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DE ÀS·:'F�W.LIASr;IrAS��llÍTIMAS DO AFIJNDAMENTO DO CRUZADOR "BAHIA" VÃO DESTINAR A IMPORTÂNCIA DE

QUINZE �Mn . ctmZEIROS EM BENEFíCIO DAS MESMAS. CINCO MIL CRUZEIROS SERÃO OFERECIDOS PELA SECÇÃO FE
MININA DO COMITÉ BRITÂNICO DE SO CORRO ÀS VíTIMAS DE GUERRA E DEZ MIL PELAS ASSOCIADAS DA WOMEN'S
WAR EFFORT, SOCIEDADE MANTENEDORA DO ABRIGO DOS MARINHEIROS ALIADOS. A EMBAIXATRIZ LADY GAINER
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Para que se renda imediata e incondicionalmente!
Berlim, 26 (Especial). - O presidente Truman, pelos Estados Unidos, o sr: Chur

chill, pela Grã Bretanha, e o generalíssimo Chinng-Kei=Shek, pela China, drrigirara uma

proclamação con iunta ao Império Japonês para que se renda imediata e incondicional
mente; do contrário. as fôrças armadas e o Japão inteiro seriam completamente des
truidos, A proolamação foi assinada pelo sr. Churchill na véspera de sua partida para

Londres. onde foi para conhecer os resultados das eleições gerais. Segundo o znoznan

toso documento, não haverá modificações na cláusula da rendição incondicional. Etn

bora não se planeie escravizar o Japão como «raça» nem destrui-lo como «nação»,
mas, sim. castigar os responsáveis pelas agressões nipônicas, o território metropolitano

. iaponês ficará reduzido apenas às 4 grandes ilhas de Yeso, Nippon, Sikok e Kiu·Siu e

outras menores que lhe forem eesiriedas, O preso Truman, interpelado sôbre se Stalin
havia sido consultado à cerca da proclamação em aprêço, respondeu simplesmente:
- «A Rússia não está em guerra contra o Japão».

franco Beyrouth, 27 (S. F. L) - A
entrada, no Líbano, do hebdo-

PARIS,27 (S. l!'. I.) - (.) lUinistro, dns Finall.;as. dec_lal'ou �adário �e .lí��ua. francesaà imp'l'ensa que os boatos sôbl'e IlOSSlyel desvalol'umçao {lo I L� Mar?eIlla.ls� ,edItado no

tl'flllCO são destitllidos de fundamento. EgIto, fOI prOlbld�., .

I·

desvalorizará o

o julgamento de Pétaio
Rio, (Via aérea) - Paris assis

te a um dos. grandes julgamentos
da história. Pétain, velho mare
chal de França, herúi de Ver
dun, "responde pelo crime de
ter traido a Patria para entre
gá-Ia aos alemães, seus lnirnlgo
tradlcionuís. O mundo todo
acompanha os debates, porque
vi" neles um sentido político pa
ra os próximos futuros aconte
cimentos. Os par+idú r ios de Pé
tain - "u eterna qui ntu-co ln
na", COl1l0 lhes chamou o euér
gico acusador Xlor-nct - esta-
1'3m presentes à audiência e
t cnl arun: pcrturhá-Io, pr'ocurau
do intimidar o promotor e dar
impressão de que a opinião pú
blica francesa cstú ao lado do
chefe <lo governo de Vichv,
Péu.in explorou o patético

Jurou inocência e gritou: "Tor
nci-mc herdeiro de uma catas
Irof'c ", acrescentando que "um
-narcchal de França a ningrem
pede clemência". Recusou-se a

·'eS1)On<l('1' ao interrogatório, li
mi tnndo-se ii leitura de uma de
-laraçâo .

j\ [[']HWneia natural é encarar
com piedade os atos de um velho
le !)I) anos. .:'lIas é preciso não
-squcccr ql'�' esses atos ocasio
raram ler r-i veis conseqüências
raru a Frn nça e para o resto da
11l1l1::l n i rludc. Em conseqüência

•

da capitulação ele Pétain, a guer
ra tornou-se mais difícil e mnis
longa. Alojudos os "boches" nas

praias ela Xlancha, as ilhas l.r i
lànicus ficaram diretamente
:HIIé':lçaelas. Isso importou urna

soma de sacrifícios inculcuiàvcl,
'Ité que foi possível o desembar
qUe na Normandia em () de ju
nho elo ano passado.
A (!efest, do marechal é che

fiada pelo notável advogado
Fernand Puycn. De certo, saberá
aproveitar o passado de Pé
lu in, procurando u-ansf'orn.ú-Io
.cm n.ol i vo de Impunidade. A te
ela principal da defesa scrú a

invocação da misericórdia dos
juizes para um herói noriagcnú
rio.

','f.Il-,()S agunrrlar o desenvolvi
mente dos debates, sem nos dei
xarmos impressionar pelas fra
ses de dei to nem pelas tiradas
sentimentais. Se a idade do ve

lho Fétain inspira piedaclc, mais
misericórdia se deve ter pela
memória dos milhares ele mor

tos que a sua atitude ocasionou.
O SaI gue dos heróis anônimos,
que morr-er-am para exterminar
o naz.smo, náo eleve ser esqueci
do. A glór ia, neste instante, está
com c s que se sacrificaram pela
liberdade e nâo 00m os que pac
lun ram com os traidores do gê
nero humano. - LOBÃO.

OI •

,
PARíS, 26 (D. P.) -- O julgamento de Pétain foi suspen

so as 17 horas e 35 minutos, devendo ser reiniciado às 13 ho
ras da tarde de amanhã.

• A precisão e alta resistência
• A garantia contra acidentes
• E as qualidades antimagnéticas

constatadas cientificamente
fizeram de

um dos mais procurados
do Brasil!

relógios

Os últimos días do Quisling f;m���ii�::ssr,
Estocolmo, 27 (D. P.) -- oração de despedida. Atu�l-

Quando ,fôr submetido a jUlg�-I: me?te QU,isl�ng tem permiss.a.o Rio, 27 (A. N.) -- O. presi-menta, e quase certo que Vi- pala ler revistas e alguns 11- dente do DASP sr. Luiz Si
dkun Quisling faça apaíxona-] vros, não lhe s�ndo, .poré�, �a- mões Lopes co:r{cedeu entre
do e lonao discurso, afim de do receber jornais díàrios. vista a um matutino avordan
justificaro o seu colaboracío- Aliás, parece que o traidor no- do a iniciativa de uma organí
nismo com a Aleman�a numa rueguês não demonstra a mi- zação partidária pelos servido
tentativa de escapar a conde- nima curiosidade relativamen- res púnlícos, com objetivos po
nação à morte p:lo mach�do te aos acontecimentos corren- líticos. Declarou que a lei bra
ou por um pelo�ao de fuzIl.::- teso Com efeito, as energias de si�eira é omissa ne�se. sentido,mento. Com. efeito, os �.:oce�l- Quisling se concentram única- nao esta?elecendo llmItes. �emmentos legais facultaI�o ao; mente em esperar paciente- desautonsa qualquer atívída-
acusado duas oportuhl.dade., li

,

1 iul .amento uar _

de política dos servidores ci-
para falar = �ua própr,Ia �f'- �en�e e�� °aAr�ar que 'a

q s�� vís. �nten�e, porém, que as
resa. Na primeira podera ser o. esp

r' ditaria ela sua relaçoes existentes entre a ad
feito longo discurso, com am- atitude ora P mínístração e os servidores
pla argumentação, enquanto conviccão de ser o melhor que não deve influir na preferên-
que o outro deverá limitar-se à se poderia fazer pela Noruega. cia pessoal de cada um, asse- Carros particulares Submarinos ou
Para distrair os soldados na França !f:�:�:+:,1:�::������ ;�i!�; eip pSão ��ulo .

. «peixes-sonoros» 1
PARIS 27 (S F I) - Afim de distrair os soldados nor- e muitos outros países. Falan- R i·

atuo, ( e °D?ortrel?) do Rio 27 (A N) - Os jornais
te america�os at�all�e�te estacionados em Franca, o Ir.sti- do sôbre a neutralidade dos

S
ea �zoud-se'Tn� it

Ire oría o divulg"aram �m' telegTama pro
-

,
• ' •

"

-

'O' • f
. ,.

