
Rumores sôbre submarinos

Louvável gesto do Patriarcaf:�MáíQ:; lta
PARíS, 25 (S. F. I.) -- NOTICIA-SE QUE O PATRIARCA MARONITA, MONSENHOR ARIDA,!""��«":lmEUAO",D" ". ," �;po Gf;.
RAL DA FRANÇA, NO LEVANTE, ESCOLAS E HOSPITAIS MARONITAS BEM COMO TODAS � �ttü\S INS'flTtJW61S PARA
SERVIR DE ASILO AOS FRANCESES EVACUADOS DA SíRIA. ÊSSE GESTO EXPRIME O REC·. HE'CtMENTO DOS MARO
NITAS DO LíBANO, QUE, EM VÁRIAS OCASIÕES, �URANTE PERSEGUIÇõES� EN CONTRARAM;'" REFúGIO JUNTO AOS

FRANCESES.

o
o MAIS AN'rIGO DIÁRIO DE SA.NTA CATARINA

Proprietario e Diretor·(jerente MOACYR IGUATEMY DA SilVEIRA
------------------------------------

Ano XXXI Hor.anõpchsI
-------------_------------------------------------------------------

9431

PORTO ALEGRE, 23 (A. N.) -- Desde sábado último, circu
lam rumores de que a própr-ia imprensa local se fez eco, de que
dois submarinos misteriosos teriam sido avistados perto da

,
costa dêste Estado. Nada, porém, foi contírmado, pois a únãoa
informação sôbre. o caso é seguinte: "Há dias, dois pescado
res, quando navegavam na zona de Tramandaí, haviam avis
tado duas embarcações que rumavam uma ao lado da outra, de
maneira suspeita. Os pescadores comunicaram o fato às auto
ridades militares de Tramandaí e estas entraram em entendi
mentos com altas autoridades da capital, tendo daqui sido
transmitidas instruções para um completo serviço de reconhe
cimento. Ao mesmo tempo, aviões faziam vôos de reconheci
mento em tôda a' zona da costa, nada encontrando de anor

mal". Para evitar qualquer surpresa, as autoridades estão eu

tretanto de sõbre-avíso prontas para tomar qualquer provi
dêncía.

o general Clark
em Porto Alegre
Porto Alegre, 2'1 (A. N.) - Quan

elo se acha 1'<1 na sacada rio Grande
Hotel logo após SU:l chegada ali, o

general :'IIark Clark, dirigindo-se ao

povo, pronnnciou vibrantes pala
vras para cxprvsxar seu contenta
menlo por ver a maneira como o

povo gaúcho o recebia. Iniciou o

general Clark sua oração, dizendo
da satisfação enorme que tinha em

vir ao Brasil. ondc lhe têm sido
tributadas m-rgnificas recepções,
que tornaram sua presença c.rtre
n(')s 1:":0 Íntima (' tão agr-adável
como se estivesse nos Estados Uni
dos. E ucrcsccntou : "Após conhecer
,\ FEB nu Itúl!a eu tive vontade de
rir ao Brasil paru \'C1' ele perto os

lares onde »air.un os bravos solda-

I dus deste país, qu e lutaram O:1S

'l1011ta n h :IS daq u« 1 a nação, Estou
• �----------------------.:' comprt-r-n.Iondo por qlle êles foram

________________________

í âo valcnt cs. Lá nos campos de luta,
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·

d P
,

I·
os BI'llsildros souber-ann escrever

e » unes .

Juigamento e e alD púgin:1S �)1'i,lh_n!lle� para sua já b.ri-
li \ lha n l e lisl ória militar. Na of'ensiva

Rio, 25 (A. N.) -- O Minis- _.' da primnvcru, a FEB aluou de ma-

tro do Trabalho baixou porta-
. PA.t{,I�,. 24 (SFI) -- A._grande sel�saçao do Julgamento de neiru a mcrccur os, nossos Illa_!s sin.-

ria permitindo o trabalho de
I Petain verirícou-se na ocasiao do depoimento .de Paul Reynaud (:el'os :l�'lallso:: � Sll� ��llaçao ��lJ:

.
.

d' t· d -I eX-l\l'Gsic1ente do Conselho, notando-se a indiferença apresen- (:1Il1O .tulos cslao lembrudos, 10l Mt'ssa iu'nebremenores na ln us na e cons .t-'
c s. • •

"
lao \'IWll'OS:I, que deln resultou

(.Itrução civil, desde que tenham lada por �etam �urante os depoimentos �le Reynaud. A pri- uma das ruais belas vitórias alia-las
mais de 16 anos e estejam ma-

I meira sessao do Julgamento foi suspensa as 18 horas. na Itúlla ('OIllO seja a rendição in-

triculados nos cursos do

SE-\ A --. condicional <ln Hsa. divisão alf'1}1ã,

Que tenham boa ftheflada nelo que, Illl'SL'S antes, h ivia of'et-ecido
NAI, e_ um� vez que os tr.aba- . U fi tenaz rc-isl õnciu à própria PER.
lhos nao sejam nos andaimes

I" I"
I

I I' b
Acrcrilto e digo dc coração, que

externos e internos de grande ea Igra Ia gra ascaren as uenhun. CLIl1and:JI1te teve mais 01'-

altura ou que exijam grande '
. . .

•
. gulho rlo que cu. Isto por ter <:0-

, '

d I RlO,25 (A. N.) -- O Ministro RIO, 24 (A. N.) -- Chefiada mandado os vossos irmãos e "OSSOS
força muscular, deven o

. eml Gaspar Dutra em nota enviada pelo Gal. Mascarenhas, seguiu filhos".

qualqu�r caso e�tar. mun:dos á Diretoria de Intendência e á hoje para o Perú, em avião edo eq�I�a�ento, m?I�penSavel Companhia de Guardas do Q. da Cruzeiro, a embaixada es- Entre o BrasIl Capela-os mi-li-taresnecessario a sua segurança. Ge., determinou que façam pecial que representará o Bra- �

apresentar com a possive� ur- sil na posse do presiden�e Luiz e a Jugla terra Rio, 24 (A. N.) - Visitarão
gên:cia: ao Tribun�l RegIOnal Bustamante, daquele paIs. I Ri.o, 25 (A. N.) _ Um ves- hoj� o arcebispo �. !aime ca-
EleItor�l, dez e dOIS soldados,. ld d "pertino local informa que aca-: M6;la, em seu

_ Pala�I? D. Joa-

respectl:'o�m�nte, <_lue tenh.an� 2OO so a os I ba de ser assinado um novo
I qmm: os 'capelaes :r;tIlItares que

boa ,:a�Ibrafla, �f1� de seI�n�, •• acôr�o entre a Inglater.ra e .0
atuaram Junto a FEB" !los

emp '.egados no ;:,�IVIÇO de �re_ CamplnelrOS
Brasil p�lo qual o serviço nu- campos de batalha na Itália.

en.chlmento de títulos eleIto, Iítar sera prorrogado por mais
rais, I S. Paulo, 24 (A. N.) -- Che- um ano. O acôrdo anterior Trigo Da Holanda
P 't t I

- garão hoje, a Campinas os ra- estipulado que os brasileiros H' 25 (S H I) I fa eH es a emas I pazes que dalí sairam para residentes na Inglaterra po-
ara, '"

-- n 01'-
mam de Utrecht que a comis-

Potsdam, 25 (U. P.) - O co- integrar a FEB. grandes ho- dia:n prestar serviço J?ilita� no são de fornecimentos de emer
ronel Ernest L. MacLendon do menagens lhe serao prestadas, residentes no Brasil podiam gência anunciou que a melho
exército dos Estados Unidos nas quais tomarão parte todos Exército Ingles, e os ingleses tia da colheita de trigo per
que assumiu a direcão do De� os alunos dos estabelecimentos prestá-lo no Exército Brasi- mitira aumentar, nos próxi
partamento de Patentes do de. ensino e o po�o em geral. leiro. mos seis meses, as rações de
Reich, declarou à imprensa Atmge a 20? o. numero de sol-

Comprar na CASA MISCE farinha de trigo.
que as patentes germânicas dados campmelros que fO:'�m LANEA é saber economizar ..
serão exploradas em benefício. lutar nas montanhas da Italra.

de tôdas as Nações Unidas, de-' P- 'Ir e

hó-vendo constituir uma_impor- i O ItlCOS espan IS
tante fonte de reparaçoes no,'após-guerra. Embora o;;; nazis- París, 24 (U. P.) - Os polí-

M,·sso-es dOmlenl·Canas tas tivessem removido e des- i
ticos espanhois reuniram-se

truido uma série de patentes sob a presidência de EI Pardo
relativas à defesa do Reich,! para discutir a situação sôbre
muitas patentes de grande va- ,as últimas modificações do ga-
lor caíram em poder dos alia- ,binete e especialmente com a

dos. O coronel MacLendon 1'e-' saída do ministro Arrese. In
velou ainda que os russos leva- ,forma-se que Franco seguirá
ram "várias semanas esqua- 'para sua residência de verão,
drinhando o importante edifí- em Paso Meias, na Calliza, 10-

cio, tendo levado algumas im-
I

go que tiver recebido as cre

portantes patentes antes da denciais do novo embaixador
chegada dos norte-america- britânico, que é esperado ama-

nos". nhã por via aérea.

Recebidos pelo
gral. De Gaulle
París, 25 -- (S. F. L) -- o

General de Gaulle recebeu o

Sr. Edouard Herriot, antigo
presidente do Consêlho, e o Sr.
Maurice Thorez, secretário ge
ral do Partido Comunista
Francês. O general De Gaulle
tinha recebido anteriormente
os Srs. Paul Bastide, represen
tante do Partido Radical-So
cialista ao Conselho Nacional
de Resistência, Albert Bayet e

Jurgensen, do Movimento de

Libertação Nacional. Informa
se que o General De Gaulle se

ria a favor da idéia de uma

assembléia composta de duas

Câmaras, uma eleita pelo su

frágio universal e outra por
sufrágio restrito segundo de
clararam algumas das perso
nalidades recebidas pelo chefe
do Govêrno.

