiga, neurastenia p pen!aserem despojadas nas ruas de

. �� .�� ele memória. etc, no homem.

-,' OKA,RA (importada, clll'etamen�e cle

suas roupas �� �� Londres) proporciona Yil'ilillade - P'ôrca - Yip;o�' - com as, drágeas
- ....

�
e-:

"prata" para homem. Em tôclas as bôas Drogarias e FarJ�1acws .

.

Nao havia r,aclonamento de
CUTIS Informar-ôes e pedidos ao Dist. geral Produtos "Ama", Av. RlO Branco,alimentos. Apos algumas se-

" J! 100 _ Tel. �:�-:3318 � Rio de ,Janeiro.
manas, as auto�'id3:de� russ3:s 4n". 'I/f;t'JP: _'I�;....
começaram a distribuir 2 qui- pr

� ,-v .......,w
los de pão preto, por semana, •

CR EM II:a cada trabalhador. Mais tar- d'
de, essa quantidade foi redu
zida a 1 quilo. Em algumas mi
nas e em zonas industriais, os I

operários receberam também
carne de cavalo e sopa quente.
O mercado negro se desenvol
via porque a população não
podia sustentar-se com as ra

ções oficiais. Dias depois da "li
bertação" publicaram uma or

dem para o confisco não so
mente de todos os armamentos
e armas em posse da popula
ção, como também, de todos os

aparelhos de rádios. A posse
de um rádio era punida ele
malte. Alto falantes foram

1fjJJ��/
-,feria
especial

instalados na maior parte das
praças públicas e só irradiação
pública das audições de propa
ganda russa foi permitida.
Uma das primeiras atividades
da parte da' NKVD foi perse
guir e prender os antigos
membros do Exército Metropo
litano. E não cessaram mesmo

depois de ter sido esse exérci
to disperso. Quando após a

Conferência da Críméia, o po
vo polonês foi informado dos
resultados - não podia acre

ditar no que ouvia. O povo cos

tumava dizer: "deve ser men-

COMO oferta especial
de nossa seção de

Reembolso, oferecemos os artigos aqui anunciados, que
enviamos para qualquer cidade do Brasil, para paga
mento ao Agente do correio na ocasião da entrega. Com
prar pelo correio é prático, moderno e muito econonnco.

1. Elegante corrente e meda
lha em legitima prata de lei.

Artigo delicado e fino. Ga
rantido. Apenas Cr.$20,00

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

Estojo de luxa. Cr.$170,00

tira" .

O govêrno de Lublin, não es

tá sendo reconhecido como go
vêrno legal, pelo povo Polonês.
O Povo da Polônia, não pode
aceitar um tal govêrno que é
apenas instrumento compla
cente das autoridades russas

de ocupação. Os poloneses ain
da consideram o Govêrno de

Londres, como único plena
mente legal e dele esperam au

xílio. Eles confiam, que os Go
vêrnos Britânico e Americano
o ajudarão nessa tarefa.

2. Anél em legitimo ouro de
18 quilates. Modelo elegan
te e vistoso. Acabamento

5. Js>g'o de brincos eAnél.Pta
ta de le; e parolo Americana
Artigo de grande venda.
Preço especial Cr. $ 65,o0

6. Oculos Tip� Rayban. Mo
delo especial para senhoras
e -sanhor lros. Vidro cristal
Norte Americano. Armação
perfeita em metal dourado.
Com estojo protetor d.
couro. Cr. $155,00

esmerado.Nas seguintes pe
dras: Topozio Cr.$170,00
Agua marinha e Ametista
Cr.$190,00

3. Relogio de pulso. Formato
redondo. Pulseira de couro.

Preço Cr.$ 95,00

FACA A SUA ESCOLHA COM URGENCIA
E ENVIE O SEU PEDIDO HOJE MESMO

"bicara Vende-se uma com

\I 50.000 mts2, ten-

do casa de morada e engenho,
sita em Ituguassú. "'{'ratar com
A. L. Alves, à rua Deodoro, 35.

',.� DlST.�Bs�!�ç�R�o �n��i��CIAL
G CAIXA POSTAL 206·A - S. PAULO

J D���. sgl!��2!�SEx-

I
médica do Centro Espírita.
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e eri

velope selado para a res

posta.

Cereais emm grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e sal lados

MA<:IEL, FONSECA & CIA •.

Comissões - 'Uonsign8CÕes - Conta Própria
Rua Leandro Martins, n. 6

Quase Esquina da Rua Acre
Rio de Janeiro

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

Prefira uma parte dê 8e.

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda.-:
de". e estará contribuindo par&,
que êle tome maís um pouee
de leite, tenha melhores medi ..

eamentos, maís confôrto D(jI
leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de HumaDldad�

do Hospital de oVarldade).

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em gera), mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao .rarno de cereais, Fecula,
cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos finan-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

,Amplas informações bancárias.

Aparêlhos elétricos
A Instaladora de Floriaa.ó�

polis, à rua Trajano n. 11, avl
sa a sua distinta freguesía que
dispõe de operários habilita
dos para executar ínstalaeões
de Luz e Fôrça em geral, fOT
necendo orçamento grá"js e
sem compromisso para seus
serviços.
Possui também oficina espe

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

CréditoMútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia.

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

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
dizentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"CONTA
CORRENTE POPULAR

,

Juros 5]/t a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movirnerrtaçãe com cheques

Banco do Distrito federal S.l ICAPITAL: CR$ 60.600,000,60

IRESERVAS: CR$ 10.000.000,00

J Rua Trajano, 23 • Florianópolis

A' fome ameaça a Europa
Londres, 20 (B. N. S.) - "O necessitados. Impõe-se produ

sr. Lehman, diretor geral da zir agora alimentos para as

UNRRA, fez séria advertência futuras necessidades da Euro
no sentido de que a segurança pa e em quantidades suficíen
do mundo póde ser ameaçada ção ou remoção de maquinís
pela perspectiva de fome e de rias indispensáveis a uma po
epidemias em certas partes da pulação que trabalha. Parece

Europa" escreve o "Man- incerto que as quantidades en

chester Guardian", em artigo frentadas na Conferência de
de fundo. Nos próximos dois Washington, mesmo que se

meses, serão exigidas quatro jam fornecidas totalmente,
milhões de toneladas de abas- possam atingir aquele objeti
tecimentos no valor de 325 mi- voo As perspectivas para o ou

lhões de libras esterlinas. O tono e o inverno vindouros es

problema, atualmente, não é tão longe de serem brilhantes
tanto de transporte, como de e a última coisa que se espera
produção e a escassez de ali- na Grã-Bretanha é qualquer
mentos se estende aos países aumento nas rações alimenta
supridores. Na Conferência de refi.