1 ' ervlço e ranSl o, uma reu- .-tuto de Altos Estudos cmem.atooTaflcos orgalllzou um plOb1a- unclOnanos, esc arece que a.- .

b' t· f' d d' cedente de Moscou mforman. b

l' 1 d 20 d org'anizada na base de dois sis lllao cUJo o Je IVO 01 o e lS-
-

ma para o verão,.com. exibições a serem rea �za( as. e e·. . . ,.- cutir as providências ue deve- do que um destróier brasilei-
ao' t a 20 de outubro. Cursos mistos, em lmgua mglesa e tem�s. um conSIste na dlstn-._ 'd t d '

q
t 1'1'0 havia aprisionado vários

.

bOS o
_

. . .

I _ buiçao de cargos entre as pes-
rao S�I a o a as p�ra ores a-

.. _ _

.francesa, serao franqueados a estudantes, Jornallstas, mte ec
.. , .,. beleclmento do trafego livre submannos alemaes nao for-

tuais e técnicos americanos. Terminados os cursos, os alunos 30as fll�aaas ao partido POIItl- dos carros particulares a par-
necendo detalhes. Como era

l)Üclerão seo'uir as áulas da Sorbona e de outras Universidades. CO dommante, vlsan�o, apenas 'til' do dia 10 de ag'osto 'de con- 'I: natural, a reportagem pro-
_.

b
. , ,. A,'

_ a recompensa partIdana. O. 'CUI'OU a e '" h
.

Sao 19ualmente preVIstos vallos cursos em museus e exposl
,

. formldade com os termos da I
v nguar o que aVia

- outIO oferece a todos os clda-
. t. " b' d' 1 C " em torno daquele telegTamaçoes. dãos políticos coAr ou relig'ia-o por 2IIa aIxa a pe o on�c-

N ..,.
.

.

'Ilh N' I d P t "I o mmlsteno da Mannha a

b d d It
r oportunidade de exercer um

o aClOna o e 10 eo.
t . .

'

Cabe�a-O morrou a or o 0« ape» ,. . repor agem fOI mformada de« V» �
. . I· �:�'gou�:I�C�u�r:l!e�e��s��� Também aí há que n�da até o m?mento aÚ

S. Luiz, (Via aérea) --

A'
se dIanamente _De�n,on�trando ue entre um favor e um direi-

chegaI a .que conflp;nasse �u
bordo do "Itapé" que entrou sintomas de deslqUlllbno men-I { t<cbantage» desmentisse .a notIc.la ..

Entle-
't d t ca'pital chegou tal "Cabecão" dizia repentina-Ia'" '. " ta;nt� os naVIOS brasIleIros, emno por o es a. '.. ' o

" •• t frases Fmallzando, dIsse. Embora mlssao de patrulhamento naso corpo de FranCISCO Natlvlda-. mente e sem pIOpOSI o
a leg'islacão não seJ'a explícita Rio, 26 (A. N.) -- Já estão ll'nhas de t' t d

.-

.
.

l' I 't guinte' "As" Ianspor es e aV108Sde Lua, conheCIdo pelo ape l-I SOl as, como a se
'. a sábia orientacão dada ao ser- surgindo os primeiros casos de na Europa A

' ,.

d d "C be a-o" antigo mem mas<:as devem ser orgamza-! o

"chantag'e" praticada em no- para a mellca,o e a. ç ,
.

.

-

,� ...
_

I viço civil brasileiro pelo pre- têm tido contactos sonorosbro do PartIdo Comumsta Bra- das. O seu faleCImento se de
'sidente Varg'as impõe a menta- me do ex-bispo de Maura e sem ch '

1
-

d t. .

d e a um colapso cardiaco ocor
'

t h
. .

A' egar a conc usao e rasllelro .e 8.:cu�a �
.

como uma�.,
.

.' 'm �! li�ade dos servidores do Esta- sua es ran a Igreja. sSlm, o tar-se de submarinos. A zonad�s pnnClpaIS �lguras env_ol- 1l?0. a� quatro hOlas d�dO � I do, que, servindo a nação, não secretário da igreja que o ex- onde os referidos navios nave�VIdas no ass�ssmato de
. El�a dIU�aQa. d�. ontem, �ua B r-' podem ser facciosos. Considero bispo fundou em comunicado

gam, é povoada de grandesFernandes, J�lgada t�'a.ldola �avlO atmb�� a alt��� d�a�a_' inconveniente e inadmissível à imprensa, informa que di- peixes, que enchem os setoresd�quela . pa�'tIdo. NatiVIdade la Tut�ta, Ja erp.. abuas ritima mesmo a cr�ação de um .parti- versos individuos estão anga- dos destróieres de sons semeL:ra haVIa sIdo embarcado" �o nhens�u. A P�llCI� �� ue
do dos servIdores malllfestar riando donativos em dinheiro Ihantes aos provoca'dos eladIa 1.1 do corre;nte, pela poll.cla entregou o COlp� a.po.llc �\ qt _

nas urnas livremente as suas em nome da igreja criada por presença de submersíveis.
p

do RlO de Janeuo, com destmo o fez trans�Ol�a.I ImeQ a a
preferências pelo candidato de dom Carlos Duarte, sem con-

a Be]ém, de onde era natural. n:ente ao �ecIOteno., Os comu-
qualquel' dos partidos, ora em t.ndot erern a sua aprovação. Salva

·

dFavorecido recentemente pelO lllstas locaIS ofereceram-se pa- organização para o pleito elei- Assim, o comunicado previne S mais e
decreto de anistia política, Na- ra f8;zer o e�t�rramen.to . de toraI próximo. quais as pessoas que estão en- 3 mi·' crl·an"astividade Lira encontrava-se FranCISCO NatiVIdade LIra, o carregadas devidamente cre- \I
em mau estado de sa�de, re-I que s�rá realizado ainda esta '')rOI-bt-dO denciadas. De s t a maneira, Haia, 27 (S. H. L) -- Infor-
cusando a alimentaçao qua- manha. J fica-se sabendo que o ex-dom mam de Eindhoven que o 'mo

Duarte já estendeu a sacola vimento clandestino holandês
pedindo dinheiro ao povo pa- salvou, mais de três mil crian
ra gastos de sua seita e alguns ças judias do terror nazista
sabidos aproveitaram o seu

,.
durante a ocupação germâni

nome para auferir vantagens ca, ocultando-as em casas de
pessoais, patriota.s hOlandeses.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Aparêlbos elétricos
A Instaladora de F'lorlané

polis, à rua Trajano n. 11, avl
sa a sua distinta rreguesía que

I dispõe me operários hablltta
dos para executar tnstalacões
de Luz e Fôrça em geral, {or-

I 'I necendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus
I serviços.

Possui também oficina espe
cializada, com técnicos prons

I síonais, I{ara consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento

1\
de motores e dínamos, estabi-
lizadores, ferros de engomar,

I fogareiros, aparelhos médicos

I
e outros, com exceção de apa-

I
relhos de rádio.

......................................................: �.==gm.........

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTO, 25 ... Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Medina Parm. Narbal Alves de Souza

Parm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificaçã.o de cancer,
Exame de urino, 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,
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Dr. H. G. S.

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

Ilha que não figura nos mapas
Londres, (B. N. S.)

Numa ilha coralífera ignorada
pelos mapas, imciou-se nova

fase da guerra no Extremo O
riente para a frota britânica
do Pacífico. É o que revela N.

C. Braidwood, no "Daily Tele

graph" .