Aos menores

Os amarelos tentam
defender-se
Guam, 24 (U. P.) - Pela

primeira vez desde que o almi

.rante Halsey lançou seu gran
de ataque aéro-naval contra o

Japão, a dez do corrente, os

"caças" amarelos levantaram

hoje vôo para enfrentar os

aviões norte-americanos. Essa
resistência verificou-se na ba
se naval de Kare, que eviden
temente é um dos pontos ne

vrálgicos do Japão, reforçando
assim a suspeita de que ali se

fncontre tudo quanto ainda
testa da frota do Mikado. Mas,
'pelas primeiras informações, a

resistência fracassou por com

;pleto.

Haia, 25 (SHI) -- Informam
de Willemstad que, comemo

rando o septuagéssimo-quinto
aniversário da fundação das
missões dominicanas de Cura
'çáu, monsenhor Paolo Bertoli,
núncio apostólico, leu uma

carta papal, elogiando o traba
lho desenvolvido pelas missões
nestes últimos setenta-e-cinco
anos.

Queria fe;; a 25 de Julho de 1945 H.

Interventor
dr. Nerêu Ramos
De sua viagem à Capital

da República, deverá regres
sar hoje à tarde o snr. dr.
Nerêu Ramos, Interventor
Federal no Estado. Uma
companhia de guerra da Fôr
ça Policial prestar· lhe-á as

honras de estilo.

Mais mulheres
do que homens
Rio, 24 (A. N.) - Com base

em dados estatísticos oficiais,
O Superior Tribunal Eleitoral
expôs um quadro dos brasilei
ros alistaveis - maiores de 18
anos que sabem Ier e escrever,
de ambos os sexos. Esse quadro
dá o montante de 9.190.537
alistáveis, sendo 5.262.779 ho
mens e 3.927.758 mulheres.

---=---

I
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Por um dever de gratidão, no momento em que
minha espôsa, Delcides Climaco da Silveira, entra em

convalecença do acidente de que foi vítima, cumpre-me
publicamente agradecer aos abalizados e humanitários
clínicos. drs , Po lydoro S. Thiago e Paulo de Tarso da
Luz Fontes, o primeiro por ter prontamente atendido
o chamado e ministrado os primeiros socorros e o

segundo, como médico assistente, pelo desvêlo e ceri
nho com que a vem tratando.

Êsse agradecimento é extensivo ao exmo. snr.

desembargador Medeiros Filho, digno Provedor da
Irmandade do Senhor dos Passos e Hospital de Cari
dade, pelas atenções dispensadas; às piedosas Irmãs
de Caridade, mui especielrn en te a bondosa Irmâ Ri

nalda, pela dedicação e in terêese com que vem tra

tando a enferma e, ainda, à enfermeira juventina,
pela solicitude no atender.

A todos, pois, a minha imorredoura gratidão.
Florianópolis, 25 de [ulho de 1945.

MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA.

Rio, 24 (A. N.) - O almi
rante Guilhem, Ministro da
Marinha, mandou celebrar na

Igreja Candelari em todos os

altares, missas, por alma dos
oficiais e praças que perece
ram na catástrofe do Bahia.

No LevanteLicenciamento de
Expedicionários
Rio, 24 (A. N.) - A impren

sa informa que começou on

tem o licenciamento dos Expe
dicionários pertencentes ao

primeiro escalão. O licencia
mento atingiu primeiro os

convocados do Distrito Fede
ral e depois os soldados e ofi
ciais que não procederem de
S. Paulo. Estes serã:o licencia
dos dois dias após seu aquarte
lamento em Caçapava, séde do
VIa R. l.

Beyrouth, 25 - (S. F. I.)
Segundo um jornal de Bey
routh, o govêrno libanês comu
nicou à Delegação Geral da
França do Levante que não
mais poderia considerar o Sr.
Pierre Bart como delegado do
General Beynet, junto dele' a

delegação poderia comul1ic�r
se diretamente com ° govêrno
libanês, como fazem os repre
sentantes diplomáticos das ou
tras potências aliadas. Até ago
ra, a delegação francesa não
recebeu nenhuma notificação.
oficial a respeito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ORLANDO SOA RPEJLLl
Rua Conselheiro' Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefo.ne 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: uScarpellin --- Florianópolis

�j:����e�����n�e�:n�����;���mR��,��in�� "I·���jft����s���������11
da Umted Press) - Uma alta ra o vaticano como adversárío tícas da Igreja A fonte citada
fonte da Santa-Sé declarou, 3. político e local onde- se plane- revelou que a Santa-Bé dará a

êste correspondente, que o Va- jam "complats" antí-soviéti- públ ico uma declaração, em

ticano não está perseguindo cos. De acôrdo com o Vaticano, que afirmará que o Vaticano
deliberadamente a política an- essa crença emana dos recen- não planeja '1 restauração de
tí-russa, mas pede apenas um tes ataques da imprensa e do antigos rosrirnes, como o dos
mínimo de l íberrlade religiosa rádio de l\loscou contra os cír- Habsburgos, na Austria, ou o

e de permissão para que o clero culos da Santa Sé, muitos dos retôrno à cena política ele
católico se comunique livre- quais os interpretam como ba- quaisquer personagens como

mente com a Santa-Sé. Acres- Iões lançados pelos Sovietes Bruening, antigo líder do Par
contou a. fonte que há fortes para ver a reação da, igreja sô- 'I' tido r'arólico alemão e chance
indícios de qUE, a Rússia está bre questões semí-po lítícas. [Ier elo Reích, de 1930 a 1934,
concordando nas demandas de Em SQU contra-ataque, o \'ati-: que tuaíu para a América sol,
liberdade religiosa, mas relata cano está desenvolvendo iUlten-1 nome f�l�o, para escapar às
em permitir a liberdade de co- sa atividade diplomática para perseguiçoes da Gestapo.

A CREDIARIA PARA
Rua Felipe Schmidt. 38 - Fône 1595 -

Móveis
Comprar. vender ou alugar

Aproveitem a Oportunidade
Jltel1ção ! muita, atenção!

r9VO de Florianópolis!
A "CREDIÁRIA PARA 'l'ODOS" - estabelecída á rua

Felipe Sehmídt n. 38, esquina .leronímo Coelho, atendendo aos

efeitos da crise ocasionada pela grande alta que vem díaría
)fleRte demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - JUDI
TO AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de Julho p. Y. fazer uma grande bonificação em seus preços
afim d� beneficiar ao distinto l}OYO de Florianópolis.

A todos que interessar, fregueses 6U não, queiram sem

eompt'omhso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS,

Vai ser duro o inverno alemão
"Os alemães que vivem na J prios aliados estabelecidos na

zona n o r t e - americana de área terão de sofrer as conse

ocupação não podem esperar qüêncías da estação; e além do
condições confortáveis de vida mais, há necessidade de defen-
.neste inverno nem residências I der o combustível para o fun
aquecidas e o povo alemão terá cionamento das fábricas, não
que trabalhar arduamente pa- só . para o abastecimento da
ra se defender da estação. - própria população como para
declarou o General de Brigada que não falte emprego aos ope
Olarence L. Addlock, assisten- rários. No tocante à situação
te do chefe de Estado Maior financeira, disse o general não
das Fôrças dos Estados Unidos ser certamente das melhores.
no teatro europeu da guerra. mas que as necessidades dos
Disse o declarante que tudo se- aliados têm que ser satisfeitas.
rá feito no sentido de manter Destacou a urgencía de urr.

suficientemente dotados de acôrdo e n t r e as potências
aquecimento os hospitais ger- ocupantes das diversas zonas.

mânicos, mas que para a po- não somente para a coleta dos
pulaçã:o, em geral, pouca coisa impostos e taxas como para
se pode fazer em face da escas- evitar a inflação e os males de
sez de combustíveis. Os pró- mercado negro.

.6 no

I n SERVIDORa i

I
[a maior organização no

gênero neato capital]
Rua João Pinto, 4

Fone 775.

� '"il!'5"'!!'DSFey?

lJOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina,

.ioje, as doenças nervosas, quando
ratadas em tempo, são males per
'citarneute remediáveis. O curandei
'ísmo, fruto da ignorância, só pode
rreju d icar os indivíduos afetados de
ais enfermidades. O Servico Na
eíonnl de Doenças mentais 'dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
uitamente os doentes nervosos in
.ligentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, díàriamente.

F'ARMACIA' ESPERANÇA
A SUA FAlIUCM

I.. C...... Mafra, 4 • 5 - FONE I.S·U
btrelf. • 4.mJdI.

,l !aE�t����rae!� t!��?a�5_
'.' 901is, à rua Trajano n, 11, avl- ;la a sua distinta freguesia que !Iíspôe de operários hablltta

los para executar ínstalacões
Je Luz e Fôrça em geral, fOT-

11 necendo orçamento grãtís e

sem. compromisso para seus

serviços.

I Possui também oficina espe
I clalízada. com técnicos profis-
sionais, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
togareíros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa-
relhos de rádio.

MATE: gelado
chã
chimarrão

Bebida saudável
--

APENAS c-s 3,00
C.Dl essa ínfima quantia Vorê

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indizentes de Florianópolis.

CASA MISCELANEA dístri
buidcra dos Rádios R. C. A,
Victor. Válvulas e Disco!'.
Rua Conselheiro Mafra,9

Sedas, Casemiras

CASA SA "

Seja o LlDER Dft
MODA

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLftUDlONOd OUTRA I
Rua Saldanha Marinho 2-A

IFLORIANÓPOLIS
..................................................