Washington, a Grã-Bretanha,
os Estados Unidos e o Canadá
concordaram em fazer cortes
em sua alimentação conside
rando o princípio de que o ní
vel de consumo deve ser mais
ou menos igual entre as Na

ções Unidas. Simultaneamente,
uma estimativa sôbre as neces

sidades gerais e sôbre a produ
ção mostrou que havia um de
ficit de todos os alimentos bá
sicos, com excecão da mantei
ga. A devastação de terra cul
tivável da Europa, a destrui
tes no que diz respeito às cala
mos e a ausência dos trabalha
.dores rurais, que foram depor
tados para a Alemanha, redu
ziram de maneira drástica os

recursos dos próprios países

TENHA OS SEUS INTESTINOS
REGULADOS COMO UM RELÓGIO

N. bar e no lar
INOr

aãs deve faltar

::-:

.c;:::::::�::;::,:::::m:f::':::::::::::::::;:;:?:,'1l�
.:.,
.:;:!

Senhores comerciantes, façam de suas má
quinas de café, uma fonte de lucros certos.
Instalem, em seus e st cbe le c iman tos , as
famósas máquinas de café de côador

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD

j. nas. Ana Soares tiJ,a Silva. Diya
Pinho Gomes. Zilda da Costa Pe

Il'eirCl. Silveira. Letícia Matana San·

I tos. Aerondina Pereira. Ana SGlo.·
r81 da Silva. Julieta da Silva Go

I mes e Araci Vieira Forthkamp;
.ritos. Ma>:ília Silveira de Sousa.

Maria Apolinário, Delza Falcão da
Fonseca e Jocelmira Diogo da
Cunha;
srs. José Gallotti. Hipólito Pe-

reira. Celso Campelo, Herondina
Linharell. Reinaldo Filomeno. Al
vir Queiroz de Araujo, Herondino
Avila e Lúcio de Brito Gonçalves;
jovens: Camilo L. de Sousa e

Nestor N. de Oliveira;

dia ne�enina: Maria Madalena Nu-jmenino: José Ramos Fu.rtado. -:

(ONCURSOS
Estão l!lbertas a. inscrições para

GlS seguimtes Proy.s de Habili
taçio promovidas pelo Depar
tamento Admi:nistrativo do Ser
.. iço Público (DASP): Praticante
de Tráfego da DRGT., de 25-7-45
a 13-8-45; • Carteiro da DRCT .•

de 25-7-45 a. 13-8-45.
No Pôsto de Inscriçã... na

Sede da Delegacia elo IAPI., .a
rua Felipe Schmidt, n , 5. lo al'l

•ar, em Florianópolis. diàl'ia
mente. das 8,30 às 10.30 horas.
excet. aos sábadoB. os interes
sados poderão obter os esclare
cimentos que desejarem.

�J1lfl!!!: P fi F fI T OI

'!J �V�
Produto cientf.fico poro embelezar os seios
Hormo ViTo. n." 1 pcm:t _ Mies pequen08 OU flacid08
Hol.ll1O Vivoe n." 2 pma 08 aeioa grQDdee, Tolum"_.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
.._.._ _IIIlI._."- .

-.""..., ,. - Eol BllllDAl-": ,,_.......
.n.it_ • 00&0 - .... Baiai: ,____ .at.
r_••"""".

Móveis
Comprar, vender ou alagar

.6 na

I ft SERVIDORA
la maior organização no

gênero ne.,to capital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

o santo do

Vida Social I Alei Siivei ra e Ada Pinho
Silveira

pGlrticipam CiOS parente. e

_migas o nescímerrte de 'UCl

filhillha

M A R 1 A - L iDIA.

Iocorrido na Maternidade, no
dia 18 do corrente.

Florianópolis, 20/7 1945.

-

St. Apolinário, Bispo e

Mártir
Provavelmente natural de Antio

quia, era Apolinário discípulo do
Apótolo S. Pedro e veiu com êste
para Roma. De lá foi madado pa
ra Ravena. o pôrto principal da
frota rorncnc , afim de pregar o

Evangelho. Em consequência de
curas milagrosas como do filho
cego de seu hôspedeiro e da espô
sa de um influente oficial do exér
cito; ganhou o Banto muitas famí
lias para a religião de Cristo. Ao.
poucos a 'Il m e n t o u o núme-
1'6 de católicos de tal forma
que Apolinário necessitava dCl co
laboração de sacerdotes e. de diá
eerioe, Isto e as maquinaçõell dos
sacerdotes dos ídolos provocou um

motim do povo que espancou ao

Bispo deixando-o por morto na

rua. Foi salvo por CllguRs cris
tãos corajoso. para. vária. yezes

ainda••ofrer súplicio. e atrocida
des semelhantes. Faleceu depoi.
de um episcopado que durou 29
anos. aos 23 de julho de 75.

Brasil-Suiça
Q Sr. OH. Vcdloton, enviado espe

cial da Suiça 00 Brasil. que se

Glcha presentemente em seu pClí••
pro.segue na sua excursão pelos
cidades suiças. dirigindo a palavra
durante as reuniões de industriais
e comerciantes. para .alientar a

importância do comércio .ul-ame
ricaRo. especialmente o do Brasil.
....... __ ..... .'_-••_.'&w......&..� ....:r. OI

A TOSSE

Novas dioceses
Cidade do Vaticano, 20 -S.F .1.

Cinco novas dioceses foram criadas
na América do Sul, duas dali
quais lião no Brasil e três no Perú.
As duas primeiras localizam-se na

Paraíba e no Ceará, cujos territó
rios foram destacados dali ex-dio
ceses do Piauí, que. se chamará
doravante Teresina.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

3 v. -2

Procura·se uma casa

de comércio para ins

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

êste jorna-l.

�'I"1A. GRATIS
'\)\\\

�U ..
__

para SUCESSnS CULINÁRIOS!
• É o novo livro "Receitas
com Maizena Duryeo", onde
encontrará 74 receitas
variadas, saborosas e para
todos os paladares.

. A MA/lENA DURYEA 50

I Corxo Postal, 6-8 - São Paulo
I Peço envror-rne, GRA TIS, o l,vro

I "Receitas com MOlzena Duryeo"

I NOME -----

I RUA I
��:.... ...::�::___ :J

101

Conquistar e assegurar a vitória
Chung King, julho (SIC) - rua véspera do 8° aniversário

"À China compete agüentar o da Guerra de Resistência da
maior pêso das operações mi- China.. Depois de passar em re

litares do continente. "A guer- vista a g-uerra na China e no

Ta atingiu a fase final e deci- Pacífico, e de recordar os so

siva. O desembarque no terrt- frimentos do povo chinês, nes

tório metropolitano do Japão tes últimos 8 anos, o Presíden
e o aniquilamento do inimigo te Chang frizou os seguintes

pontos: 1°) o objetivo nacio
nal nesta guerra é assegurar
nossa independência e unida
de nacional; 2°) a Nação chi
nesa tem como base princípios
morais; 3°) a nossa vitória
significará a mais completa
realização dos Três Princípios
do Povo e o estabelecimento de

no continente chinês teern

igual importância. Estamos

prevendo urr. desembarque
aliado nc Japão. Sejam bem
vindos os nossos aliados na

luta na China, em íntima co

laboração conosco. Tenho dito
continuamente que à China

compete agüentar o maior

pêso das operações do conti
nente. A guerra está sendo
travada no nosso país, Deve
mos executar rigorosamente a

nossa função e não medir sa

crifícios. O nosso primeiro ob

jetivo é ganhar a vitória e as

segurar a vitória", declarou o

presidente Chang Kai Cheg em

mensagem à Nação, irradiada

uma China próspera, forte e

feliz com um "Govêrno, do
povo, pelo povo e para o povo" _

Em conclusão, o Presidente
Chang disse: "O ano próximo
vai-nos proporcionar grandes
resultados. Tôda a nação deve
rá, como um só homem, redo
brar os seus esforços parJ.
conseguir a vitória final".