"Essa nova fase - passa a

explicar Braidwood -- será um

tanto passiva para homens tão
ativos. A ilha a que me refiro
é a primeira de que pode vir a

ser uma serie de MONABS.
"Que é MONAB? Simplesmen
te uma Base Móvel Aero-Naval

(Mobile Naval Air Base). Pa
ra os fatigados aviador=s bri

tânicos, contudo, signlficará
repouso e facilidade, uma vida I

menos rude depois das bata
lhas. Os aviadores que toma

ram parte nos ataques contra

o grupo de ilhas de Sakishama,
ao largo de Formosa, já tive
ram ocasião de gozar justo
descanso na pitoresca ilha, co
berta de coqueirais. Assim, os

bravos combatente-s da aviação
poderão repousar no intervalo
de suas rudes operações, sem

que haja necessidade de via

gem mais prolongada, até a

Austrália. Não se deve esque-

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUElUCHE

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

TOMe SEMPRe

o mELHOR DOS mELHORES
.LICONSN�1114�

cer que êsse epouso é indispen
sável, para os avíadoes que ser

sernbacados dos pota-avíões.
Essa MONAB não é, própia
mente, uma ilha paradisíaca
Chouve ali duas vezes po dia e

a umidade é elevadíssima. Mas

'gOf!'lJ8P sass'i) SOL}Ol uroo

as vantagens são considerá
veis, para quem estava acostu-
mado a viver durante meses

...:. ..llImr__..IIIW!ii_�IDIII__-=

tendo como espaço apenas o

convés de um navio" .

._ e-

Seja o UDER Da
Mona

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLftUmONOR OUTRA I
Rua Saldanha Marinho 2·A

IFLORIANÓPOLISI
I

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

Tratamento Okasa.
OI(ASA é hoje uma medicação de escolha universalmente reco

nhecida pejo seu alto valôr terapêutico e ,ela sua eficácia indiscu
tível. - 01i:ASA à base de Hormônios vivos (extratos ele glândulas
sexuais) e Vitaminas selecionadas, combate vigorosamente � odos os

casos ligaclos diretamente a perturbações elas glândulas genitais e do

aparelho sexual como: Fraquesa sexual na idade avançada OH por
outro motivo, no moço, senilidaele precóce, fadiga, neurastenia e perda
de memória, etc. no homem. _. ORASA (importado diretamente ele
Londres) proporciona Virilidade - l<'ôrça - Vigor - com as drágeas
"prata" para homem. Em tôelas as bôas Drogarias e Farmácias. -

Informaçôes e pedidos ao Dist, geral Produtos "Arna", Av. Rio Branco,
109 -- Tel. 43-3378 - Rio de Janeiro.

As vítimas desta guerra
-

Londres (B. N. S.) - Refe-
I desespêro e a irresponsabilida

rindo-se ao total de baixas do � de que foram provocados, o

Império Britânico durante a � sentimento de profundo deses

guerra, agora divulgado, o que pêro, alimentado por quase seis
se eleva a cerca de um milhão anos de tremendas devastações
e meio, o "Daily Telegraph" são imponderáveis, mas nem

escreve: "Foi um tributo pesa- por isso menos graves em suas

do que pagamos, e, enquanto conseqüências para todos nós.
durar a guerra no Extremo Contamos nossos mortos e

Oriente, o sangue terá de con- sentimo-nos satisfeitos de não

I a SEDulonD II I tinuar a ser derramado. Pode- terem sido mais; mas temos

J.i
.

n, I UnN
mo-nos consolar com a lem-l de .reconhecer que a guerra
brança das ba.ixas proporcio-I não desaparecerá símplesmen-

r o rncdor organização no I nalmente mais elevadas da I te pelo fato de ser odiada, e que
(lênoro nflllta capital] I guerra passada, mas as pes- i a compensação pelos sacríf'i-

I soas afetadas não se baseiam cios das vítimas da guerra só
em estatísticas, mas nos valo- I pode estar em nossa capacida
res humanos. Além disso, não

I
de de encontrar meios práticos

se deve esquecer que. 3:s b�i-II e enficientes de dominar a sêde
xas e os danos materiais nao

I
de poder que alimenta a guer

construiram o único dêbito. O Ira".

&.A' €i

W'nOYe�S
Comprar, vender ou alugar

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Muitas boníficccôe; e médico graihi
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

NOVOS e
USADOS CréditoMútuo PredialCOMPRP. e

VENDE
•

Idimma. por
tuguê., espo.
nhol, francêl,
inglê., etc.

Proprietários - J, Moreira & Cia

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais· 4 e 18Romance, Poesia, Religião, Aviação

Matemática, F,ísica, Química, Geo

logia, Mineraloqia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,

I Desenho, Saneamento, Metalurgi�,
I Eletricidade; Rádio, Máquina.; Mo·
: tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
, r.ultura, Veterinária. Contabilidade

i Dicionários. etc, etc.

Jandeja plástica
Londres (B. N. S.) Os

I�----------------------navios da "Royal Navy" veml Isendo equipados com um novo R E P R E S E N T A N T E
tipo de bandeja plástica. Essa I ..J

cada para as travessias sob máu Importante Empraza Editora de Livros. com nova modalidade
de verrdos, precisa de um representante para esta cid.ade. Pre-

baudeja.. especialmente fabri-
'

fara.se firma ou pess ôn , bem re'acionada e qua tenha escrito-
tempo, é feita de "Melamine",

I
rio. Dá'Be exclusividade Cartas com todos es de tolhes para

:10VC produto de uma conheci- NOSSO LIVRO EDITORA. Rua Senador Dentai! 39-2'- S1205.

da firma inglesa especialista Rio de Janeiro.

ern materiaís plásticos A ban-

deja ele que se trata não só- _E.JIIJII ' .._.. .._.._.......
mente exibe uma grande

SOli-1iez e resístcncía a qualquer I R H BOSCO LTDAj.ancada, como suporta arra-·
.

•• Íft!It •
nhões e as mais altas tsmpe-] ITAJA'- _ S. CATARINAraturas. O 110VO tipo está re-

gistando tamanho êxito quan- COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
to às suas finalidades que a Representações Transporte. Marítimo.; Ferra.

EsC[ liadra brítánica pretend e Consignações •• Conta Pr6pria viários. Rodoviário., Aéreo.,
utí lizar os produtos de "l\'Iela- Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidentes do

mine" numa escala ainda mais
2' Pavimento Trabalho, Acidente. Palll"ai.,

CAIXA POSTAL, 117 Responlabilidade Civil e Vida.
ampla, de acôrdo com o que
acaba ele informar o jornal Endereço 'TelegJófico « B O S C O»
técnico "Plastíca ". A Bandeja
em tóco pertence ao tipo de
"cafeteira" (restaurante auto

mático) constitui uma das mais
recentes modalidades da pro
iução geral de gêneros manu

Faturados com matérias plástí-

PRÊMIO MAIOR CR s 6.25000

......................mu......ag..........__..

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

lu C••••_. M.fra, 4 • 5 - FONE l.I4Z
_ [atr.,. • ...adcfI.

caso

Sedas, Caserniras e Lãs

CASA SA "•. a(OSA
ORLANDO SOA t<PEJLL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t --- End. Teleg.: «Sccrpellí» --- Florianópolis

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. CLUBE-Dia 28, amanhã-Soirée
Dia 20, domingo--Malinée

-------------------------------�

Víd.a Social
ANTVERSARI08

Roberto Bruno

Transcorre hoje a data aniver·
sária do menino Roberto, querido
filhinho do casal Pedro Bruno c

Maria Rosa Bruno, e inteligente
aluno do «Cura0 Particular Jure
ma Covo Io aai », Roberto, que can

ta com muitos amiguinhos, rece

berá deles, hoje, abundantes fe
lieitaçôes.

*

Auinalo, esta data, o transcur·

Ia do anivenário natalício do nos

so eminente confrade dr. Herbert
Males, preclaro e dinâmico proai
dente da ASliociação Brasileira de

Imprensa. O «Estado» apresenta
Ih. cordiais felicitações.

•

Hoje faz anos o sr. des Alfredo
Trompowsky, membro do Tribunal
de Apelação.

•

O IIr. Nerêu Ramos Filho faz
anal hoje.

•

Decorre hoje a natalício da sra

d. Júlia Cardoso Câmara, espôac
do neseo confrade sr , Louriva I
Câmara.

•

FaZAID ano!; hoJel
sra. d. Maria da Cruz, espôso

do Ir. maeltro Manoel Cruz;
aritas. Mauro Vitali, Vando

Schneider e Jandira Pires;
IIrs. João Alves, Artur Pereira e

Cesário Gomes Botelho.

•

....
Clubes:

\ Firmado pelo sr. Altamiro Cida
de. Becritário do simpático Clube
Recreativo Concórdia. recebemos
atencioso efícío convidando-nos para
as.istirmos aos festejos comemora

tivos da passagem de mais um

anivenário da fundação do clube,
lIábado, com início às 20 horos,
aeguindo-se depois uma sorree , 0-

IDrilhantada por um afinado jazz
band do moeltro Onofre.
Gratos.