Declarações do traidor Jean Paquís
Jean Paquis, comentarista I franco-espanhola" - salien

de guerra do Rádio francês, du- tou o traidor, que, entretanto,
rante a ocupação alemã, decla- respondeu com um gesto nega
fou, ao ser interrogado em Pa- tivo de desprezo à pergunta
rís, no dia 13: "Eu odiava a que lhe foi feita se servira sob
Inglaterra e tudo que fiz foi as ordens de Filippe Henriot,
devido a meus sentimentos an-
ti-britânicos". Referindo-se a ministro-da Propaganda de Vi
seu trabalho no "Radio Pa- chy, justiçado pelos patriotas
trie", controlado pelos alemães, franceses da libertação de Pa
o traidor declarou: "Empre- era pago diretamente pelos
guei-me ali na qualidade pura- rís. �aquis afirmou qu.e não
mente técnica de comentarista alemaes, mas pelo Partido Po
militar". Paquis, segundo de-I pular Francês, a organização
clarou, andou pela Espanha, fascista de Doriot. "Comecei a

logo depois da guerra civil e acreditar na derrota da Ale
ali esteve com Franco e Pé- manha - disse êle - quando
tain, que era, então, ernbaíxa- fracassou a ofensiva de Runds
dor da França. "Pétain congra- tedt, nas Ardenas. Não tinha
tulou-se comigo pelo meu tra- ilusões sôbre meu destino f'í
balho em prol da aproximação nal".

•

I
I

PESSOAS TÊMDE

MARCA aSGISTRAD

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU"
LAR DEPURA TlVU

DO SANGUE

1

_

.. E
IS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado. o Baço, o coração o Estômago, os
Punnões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia. e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como Iícôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D, N. S. P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914».dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possivel.

(a) Dr. lIenedilo Talosa.

Atesto que apliquei muitas
vezes o EUXIR «914» obtenlkJ
semnre os melhores resultados
DO trztamente da Sífilis.

(a) Dr. Rafael BarloleUl

Lãs
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LIRA. T. CLUBE-Dia 28, sábado-Soirée Mignon ás
Dia 20, domingo --Maiinée infantil ás 15 hs .

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

I E t b I· t G" f· B m� Palavras do dr.

I
S a e eClmen oD E

ra ICo raSh 4�,����1 �i �tl;!� ao Hiol

I N I C A N O R SO Ul A
COIllO representante de Santa Cata-
ri u a ii Convc-içâo Nacional do '"armado pela Un1Tera1I14�. d. Genebra
P. S. D. o dr. Adcrbal Silva, ex Com prAtlC4 noo hospltela europeua

I Trabalhos Cornercicde

I
Tése. e Memorais deputado cstndunl ii Assembléia Le- Cl1ll1ca m6dica em &ter&]. pedjatr1&, doen.

Irnpreasdo a côres Doublês e tricromias gisl:1ti\':I. teve opo rtun idetle de con

I
tu do m.tema nerTOllO, aparelho Iren!to-

I Cornpoaíçdo de livros e Revis�as _ Avul.oll _ Caixa. _
vcrsur com a imprcnsn sóbrc a url:n4r1o do homem. da mulher

'Jornais Estojos, etc. 'llol'il1lentaçiio po lil ica CI11 svu Es-I u.1aIte. T,;.,aioo: DR. PAULO TAVABIIIB
tmlo. Disse o comhccirlo político' Ouno d. Rad<'.õlOCla ClIn1ca com o dr
:-lanla Ca l a ri na recebeu com a melhor !kIanoel d. Abreu Campanarlo (SIo Pau·
aculhida o Parl ido Social Dcmocrá- (�. lll.pectal1saáo em Hl«1ene � kM.
tico, estando seu quadro complc!o E'dbl1ca. pela UniTenlldad<D 40 RIo d. JII'
:.t1ict'!'('atlo no inteiro apô io popu- aeiro. - Gabinete da Ralo X - Illectro
lar. S('US diretórios municipais con earrUO&'Tllfla cllnica - Ketabou.mo M

gre!:(<tm verdadeiras forças e lcilo- Al - 80naqem Duodenal - Gabmet.
rnis, niío dr-ixando dúvidas sôbre o 4e t!a1oterapl. - Laboratório de micro..
rl';;n!tado final das futuras cleiçôes, oopla. a.nállH clIn1�. - Rua i'ernanoo
J)�r:l ondr rnurrhcmos seguros com hchado. I. ron. 1.1�1. - lI'J.oria.n6�
) (;,,1. Ilutra. A po l i l ica administra
l i vn do l n lcrvcntor do meu Estado
- continuou o dr. Adcrbul Silva -

reuniu em l orno til' seu nomc as

uclhorcs cxpn·ssiíes !loli!i'-'as. for
mando 11111 hlóco só l irlo, coeso c
"( 1111)0,tc da grande mussa clr-i!o
CHI cntmlnensu _. C'11110 o demons
trou sobejamente a Convenção do
!):li'lido Sociul Dcnu-cr.u ico, rcali
,ad:. a 12 de maio

ú

l l imo em F!o
rianúpnl.s. A candidníurn do (;:11.
Dut ru ,'gl)1'a ral i l'i en-lu na COnl'e11-
ç::io Xal'ional obter:'1 esm:lga'lol'<t
nnio ria C'm Sauu Cnturin». POllC:1S
\'PZ('S o l':stado tem vibrado tão in
cns.uncut« numa c.unp.mha polií i
'a c..m.. na aíual. () niist.uuen to
"L,;t(lr[11 estú se pl'i)C(·.'is:I:Hlo com

.(rantip cntuslasmn deixando pve
"(,J', para o próximo pleito p rcsr
dcucial - um grandc conl igcn lc
de vnlan lcs.

Grande concentração
de aviões
Guam, 24 (U. P.) Em

Chiangan, ao norte de Shan

gai, existe a maior concentra- Oslo, 24 (U. P.) - O Diretor

ção de aviões japoneses em tô- da Marinha Mercante infor

Estocolmo, 24 (SIP) - Nas da a China, tendo grandes mau que durante a guerra, 162
cidades polonesas de Lodz, Bia-- quarteis, 15 hangares, nume- i barcos noruegueses totalizan

lystok e Zamosc foram exe- rosas oficinas de reparação e
I do 200.000 toneladas, perde

cutados numero�os poloneses enormes depósitos. Tem tam- I ram-se em águas norueguesas.
fieis ao govêrno exilado em I bém quatro pistas para bom-

I

Quinhentos e sessenta mari-

Londres. I bardeadores e duas para caças. nheiros perderam a vida.

Acaita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 --- Florianópolis ._- Santa Catarina

Dança do Extase», de Hitler
Londres, 24 (B. N. S.) - "O serão abertos os primeiros cí

Vigésimo Primeiro Grupo de nemas alemães na zona britá
Exércitos Britânico está pondo nica de ocupação. Há dois ob
novamente em condições de' jetivos para a sua abertura:
funcionamento e produção a proporcionar diversão aos ale

UFA, a maior companhia de mães tendo, em vista a SUe

filmes da Alemanha e que fez educação, e mostrar o modo de
todas as películas de propa-. vida britânico. Primeiramente,
ganda do partido nazista, po- aparecerão os filmes alemães
rém com uma finalidade mui-' "desnazizados"; mas, em bre
to melhor" - informa Mea ve, surgirão as películas feitas

Llan, correspondente do "Dai- sob a supervisão britânica. En

ly Mail" em território alemâo.] tre os primeiros filmes, que es·

"Atualmente, um grupo de 50 i peram Oi cortes estão, os fan

pessoas estão trabalhando nu- tásticos �ocumentários sôbre
ma fábrica de borracha sinté- nazistas fanáticos e um em que
tica requisitada e milhões de aparece Hitler na intimidade

pés de filmes aguardam os com sua "dança de extase".
cortes e a censura. Logo que I quando êle ouviu a notícia da
êsse trabalho esteja concluido, quéda da França".

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/'2 a a..- Limite Cr$ 30.000,00
Movimr ntsção com cheques

Banco do Distrito Federal S. A. ICAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 10.000.000,00

Trajano, 23 - FlorianópolisRua

Academia a chaleirarA
- -

VIVIa
Um dos maiores historiado- novas idéias e novas belezas".

res da literatura portuguesa, 1- Não é difícil perceber como

Fidelino de Figueiredo, na vés- I êsse credo de liberdade inte

pera da sua partida para o Illectual visa as doutrinas do 1'e

Brasil, renunciou à sua cadei- gime salazarista. Aliás, o jor
ra na Academia Portuguesa de

I
nal "Século" protesta contra a

q��lcias, devolvendo também o

I
absorção do teatro num siste

uniforme e a espada que usou ma corporativo. Hoje em dia,
durante 30 anos. "Decidi dar

I
os atores têm de conseguir li

êsse passo ha algum tempo -, cença especial do Conservató
declarou o ilustre literato - Tio Nacional, excelente escola
mas adiei-o até a véspera de: dramática, mas que de nenhu
minha saída, afim de não ferir I ma maneira abarca todo o ta
cer,tas suscetibilidades mais do; lento histriônico português.
que era necessário. Acredito Ique as academias deviam inte- Oressar-se apenas pelo conheci-limenta puro; que deviam defen-
der os direitos soberanos do· S. Tiago Maior, Apóstolo
intelecto, limitando-se a to-' E f'lh d d )'1 Z

h· t d
ra 1 c o pelca OI' ga 1 eu e-

mar con eClmen o, apenas, o cedeu e de Salomé e irmão de S.
trabalho científico, literário e João o Evangelista. Entre os Após·
artístico da humanidade. A tolos foi S' Tiago um dos primei.

sinceridade e modestia são ini- ros que seguiram a Jesúe e per-

mI" dI'
. tencia' ao grupo doa amigos ínti

. gas OS ouvores peSSOaIS .e mos de Nosso Senhor. Como tal
das homenagens solenes, pOlS era testemunha ocular da relsur

todas as energias dos acadê- relçao da filha de Jairo e da

micos deveriam dedicar-se à Transfiguração de Jesús no Monte

conquista de novas verdades, I�b�:d:�:� !�mJ:�o d:� ������
raso Depois da ascensão de Jesús
ficou Tiago em Jeruoalém e deve
ter tido grandes sucessos como

arauto do Evangelho. Pois, quando
Herodes Agripa I' conleguiu reu

nir em luas mãos o antigo reino

irsaelític'oi mandou prender a Tia

go antes de encat'cerar a S. Pedro.
Em 41 ou 42 caiu a cabeça de S

Tiago sob a espada do algoz.
__ .-'f.;. ..._��

do diasanto

ilesfrla
.