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções. HOISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortlmento de cu sern iros , riscados. brins
bons e baratos, algodões, moeins e aviamentos
para alfai'l.tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes .

I
,

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

fábricas. A Casa <IA CAPITAL" chama a atenção dos
visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o analfabe tismo
em S. Vatarina

Do Departamento Estadual
de Estatística, pedem-nos a pu
blicação do seguinte: �,ão são
Taras, no País� as cC!ti"c��sões
apresadas acerca de f'enôme
nos vários, formuladas PQ:t:·
quem; estrangeiro na técníca
estatística, mais se preocupa
com o sensacionalismo. O coe

ficiente nacional de analfabe
tismo está entre os assuntos
mais visados, havendo-se até
afirmado, mercê, da manipula
ção sofística de números, que,
entre nós, os alfabetizados não
vão muito além de 20�( do to
do populacional... Hà pouco
se pretendeu, em letra de fôr
ma, fazer crer que, em Santa
Catarina, ha 72 (� de analfabe
tos (28 (1 de alfabetizados).
Naturalmente, que a afirmati
va não pode ser abonada pelos
órgãos técnicos a quem incum
be o estudo das nossas popu
lações. Segundo o recensea

mento de 1940, Santa Catarina

possuia 555.347 pessoas, de
ambos os sexos, maiores de 18

anos, das quais 278.869, ou

50, 21 tI, sabiam ler e escrever:

158.464 homens e 120.405 mu

lheres. Como se vê, mais da
metade da população adulta
sabia, naquela época, ler e es

crever. Os municípios em me

lhores condícões de alfabetiza
ção, naquele" ano, com os res

pectivos coeficientes, eram os

seguintes: Blumenau (76,01),
Rodeio (75,75), Jaraguá .....
(75,60), Joinville (72,44), In
daíal '(70,53), São Bento, hoje
Serra Alta (70,47).

1 Dr. Artur Pereira Ie Oliveira
Clínica Geral d. Adulto.

Doença,. da. Criança.
Laboratório de Análises

Iclínicas.
Consult6rio;: rua Felipe Sch.

I
midt, 21 [altos da CaBa Pa.
raiso], das 1030 ás 12 e doa

15 às 18 h•.
Resid&ncia: ru,a Vise. de Ouro

Preto, 64.

IFone: 769 [maRual]

• •

Eu pisco para o "SCIl" Manucl elo empório, na hora

2 das compras. E êle já sabe ... Vai me reservar a:_;..;u'n3
pacotes do novo Macarrão Letízia. Cozinhando :10

minutos é 3 vêzes mais rendoso e... que delícia �

'\ \
'

,\\
-,

.�t pisco pr'a meu marido, em casa da Da, Xandóca,
quando chega, solene, a maionese ... E éle entende ...

Como faz falta nas refeicões o delicioso, o íncera

parável óieo de Semente de Algodão Let ízia I

Eu písco para a B:"�1'71cFta. Qt.L�·�clo vc-o a l'CUiLl suja
� da vlzillh,J.,. �._; a Denedltâ PC� . ..;Ll.1ta: ".lJol'que

é

les

_, não usam o ramoso Sabão Letízra '!" �ab�lo e Saponâ
ceo Letizia garantem roupa alva e panelas brf..ihantes.

•. Fabricado pelo processo de tríplice refinação, o Óleo
Letizia realça o sabor dos alimentos e satisfaz os pala
dares mais exigentes. Não queima, nem faz fumaça; frita
rapidamente. De fácil digestão, é suave 20 paladar e mui

to econômico. Óleo Letizia - que delícia!
,

Oleo �� !::��1� LETI IA

SABÃO
E SAPONÁCEO

LETIZIA

ÓLEO
DE AMENDOIM

GUANABARA

A PONTE DE WATERLOO
�
�\�tSOllqlJ'

� Laboratório Clínico
f1 �

-,

�. RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
== � � (em frente ao Tesouro do Estado
RMÁTOnO pnfOLOGlcns FlorianópolisI

I
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila'

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

Exame de Secreções.
JlutovaccinCls e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas. café. águas, etc.
..-----�-------------------------------:

_II .................. ==u= w = _�4&" ...... w= __ = w _ == _ ••• cw.

.s;;;;- _.}-

�-:s.X<'
J_.��:1I-----------�4�-------------------------------l

k-�I
�

MASSAS

ALIMENTíCIAS
LETIZIA

•

Londres, 20 (B.N.S.) - "A em 1936 e suas partes cuidado
Grã-Bretanha perdeu sua fa- samente retiradas, numeradas
mosa ponte de Waterloo, mas e guardadas, ninguem podei ia
seus poderosos arcos serão prever que cerca de dez anos

aplicados pela Holanda na I mais tarde seriam enviadas
I construção de pontes para os para a Holanda para ajudar a

I holandeses, em substituiçao I reparar a devastação causada
às que foram destruidas pelos pelo maior tirano dos tempos
alemães" - escreve o "Man- modernos. Essa magnífica pOll
chester,Guardi3:n.". O govêrno te que Londres perdeu, será

I holandes adqUlrlu. 7 ar�os da substituida por outra, projeta
velha ponte, os qUaIS serao em- da por um eminente arquiteto
b�rcados para aquele pais den- britânico, Sir Gilbert Scott. A
tro. de pou�o tempo. ? ar�9 nova ponte será mais ampla e

mal?r, medmdo 280 ,pes, sera mais adequada ao tráfego pe-enviado para, Do.rdre��t, �"o sado de uma grande cidade" -Imenor, com 150. _pes sera utilí- conclue o jornal.zado em MoerdlJk. Dos outros .

_

cinco, dois serão montados em

Lereigebridge; dois em Deven
ter, e um em Zwolle. Deve ser

lembrado que as outras partes
da estrutura da ponte de Wa
terloo, foram empregadas para
consolidar a primeira travessa
aliada do Reno, em Remagen.
Avelha ponte de Warteloo,
c o n s i d e r a d a como a mais
bel a do mundo, era uma

obra-prima de John Rennie que
a projetou para comemorar a

vitória dos britânicos na bata
lha de Waterloo, quando outro
ditador europeu foi decisiva
mente derrotado. Não se pode-
ria prever que um século de- r Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

pois essa mesma estrutura tes- Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
temunharia em Remagen a

derrota de outro ditador ainda

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

s_ala_5__,mais tirano e agressivo. Mesmo Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
quando a ponte foi demolida ...... _

!>oandard

L

COMPANmA "ALIANÇA DA BAlA"
Fudada em 1878 - Séde: B A I A
INCENDJOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

lLiII ...

l
CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

c-.
Cr$
«

«

11uUd!

o MELHOR VERMIFUGO

oe fFEITO SEGURO
E tNO!=ENSIVQ AS

COIANÇAS f

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho, Dr. Francisco
Joaquim Barreto d� Araujo

80.900.606,30
5.978.401. 755,97

67.053.245,30
142.176603,80

98.687.816,30
76.736,401306,20

..-...-..·, _-.·_-.-..·_-_w_--.-_'_""_-..-.-_-_-_._ _._--_-.;r- --------- --- -

..-..-.- _w...._"

GRIPE o TOSSI o BRONQUiTE
�--------------------------

ADVOG�\_DOS

l
i
J

I
I
J

I

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cr $'O consumo de
gorduras e óleos
Nova York - (S. L H.)