•

f"'aJantew I

Pa.sageiros que embarcaram pe
lo avião da Cruzeiro do Sul:
Para Porto Alegre: Cézar Anibal

Pereira e Alcino Santos.
Para São Paulo: Dr Edison

Sil-Iveira Swain e João Gabriel, Ma
cario
Para Rio de Janeiro: Helena Bo

telho Berenhauaer.
DESEMBARCADOS:

Proced. -:le Curitiba: Adolf Von
Euw e Alcino Santos.
Procedo de São Paulo: AfoIUlo

Mal'cos Reutera. Cecilia Reu tars.
Ligia Terezinha Reuters e Romeu
Geraldo Pimenta de Fádua
Do Rio de Janeiro: Armando 0-

debrecht e Orlando de Andrade
Ribeiro.
De Porto Alegre: Luiz Carias de

Oliveira o Pedro Emilio Gibrant.

i"�, No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

CONTA CORRENTE. POPULAR I)I'<iiill.���", Juros 51/� a a. - Limite Cr$ 30.000,00

I=-) Movimentação com cheques

��, /�, Banco do Distrito Federal S.4. I
/fJl51

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

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

Mignon ás
ás 15 hs.

11 hs.

Um expedicionário brasileiro monta guarda a

um grupo de prisioneiros nazistas em um cam

po da F .E.B. quando da rendição em znassa da
148a. divisão alemã às fôrças brasileiras.

(Fóto do Serviço de Informações do Hemisfério).
-

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA.
TO. FOSFOR05,CALCIO

ETc.'

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidol. OepuPlradol,
EIsotadol, AnêmiCOI, Mill
qUI cri.m MIgro.. Criença •
raquítica •• receb.rio I tonl.
ficaçiio ge,.1 do olganismo

Sa nô·üi 001
Llc D.N.S.P. n' 199, da 1921

&W&&t.,mk*W

o PRECEITO DO DIA
GASTE BEM SEU DINHEIRO
Mais do que a pobreza, é a igno

rância a verdadeira causa da má
nutrição. Gasta-Ie muito em car

ne. arroz e feijiiío, farinhas, batata,
tarnperoe e doces e pouco em leite,
legumes, verduras, ovos e frutas,
que são alimentos de inestimável
valor.
Aproveite bem seu dinheiro re

servando a maior parte para ovos,

leiile, legumes, verduras e Íl'utae.
SNES.

ocorrido na Maternidade, no

dia 18 do corrente.

Florianópolis, 20/7 1945.

INa principal
I si�o�q�Ra(�ep�omN� si-
nagoga principal desta cidade,
foi realizada uma cerimônia
fúnebre, em sufrágio das al
mas dos que tombaram na de
fesa do ghetto em Varsóvia.
Assistiram á cerimônia os ra

binos do Segundo Corpo do
Exército Polonês e da Brigada
Israeltta.

Cba·cara Vende-se uma com

50.000 mts2, ten
do casa de morada e engenho.
sita em Itaguassú. Tratar com

A. L. Alves, à rua Deodoro. 35.

No bar e no lar
KNOl'

não deve faltar

",YETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Merce reg,ls)

tempo e dinheiro
..elA.

•

economIza-se

200 rep'resentavões
Rio, 26 (A. N.) -- A revista

teatral "Bonde da Light" está
comemorando suas 200 repre
sentações ininterruptas, já na

15a semana, ainda com teatro
repleto. Se no plano do teatro
apresenta isso uma vitória, no
plano cinematográfico o filme
"Santa", mexicano, está há se

te meses no cinema Império,
,da Cinelandia, esperando-se
que alí ainda continue por
mais tempo.

NAO É NOÇIVO

. c:,�'OÃ�Y/RCfA ..

... ,...,

EspECIAl IDADE
",,�

Peste e fome em Shangai
NOVA DELHI, 25 (SFI) -- Informa-se que Changai en

contra-se totalmente sem meios de transporte e a fome reina
na cidade. Segundo informações provenientes de Chung King.
os veículos pertencentes à Companhia Francesa de Bondes â«

Shangai foram requisitados em junho pelos japoneses. A au

sência de meios de transporte, que aumenta as dificuldades de

abastecimentos, e a deficiência de organização sanitária, pro
vocaram graves epidemias de colera, tifo e disentiria. As T1W[

estão cobertas de detritos e tôâa cidade desprende odor nau
seabundo.
----------------- -------

I Estabelecimento Gráfico Brasil
I DE

I NICANOI! SOUZA

I
'I'rubolhos Comerciail

IIrripressdo a côres
.omposição de livros e

Jornai.

Tése. e Memorais
Doublés e tricromia.

Revís tns - Avullos - Caixa. -

Estojos, etc.

Aceita éncomendas para o' interior do Estado

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

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM .ESPECIALIDADE"

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultol
Doença. das criança.

Laboratúrio de Análise.
clínica•.

Consultório: rua Felipe Sch

midt, 21 [altos da Casa Po

roiDo]. dali 10.30 áa 12 e dali
15 àll 18 hs.

Ruidência: rua Villc. de Ouro
Preto. 64.

Fone: 769 [manuall

VENDA SOB RECEITA MEDICA

lo
.-...,.,,-=-----------'

I Bb. Rodolfo Aquaviva e

Devastar�m escolas Companheiros. Mártires
U Nasceu Rodolfo aoa 2 de outu

h I d
bro de 1550 em Atri -Itália- como

O ao esas filho �o duque de J\tri
..
Com pou-

co rncns de 17 anos de Idude en-

trou para a Companhia de Jesús
tendo como co-ricvíços a St. Es
tanislau Koatko a o futuro geral
da ordem Claudio Aquaviva ainda
não tilha concluido os estudos quan
do recebeu ordem de embarcar pa
r-a as Indics Orientais. Durante Q via
gem, Lisboa. foi ardenado socerdo
te, Ao chegar em Goa foi nomea
do professor de filosofia, Mali já
no ano seg1linte viajou para a

côrte do Grdo-Moucl Acbar que
pedira que viessem para seu imo
pério alguns jesuitas afim de ins
truir a êle e seu povo no religião
cristã. O orgulho; porém; e a sen

sualidade impediram a conversão
do monarca que admirava a dou'
trina católica. mas achava incô
moda .ua moral. Em vista ·disto
Rodolfo voltou para Goa· Foi no
meado superior da missão na pe
nínsula de Salsete. A brutalidade
com que Portugoal tratava os pu
gãoll daquela região, fez com que
êstes se revoltassem. Restabelicida
a paz, Rodolfo resolveu fazer uma
visita à sua rn issêio afim de estu
dar as necesssidades mais urgen·
te•. Quando uproximou-ae da ai-

S V. - 5 deia Coculim. foram êle e seus
---------------

companheiros; três padres e um

Vende se irmão leigo, atacadoll pelo. pagãos,
Rodolfo podia salvar-se pela fuga.

uma maquina de escrever Entretanto. ficou ao lado de seus

'Royal». tipo comercial, em
comandados e recebeu com êles o

. . golpe fatal. Foi no dia IS de ju·
per feito estado de Iuncionarnen- lho de 1583. Sua festa celebra-se,
to. Informações nesta reda ção porém, no dia 27 dêste mês.

do diasanto

Haia, 26 (8. H. I.) -- O pro
fessor C. A. vau Poelje, secre

j ário-geral do ministério da

educação,' imíorrnou que os ale
mães dest ruiram valiosos apa
ralhos e máquinas de laborató
rio das escolas técnicas holan

desas, ante a ímpossíhilldade
ele lAVá-10s para a Alemanha,
em vista da dificuldade de

transportes.