00'&;.1'0
Friccione o peito e �
costascomVapoRub.
As ações de cata
plasma e de vapores
soltam o catarro,
aliviam a congestão,
acalmam a tosse.

/a�

Executados!

18 notas valem !
Rio, 24 -A.N- A Junta odrn irus

trativa da Caixa de Amortização
ci.istribuiu a seguinte nota: "Ten
do chegado ao conhecimento da
Caixa de Amortização que o co

mércio está impugnando o recebi
mento de notas'estampas cruzeiro&
dos vários valores, em' circulação
a diretoria da Repartição torna

público que não procede qualquer
dúvida quanto ao curso delllas
notas. leg�tiffiamente emitida•.

(NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

11 hs.

�

ODIN

�'
lH E RECOMENDA·

conT�f1 FfRIN1S R�CE(lTêS ou nnn6AS

���"!!!:m

Greve na Babia
Salvador, 23 (A. N.) - Es"

t.ão em greve pacífica os tece
lões das fábricas locais recla
m"cnc1o a melhoria de salál iOS.
O Delegado Regional do Tra
balho, empenhado na solução
do caso, con'Tocou os diretLl es
das fábricas de tecidos para
uma reunião, afim de discutir
a pretenção dos operários.

Aposentado
No cargo de escrivão de paz do

2' distrito da aéde da comarca de
Florianópolis, foi aposentado no

dia 14 do corrente o IIr. AtQualpa
de Andrade.

Perdas norueguesas
no mar

Evitam pôr dinheiro
em Banco
San Francisco, 24 (U. P.) -

O Sr. Takeo Irumano, diretor
gerente do Banco Imperial do
Japão, anunciou que "um sen
timento geral de insegurança
está fazendo com que o públi
co conserve consigo o seu di
nheiro ao invés de depositá-lo
nos bancos, e lançou um apêlo
para que se façam depósitos
imediatos para afastar a amea

ça de crise financeira interna.
.....'" a__- _a-_.... _. ....-...._ ..._ ...

Imóveis
Vendo diversas casas, di

versos terrenos e uma chc
cara.

Negocios rápidos.
Alves. Deodoro 35.

A. L

Os quadros que
se salvaram
Amsterdam, 24 (SHI) - O

prof·essor Gerardus van der
Leeuw, ministro das artes e

ciências, inaugurará, no mu

seu real desta cidade, a expo
sição de quadros holandeses do
século dezesseis. Como se sabe,
os quadros, que serão expostos,
haviam sido ocultos pelo movi
mento de resistência durante
os cinco anos da ocupação na

zista.

Cha·c r
Vende-se uma com

a a 50.000 mts2, ten-

do casa de morada e engenho, Isita em Itaguassú. 1'ratar com

A. L. Alves, à rua Deodoro, 35.

Racões extras
...

Eindhcven, 24 (SHI) - Os
holandeses repatriados, proce
dentes dos calupos de concen

traçio da AI(:,nlanha ou territó
rios ocupados pelos naZIStaS,
receberam cartões de raciona
mento extraordinários.

Exonerada
Foi conpedida exoneração à pro

fessora Zilda Wellington da Con
ceição, do Grupo Escolar Ana Gon
din -Laguna-.

Sangrentos choques
Estocolmo, 24 (SIP) - Ve

rificaram-se sangrentos com

bates entre destacamentos nos

sos de N. K. W.D. e a milícia cí
vica, organizada pelo Comitê
de Lublin. Os milicianos são
comunistas poloneses, mas ne

garam-se a atirar contra seus

patrícios.
No bar e no lar

KNOI'
não deve faltar

Anistia geral
Londres, 24 (U. P.) - 1\.

emissora de Varsóvia anunciou
que o conselho nacional polo
nês ap,rovou uma lei que estg,
bele,cerá anistia geral aos com

plicados llas ofensivas políti
cas admin istrativas.

Vida Social
ANIVERSA.RJOS

Hoje acorre a data natalícia dO
nceso prezado conterrâneo sr , Eu
clídes Pereira, proprietário do ele

gante «Café Rio Branco»' ponto
obrigado dos mais destcccdoe ele
mento. masculinos da cidade. Gen
til e lhano no tratar, o aniversa
riante conta com vasto círculo de
de amizades.

•

A gentilílilsima Brita. Nice Fari
oa, aplaudida "virtuose" do piano,
festeja hoje sua data aniverllária,

•

O di.tinto médico conterra,neo,
sr. dr. Newton Linhares d'Avila,
receberá hoje muital felicitaçõell,
por motivo do seu natalício.

•

Fazem anoe .b.oJel
sra, Licínio Gouveia;
srita. Cremilda Dutra;
sra, dr. César Avila, Luiz Crespo,
dr. Danilo Carneiro Ribeiro, Emí·
lio Meneze&l, dr. Oscar Schrnídt e

Afonso Dioa Pereira;
[ovens : Luiz Fernando Machado
e Tiago Grumiché.

*

Habllftações:
Estão.se habilitando para casar

o ar, José Ferreira da Silva com a

srita. Bilmar Speck, e o sr'. Bento
José Santana com a srita. Marina
de Carvalho.

•

Nascimentos:
Acha-se enriquecido o lar do sr ,

Heitor Melo e suo exma, espôsa
com o nascimento de mais um

menino, que na pia bastimal re
ceberá o nome de Aurélio.

TlaJantel1
Passageiros embarcado li pelo avião

da Cruzeiro do Su 1 :

Para São Paulo: Carlol Porto,
Fernanda da Silva Martins Foca
cio, Luiz Gonzaga Polli, Adélin
Vaesmann e Patricio Santana Bor
ba.
Para Rio de Jo.neiro: August.)

Reichow. Ivo Serrão Vieira, Dr;
Cesar Seara. Zilma Fernandes Sea
ra, Cesar Seara Junior, Placidina
Bernardell, Maria Antonieta Freys
leben Moritz, Antônio Moreira da
Rocha e Mário Nogueira.

DESEMBARCADOS:
Procedente de Curitiba: Horacio

de Azevedo Ribeiro, Procedente de
São Paulo: Hercilio Labell, .Albert
Hofmann, Roif Belcke e Ondina
Simone Gheur.
Procedente de Rio de Janeiro;

Dr,Affonso Guilhermino Wanderley
Júnior, e Jacy Pereira de Camp08.

Alcí Siiveira e Ada Pinho
Silveira

participam aos parentes e

amigoll o nascimento de lua
filhinha

LÍDIA-MARIA.

Iocorrido na Maternidade, no

dia 18 do corrente.

Florianópolis, a0/1,1945.
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argo Caballero
•

París, 23 (SFI) - Está sen

do esperada na França a pró
xima chegada do antigo presi
dente do Conselho espa,nhol,
sr. Largo Cabal1eto. Noticia-se,
que Caballero se encontra
'1.tllalmente num sanatório,
nas r)l'oximidades de Moscou,
para onde foi enviado, após a

libena,ção. pelas autoridcLdes
soviéticas, afim-de restabelecer
sua saúde niuito precária devi
do a ter sido internado na Ale
manha.

Vende-se
um Bar sito na rua Laura C.

Meira 13. Tratar na mesma,
5v-2

""'-l"'\,..-... -h-..._.. ..,..........,..�'.....

23 locomotivas
Haia, 24 (SHI) Infor-

mam de Eindhoven que duran
te a semana passada foram re

cuperadas vinte-e-três das lo
comotivas que os nazistas ha
viam levado da Holanda para
a Alemanha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o EHAUO Quarla··felra. 25 d$ julho de t945

Indicador lédico'Das",g,����O�x�,��,� pcrrhi tia uma rvista perfeita
Br itân ico sô1bre as redondezas. A estrada, ou a smaExclusivo p�,1'a esta folha. melhor dilo o caminho scrpentca-

Londres - Pr css Information va xe l va acima, podendo-se obser-
Ser-vice - No dia da vitória, est�val var ludo a uma distância de 5 a ti Aliviada em Pcucos Minutos

I eu .em Londres. Partilha.n�o do en: milh_as. Chegou a noite. Naquelas Em poucos minutos a nova receita -

40 tusrasmo dos meus patrícios, tornei rcgrocs runguern fica nas aldeias Mendaco - começa a circular no sangue,

·1
.

I t
aliviando os acessos e os ataques da asma

um "drink" para celebrar a data para pernoitar - não la rasí an e ou bronquite, Em pouco tempo é possível
feliz. :\las no meio daquela halbúr- segurança. Penetr-a-se Ulll pouco na dormir bem, respirando Iivre e Iacilmente,

dia toda, entusiasmo, cantos e gr i- selva, cuja proteção é mais segura. Mendaco alivia-o, mesmo quo o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus

tos, meu pcnsumcnto ia para longe, Os homens se deitam cru circulo que ohstrúe as "ias respiratorias, minando
para a rcgiâo das selvas da Birrnâ- com os pés para o centro, a arma a sua energia, arruinando sua saúde, la-

n ia, onde meus companheiros do au lomál ira ao lado. Nâo se fala. A zendo-o sentir-se prematuramente velho.
•.