Os consumidores civís de gor
duras e óleos - desde a dona
de casa até o pintor - provà
velmente verão seus suprimen
tos mais diminuirem, nos pro
::ximos meses. Nem os funcio
nanos do Departamento de

.Agrrcultura Norte-Americano
nem os círculos comerciais an

-tevêm melhorias na situacão
presente, pelo menos até fIns
da primavera ou começo do Ve

rão de 1946, quando aparecem
os produtos derivados de por
'coo abatidos no inverno ante
rior. Significa isso que o "sto
ck" de margarina, sabão, óleos
de cozinha e outros . produtos
gordurosos ficará ainda mais
reduzido, antes que a situação
apresente melhoras. Entre
mentes, a escassez de óleos e

gorduras ao que se presume,
receberá parte da atenção Io
calizada atualmente sôbre os

suprimentos insuficientes de
ovos, açucar e carne. Espera-se
que o consumo civíl de gordu
ras alimentícias (inclusive
manteiga) diminua para 38
libras por cabeça, em 1945, em',
comparação com as 45 libras"
r'per capita", no ano passado,
€ a média de consumo de pré
guerra, que era de 48 li
bras, p. c.

392 prêmios num total
de c-s 115.000,00

Primeiro prêmio Cr$ 20.000,00
Segundo prêmio c-s 5.000,00
10 prêmios de Cr$ 2.000,00 cada
10 prêmios de Cr$ 1.000,00 cada um

20 prêmios de Cr$ 500,00 cada um

150 prêmios de Cr$ 200,00 cada um

:200 prêmios de Cr$ 100,00 cada um

SEU NOME PODERÁ ESTAR ENTRE OS 392
CONTEMPLADOS COM ESSES PRÊMIOS!

E DESFRUTAR, AO MESMO TEMPO, DE UMA
EXPERIÊNCIA NOVA E DIVERTIDA

Se tomar parte neste concurso, o leitor pode
rá ganhar um desses numerosos prêmios. Encon
trará detalhes completos, bem como o cupon pa
ra a sua declaração, no número de maio de
SELEÇÕES, que já está à venda.

Embora SELEÇÕES seja uma revista relativamente
nova, é uma das publicações mais populares no Brasil.
Alem da edição que circula em todo o Brasil, em Portugai
e outros países de língua portuguêsa, SELEÇÕES é pu
blicada também em espanhol, sueco e árabe, e tem três
edições em língua inglêsa: uma nos Estados Unidos, outra
na Grã Bretanha e outra na China. A circulação conjunta
dessas edições já alcança a cifra de 12.000.000 de exem

plares por mês; assim, SELEÇÕES é a revista mais lida
em todo o mundo.

Quase tôdas as pessoas que lêem um exemplar de
SELEÇÕES se convertem imediatamente em leitores en

tusiastas. Quais são as características de SELEÇÕES que
atraem tantos milhões de leitores? A SELEÇÕES inte
ressa sobremaneira sabê-lo, e por isso decidimos promo
ver um grande concurso no qual pode tomar parte todo
o público leitor.

OBTENHA HOJE MESMO
O SEU EXEMPLAR!

TOME PARTE NESTE GRANDE CONCURSO I

Todos têm oportunidade de tomar parte neste·
concurso, que se reduz simplesmente a que o leitor
nos diga, numa declaração de mais de 20 palavras e

menos de 60, porque gosta de SELEÇÕES. Se nunca

'leu um exemplar de SELEÇÕES, por que não fazê
lo agora mesmo? Além de se deleitar com a sua

leitura, terá ao mesmo tempo a oportunidade de
ganhar um destes 392 prêmios. que alcançam um

total de Cr$ 115.000,00. Compre hoje mesmo o nú
mero de maio de SELEÇÕES e veja como é facil
ganhar um prêmio até de Cr$ 20.000,00.

r'

,-

ODIN

�i
LHE RECOMENDa> �

t
* Certifique-se de que seu exemplar contém o cupon.

Agentes em- Florianópolis: PEDRO XAVIER & CIA ... Rua Felipe Schmidt, 8
Representante Geral no Brasil: FEICNANDO CHINAGLIA - Rita do Rosário� 55-A - 2.0 andar - Rio

���������;;��SuJt��;��1�fsg��;���:,i:11 R. H. BQSCO LTDA.
grande fábrica, situada em do sôbre esta macabra indús- I ITAlAI - S· CATARINA
Dantzig, onde os alemães ra- tria; mas os poloneses, que sa- COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
bricavam sabão com os cada- bem dos crimes, não ficarão Representações Transportei Marítimos; Ferra.
veres poloneses e outras pes- calados. Consignações •• Conta Própria viários. Rodoviário.. Aéreo.,
soas de ',' c' Iid d Rua Pedro Ferreira. 5 Cascai, Fôgo, Acidentei do

V�Ilas na iona 1 a es,
No bar e no lar 2' Pavimento Trabalho, Acidentei Pelloail,

que foram trazidas para Dant-
K N O T CAIXA POSTAL, 117 Responlabilidade Civil e Vida.

MAI"'UADO & (]A zig e mortas em matadouros
UI � não deve faltar Endere ÇO Telegra'fico « BO S C O»

. _ especiais. Foram assim sacri-
Ag�Dcla. e �epre.en:aço,e. e� Gera) I ficados anciãos e aleijados co-Matrlz: Florlanopoh. , '.

Rua João Pinto, n. 5 mo tambem mulheres e cnan-
Caixa Posterl , 37 ças de cujo trabalho os ale- Vendo diversas casas, di-
F�lial: C�e8ciúma .

mães não esperavam obter ne- versos terrenos e urna chc-
Rua.F'loeiono Peixoto, !/n (Edlf,: nhum proveito. Os- �sos das

. Pr6prlO). -Telegramal: PRIMUS 'tO tr dAgente. no. principai. m.unicipiot V1 imas eram ans rma os

�" �.. tn�" em adubos químicos. Os ale-

5

"

i
i
J

->I

'j
I
1
I

I

�"--""--""----,,,,,,,,""""'I""--"Imóveis

A. L.

APENAS c-s 3,00

\ CASA MISCELANEA distri-
C;om e�s� Ínfima quantia, �océ buidora dos Rádios R. C. A.

esta auxiliando o seu

pro�omo'l V' t V' I 1 e Discos
Contribua para a Caixa de Esmolas ic or, a vu �s .

aos Indizentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9

cara .

Negocies rápidos.
Alves. Deodoro 35.