Alei Siiveira e Ada Pinho
Silveira

participam aos parentes e

amigos o nascimento de lua
filhinha

LiDI A-MARIA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A CREDIARIA PARA TODOS

o ESTAD07Sexla .. 'eira. 27 de julho de '945
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I

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DIplomado pela J'aculdade Nac. de Medicina da UniTer.ldad. do BrIJlll)

_-Interno do 1!erT100 d. Cl.tn.1ca MM1ca do Proles.or OsTaIdo OliTeu-., m6d1co 4Cl

Departamento d. lillllde
ULlNIUA MBDIUA - .IIlolMtJas ...te...... ele aelulto. e cr1aBçu. CON8ULTORJO

• aJllIUD.NUIA: U•• lI'eUlle SchmJdt .. 18 - Tel. 811. CONSULTAS -- Dac 11 .. 18

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
D.. 8erTtço. de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Bo.pltar

.

de Caridade

OON8UI,�W!!�1u!'1���AM2td���A!t��toEs.�r��!2�. «.... I.Mf
Conllulta. das 2 à. 6 horoe

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 733

DR. BIASE rARACO
Médico - chefe do Sernço de SUll!e do Centro de SslldlJ

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENlTAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA'

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

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nacíz - Garganta
Dial.ma de aahilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
COl"fSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 heras.
RESlflENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBUARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
[BIRAMA (HAMON1A) - Santa Catarina

Dr. POlydoro S. Thiago
Clínica Mé<lica' em Geral

•eeIltÇas elo coração, pulmões, fígado, estômago, Intestlmos,
ri•• e demais órgãos ínterrfos, de adultos e criamças

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

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

DR. SETTE GUSMÃO
C!!HE.l''E ]!tos SERVIÇOS DE TISIOL0GIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER:mU RAMOS".
eur:S& de aJ!lerfetçoaR1.ento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-estv
cttfrlo do llÍstl'tuto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

.

Sanatório de Santos, =rn Campos do Jordão.
6LINIeA GERAL - DIAGNóSTICO PRF.f'OCE }I; TRATAMENTO ESPECIALIZADO

DAS DOENÇAS DO_ APAR1l:LHO RESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

UONSULTAS: J!lHàrlamente, das 3 às fi horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 18
RESIDltNCIA: Rua Esteves Jümíor, 135 - TeI. 142.

DR. MADEIRA NEV'ES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno M Aoerfe!coamento e Looga PrAtica DO RIo da Jan.a1ra
OO!llIlULTA8 - rela ma.b.l: Clu1ameate ... lO.30à.l2 h•• à tarde elr:cepto c OI
.....C08.... 14 ás 16 bor.. - CONSULTóRIO: R.. ,Joao Plate .. '1'. IOIIr.Ce -

......1 i."l - s-lftaola: a.. I'rM1Ceat.. eo.u.Jao, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOL1l:STIAS DIIl SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade doe Mediclnfl da Universidade de São Paulo. onde foi
48Bistente. )!IQr vários an08 do Serviço Cll'l1!rglco do Prof. Allpio Correia Neto.
(llrúl'gl.a do estOlnago e vias biliares, íntesttnos delgado e grosso, tiróide, rins,

pr4ítata, be&1ga. atere, ovãríoe e trompas. Varioocele, hídrocele, Tar1.zes ,. hérnia.
CONSULTAS:

$UI li.. li 1l�1Ml, à R]1a Felipe Schrnldt, 21 (altos da Casa Paraíso) , '1'411. 1.598
R.ElSUl&NClA.: RIue Esteves Jdndor. 179; Tel. M764

DR. ARAUJO
A�8t.tente do Prof. San.on, do lUo de J..elro

ESPECIALISTA
Itoençe.s e operações c,os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clrurglia mesema da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iâbío e céu
da bõea fendidos de nascença)

Il8ôtago-vla, 1Iraquê<tseopla, hroncoscopia vara retlll"ada de corpos estranhos, etc.

88NS1JLTAS: das 10 àI 12 e daa 15 b 18 horae

Rua Nunes Ma(hado n. 20' - Fone 1441

DR. A SANTAELLA
(.iplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

t:InivlM'sidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
císnal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

seri.éràia, 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

- Itua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Resiâêncía: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

ORo ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO

Dr. Newton d'Avlla
Opera",õe. -- Via. Urinaria. -- Dcan
'o. do. inte.tino•• rétg e anua
-- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

CONult: Vitor Meirel., 28.
A teruie diariamente à.. 11. 30 h.. e.

la tarde. deu 16 h•• em diante
R..id I VidaI Ramo., 68.

Fone 1067.

� • ono.,..... OUaIea • 0!nrCIa
te torllL f'artoa e __... Ce ....ru.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
mmenta da li .. 17 horu. RJDaIl>2N·
I'JU.: A.ImIrIIm'" fJ"-_ .. W-'" .,Il110

Aproveitem a Oportunidade
Atenção! muita atenção! .: ,

FOTO de Florianópolis!

I' A "CREDIÁRIA PARA TODOS" - estabelecida á rua.

Felipe Schmi.dt n, 38; esquina Jeronímo Coelho, ateuIlelld.? 11;08
efeitos da crrse ocasionada pela grande alta que vem díaría
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - IUUI-
'I'() AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de Julho p. v. fazer uma grande bonificação em seus preços
afim de beneficiar ae distinto povo de Floríanópalís.

A todos que interessar, fregueses ou não, queiram sem

o mELHOR DOS mELHORES sompromísso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODO�.

I Motores Elétricos
i

de

1/2 a 5 H. P.

Rua Felipe Scbmidt. 38 Fône 1595 - Florianó,obs

REPRESENTANTES

Irmãos Glavam
Rua João Pinto. 6
Caixa Postal, 42

Florianópolis

Prefira uma parte de sell

trõeo em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospítal de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mals um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanldadt

do HOlpltal de -Caridade).
�-..".,�

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

MACHADO li CIA.
Agência. e Reprellentaçõo. em Geral

Matriz: FIol'ian6poli.
Rua João Pirrto , n, 5
Caixa ('o.tal. 37
Filial: Crellciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (EdU.
PI'6prio).-TeIegramos: ·PRIMUS�
Agonte. DO. principaill rnunicipioe ..

do E.tado

___1IIIiI

____m. mD � ....�__�

A1JVOG�\_DOS
I Dr: OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

Edifício Cruzeiro - Florianópolis .

Sala 5

APE�A� c-s 3,00. .1 CASA MISCELANEA distri-
�em e�s.a ínfima quantIa. �oce I buidcra dos Rádios R. C. A.

esta auxifiande o seu

pro:umo'l'
. 1 D'Contribua para a Caixa de Esmolas VIctor. Valvu as e ISCOIiI.

aos Indizentes de Florianópolis. Rua Conselheíro Mafra,9

emprêgo de fotografias aéreas
Londres, (E.N.S.) "A- requerem, no seu exame, um I

prendi hoje alguma coisa sô- alto gráu de habilidade para
bre o papel vital desempenha- determinar o local exato onde
do na campanha do Extremo se encontram ocultos os obje
Oriente pelo pessoal da RAF, . tivos e as tropas inimigas. Na

encarregado do reconhecimen-: recente ofensiva em grande es

to fotográfico e exame" - es- cala da RAF, contra a navega
creve H. M. Raleigh, conrres-

I ção japonesa, por exemplo,
pondente de guera od "York-: centenas de fotografias e fil
shire Post" têm levado a efeito mes tiveram de ser estudados
alguns notáveis vôos sobre o I para a localização de pequenos
território ocupado pelos ja-I navios escondidos nas ensea-

j

poneses, e em várias ocasiões das. São tão grandes as dis-'
bateram todos os recordes de tâncias terrestres no sudeste
distância anteriores para êsse I da Asia, que se torna necessá
tipo de aparêlho. Após o re-\ rio um trabalho contínuo por
gresso dos aparelhos de suas

I parte dos pilotos de reconheci
perigosas missões dt; reconhe- menta e dos intérpretes de fo
cimento, os filmes são cuida-I tografias aéreas para dar caça
dosamente examinados pelos I

ao inimigo e traçar planos,

I oficiais incumbidos da inter- para futuras campanhas" -

pretação fotográfica, muitos conclue o correspondente.
dos quais vêm estudando foto-

grafias do território inimigo Vende-se
I desde o início da guerra, e as um Bar sito na rua Laura C.

informações que por meio de- Meira 13. Tratar na mesma.