J
•

'1"
Mandaco tem tido tanto êxito qu� se ore-

Municipal _ Bo.pltA' 14" exército britúnico utavaru, on- regrh, nas selvas, e o SI cncio. rece com a garantia de dar no paciente
de eu também lutei e para onde Foi assim que passamos a noite respiração livre e Iacil rapidamente e com

voltarei ainda a lutar ao lado de- sem que ])rCSSl'JJ tíSSCl1l0S 311]([a (,
jtleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos li ias, Peca Mendaco, hoje mesmo, em

leso E minha mcmór!a se ativou. inimigo. Na manhã seguinte os pri- qualquer farmácia. A nossa garantia é a
l.'�

Hetruccdcudo no tempo, rememo- melr-os tiros ecoraram pelas mon- sua maior proteção.

rei as uvcuturus que esta guerra

I
lanhas. Os nipônicos aproximavam. �e n...aa 1fto Aac"ab."mcao.mtrouxe. Infiltrando-se pelas casas da al- .AI U '"

COIlll'<;OU na Etiópia, combatendo dr iu, que ficava a pouca distância, Agora tambem a Cf $ 10,00
con

í

ra i í aliuuos e alemães; de lá tentaram cercar-uos. De repente
no s levarum ao Iraque, à Síria, ao um gl'ito estridente cortou os ares. O

-

deserto ocidental, onde vivemos os Lá surgiram eles de baionetas ca- rganlze a sua
d ias angustiosos de 'I'obruque. O ladas. QueriaJ�l expulsar-nos das biblioteca!
Oriente Prox imo, o Or-iente Módio nossas posiçoes a arma branca. () D. A. S. P. eslú rt-nu-trndo. :'Is
ficaram para lrús, e fomos parar no t Seus gr itos enchiam o espaço, agu- b ib l iol e cas e �'IS pessuas i n l rvcssu
Oriente Longínquo - lia Birmã- dos, altos, penetrantes. (bs no estudo' da hiiJli�JI('('l)nolllia,
n ia. CHI ano antes tivera com meus Foi aí que os primeiros amarelos. um.i puhl icaçâ« da n.ni o r opor+uni
companheiros de luta o primeiro Amarelos? Eram altos, altos como ria.lr-, () "r��qllcllln (1<, ()rganiz�lç�i{)
contacto com os soldados [aporie- nós. Pertenciam à guarda imperi rel. da Bihl iul cca do D. ;\. S. P.", de
ses. Encontro surpreendente, des- Seus rostos eram brancos, muito Lidin Sambaqui. A referida puhli
concerlante, mas vitorioso para mais brancos do que os nossos. Chc- raç;io tiescl'l'ye delalh�i(lalllenl(' a

nós e
..

do qual os próprios ni'Pôni-lgarHm lüo perto que pudemos lançar csl ruturu c os serviços dessa hi hl io ,

cus hao d(' se lembrar. as nossas granadas de mão. Truvou- teca, considerada �i! pioneira das bi-

I
Mu il.as cousas surpreendem os se então uma luta sangrenta. l.'ma bli'J[coc:1' modernas d(, Bra.,il. O

combatentes nessas regiões distan- companhia inteira, trezentos ho- ca túlogn-tliciouúrio, o registro e

tes: a paizngem, o clima, o animal rnens, estava atacando o nosso gru- cnnhó!e de livros r prl'i,'ldi('IJs, a

mais resistente do mundo - a mu- 1)0, que era de reconhechucnto. !.lITUIl!açÜO nas esl a n lrs, a caiai I.!.!:\
Ia - e pOI' fim os próprios [apene- Nao nos cabia oferecer combate. çár., os serviços ele pcrnuua, de �'1l1-

ses. Em primeiro lugar gostaria de Assim, iniciamos nossa retirada. prúsl imo e l'efcrênci:1 l-te. sâo ai 1'('

prestar ]Joinellagem àquele animal com a perda de um só homem. lacion:!do, rUll! hrevlelatl" l' é'laJ'('z,l,
surpreendente, a mula. O que ha- Quntro dins mC!is tarde tomamos segui:Hlo-se UIll!.l ólill1:l lisla hihlio
\'ia que elas não carregassem? Me- a aldeia e expulsamos os hbponeses grúl'icH sôbre bibliot(-c0l1ol11ia. Tr:1-
tralhadoras, lllorleiros, aparelhos daquela área. Encontramos vinte tando-se de uma ali\'idmil' que eslú
de rádio, caixas de munições, le- soldados mortos e Ulll oficial, to- na ordcm do dia, como o lllol'imen
VHl'am I udo isto, pacientemente nos dos numa só sepultura. A pOl'cen- to l'l'n()\'�lll(Jr das. nossas bibl iol eras,
,eus dorsos, atravessavam rios a trugem total das perel:Js, em relação é dc crer qne a segm�da edição do
nado, passavam com a segurança às nossas, era de ·10 para 1. "EsqlJer'la da organizaçüo da Bi
(Ie sonàmbu!os rente aos mais ter- Daí cm diante vimos llluitos ja- bliolccH do D. A. S. P.". excelenle.
riveis precipícios, marchando na- ponescs. Xelll todos são tão altos l' C"JI.[ribl1i('üo ao estudo das técllic�,s
quele passo seguro, sem cançar, fortes, nem todos combatem com biIJlioll'c;;ri20s, mio larde a ('sgotal'-
sem hesitar, a nüo ser que embir- furor igual, Illas essa guerra nas SP. (lil:\I(juer pedido dl-I'e ser fejto,
;'asselll de vez em quant!o - e nes- selvas é muito mais terrivel por pessoalmenle ou pelo l'oITeio, ao

te caso nada havia a fazer se não I causa das condições nas quais se S('I'I'iço de !)ocullll'ntação do
esperar... desenrola do que por causa do ini- D. A. S. P., 7° andar do Edifício do
Foi em Assam, há exatamente um' migo. Celebrando o dia "V-E" elll :'IIhisl"rio da Fazenda.

ano, que ti vemm; IJOSSO primeiro Londres, não pude pois deixar de
encontro com o inimigo. Dez divi-I saudar os meus valentes C'ompr.
sões nipônicas se llproxinuvhll1.' nhl'iros disUmtes nas selvas da
Cada divisão conta com o efeliv81 Birmânia. Um dia irei de novo ter
de 17 mil homens. Quer dizer que I COlll êles e depois festejaremos a

entravam elll Assam com 170 mil vitória final.
homens. Cruzaram os rios Irra,ya- !!""'------....-------oo:

ly, subiram o Ti(hlim, tomaram a

:)raça forte de 'Vhile, passaram por
hnpl1al e chegaram pur fim a cer

'<l!' Kohinw. O que tencionavam 'I';'a cortar ai linha férrea Assalll-
�l1rmn. IFoi entüo, nas montanhas de Na-
ga, que o choque se deu. A região Ide Nagn é UIll planallo a fi mil pés;
de altura, no mais denso dai selva. I() inferno n<lo poderia ser pior. Pa
ra vencer sete milhas levamos se

te horas, tivelllos que clescer para
um yale dois mil pés para baixo,
panl elll seguida galgar os escar

pes da m,)Jllanh�1. ::I mil pés acima.
Chegamos a uma aldeia. Os habi-

1.698.
tantes estavam assustados - mas

não havia japoneses nos arredores.

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

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela "aculdade Nac. de lle<J.1clna da UniT�r.ldad. do BraJIIJ.)

a-Interno do �lQO d. Cl.lin1ca Méd1ca ao Professor <>-Taldo OllTe1ra, m6ll1co

Departamento d. 8al1d.
ULIlUC.Il AlIIDICA - lIo1é8Uu late..... de adultoao e crta..çu. CONBULTORIO

• 1IUl81D•.NUIA: R.. ll'el111e 8chm1dt Ia. 18 - Tel_ 812. CONSULTAS -- nu 11 .. 13

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
o.. S.rTiço. de Clínica Infantil. da Assistência

de Caridade
CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CON8UVl'óRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edifício 8. Fl'ancl.8co). 10••
Con.ulta. dao 2 às 6 horus

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Méd·lco - chefe do Serviço de Slfll!s do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇOES URO-GENlTAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VlOLETA�

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NaJI'iz - Garganta.
Diplema de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTÓRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas.
RESInENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD BROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
(BIRAMA (HAMONTA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica J'Iédica em Geral

Jt)oe%las €lo coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rÜ!5 e dema.is órgãos internos, de adultos e c-riamÇ8.s

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

RE�IDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

ORB SETTE GUSMÃO
CHEl''E BOi'! SERVIÇOS DE TTsIOLomA DO CENTRO DE SAÚDE E 00

HOSPITAL "N\<;Rll:U RAMOS".
Ol,lrso de aperfelçoam.ento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S1\o Paulo - Ex-este
l'iário do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico Interno do

Safiatório de Santos, em Campos do Jordão.
eLlNISA GERAI. - DIAGNóSTICO PRF,f'OCE lI; TRATAMENTO IilSPJiilCIAUZADO

DAS DOENÇAS DO_ APAR1!:LHO RESPIRATóRIO.
OPERACAO 11E JACOBOEUS

CONSULTAS: Blàriamente, das 3 às (; hOl':is. CONSULTóRIO: Rua Vitor Melr�les 18
R:ESIDl!JNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'reI. 742.