Sedas, Caserniras e Lãs

$.A S••'"A. a(OSA.
ORLANDO SOA RPBJLL]

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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Seja o LlDER OI
MODO

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder

Washington, (S. r. H.) - O

público norte-americano, que
desfruta a fama de "desejar sa
ber" as coisas, interessou-se pe
las repúblicas latino-america
nas durante os últimos anos e

absorveu apreciavel soma de
conhecimentos neste parti
cular. Segundo os arquivos do
Escritório de Assuntos Inter
Americanos nesta capital, o in
terêsse neste campo está se tor
nando cada 'vez mais acentua-

----------- ...: do e difundido. Existem atual-
mente 19 centros inter-ameri
canos em todo o país, bem co

mo diversos sub-centros, cujo
objetivo é o de informar ao po
vo norte-americano a respeito
de seus vizinhos deste hemis
fério. Os cidadãos das grandes
e pequenas cidades e das áreas
rurais acolheram com satisfa

ção a oportunidade de apren
der algo acerca dos países la
tino-americanos por via de pa
lestras, filmes educativos e de
bates públicos. Revelam os ar

quivos que, durante os últimos
dois anos, mais de 1.000.000 de

pessoas compareceram a perto
de 6.000 reuniões sôbre temas
inter - americanos, patrocina
das por estes centros. O faleci
do presidente Franklin D. Roo-

I
sevelt, que popularizou o ter
mo "bom vizinho", referindo-

I
se a gente deste hemisfério,
sem dúvida proporcionou a

inspiração para grande parte
deste programa. Em escala

I
sempre crescente no decorrer
dos últimos mêses, tais progra
mas seguiram moldes econô-

I------------------------,-----! micos, concentrando-se esfor-

ços no sentido de demonstrar

I
a necessidade do comércio in
ter-americano nos E s t a dos
Unidos, o valor das importa
ções, a importância de incre
mentar o poder aquisitivo e de

promover a elevação dos pa-
drões de vida das demais re

públicas americanas.

de

ILUMINE ,

o seu 50l'ri50 usando

/l1JEME "'DENTlIl
o Lil{ • "nl

IINTJ59ETllIV •

-

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

Ventros inter
americanos

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi
gentes de Florianópolis.

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA
Trabalho. Comerciai.

Impre.são a cQre.

:'Compo.ição de livros e

Jornai. I
Tése. e Memorai.

.

Doublés e tricromia.
Revia:o.lI - Avulllos - Caixa••

Estojos, etc.

FLORUlNÓPOLlS

Aceita eneemeaaas para o interior do Estado

Rua TirAdentes n°, 10 -.- florianõpoli5 Santa Catarina

, AliV;qR"p;ío.
PARA OS

RESFRIADOS
DA �A

�

l�ara alivio rápido, quasi instantâneo dos resfriados da cabeça
pingue algumas gotas de Vick Va-tro-nol em cada narina. De�
sentopem o nariz, contraem as mucosas inchadas e acalmam a

irritação. Usado a tempo, VlfIIIl6VAevita muitos resfriados. ..n. -'RO-NOL

I OR$ 98,00
<,

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

'I'ernos qualquer tipo de casernira por preços sem

concorrência.

O REI DOS AVIAMENTOS
Filial: Avenida Rangel Pestana 211ft. S. Paulo.

Enviamos amostras pelo correio e a mercadoria
pelo reembôlso postal

MARCA REGISTRADA

METALLURGICA AMERICJlr\1fl

Illiln@li1mIi1h@n.
WICO

o magneto é um elemento vital
para o bom funcionamento de um

motor! WICO - magneto de con

fiança - oferece as mais notá.
veis características.

F. REGENSTEINEF\

comunica aos seus amigos e clientes
que, tendo recebido grande remessa de

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS NO BRASil

LUIZ F. BRAGA &' FILHOS
RUA EVARISTO DA VEIGA, 83. - RIO

A4JO SUECO
DA MAnS ALTA QUALIDADE
está novamente em condições de fornecer qual
quer quantidade, tanto de serras de fita como de
serras, verticais e horizontais em qualquer largura
e espessura

•

lfÁBRICA DE SERRAS EM GERAt
"MARCA COMETA"

RUA NOVA DE SÃO JOSÉ 60 - CAIXA l?OSTAL 147
TEL. 9-3849 .. END. TEL. "COMETA - SÃO PAULO"

LACTIFERO
Lactifero. Tonico estimulante do leite. O beneficio que o

Lactifero tem prestado as sras. mães quer no período do
aleitamento, quer no de gravidez é incalculavel. O Lacti
fero é um poderoso galactagogo e regenerador organico de
maior eficacia até hoje conhecido. Em sua farmácia ou

.

cem o depositaria Paulo Derenuasson & Cia. Ltda.

Rua Major Eustaquio , 11/15, - Caixa Postal, 71,
Uberaba - Estado de Minas Gerais.

NOVOS e I M�tores-Elétricos
USADOS 1/2 a d; H� P.

COMPRA e

VENDE
•

REPRESENTANTES

Irmãos GlavamIdi"'ma. por·
I tuguê., e.pa.

nhol, fro.J\cê.,
inglê., etc.

Rua Jeão Pinto. 6
Caixa Postal. 42

Florianópolis

MATE: gelado
citá

.

chimarrão

Bebida saudável

Romance, Poesia, Religiã.o, Avia.çã.o,
Matemática, F.ísica, Química. Geo

logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenhe, Saneamento, Metalurgia,
EletricidQde� Rádio, Máquina., Mo·
tore., Hidráulica, .Alvenaria, Agri
r:ultura, Veterinária. Contabilidad,.·

Dicionário.. etc. ate.

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

. No bar e no lar
KNOT.

Dão deve faltar

Bens de alemães
na 8uiça
o govêrno suíço anunciou.

que, após longas discussões
.

com as autoridades bancárias.
do país, decidiu que todos os.

bens alemães na Suica devem
ser l"PVP18.dOS ao Departamento
de Compensação da Suiça. Essa.
providência poderá revelar.
finalmente, se Hitler ou quais
quer outros elementos nazistas
têm depositadas grandes quan
tias nos bancos suíços, O De
partamento de Compensação
manterá em segredo as infor
mações recebidas, as quais só
serão utilizadas para investi

gações. A maior dificuldade até
agora encontrada na físcali

zação dos haveres alemães é
representada pela lei do sigilo
bancário, mas o Consêlho Fe
deral Suiço chegou a acôrdo
com a Associação dos Banquei
ros, que permite ao govêrno
publicar eventualmente uma

declaração autorizada sôbre o

.valor total dos bens alemães
na Suiça. {\.s notícias publica
das pelos jornais de Londres,
de que Hitler tem três contas
correntes nos bancos suíços,
foram amplamente divulgadas
pela imprensa de todo o país,
juntamente com uma declara

ção semi-oficial de que todas.
as investigações. visando con

firmar essas notícias, não ob
tiveram êxito, até agora.

'UMA torce

dura ... uma

dôr reumática. _.