Sv-2
las obtêm são de grande im- CONTRIBUA---
portância para futuras opera- para a Caixa de Esmolas aos Indi
ções. As fotografias das selvas gentes de Florianópolis.
... 11( .. u.%%.% = w •�.......- _ • = = _..... • "'''

COMPANlDA "ALIANÇA DA BAIA"
Fudad. em 1870 - Séde: B A I A.
INCENDJOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

c-.
Cr$

80.900.606,30
5.978,401.755.97

67.053.245,30
142.176 603,80

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736.401306,20

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

de Carvalho. Dr. Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

_,. - "" - ._--....... ----_.._.......-_._-.-.-_"_._---_---.....-,.-_....-_.... - - .---.-_.......-........_-..._.....--�""'"

melhores fábricas. A CaBO "A CAPITAL" chama a atenção dos
visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

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

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscadoB, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfaiates, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian9polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - Cx. postal 139

A8StNATURAS
Na Capital:

Ano Cr' 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Triraestre Cr' 20,00
Mês Cr' 7,O()
Número avulso Cr' 0,30

No interior:

Ano Cr' 80,00
Semestre Cr' >'45,00
Trímesf re Cr' 25,00

Anúncios mediante contrito.

Os originais, mesmo não puhlí
cados. não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados
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INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

rOl'Illad() pela UnlTerll1daée de o.n.bra

Com pritlca no!' hOllPlta� euroJ)C>U8

Cltmca mjdlca em l'errJ. pediatria. doen

... do Ptema nerYoltO. a�lho .enltO>
urllll4rlo do homem '" da mulh.r

.....te. T�lool DR. PAULO TAVAB.II

Ouno Ü Rad1oolol'la Clfn1ea com o dr.

lImoel d. A-breu Campanario <110 Pau·

I�. �ls&do em Hl«lene • laddl

Pabllca, ptia UniTeraidad<l do RIo da J..

Ulro. - Gabtnete da Raio X - Illectro

carcto.,:'llfla cUn1ca - Xetabol1m:no M

Ia} - 80llÓllCem Duodenal - Gabinete
de tt.1oterapla - r..bontórlo de m1Cro.

IlOpla • u1Im.. CUn1ca. - Rua l"anW1dO

� •. rOU l.lN. - J'1or::I.ID6pol11o

Nova indústria de aluas marinhas
"Cada novo exemplar
que chega as minhas
mãos traz·me, com a

rae sma novidade de
sempre e em seu

estilo claro e

rápido, um panorama
sabiamente dondensado
da vida atual. Fa z -me

pensar. e me serviu
de ponto de partida
para estudos mais
profundos de vários
dos temas de que tem
tratado".

Com uma opinião
semelhante acerca de

SELEÇÕES
O LEITOR PODE

GANHAR

Londres (B. N. S.) - Atual- sas no campo das algas marí
mente a reunião e o processo nlias. A alga comum, abundan
das algas marinhas ma Escócia te nas águas litoraneas do Rei
desenvolveram.-se de tal ma- no Unido e, particularmente,
neira que já atingiram quase ela Escócia, é. a mais procura
à categoria de uma indústria ela, de vez que é muito rica em
nacional. De acôrdo com esta- "augnato " de cálcio. TI ata-se
tísticas recentíssimas, a índús- de uma substância gelatinosa
trIa de que se trata já pode mu ito aproximada à celulose,
contribuir com cerca de
150.000 libras anualmente só podendo ser utilizada na fa

no que diz respeito à Escó .ia, bricação de várias espécies de
A guerra muito fez para acele- produtos alimentares, mate

rar a descoberta de recursos
riais cirúrgicos, tecidos não in

naturais existenltes nas algas fl:,wláveis ou insolúveis e re

e até então neglígenciados, médios, inclusive a penicilina.
embora já em 1883 alguns qui- Do mesmo modo, pode ser em

micos escoceses tivessem isola- pregado e111 sorvetes, geléias,
elo uma nova substa ncia deno- cremes, bem como para a ma

mina.la r algina v hoje de apl-ca- nufatura de explosivos, clari
ção certa em tecidos sintéticos ficação da cerveja, na :suerr'l
e outros produtos comerciais. contra as bactérias, na prepa
Na realidade, entretanto, a no-I ração de cosméticos e compri
tável descoberta de então pas- m.idos ou cápsulas de todo ge
sou para o ról das coisas es- nem. Sob formas ligeiramente
quecidas. Uma infinidade de diversas, a substância em foco
aplicações novas foi recente-! é também empregada na cirur
mente verificada através

Clei
gia dos olhos e do cérebro, bem

pesquisas levadas a efeito pela como na manufatura de tintas
Associação Escocesa de Pesquí e matérias plásticas.

- ,

FILHA IM, E I AVO I
TO'''18S cleve vo US�.1·l" a

(OU REGULA.DOR
A MULHER

Alivia as

Cr $ 20.0 O O

Vibrante artigo
de LéoD Blum
Paris, 26 (S. F. L) Em

"Le Populaire", Léon Blum
prestou homenagem a seu an

tigo Ministro, Jean Zay, as

sassinado pela milícia de Dar
nano "Os homens de Vichy -
escreve - acusaram-no peran
te a Justiça Militar pelo crime
de deserção diante do inimigo,
como a Mendes France e ao
nosso infeliz amigo Pierre
Vienot. Deserção? Em que con
sistia a deserção que lhe impu
tavam? Deputado e Ministro
quando do início das hostilida
des, tinha-se dimitido desses

J cargos, para se incorporar ao

exército, onde cumpriu plena
mente com o seu dever. A 18
de Junho de 1940, depois do
armísticio, quando do apélo
dirigido por Pétain I a nossos
exércitos para depôrem as ar

mas, dirigira-se para Bordéus,
séde do govêrno, de acôrdo com
os seus chefes militares. Em
barcara no "Massilia" para a
'África - do - Norte, juntamente
com outros parlamentares. Por
verdadeiro abuso de confiança
política e moral, foram denun
ciados ao país, como covardes
e fugitivos, homens cuja úni
ca falta era a de não quere
rem desesperar da França.
Acusados perante um consêlho
de Guerra, como desertores,
oficiais cujo único crime era o
de quererem prosseguir na lu
ta, Jean Zay, apesar dos esfor
ços desesperados de Alexandre
Varenne, seu defensor e amigo,
foi condenado à deportação
perpétua e degradação militar.
A 20 de junho de 1944, três
milicianos foram buscá-lo à
prisão. "Eram portadores de
uma ordem de transferência
de presídio. Sem lhe darem
tempo de prevenir sua espôsa,
que morava perto dele, com
suas duas filhinhas e seu ve
lho pai, do qual eu nada direi
aqui, pois que todo o epíteto
estaria longe da realidade e
sem lhe darem tempo para le
var alguma roupa com êle, re
tiraram-no do presídio e con
duziram-no para Vichy, onde
ficou na séde da Milícia até ao
dia seguinte à noite, 21 de ju
nho. As 20,30 horas, um grupo
de milicianos irrompeu na pri
são. Em dois automóveis, se

guíram até aos arredores de
Vichy. Os milicianos convida
ram Zay a descer do automó
vel. E, desde então, ninguem
mais o viu!... Lembremo-nos
de que os piores culpados nem

sempre são os que disparam as
armas. Não digo isso para exci
tar o espírito de vingança. Re
clamo e sempre reclamei jus
tiça. Repudio a vingança. Mas
creio que nos cabe o direito de
invocar e chorar nossos mortos
e de tirar a devida licão do seu
sacrifício.

'

Sob a direção cnníca do

DR. DJALMA MOELLMANN

Constsuçáo moderna e confortável, situada em aprazível chãcara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO COMPI,ETO E lI-lODERNiSSIMO PARA TRATAlI-lENTO
MÉDICO. CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para os exames de elucidaçáo de dtagnõstícos,

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

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PóDE TER MÉDICO PARTICULAR

.
FLORIANÓPOLIS

Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

ou outro dos 392 peêrrrios
que alcançam um to tal de
Cr$1l5.000,OO, no Grande
Concurso da Revista

SELEÇÕES

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

CONCURSO LlTERARIO
DE SELEÇÕES

DO READER'S DIGEST

4 Penicilina ua
endocardite

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa

I Angelina, Município
de S. José

(Viagens diretas €lU via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO
Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

contagiosas

Procu ro-sa uma casa

de comércio para ins .

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

êste jornal.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

8 ..

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-·Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado. 311- 2° andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

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

velope selado para a res

posta.