'

DR. MADEIRA NEV'ES
Médico especi&lista em DOENÇAS DOS OLHOS

cureo .se A.];)&rfelcoamenT.o e Longa Pr6t1ca no Rio de Jane1re
'!lO"'RUIJTAlt - Pela m..bA: CJal1amemte da 1O.30à.12 h•• à tarde e",cepto c OI

14...._••"14 ás 16 boru - CON8FLTOBIO: g.. .JoAo PlJate .. T. _lIraClo -

._ 1."1 - ae.t4t!.C1II: Bu PrulCeJllt. eoaUUo. ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLll:STIAS D.lil SENHORAS - FARTO!'

Formado pela Faculdade de Meàic1.nu da Universidade de São Paulo, ondf> fo�

A.s9Ibteç'te· por vários anos do Serviço CrÚ!l'gico do Prof. Al1pio Correia Neto.
G,lirwrgla do estôm.ag9 e vlaa bUlares, Lnt€'stinos �elgado e grosqo, t.lrólde, rins

próstata, be.j,ga. tlteqoo, ovários e trompas. Varicoce:le, hidrooole, varizes e hérnla
CONS1l1,TAS:

daa 2.. fi horas, à Rua FeHpe Schm dt, 21 (altos da Casa Paralso). Tel.
RtEsmilNCIA: RUiII Este"·ea Jdnlor, 179; Tel. M7M

DR. ARAUJO
Asststente do Prof. Sanson, do Rio de Jaaelro

ESPECIALISTA
Doenças e operaçOes clns OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Crurgla moderna dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO Oábio e céu

da bôea fendidos de nascença)
llaOtago8tl()p!a, traquêoscopia, bron.coscopia l>ara retiroda de corpos escranhos, fiV

4il9NSWLTAS: daa 10 à. 12 e das 1:) àA 18 horruo

Rua Nunes Ma(hado n. 20 - Fone 1447

DR. A Sr:\NTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

URivlKsidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na·
ci.nal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

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

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

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

Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. -- Via. Urinapia. -- Doen

lal do. inte.tinol, rito e anue
-- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fbioterapia -- Infra-vermelho I

C01\lult: Vitor Meirel.. , 28.
Atende diariamente à.. 11.30 h•.• ,

li tarde, dai 16 h•. em diante
R.lid, Vidal Ramo., 66.

Fone 1087.

DR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGÃO

Vir1IrIrIa • ono�a. OHm. lO 0Inr!rIa
.to wrlil[. I'artool o 4l_t'IIII •• ....a.or....
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
!:'faInénttl du 11 .. 17 ho.rllM. RUJ1J!UI
�i A A f1'lr.li.'f"I!!.'lff.... ..\ iW"'tm. ... l"aIa1o) 9"G;

NOVO HOTEL
dede Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S, José
(Viagens diretas ou Via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestiQs

contagiosas

' .....�•••••••5••••••••••q•••••�•••••S••••••••••••••

Procura se uma casa

de comércio para ins

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

êste jornal.

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção cHnica do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chãcara com

esplêndida vista para o mar.

Excclent,e local para cura de repouso. Agua fria e quente

Al'AltEI.HAIUENTO COMPLETO E lUODEH,NiSSIMO PARA TRATAMEN'l'O

MÉDICO, CIRúRGiCO E GtNE<JOLÓGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

Prefira uma parte de se...

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital .de Carlda·

I de". e estará contribuindo para
i que êle tome mal8 um pouco
I de leite, tenha melhores medi
I camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanldad4!

do Hospital de -Caridade).

Laboratórios para o� exames de elucldaçáo de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,00

_

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00
QuartJs com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa 00 Saúde Cr$ 400,00.

MACHADO &: CIA.
Agência. e Repre.entaçõe. em Geral

Matriz: Florian6poU.
Rua João Pinto, n. S
Caixa Pc.tal, 37
Filial': Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (EdU.
Pr6prio). -Telegramal: ·PRIMUS·
Agente. DO. principai. municipio.

do Estado

o DOENTE PóDE TER I\lfilDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

•••••a•••••••••••••••••

-

.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções. "DISTINTA" e R1VET. Possue um gran
de sortImento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl'in8 e aviamentos
para alfai':1tes. que recebe diretamente das

Snra. Comerciantes. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes .

melhore. fábrica.. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos
visita antes de efetuo rem suas compras. MATRIZ em

..----------..-------------------------------------------------------------------------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Como a senhora Himmler recebeu Ia notícia da morte de' seu espôso
Roma, Via aérea (Por Ann Interrogada se Hírnmler es-Istringer, da U. P.) - A senho- não terminará ainda - disse perava substituir a Hitler no

ra Margareth Himmler final- a senhora Himmler. A guerra poder disse:
'

mente foi notificada de que continuará. Os Estados Unidos - "Não porém Goering es-

seu esposo, Heinrich Himmler, e a Inglaterra nunca poderão perava substituir o Fuehrer". I
se suicidou. Fui eu que lhe dei colaborar com os russos ... E I - "A senhora visitou algu
essa notícia no campo de con- a guerra continuará".

I
ma vez o campo de concentra-

centração situado nas proxi- Frau Himmler falava num

I ção
de Dachau?"

midades desta capital. Impas- tom frio e quase malicioso. - "Não - respondeu. Nun-
sivel e fria, nazista até à me- - "Sabia a senhora que oca".

dula, Margareth ouviu a nova I seu espôso era o criminoso de I
- "A senhora acredita que

sem demonstrar qualquer emo- guerra número um?" lOS nazistas são os responsáveis
ção. Foi no fim da entrevista - "Claro que sabia - res- pela guerra?"
que disse ter visto seu espôso pondeu. Na Alemanha não se I - "Não. Hitler procurou pôr
pela última vez em Muních, em pergunta tal coisa às esposas".' fim à guerra depois do conflito

novembro do ano passado. - "Sentiu a senhora orgu-; polonês, mas a Inglaterra não
- "Sabe o que se passou lho quando seu espôso senten- o deixou".

com o seu esposo? ciou á morte milhões de pes-] Frau Himmler disse que não

l
- "Não - respondeu. Foi soas?" I tinha notícias do espôso desde

aprisionado?" - "Talvez sim, talvez não. o dia da Páscoa, quando êle lhe
- ,"Sim, foi aprisionado - Tudo depende". : telefonou de Berlim.

respondi. - Suicidou-se in

gerindo cianureto de potás
sio. Está sepultado em uma

fossa, num local não deter
minado".
A senhora ! Himmler enco

lheu os ombros. Olhava-me fi
xamen te e não havia lágrimas
em seus olhos. Não houve tam
bém nenhuma mudanca de ex

pressão em seu rosto marcado
por uma cicatriz que vai da
orelha esquerda ao lábio supe
rior.
Frau Himmler foi captura

da no Tirol austriaco e levada

para o campo de concentração
pelo 5° exército norte-ameri
cano. Não tem encantos pes
soais e o seu penteado é feito
em forma de coque. Disse ter- - ,

tE

se casado com Himmler no dia
3 de julho de 1928, quando êste
já era um nazista veterano.
Ela admitiu que também o era.

Declarou ainda que ela e seu

espôso viveram em Munich até
o ano passado e que depois se

transferiram para B e r I i m.

Quando viu Hímmler pela úl
tima vez êste demonstrava es

tar de bom humor. Disse acre

ditar que nessa época Hírnmler
sabia que' a Alemanha perde
ria a guerra.
- "No entanto, a guerra

I
Berlim, 24 (U. P.) - Foi de

cretado o confisco das proprie
dades nazistas. O Conselho da
cidade deu à publicidade êsse
seu decreto pela rádio emísso-

Ira de Berlim. As disposições
"atingem tôdas aquelas pes

, soas que tomaram parte ativa
'---------------------

------

na propagação do nazismo e

I
---------IIIijIIII---------..-- cometeram atos públicos ou

fS���:!Od� os�OdYa.� I�::�p? ;O! ��:��:��?��Vl�i:�::�
cia do decreto reside no fato de

I
modernos, inclusive Sandolios paro praia ao alcance
das SENHO�AS e SENHORITAS, por verdadeiros

que litefalmente tôdas as pro
priedades de importância em

PREÇOS SEM RIVAlS! Berlim foram compradas ou

Não comprem seus cn]çados sem visitar a I roubadas pelos nazistas e que

«Temeucerla Berreiros» I
todos tiveram empresas comer-

, U U UI ,# ciais e industriais durante o

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 regime hitlerista, obtiveram

.........................-....-------_..1IIIiii vantagens e ajudaram o Parti
do Nazista. A rádio emissora
de Berlim acrescentou: "O de
creto é possível que passe os

limites de Berlim; porém por
hora sómente será aplicado aos

habitantes da capital alemã".

DE EFEITO SEGURO
t: INO�E NSIVO AS

CRIANÇAS f

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos Glavam
Rua João Pinto. 6
Caixa Postal. 42

Florianópolis

PRÊMIO M'" IOR

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Muitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

-

CR s 6,250,00

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

Laboratório Clínico

As propriedades
.

nazistas

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

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

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro. Exame para verificação de I

doenças da pele, hoca e cahelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

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

- ,

FILHA I MAE I AVO I
Todas deven'l usar a

Wfl'(imjlmil:M�
(OU REGULADOR VIEIRA;

A MULHER EVITARA DORES

Aliyia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa

ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-�EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se

em toda parte.

I

I

,.--
----_ ..

o sabão

•

IdiGlma. por.
tuguê., eapa·
nhol, francêa,
inglê., et9'

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, FJsica, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
Deaenho, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade'; Rádio, Máquina.; Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionário.. etc. etc.
�.._.....,.�._.......-.......r_.....__......."-

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. da. crianças

Laboratúrio de Análi.e.
clínica.,

Con.ultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Coa0 Pu
rai.o], da. 1030 á. 12 e da.