AI í v i o irnedia-

NOVO HOTEL
dede Mig41el Rodrigues

Sousa
Angelina. Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de moiestias

contagiosas

Até CRS 300,00
Precisa-se alugar uma casa, não

muito distante do Colegio Coração
de Jesús. Pagam-se atéCR$ 300,00
mensais, adeantadamente. Dão-se
referências. Informações nellta Re

dação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•••mas no fim saiu perdendo
N0 arranco, as rodas patinam, o pavimento "come"

borracha. Saiu a 70 e precisou parar: uma freiada
violenta e lá se vão 2 quilômetros de vida útil dos pneus!

E é preciso economizar pneus! Hoje Firestone está
fabricando pneus com banda de rodagem e paredes
laterais de elastômero, porque a borracha natural é
necessária à vitória final. Os :IJovos pneus Firestone
lhe darão também qualidade e rendimento.
Feitos com as mesmas lonas, fórmulas, máqui
nas e processos que consagraram Firestone
a marca de qualidade,. são pneus tão bons

quanto os melhores. Seja pai:iipta, economize,
poupe os pneus, assim: Dê saídas e paradas
devagar - Mantenha a. pressão adequáda++
Não sobrecarregue o veículo - Mantenha O

alinhamento das rodas e freios bem regula
dos - Não faça curvas fechadas - Dirija a

velocidades moderadas - Evite colisões e

raspões com o meio-fio .

Dê a par t.ida com calma. E, ao freiar, calcule
hem as distâncias, sem necessidade de
até a tábua". Nas descidas Íngre
mes, passe para a segunda e o

motor se encarregará de segu

rar o veículo. Poupe os pneus

hoje para não se ar

repender a rn anh ã

,

E quando substiLuí

los, exija FiresLone.

i
I ._---------------- �l
l
_

..

• r
48031

Conspira-se pró Comunismo
na Cidade do Cinema

Nova York, (V. A.) --

uml ma". O senador californiano I
investigador no.m,ea�o p. e 1 o 'Jack Tennay, disse: "Nossa�
Congresso partll:a, lJ?edIata- investigações revelaram copio
mente p�ra a Callfonya,. a nrn sos detalhes sôbre a grande on
de al2.UIar. a procedência de da de marxismo que há na co

alegaçoes, segundo as quais
se estariam verificando ativi
dades comunistas de caráter
subversivo na costa do Pacífi
co, tendo como centro Holly
wood. Essa decisão foi tomada
pela Comissão de Atividades
Anti-Americanas da Câmara
dos Representantes, que há vá
Tios anos vem examinando as

.

acusacões formuladas contra
organizações subversivas. O
novo presidente da referida
Comissão, John Wood, disse:

"Aguardaremos a palavra
de nosso investigador e, se êlc
achar que mais alguma provi
dência deva ser tomada, to-
má-Ia-emas. Faremos investi-Igação justa e destemerosa dos E'elementos subversivos, que
atuam no país". Outro repre
sentante, John Rankin, que
faz parte da Comissão, decla
rou: -- "Uma gigantesca cons

piração, destinada a derrubar
o govêrno, tem sua séde em

Hollywood. A cadeia de jornais
Hearst divulgou amplamente
os detalhes da melodramática IIconspírata da terra do cine- ....,, _

lônia cinematográfica. Os rela
tórios a respeito provam ínso
fismàvelmente a existência de
programas elaborados em Hol
lywood, por indivíduos ou or

ganizações, todos destinados a

destruir nossa Constituição e o

modo de vida americana". I
ESCRITÓRIO JURÍDICO COJIERCIAL

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e empr êsas
Diretor: dr. Elisiár ío de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

Guarda-Livros Pratico
Não está legalizado ?

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

IECAMPOS LIMITADA,
a maior organização de erieino pos correspondencia

no Brasil.
CAIXA POSTAL n. 3S-B SÃO PAULO

Sul �mérica Capitalização, S_' 4.
Declaracão

,

Tendo a SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO, S.A instala
do seu Escritório à rua João Pinto, 13, sobrado levamos ao co

nhecimento dos senhores portadores de titulos que o pagamen
to dos mesmos poderá ser efetuado em nosso GUICHET.

Levamos, ainda, ao conhecimento dos mesmos senhores
portadores que, tendo o er- Adolfo Boettcher sido promovido a

Inspetor Seccional, acha - se devidamente autorizado a efetuar
as respectivas cobranças o sr, Ivo SeU, nosso atual cobrador.

Florianópolis, 20 de julho de 1945.
.

Sul America Capitalização S. A.
Escritório de Florianópolis

Alfredo Damasceno da Silva
Chefe do Escritório.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACL.�

.

I.à C.IlI.Ih.lro lIafra, 4 • 5 - FONE 1.542
!atrela • d.mkfD"

CREDIARIAA PARA TODOS

?
-

Rua Felipe Schmidt, 38 - Fône 1595 - Florianópolis

I�=-""--�_
.. _-_ .. --�=

AproveUem a Oportunidade
I

Atencâo ! muita ateneão !
� Povo' de Plortanópolís !

A "('REDIÁRIA PARA ronos» estalJelecitla á rua

Felipe Schmídt n, 38, esquina. Jeronimo Coelho, atendendo aos:

efeitos da crise ocasionada pela grande alta que 'Vem díarta
mente demarennrío em tecidos e roupas feitas em g'eral - lueI.
'ro AO COX'I'RÁRIO -- resolveu II partir desta data até o (lia •

31 de Julho 1). 'V. fazer uma gTallde houifíeação em seus preços
afim de heneflcíar ao distinto povo de Ftorfnuôpolts,

A todos que interessar, fre�'uezês ou não, queiram sem

compromisso fazer uma vísíta á CHlmIÁIUA PARA. TODOS e.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Gabinete n�ais {(moderado))
Madri, 23 (U. P.) -- O gral. Franco deu posse ao novo gabinete

espanhol, cujo espírito parece' mais moderado, pOis que
dele apenas 2 falangistas fazem parte.

Londres, 22 (U. P.) - Um
porta-voz do "Foreing Office"
informou hoje que o govêrno
da Grã-Bretanha paga a taxa
de passagem para seus navios
no Canal de Suez, tal como as

ROXY Hoje, 2a.-feira,
naves americanas e de outros h19,30 rs.

govêrnos devem fazer. Frizou lo Noticias da semana 45x23 - DFB
aquele porta-voz que o canal é 29 Ainda que pareça incrivel-Short
controlado pela Companhia 30 Quem não paga. sái perdendo
Internacional do Canal de

- d.esenho. , , .

._ '- ,,40 FOI caçar e saIu caçada - comedlQ
Suez, da qual a Gla-Bre0anhctl50 Noah Berry Ir. e Anne Gwyne
possue certo número de ações. em: JAMAIS FOMOS VENCIDOS
Foi desmentida a versão de que A historia de to�os os que anseiam

a Rússia havia obtido as ações p�la. hbe;dode.
, ,. ImproprIo ate 14 anos

p�rtence:r:tes a Italla. Ao falar Preços Cr$ 2,40 e 2.00
sobre a dlferenca entre a situa-
ção dos canais' de Suez e Pa
namá, frizou o declarante que
o Suez é propriedade interna
cional, ao passo que o Panamá
é controlado pelo g'ovêrno ame
ricano.