DOENÇAS NERVOSAS
<?om os progressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorâ'llcia, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

·
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Parada a conferência de Polsdam A oposição vence as eleições o E8TADO_Es�ortivo
Berlim. 26 -U.P- Tendo aido derrotado nas I�cente� el�içõe�_ in-

'
- Soldados em Jogosglesas o Partido Conservador. a que o ar , Churchfll pertenCI a. nao se

D t d P t- d d í'b h-III .

sabe 88, �ste voltará a Pat�da�; m�sz:n0 por':l'�e. já hoje, à tarde, êle erro a o o ar I o e 11 urc esportivosS6 derní+íu do cargo de Pr-irneí ro Míruatro , Ahas, nem sequer se sabe

quando continuará a conferência de Potsdam.
LONDRES, 26 (U. P.) _ Os últimos resultados da apura- París, 27 (S. F. L) - Milha-

Londres. 27 -U.P- Sabe-se que o ar, AtUee convídcu o ��ts��:; ção, conhecidos até agora, dão ao govêrno 190 lugares, sendo res de soldados dos exércitos
chill }lara �comp�nhá-lo na. continuação da conferência de

,

A 'norte-americanos tomarão par-mas v_te nali) aceItou o conVlts. 176 conservadores, 13 nacionais liberais e 1 nacional. OpOSI-
t t·

�

t'cão tem 375 lugares, sendo 362 trabalhistas, 10 liberais, g inde- e em compe içoes espor ivas,

pendentes, 3 trabalhistas independentes, um "commonwealth" a serem realizadas nas proxi-
e um comunista. midades de Reims. Essas com-

iii * ... petições serão as mais impor
tantes efetuadas desde os úl
timos Jogos Olímpicos.

Florianópolis 27 de Julho de 1945

a tesoura no amíguínho
FORTALEZA, Ceará (V. A.) - Na localidade de Prima

vera, estrada de Itapipoca, o menor Geraldo Assís, de 14 anos,

depois de discutir com o seu amiguinho, o pequeno José Matos,
de seis anos, por causa de um bodoque ou baladeira, muniu-se
de uma tesoura, cravando-a no peito de seu pequeno contendor

e prostrando-o, em estado melindroso. O pequeno José Matos
foi hospitalizado, sendo bastante grave o seu estado.

Uma promessa
cumprida

Porto Alegre, 26 (A. N.) _I Em cO"!p'anhia do sr.

Os jornais publicam longas re- Manoel �Iezra de Melo,

portagens sôbre a sensacional chele da. Important� :<Casa
diligência policial que culmí- Oscar LIma», em.porlO de

nou com a prisão de Aldiro =-: desta capItal, deu

Fao, temivel facínora que du- n?� ontem o pr�zer de �ua
rante longos anos foi compa- vI.sI!a o sr. Jose Mesq�lta,
nheiro de façanhas de Rosali- vla1ant: da grande ftrma

na Tavares, morto a tiros pela de_ tecidos Carvalhal, do.
patrulha policial, quando pro- RIO e S. Paulo, o q uel fOI

curava resistir á prisão. Aldiro, portador de 500 cr uzetras,

que estava sendo processado er:viados pelo sr . José Ma

pela justiça de Santiago, será na. lVIontezro, que por

agora enviado para S. Francis- v érios anos representou a

co de Assis, onde trucidou uma dita firma em Florianó·

família. Noutros municípios o I polis. Havia o sr Monteiro

referido facínora tem vários I prometido que, derrotada

crimes. a Alemanha, daria aos

pobres desta capital aquela
importância; e agora cum

pre s.s. o prometido.
A referida quantia en

contra-se em nOS60 poder,
à disposição da «Caixa de
Esmolas de Florianópolis»,
que tem a seu cargo o

serviço de socorros lias indi

gentes.

Londres, 27 (U. P.) - Os con

servadores, definitivamente der
rotados, entregaram o govêrno
trabalhistas. Às 19 horas, o sr.

Winston Churchill compareceu
ao palácio Buckigham, so lici
tand o sua renúncia ao rei. Cin
co minutos d epo is da visita de
Churchill, o rei recebeu Cle
ment Attlee, a quem solicitou
que organizasse o novo gabine
te britânic o. Uma vez que o sr,

Cl em ent Attlee acedeu ao pedi
do do monarca, o govêrno in

glês passou, automaticamente,
das mãos dos conservadores pa
ra os trabalhistas. Em todo o

país observou-se extrema agita- os conservadores perderam cer-

cão, notando-se grande entusias- ca de 50% de suas posições no

�1O nas fi lei ras oposicionistas. Parlamento. O mais impo rtante
A situação britânica foi gran- foi aos trabalhistas a maioria, o

demente surpreendida com a que lhes permitirá realizar uma

derrota. Embora os líderes con- política partidária bastante arn-

se rvado r es acreditassem num pIa. Os observadores políticos,
'Js('en�o do movimento traha lh is- analizando o desenvolvimento do
ta, nunca chegaram, entretanto pleito. destacam que a classe
a imaginar que seriam frago ro- média, um dos grandes baluar-
sa ruen te derrotados. A modifica- tcs d0S conservadores, In cl iu ou-
cão do covêrno britânico de se destacadamente para os traba-
éonsel'va(lor para trabalÍlÍst& lhistas, dando-lhes, pod�·j;e ,di-
não afetará as linhas da potítí- zer, o triunfo sôbre Churchill.
ca externa da G rã-Bretanha. Ad- Além disso, os grandes subúr-
mite-se, contudo, que os trab-i- bios de Lon d res, antes conserva-

lhistas agirão com maior ene r- dores, passaram-se. também pa-
gia do que os conservadores na ra o lado dos trabalhistas. Os
Inglaterra e sôbre inúmeros ra- dados estatísticos sôbre o p lei-
sos como o da Espanha de F (a 11- to adiantam que os trabalhistas
co, acerca do qual Church il l e ganharam duzentas e onze ca-

Eden faziam grandes co utcm- deiras, perdendo 4 e os conser-

placõ es com os falangistas e ou- va d ores perderam 181 cadeiras e
ele.

tros elementos fascistas CSI):!- ganharam sete. Até Q momento
--------------

n h o is. Admite-se, além disso, não foram fornecidos os nomes Para esltar os errosque a Inglaterra reforçará suas dos homens que formarão o no-

Lf��r:r s:�erC!�:o�;:r:E relações com a União Soviética. * ;0 govêrno chefiado por Attlee. do passado
.. .

Londres, 26 .Y P- Dian.te _da vit�ria e.le�:or�l do Partida T:aba- París, 27 - (S. F. I.) - "Fa-

Condenado ii morte Ilhlsta e.a consequente ?emlSSao do prerruer Wmston �hurchll, �. ço votos para que doravanteM. o Rei Jorge VI convidou o sr. Clement Attlee Cl organIzar o gabl- ,. ., .

Camisas, Gravatas, Pijames N Y .k 27 (U P) _ O nete trabalhista. Este aceitou o encargo, dizendo que o primeiro e! os exerCItas sovIetIcos e fran-

Meiasdas melhores pelos me- � ?va d
ar ,

t d' C· . - ,principal objetivo do futuro gabinete será levar até o fim a luta con- ceses trabalhem em comum,

Dores preços .6 na CASA MIS I' sel;l�o e escu a .a .?mIssa� I
tra o Japão.

.

afim de que sejam evitados os
Feaeral de Comulllcaçoes cap. Londres, 27 -u P- Um dos pontoll do programa do gabInete Att. erros do passado" _ declarouCILANEA - RuaC. Mafra, 9 tou uma transmissão da agên- lee é realizar uma aliança da Inglaterra com a França, logo que se

S' Ed d H ',' t.

d
.

f
- I resolva a questão levan tina O I . ouar en 10 , ao sau-

RITZ H- 6& f' à Cla r u s s a e 111 ormaçoes '.-, d d 'lh N' d'0J8, .' elra,

SI"
"

. .
.

"
Londres, 27 -U.P- Nas recentes elelçoes a Camaro dos Comuns ar a esqua 1'1 a orman !a-

".
19,30 horas Tass, nO,tlCla�dO ter �Id�

I
terá mais mulhereli do que nu�ca* �ois foram eleitas 24

.

deputada,s. Niemen, ,antes. de embarcar. pa;',Kent Taylor e Irene Hervey em: condenado a morte, pelo tnbu ra Pans onde conferenclara
�ENTRO. DE. SHAN<?AI .