15 à. 18 h•.
Re.idência: ru,a Vi.c. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manuaIl

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

_i\._DVOG 1-\DOS
I Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Fel ipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis,

•

R. H. BOSCO LTDA.
ITAJAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Repre.entaçõe.

Consignações •• Conta Própria
Rua Pedro Ferreira, 5

2· Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

SEGUROS DE:
Transporte. Maritimos; FerrO.
·viários, Rodoviários, Aéreo.,
Coscoe, Fôgo, Acidentes do
Trabalho, Acidente. Peliloai.,
Re.pon.abilidade Civil e \Tida.

Endere co Telegráfico « BO S C O»
.........................................--.....

lIIU· ............ = • ...., ........ =ww ••• ==w...:.c"\oa .... IIIIW=. bII _.-=

COMPANIllA "ALIANÇA DA BAIA"
Fudada em 1878 - Séde: B A I A
INCEN,DIOS E 'l'RANSPOBTES

Cifras do Balanço de 1944:
.

CAPITAL E RESERVAS Cr.

Responaabilidadea Cr$
Receta «

Ativo «

80.900.606,30
5.978.401 ;755,97

67.053.245.30
142.1766p3,80

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98,687.816,30
76.736,401306,20

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

...:-.......á'!'..
- ._-..-_-..- ..._-_._'_._._ wJl'.......'_•••_.IIJ."f.-._._'J_.....?rr_._

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

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CI i\ , \VETZEL INDUSTRIAL-JOINV IL1.E (Mtac.,

CON�}�HVA E DESINI·'ECTA A SUA ROUPA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Suiça
HAIA, 25 (S. H. L) .. O MINISTÉRIO DE GUERRA DA SUIÇA ANUNCIA QUE FACILITARÁ
AO GOVÊRNO HOLANDÊS BARRACAS PARA ABRIGAR OS OPERÁRIOS HOLANDESES

'QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DAS TERRAS INUNDADAS DA ILHA
DE WALCHEREN.

..

vai fornecer barracas

- Guaiaquil, 25 CC. P.) - O
lr c inador da equipe argentina etc
basket-hall , sr. Busso, fez a seguin
te declaração: "Foi uma linda parti
da a realizada pelas seleções argen
tina e brasileira de baskct-ball,

ô

n

tem ii noite. Os 'brasileiros ganha
ram muito bem".

O treinador brnsi le i ro, sr. Octnci
lio Braga, disse: "Estou muito emo
cionado. Ganhamos porque me lho
ruuox mui to n� s*e�lIndo tempo".

�:�:t�:ro�ta de I ��!���s:et::�as ac

Paris, 25 (S. F, L) - FOJ irrôjo dos membros do "movi
concluído um acôrdo para a nento de resistência, dispõe-Sr
permuta de repatriados entre agora de grande quantidade de
as zonas russa e americana de .obre, estanho, bronze e ní
ocupação. Este acôrdo foi rea- juel, que os alemães preten
lizado em Leipzig pelas autori- liam embarcar da Holanda
dades soviéticas e norte-ame- depois de terem-se apropriadc
ricanas. Seis centros para c ie grandes estoques daquela<
transito em Torgau, Littmar, mercadorias, em setembro do
Dessau, Sandau, Flaun e Rief- mo passado, na fundição de
fen foram instalados próximo Jemka, nas proximidades dE
à linha de demarcação e apa- utrecht. Os patriotas aborda
l'elhados para receberem trê� mm o navio, que continhCl
para quatro mil repatriados lquela preciosa carga, descar
diàl'iamente. De início, 60.00G 'egaram-na para escondê-h)
prisioneiros de guerra norte- :!.té o momento da libertação.
americanos serão encaminha
dos para oéste; a seguir, mui
tos soviéticos serão transpor
tados para a zona de ocupação
russa. Finalmente, cêrca de
500.000 ha;bitantes das regiões
ocidentais da Europa atual
mente em zona soviética atra
vessarão os centros de trânsi
to para regresso aos seus paí
ses. A prioridade para o repa
triamento é dada: - 1° aos

prisioneiros políticos; 2° aos

prisioneiros de guerra; e 3° aos

outros deportados.

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

(]) lE� Iléill<iii ((]) I ��,�!�2�al O �!i� de�!�"��SA ��!!Od� �"�����'���;��'��o��:�
imprensa ali .ado na Alemanha bispos foi PI esiclida pelo Car- com o Fluminense pelo espaço de

informa que na reunião dos .lial Faull.a.Ler, Arcebispo de �_Illescs. O mcdio platino receberá

Bispos havaros, realizada em \luniquc, dela participando o
_,) mil cruzcu-os.

Grandes obras do Gove" rilO 'rance"s Eichstadt, no dia 28 de junho Arcebispo de Bamberg e os - O �ão Cristovâo deli entrada
ú1 timo, foi redigida uma carta Bispos de Wuerzburgo, Re- na Federaçâo de UIll oficio inrlican-

t i r
'

t t aenst 'O ., E' 1 do o campo do Botal'ogo para o seu

PARÍS '>5 (S FI) O Cons 11 d Mi 11'St 'os decidiu pas ,(Jl'<ll, (lZe11ClO, en Te outras ':> ,1111 "';'J, _'ülgsourgo, "le rs-
l' oao com o Vasco. A comun icnçâo

. .'.

,� _. '.'
--

_ .

e 10
.

os .L 11 I. coisas, o seauinte : taat, Passau e Speyer. �

t 'd d Iít d 1 t 1\1 t
u .r será «ncami-rhuda no Conselho Ar-ms ituir uma :e1 _a eira po 1 ica e a ojamen o. . ui os pr_a-I "E nosso mais ardente desejo &a"""'· w •••• __.r.......... bilral ele -acôrdo com o artigo 31 do

blem�.s de h�bJtaç�o urbana e rur�l est�ndo por ,resolver, nao (11:P Deus nos dê urna paz ver- Recebeu o-ntem
-

rcgul.nucnl o.
podei �a ser .ISSO teíto pelas empresas privadas. Somente o Es- dadeira e lon aa que esta horri-
tado e considerado como podendo estabelecer os planos de um 1''''1 ',"'''-'I'I'a 11"'a-" c ,,]'a ' . d

•

I" t' -

destí 1 1 11
.

I c- ,�,,' c v se COlOeL a OS Jorna IS asorgao estlllad? a v.e ar pe a me aora do matenal d� cOI_:stru-1 por uma paz fl'agil;'. De ois de
çao, e conseguir baixar o preço do custo pela autonzaçao de

�e r.>I·c"I·" ;,,, ]);:I'N ",.. p�. '._ RIo, 24 (A. N.) O sr.

novos materiais para a fabricação de imóveis e, sobretudo, por ']"[O,[·():.: s· 'l'O:""7Sj"'ad"'OColllÇ(J�S leI' Christian Pineau, ministro do
.

t
-

de. sé N
. _

ínaid 'E b ",l. ( ;o l1J c ,s naClona -

b tecí t
'

cons ruçoes em gran e sene. as regioes atíngf as e o stado socialistas e deuoi d ' f _

a as ecimen o do Governo Pro-
_.

t
. . .

ti d dT
_

d
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"C S 1 ÁS e se 1 e e visórío da República Francesa,q�emA]a _on:_ou da InlclaOfI:� Na e. 1 lcalçao e lmf?VeIS PlrovIso- rir ft resistência oferecida por
r:os. cr.laça_o e um 1;1.0 aciona tem por Im.a e abora-

numerosos membros da I zre la
receberá hoje, na séde da Em

ç�o.e aplicação desta política ultrapassando de muito as ini-
a carta pastoral diz: "POl�m{�i� baixada Francesa os redatores

cíatívas pnvadas. . da imprensa brasileira e cor
tas vezes os BIS}JOS apelaram respondentes estrangeiros. A
para HItler, pessoalmente, pa- entrevista se realizará às 18,30ra evitar as p=rseguíções r-It- horas, após o regresso do titu
�iosas, mas tudo foi em vão. A lar francês da sua visita ao
Alemanha deve se tornar no ..

presidente Vargas.vamente- 1111l11a nação verda-

Florianópolis 25 �e Julho de 1945

- o Andaraí comunicou à Fede
rnção que suspendeu por 90 dias o

sr-u atleta "não runador " Alex Si
mão" eliminou o umudor Guult er
Portela, por não terem compareci
do para () jogo com o Vasco da Ga
ma,

o Dr. Arnoldo S. Cúneo es

ta rã ausente durante o mês de

julho.
----------------------

Concurrência pública
Encerreu-se ontem o prazo paro

.preaentação de propostas em con

currencia pública para o forneci
mento de material administrativo
à Alfandega desta capital e ao

P8ato Fiscal de Sambaqui
� .... 'wIf""w'-"'- ,.. ._ ..........�

Garantindo o sucesso da I - Guaiaqui l , 25 (U. P.) - São
XVIa. Exposição Avícola, foi ,lS seguintes os "cscorers " do XI[
constituida a Comissão de I Campenn ato Sul-Amer-icano de B.1S

E
. -

d f

r
kct-ball: Truuuai - Lombnrrlo 3P

XPOSIÇ�O, e que azem par pontos; Al'geiltin:l __ ?\Ifll'ehess'ino,
..-_- ---".---.-.......--.---- ..- .....----.,.-., te os aVIcultores Roberto Curt 21\ ))Ontfls; e Calvo, 2í j)ontc,s; eo-

'II,. rtur "zevedo Shcmidt Juvenal Fanas e A1ex IOl1lhia - '\Iul1cl'a, 2,1 pontos; Eql!�-
� 11 F ü1graff. A escô1ha foi bas dor-ArroY:lhle, 24 pontos e -:Vlunoz,
A h t t f 1·