Florianõpolis 23 de Julho de 1945

Resenha Forense Partido .Vomuoista
- do Brasil

Julgamentos realizados pela Câ
mara Criminal, em sessão do dia 20:
Recurso criminal II. ;3.227, da co

marca de Canoínhas, recorrente o

dr. J uiz de Direito e recorrido Lu
cirlório Furtado. Relator o sr. des.
Guedes Pinto. A Câmar-a deu pro
vimento no recurso, para decretar
a pronuncia rio réu 110 artigo 121
do Cód-go Penal, pois o seu julga
mr-nto pelo Tribunnl do Juri se

impôs.
Apelação criminal n. 7.454, da co

marca de Blumenau, apelante João
Heiden e apelada a Justiça. Relator
o sr, des. Urbano Sales. Foi dado,
provimento em parte, à apelaçúo,
para conceder ao apelante a SIlS

pencêo condicional da pena. por
<IUC, para isso, existem nos autos
elementos que autor-izam a medida.
Apelação criminal n. 7.470, da co-

marca de Lajes, apelante a Justiça, T.rabalbam mOI·toe apelado Manoel Antunes de Oli-
veira. HcJator o sr. eles. Guilherme
Abry. Foi rejeitada a preliminar le- Potsdam, 22 (U. P.) - A de
vantaâa pejo sr. dr. Procurador Ge- legação americana em nota
ral do Estado de se converter o das atividades da semana, in
julgamento em diligência e mandar formou que a partir de terçaque os autos voltem a s. excia. para
dizer do mérito. feira, data da primeira reunião

. Apelação criminal n. 7.459, da co- dos "três grandes", Stalin,
marca ele Jhirama, apelante João Churchill e Truman, os comi
Packer e apelada a Justiça. Relator tês e sub-comitês vêm traba
o sr. des. Guedes Pinto. Preliminar-
mente foi o julgamento convertido lhando até altas horas da ma-

em diligência, para que os autos drugada.
baixem à comarca de origem, afim A Drodu�a-odo réu ser intimado pessoalruente "da sentença condenatória.
Apelação criminal n. 7.462, da de altomõvel·scomarca de Lajes, apelante a Justí-

�'OI I' apelado José Abreu Xavier M;:<
druga, Relator o sr. des. Guedes
Pinto. Foi dado provimento à ape
lação, para anular o processo desde
a citação inicial e mandar que o
réu seja posto em liberdade se por
nutro motivo não estiver preso. An-
1·C$ d') julgamento usou da palavra
o advogado Milton Leite ria Costa,
que fez a defesa oral do seu cons

Iitninte.

Do sr secretário-geral do Comi
t� Estadual do Partida Comunista
recebemos o oficio abaixo: «Tenho
a subida honra de levar ao conhe
cimento de V, Sa. que, em data
de 22 do corrente, na casa n. 198,
à rua Silva Jardim, nesta cidade,
teve lugar a eleição para o Secre
tariado Estadual do PartHo Co
munista do Brasil, neste Estado,
cuja chapa eleita ficou aBlim cons

tituida: -- ass. -- Titulares: Oscar
Ammon, Silvio de Oliveira. Fran
cisco F. Gama, Laurentino Costa
Avila e Mário Moraes; Vogais: Al
cimiro Ramos, Hip6lito do Vale
Perreira e Nicoláu José Vieira. A.
proveito a portúnidade para apre
sentar a V. Sa. os protestos de
elevada consideração, -- ass. -. Os.
cor Ammon, Secretário Geral».

Washington, 23 -U.P- No pr6xi
mo m�s de janeiro, provàvelmente;
será suspenso o. racionamento dos
autom6veis de paAageir09; porém,
calcula-se que existem pedidos pa
ra oito milhões de aut6moveis e

provavelmente três anas se passa
rão antes de que t6das as pessoas,
que desejam adquirir autom6veis,
possam faz�·lo. O Departamento
da Produção de Guerra acredita
que haverá material suficiente,
durante os próximos dois rneses ,

para permitir aos fabricantes ul
trapassar, até o dia primeiro de
março vinduro, as primitivas quo
tas de fabricação fixadas em

690.000 autom6veis.

Julgamentos realizados em sessão
extraordinária do Tribunal Pleno,
em data de 20 do corrente:
Habeas-corpus n. 1.57H, da CQ-

marca de Curitibanos, impetrante
os drs . Jorge :\IaisO'nete e Walter
Tcnór io Cavalcant! e pacientes Te
reza A. Melo e Ourival Auerswald,
Relator o sr. des. Urbano Sales.
Preliminarmente, foi o julgamento
conv(lf,tido em diligência, afim de
solicitar-se do sr. dr. Juiz de Di
reito informações do motivo da
demora da formação da culpa.
Habeas-corpus n. 1.577, da co-

marca de Curitibanos, impetral!te
dr. \Valle!' Tcnório Cavalcanti e

pacienle Leopol(lo Lou!'enço Lima.
Helator o sr. des. Alfredo 1'1'0111-
powsky. COIn'ertido o julgamenlo
cm dilig(�ncia, para que sejam avo
cados os au tos do processo a que
respondI o paciente.
Ilabeas-t'orpus 11. 1.578, da co-

mare:1 dl Caçador, impetrante e 11a
ciente Bonifúcio Gonçalves da Sil.
va. 1{elator o sr. des. (�uilherll1e
Abr�·. Foi o julgamento convertido
e11l diligt�ncia, para ([ue o dr. juiz
de direito informe qual a siluaç'üo
do paciente. em facr das alegações
dt, (11Ie eOllt�nua preso apezar de jil
estar clllllpnda a pena de 10 meses
de drtel1ç'üo que lhe fôra imposta
po!' ,HllH'le .Juizo.
fbheas-corplls n. 1.:17<-1, da co-

1l1�1I,(,<I da Palhoça, illlj)etruniL' e

Jl:1ciente JDi!O Seba<:tiiio. Hel<lt(,1' ()
SI" des. Sih'ei ra (le Sousa. Por una-
nimi(l:lde, () Tribllnal, !legou a ()!'-

"rlemes naz,.stasriem illlpetrada. li

Exemplo a seguir

A Alemanha Rio, 23 (S. T. ,I.) - Anun
cia-se que os nazistas massa

craram 2.000 eslovacos na ci
dade eslovaca de Ruzemberck,
quando foram forcados a eva

êuar a ctdade diante do avanço
dos exércitos soviéticos.