I
nal. de Budapeste, o generaJ Londres, 26 .U P- .0 sr. Chur�t:.ill. em men9�!e� publicada, de- com o General De Gaulle. OUm hlme mIsterIOSO e lmpressl?- AlaJas Beldy, ex-chefe do mc· cl,arou que, t�ndo em Vista a de�l�ao d,o POV? brltanIco, expreSSla no

" _ '�'d t d �lhnante. Aventuras passadas no Orl- vimento da 'uventude fascista numero de votos das recentes elelçoes. ele deIxava o cargo do Primei- �x ple�1 en e o. canse o

ente. Cada minuto uma sensação
h" "Jb -

d
ro Ministro, cargo êsse que lhe fôra confiado nos dias mais negros apresentou os aVIadores da

forte ungara, so a ac�:mçao e

J do Império. Lamentou não poJeI' ccnduzir até o fim a guerra con- o'loriosa esquadrilha aos lio-
Impróprio até 14 anos cabe:'-�he �esponsablllda?-e na tra o Japão; porém, estando já para isso traçados .todos os 'Planos, a �eses em frente ao palácio daNo programa: partlcIpacao da Hungna. na tarefa poderá ser completada com segurança. Depol. de outras consi- M

.',
l'd dBrasil Atualido?es 2 43 - DFB

guerra ao lado da Alemanha: derações de caráter político. o sr. Churchill agradeceu ao povo o UnlCIpa I a e.

Noticiário Umverllal - Jornal
.

.

t " apôio que lhe dera em todo o tempo do seu govêrno.
Preços Cr$ 2.40 e 2,00 naZIS a . No bar e no lar

-_._-..- ... ,._-wI"_-..-..._......_-""'••�-..-.. _._......_••-wI"""''''''•. ·wI"wI"_-wI".J"M- ·_w_·.·""'_.... K N O T
não deve faltar

Cravou

Preso terrível
facínora

�tlX'R Df HObH[I�

Desfile aéreo de
150 aparelhos
Rio, 26 (A. N.) - Com a

chegada da FEB realizou-se,
por ordem do Ministro da Ae- \ronáutica, um desfile aéreo
com a participação de 150
aviões. O que foi essa exibição,
disse-o pelo seu entusiasmo o

povo reunido nas ruas centrais
da cidade, assim como a im

prensa ao registrar o signifi
cativo acontecimento. Coman
dou o desfile o brigadeiro do
Ar Ivo Borges, correndo tudo
de forma impecavel.

ROXY Hoje, 6a.-feira, às
19,30 hrs.

Seslões das Moças
Frederich March e Marta 5coot em:

COM UM PÉ NO CÉU
•

A histeria sublime de um paster
que muito trabalhou e sofreu para

alcanço!' o seu objetivo.
Impróprio até 14 anos

No programa:
Brasil Atualidades 2/37 - DFB
Preços Cr$ 1.20, 1.80 e 2,40

Domingo, no Ritz e Roxy - Garí
Grant, Erhel Barrymore e June

Dupréz em: APENAS UM CORAÇAo
SOLITARIO

Uma eomovida e humana história
d. um homem

.

contra a

hl.lmcmidads.

SRA. IRACEMA
CUNHA
Repercutiu dolorosamente a

notícia de haver falecido, on

tem, na cidade de Mafra. a

exma. sra. d Iracema Cunha.
espôsa do nosso estimado con

terrâneo sr. Antônio Co listra to
Ferreira da Cunha, alto fun
cionário do Instituto do Mate.
A' família enlutada, apresen

tamos Iilinceras condolências.

AVISO
o Dr. Arnoldo S. Cúneo es

tará ausente durante o mês de

julho.

LO:'\DRES, 26 (U. P.) - Clemente Attlee, o chefe do Par

tido Trabalhista, e que se acredita venha a ser o novo pri
meiro ministro britânico, foi reeleito. O mesmo aconteceu com

o antigo ministro do Trabalho, Ernest Bevin, o secretário das

Colônias, Oliver Stanley, e o sr. Herbest Morrison. Entre os

denotados figuram o ministro da Guerra, o das Informações
e o secretário de Estado para as Índias.

'l' ::: *

Basquetebol
Guaiaquil, 27 (U. P_)- Na dis

puta do Campeonato sul-ameri
cano dE!. Bosquetebol. o Bra.iI con

tinua invicto. Ontem êle jogou a

partida mais árdua, com o Equa
dor, mas saíu vencedor por 30x26.LONDRES, 26 (U. P.) - Os comentaristas políticos, já

ralam numa verdadeira avalanche trabalhista, expressa nos

resultados das eleições gerais. Baluartes tradicionais dos Con

servadores, como os grandes subúrbios residenciais da capital,
votaram, desta vez, com, a oposição. E os próprios distritos ru

rais, mais calmos, que durante anos seguiram obedientes os

figurões conservadores locais, parecem ter aderido à revolta.
.. "',

LONDRES, 26 (U. P.) - No número 10 da Downing
Stl'eet, residência oficial do primeiro ministro da Grã-Breta

nha, Winston Churchill passou a manhã, só e em sombrio si

lêncio, tomando conhecime.nto da derrota do seu partido. De
momento em momento, um auxiliar entrava para entregar os

últimos resultados da apuração a Ohurchill, que os recebia
sem dizer palavra, apenas com, um curto sinal de agradecimen
to. O rosto vermelho e cheio do primeiro ministro estava pro
tunda.mente sério, com os lábios comprimidos; mas fora disso.
nenhum sinal externo denotava como estava recebendo a no

tícia da derrota.

Haia, 27 (S. H. I.) - Inf'o: -

mam de Manilha que tropas
do exército das Índias' Orien
tais Holandesas tomam parte
sm importante operação des
tinada a desalojar os japoneses
de seu baluarte no monte Ba

tochampar, ao norte de Balik

oapan, ameaçando-os por três

ugares distintos, depois de ter
:fetuado contato com os aus

tralianos, ao nordéste da pe
nínsula de Kariango. Os aus

tralianos avançam desde o

oleoduto próximo ao rio Sum-

Fogo Simbólico
Inicia-se hoje a grande corrida

.& revezamento do «Fogo Simbó
lico» que partirá da Bose de Par
namirim, em Natal, e cuja chama
foi acendida pelo gral. Mascare
nhas, no Monte Coatello (Itália) .

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

Holandeses
no Pacífico

ao mesmo tempo em que r e II i
zará uma po lítica mais siro páti
ca em face dos demais povo- da
Europa libertada. Até às 18 ho
ras de hoje os elementos que
eram do govêrno e on segu irurn
duzentas e oito cadeiras, en

quanto os opositores, ago ra no

gov êrn o , obtinham 408 postos no

Parlamento. Os trabalhistas já
e onsegui ram eleger 381 deputa
dos, enquanto os conservadores
não foram além de 193, o que
constitue 50% do número obtido
pel os trabalhistas. De acôrdo
com os resultados registrados,

mel'.
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4pêlo desesperado
Nova York, 26 (U. P.) - O

jornal judeu ':Jewish Day ", de

,Nova York, relata que a comu

nidade judaica de Przemysl, I

na Polônia ocupada pelos rus- I

sos, enviou' à Palestina um

apêlo de desespero pedindo a

.alvacão de duzentos judeus de
?rzemysl, ún ícos que os ale
nães deixaram vivos na cida-

APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri
C;om e�s.a Ínfima quantia. ':'ocê buidcra dos Rádios R C -Aesta aUXIliando o seu

pro:,omo'l
' . .

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor, Válvulas e Discos.
aos Indil!:entes de Florianópolis. Rua CI.>nselhelro Mafra,9

Feridos da FEB
Rio, 27 (A. N.) - Confor

me foi noticiado amanheceu
ontem no porto desta Capital
o navio "Itaimbé" que, proce
dente do Recife, trouxe a bor
do 67 feridos da FEB. Os bra
xos expedicionários, logo após
o d�sembarque, foram condu
zidos ao Hospital Central. Pro
cedem êles de hospitais norte
americanos, onde permanece
ram alguns dias, achando-se
quasi todos restabelecidos,

PARA
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