. . Hl ))o;llos; Chile - Mahanna, 19
c a-se entre nós, o sr. Artur an e e lZ, POIS, recaI.u e� ponlos; Eqlladur _ SandiJ'ora, 17'zevedc, esforçado superintendente elementos que ha mUlto mI pontos; Chile' - Fip:uel'oa, 15 'lIl!l-lo importante organização Alicn<o l't S

.

d d C
.

l B '1 I
:la Bahia Capitalização S.A, para

I am na OGle a e atarI o,'; r,ISI - �ll�l:i.(l, 1 [ 1llllltoS.
os Estados de S::mta Catarina e

nense de Avicultura, à qual •

:J 'N H I L P ve�m m 'r sta d
-, O c·ncontro Va,c() X S. Cri';tn-'

.arana. o ate a orta onde e p e n o sempre o! vúo I('!'ú lugar no campo do Bolafo
3e encontra hospedado S.S. telT' melhor de seus esforços. Em, go.;ido muito visitado._____ uma das suas últimas reu.,

•• *

niões a Diretoria da Socie (j CI)I'�l'lllO '['('('nico dl' Hemo da

dade 'Catarinense de Avicu/-.
C. B. D., reunido ontem. COIl1 a pre-

. I
<l'nç-a d'ls delegados :lrgl'ntlll[)s e

tura escolheu a ComlsEão de 111'IIg11:lios ('fdlIOU IJ s�lI'll'io das b�-Julgamento dos srs. Dr. Moa Ils,,� par:! [) SU!<llllerJC:inO :' n:alt
cvr Lebre Sampaio, compe zar-\p dOllling(' na Llgo:1 l�ot1rigl)

� _, de l<r�lt:s.tente agronomo Joao Ota (), . . . .

. : l'.'sllltado fOI o seguInte l'rI-
VIO da Costa AVIla e Tenen· l11eirfl ]JrO\'a - "Ouatl'O SPI11 na-
te Getúlio Lelis Pontes. Es tn;ll" - Bnlisa 2 l3rasil - BallJ 4
tamos certos de que tais co 11'ruguai - Ralisa (j Argcntin:l. S('

missões não medirão esfor- I glllldn)}I'().n�.- "Dois selll. p:ltri'ío"
. ,-

Rallsa]. Ll'ugllW - Balls:I -I Ar-
�os no ,sent1Cl.o de assegurar t gentin:1 -, �al.is:l (j Brasil. Tel'ce;":I

iII'
q

· tnexcedIVe1 brIlho aa certame. I ill'OI'a
-, �klft - B:�lisa 2 Argenti-

11tH DIDas e c. P. np -- �nllsa. -1 Brasll' - Balisa (j
ll'uguitl. Qllll1:a prol'a - "Ou:ltro

produtos industriais Chamado urgen te C()llk1il����Ü(�" l�ll�I\\II\S:� li:�'G�:�tin(:
Nova Y0l'k, 25 (U. P.) -- O Porto AlegTe 24 (A N) _, B�·.il:�!! Sextfl. p!'�I'a . "l)(Jublr.-

�' l' 1 b' '1'
, ..

I
sktff _ .. Ball';:.! .2 l'I'UgU:ll - Btl],-�onsu gera laSI eIro, sr.. '\iVal- Foi recebida com pezar a notí- S'"

, AI', ..nntl·'l� _ F',· I'··. ,. B' '1
j -, h'f'

." 't :\ ",. -.. ,,) Isa ,) [fI�1 .

, er �a.rmen o, 111 ?rI?ou 9�E cia de que o Gal. Clark, por S('j imi!, prova - "Out-riggcrs a oilG
), partIr de 26 de ]ulno pro�l- motivo de um chamado urgen- l'ell:(�:, -. B?lisa 2 _�r!.((,�lti:la .

,no, os exportadores que enVIa- te de Washington encurtará Balls.l.'1 .BI a�J]. _ Bal!sa h Cl'lIgllal.
'em ao Brasil certas máquinas . . '. ,A �.'!lI1l1nator;a pflra () ({ll:rlro eOlll

. ,.' sua VIsIta a esta CapItal. POI pat":lr, l'l1trp os conjuntos gaúchos�1.O�utos doe J:)Qrrach,a, In�us- êsse motivo apenas parte do l' p:lulHas scrú realizada na 111.1-
�naIS e qU111:11CO�,. alem de ll�S- programa das homenagens 1

nhã de quinta-fe0'a próxi�ll:� em v:_r
�rumentos cIentIflcos e profls- previstas será prestada ao glo-

tudc dos Cillll];'Coes. br;)SJlclr()� natl

3ionais deverão obter permis- " b d . "

tel ell1 c'o!1segllldo aInda dcsemhara-
_

,
. _

llOSO ca O e guerra. çar o b:TCO.
mo de Importaçao do Banco
:ia Brasil. Para o embarque de O maior comboio, NóS, .o� nA. yE. I�A

....Tlaquinária usada os vendedo-
tt d 2

o mesmlsSÍmo MórlO Nocettl, a
�'es deverão anexar o conheci- Ro er am, 5 (SHI) - D.eu (que ontem nos referimos, contou
menta com o certificado de ins- entrada neste porto o maIOr também que, chegados CIO Rio, 011

;Jfcção expedido por um téc- comboio já chegado à Holanda, no�sos rapazes delembarcaram de

'1ico reconhecido que assinale depois da libertacão. O com- moas d,:tdas, formando um espécie
.,

>
• de cordao carnavalesco.

não ser antiquada a maquiná- bOlO esta composto por seIS - Isso (esclareceu o N ctt').

hl d
.

t
oe I,

ria e que está em perfeitas con· navIOS o an eses, -seIS nor e- para que, ao pisarem num trilho

jições de trabalho. A disposi,· americanos, quatro ingleses, da linha de bonde elétrico. o cho

�>ão não tem aplicação em ar- um norueg'uês e um suéco. Em que fôsll8 distribuido equitativa-
-

. mente entre ªles r

tigos elétricos, alimentos, bebi- seu carregamento 111cluem-se ._--'--- _

:las, roupas, nem tampouco sô- cinco mil banís de arenques, CONTRIBUA

bre materiais bélicos, quando a procedentes, de Nova-York, os para a Caixa de Esmolas aos lndi·
�_ �entes de Florianópolis.

c;ompra destes fôr efetuada di- quais deverão ser distriouidos
retamente pelos 'ministérios da

I por
tôda a Holanda, espeCial-I'Guerra, Marinha ou Aeronáu- mente na província de Lim-

tica do Brasil. burgo.

leiramente cristã, leal à pua

verdadeira fé e consciente de
seus deveres como país cris
tão". A carta pastoral será li
rIa em tocias as igrejas católi
'as da Bavaria, no dia 29 do

Nota 1lvícola

AVISO

No dia 30 do corrente. o Tribuna
le Apelação julgará dois casos d,
desQ1)ite, sendo um do casal Ald
«il::.iro a .ua mulher. residente
•m Joinville, e outro do casal R,
;hard Barg e sua mulher, reside,,'
tes em Blumenau.

DESQUITES

Virão chineses
ao Brasil
Rio, 25 (A. N.) - O Conse

,ho Nacional de Minas e Meta
.urgia em sua última reuniãe
,'esolveu opinar favoràvelmen
te a consulta da firma W. li.
Müller e Cia. de Nova Iorque,
jôbre a conveniência da vinda.
ao Brasil, de técnicos chineses
a ela pertencentes, cuja expe
dência em tungstênio poderá
;er muito útil ao nosso país, no
::aso de interessarem os pro
lutores.

nITl Hej,e, 4&.·feira, às
K 17 e 19,30 horas
Marsha Hunt, Richard Carison e

Virginia Neidler em:

SUA CREADA OBRIGADA
Uma fina comédia da Metro, en

tremeado de um b�el o romanc!! de
amor.

Livre de cenlura

No programa:
Filme Jornal 32xl0 . DFB
Noticias do Dia - Jornal
Preçoll Cr$ 2,40 e 2.00

ROXY Hoje, 4a.-feira, às
19,30 hrs.

Paul Henreid e Ida Lupino em:

VIVEREMOS OUTRA VEZ
O êxtase que 011 embriagou de feli
cidade tombem OI fundiu num

meamo e eterne ideal. E ante a

tragédia que os ameaçava, desa
fiaram a morte, na defela dos
céu.. oferecendo vida pela liberdade

de seu povo.
Impr6prio até 14 anos

No programa:
Noticiaa da Semana 45x21 - DFB

Preço. Cr$ 3.60 e 2,40

DEMITIDO
Tendo em vista a decisão do

rribunal de Apelação, em acórdão
na apelação criminal n. 1436, de
�6 de junho, o Governo do Estado
demitiu Euclides Fernandes Gue
des do cargo de escrivão de paz do
distrito de Trê� Barra9, município
de Canoinhas.

AmaJLha, no Ritz e Roxy - John
NaU e Elena Ma..ey em:

��PIAO INVI3IVE;r...

Goisas de Lublin
Estocolmo, 25 (SIP) - Na

Polônia, ocupada pelos russos e

administrada pelo Comité dl'
LubEn, pode ser observado um

aumento sempre cresce,n! e de
propaganda anti-inglesa.. Ele
mentos indesejáveis e inos
ponsávpiS na maioria estran ..

geiros 8 inimigos do Govêl'no
Polon(',s, compa.ram os métodos
llitlE'l'istas com os ingleses em

relaçãu a outros povos. Reve
lam que durallte manifestações
organizadas 8. mandato das' au
toridades russas e da adminis
tração de Lublin, foram condu
zidos cartazes com os letrei-
1'os: "AhaI�() a Illf�']atQrra!' i

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

NUNCR EXISTIU IGUI=IL

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