Berlim, 23 (U. P.) - Uma auto
ridade aliada declarou que a Ale
manha continua a ser a terceira
noção industrial do mun'do e que,
dentro de 5 anos, poderá tornar-se
mais forte do que o era em 1939,

Como era natural, os amantes'
da vela, que pesoro.amente aqui
ficaram, pretendem promover a me
lhor recepção possível aos afortu·
nados companheiros que na capi
tal da República, disputando o

Campeonato da Vela, tão bem se

conduziram, a ponto de trazer paI'Q
a nossa terra o título ,máximo do

O catarro, o aturdimento e a dificul· esporte elegante.
dade de ouvir são provocados por uma Já que lhes não foi dado prell8n

enfermidade constitucional. Por essa ra-
ciar o eapetáculo empolgante, eyue

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo deve ter sido C!1 di.puta pela po,se,
dêsse ceptro, justo será que lhe.

de um tônico suave e eficaz para com-

bater os males causados pela afecção ca- .ejam propiêiados todo. os elemen�

tarral, E êsse remédio, cuja fórmula está tos necessários a uma bela re-

cepção a seus colegas de .sporte,plenamente vttoríosa e tem proporciona-
do alívio a muitos sofredores, é conheci- para que. na oportunidade, os q4e

do sob o nome de PARMINT e está i'i ficaram e o. que regressam pos

venda em todas as farmácias e drogarias. sorn, em unísono, dar vasão ao

Logo nas primeiras doses, Parmint alí- grande e justo entusiasmo de que

via a cabeça, a congestão e o aturdímen- estão possuidos. entusiasmo que

to catarrais, enquanto o ouvido se resta-
enche o peito de todo lutador vi

beleoe prontamente. A perda de olfato e
torioso e, ao mesmo tempo, fazer

, a descida do catarro para a garganta são
com que a nossa população par-

Roma, 23 (U. P,) - Rebentaram outros sintomas da afecção catarral que
ticipe dêsse júbilo.

greves de operários em Milão, Ve-
se combate com Parmint.

Como se trata duma inicia.tiva
neZQ e Trieste, como protellto à Sendo muitos os males do ouvido pro.

independente de flâmula, dizendo
b IA' d tor íd d p a re.peito a todos os que amam"enevo encm as an ou a ell ar vocados diretamente pelo catarro, pode.
com os «colaboracionistas» que lU! evitá-lo com Parmlnt. .

Santa Gatarina esportivamente,
ainda atuam nos meios industriais, por uma comissão de velejadores

devidamente autorizados, o nosso

comércio e indústria serão solici
tados a cooperar no financiamento

.

dali festejos Ao funcionalismo pú
blico e profissionais liberais inte
ressados, estará à disposição, lIla

Gerêncío do «Estado», uma lista.
de ad-esões, ond.e um centavo que'
seja muito concorrerá parCl o bri
lho da «Festa da nossa Vela»,

VELEJADOR.

RITZ Haja, 2&.·feira, às Os «quislings» da19,30 heras" " •

Pau�I�Ê���ôsI�':J�RKi��zm: uhecoeslovaquI8
O êxtClse que os embriagou de feli- Londres, 23 (S. T. 1.) - O
cidade tambem os fundiu num rádio de Bratislava na Eslo
mesI]'� e eterne ideal. E ante a

váquía anunciou qu� o julga-tragedla que os ameaçava, desa- ,

fiaram a morte. menta dos traidores e colabo-
No programa: racionistas começará na Eslo-

Noticias da Semana 45x27 - DFB váquia dentro dos próximosNotícias do Dia - Jornal "

Impr6prio até 14 anos
dias. O número de "quislings

Preços Cr$ 5,00 e 2,40 presos na Eslováquia ultrapas
sa de 5.000 pessoas.

às

Horrores de
Buchenwald
Haia, 23 (S. H.!.) - Henry

Piek, notável pintor e arqui
teto holandês, escapou à exe

cução no campo de concentra
cão. R lemão de Buchenwald,
acrescentando subreptícíamen
te o seu nome à lista dos já
executados, procedimento que
também foi usado por muitos
holandeses naquele mesmo

('..,�---'" Por outro lado, revela
se agora que ao começar a

guerra, os alemães enviaram
?lnuele camno np concentraçao
dois mil e quinhentos judeus e

dois mil e oitocentos poloneses
e que já em fevereiro do ano

seguinte haviam sido mortos
mais de três mil prisioneiros,
donde se conclúi que a maioria
daqueles infelizes foram assas

sinados.

Sob um fufão

ILongas férias Proibido usar a

Washington, 22 (U. P.) - A palavra -saeete-
Câmara dos Deputados iniciou Praga, 23 (S. T. 1.) --- O

hoje a mais longa das férias govêrno Checoslovaco proibiu
assinaladas desde 1918, pois o uso da palavra "sudetc", in
serão de 11 semanas. O Senado I traduzido pelos nazistas du
continuará a se reunir, até que I rante a ocupação. Esta palavra
tenha dado se� parec�r sôbre a

I
é sub�tituid� _ agora, p�l� ex-

Carta das Nações Unidas. pressao "região Jimitrote' .

Cuam, 23 (U.P.) - Uma divisão
de delt6ieres aliados, da frota do
almirante Hals.y, está agindo na

Ibaía de T6quio, porém, Rua ativi
dade é dificultada por um furacão
tão violento como o que alllaltotl
uma esquadra americana em prin
cípios dêste mês.

o jUlgamento de Pétain
París, 23 (U.P.) - Iniciar se·á ho ie o iulgarnen to de

Pétain, Será o ato precedido de um interrogatório que,

parece, durará 12 dias. Serão euvidas 10 testemunhas da

acusação e 15 da defesa. Pétain, que comparecerá, peran
te os seus iulgedoree, fardado de marechal, foi localizado
num apartamento contígua à sala do rúri , em vista da
sua avançada idade. Uma guarda de 600 «gendarmes» foí
distribuida ao redor e no interior do edifício, para impe
dir que alguem queira fazer justiça por suas próprias
mãos, contra o marechal.

RECORTE

ESTE AVISO
O ESTADO Esportivo,
ÊLES o MERECEM

Preferem aviavão
Amsterdam, 23 (S. H.!.)

Apesar de ainda não se ter
aberto ° escritório de recruta
mento, mais de três mil habi
tantes desta cidade já se ins
creveram como voluntários
para as fôrças armadas holan
desas. Em sua maioria, os jo
vens inscritos manifestam pre
ferência pela aviação.

COMO PROTESTO

ANTIGO 'PREPARADO INGLES

PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

Amanhã, no Ritz - Sessões das
Moças - Frederich March e Marta

Scott em:

COM UM PÉ NO CÉU

Se V. S. conhece alguma pessôa que so

fra de congestão catarral ou aturdímen

to, recorte este aviso e leve-Ih'o.

AVISO

*

SEU ADRIÇA ...
Um dali Lange, não sei qual

deles, declarou que ogora, com a

reformQ do "Cayurú", êles, os doi.
iomãos, irão "pra cabeça".

-- Mas como? Então o Filomeno,
Cúneo. Gualter, Viriato t6da essa

gente deixou a vela?
$

FRACOS •

AN�MICOS
TOMEM

Vinho CrelSltau
NÓS, OS DA VELA ...

-- Viva, D'Alascio. Somos os cam'

peões da vela !
-- Ora, ar�anja.me outra. Esta

é velha !-

"SILVEIRA"

Quem perdeu ?
Fei achada e depositada. nesta

redação, pequena chave.
-------

o Dr. Arnoldo S. Cúneo es

tará ausente durante o mês de

julho.

PARA

E C Z

FERIDAS,
5,E M A

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,

EF A 5,R R

ESPINHAS, ETC .•NUNOR EXISTIU IGURL

/
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