
o Japão .prossesuíra na ·guerra
LONDRES, 27 (U. P.) "INFORMA-SE A UTORIZADAMENTE HOJE QUE o JAPÃO NÃO TOMARÁ CONHECIMENTO DA
PROCLAMAÇÃO CONJUNTA DE CHUR(:HILL, TRUMAN E CHIANG-KAI-SHEK, FAZENDO APÊLO PARA SUA RENDIÇÃO
INCONDICIONAL. O JAPÃO PROSSEGUIRÁ EM GUERRA EM PROL DUMA ÁSIA MAIOR, ATÉ o FIM, E DE ACôRDO

COM SUA POLÍTICA". ESSA É A NOTA TRANSMITIDA PELA AGÊNCIA DOMEI

o
Eva e Adolfo estarão

na Argentina ?
Buenos Aires, (V. A.) - gentina e estão vivendo atual

Com a continuação do místé- mente nas propriedades de
rio do submarino a I e mão alemães, na Patagonia. O ca

"U-530", que se rendeu em sal teria descido, em uma praia
águas argentinas, há dias, sem isolada,. de bordo do submari
que nada se descubra a res- no alemão, que depois se en

peito, o vespertino "Critíca" tregou aos aliados".
H. 9434 insiste na possibilidade de que

*

Adolfo Hitler e sua pretensa Washington, 28 (U. P.)
espôsa Eva Braun, tenham de- Um porta-voz do Departamen-

.,

I t d P
,

t
· 1 As eleições na

sembarcado daquele submersí- to do Estado informou que a

lU gamen_0 e e allltirã-Bretanha ���f�;�i�!lr��;:����!: �!11s���ii!��%��:����;
Paiís, 27 (U. P.) - "Neuhum despota oriental recolheu, .

,
re ter sido construido um no- de que Hitler e Eva Braun se

em suas mãos maiores poderes que Pétain, nos anos de corrup- MO�cou, 27 (U: I_'.) - <?s, l�- vo retiro de Berchtesgaden na encontram naquele país.
ção de Vichí, quando o Senado e a Câmara foram absolvidos"., sultao�s das,el.elçoes britãní- citada ilha, durante a expedi
Com os olhos cheios de 'lágrimas Léon BllUll, muito emociona- i caso f�laJ? PU_DllC�dO.S em to,�os ção alemã realizada ao Antár
do, descreveu, depois, o que sentiu quando soube do armisticio o�. Jo�naIs ?e>:>ta capItal: porem tico, em 1938, adiantando mais
e teve conhecimento das condições impostas pelos alemães, ao

nao e po�s�vel_ assH'l:alar _

qual- que o referido submarino
lêr os jornais de Bordéos. "Pétain - frizou Léon Blum - quer indicio de satI�façao �u "U-530" fazia parte de um

condenou-me a prisão perpétua. Não tinha eu nenhuma possi- oesapontamento. .Amda nao : comboio de submersíveis na-
há comenta'rio oficial aresbil ídade de defesa. A sentença de Pétain era inapelável"..

-

I zístas, que teria seguido de um
• .. • peito.

i porto alemão rumo ao pelo sul.
- .

I *

.
nal, ;�':':' :�a��� :�ia -;l�Lt;���� ::��?��l��f�n��c{� ��u;���: Santiago d.o Chile, 27 (U. P.) I C h i c a g o, (V. A.) - O

naud respondeu: "Para não destruir a maravilha do mundo!"
- Os I?�tutmos ,l�cals tece�1 "Chicago Times", em despa-

• • • c�mentaIlos �I? t�lno das eleí- cho de seu correspondente em
çoes n.a _ Gra-Bleta��a, em Montevidéu, diz: "Segundo in
s�as"ed�ç�e� de, hoje, La N�- formação que acabo de rece

c�o.� dIZ. A retumb�nte :'1- ber de Buenos Aires, Hitler e

tOll� a�c,anç�da pelo tlabalhI�- sua espôsa, Eva Braun, esta
m? I�gles �ao pode seque� .dI- última vestindo trajes masculi
�mu!r � rigorosa e n:;agmflca nos desembarcaram na Ar-
influêncía pessoal do Iíder con-I

'

������il�sS����U�C��!�aA�'e��:! Descobre-se outro «matadouro humano»
berão o resultado dessa eleição I
com renovado impulso de ener-]
gia e fervor". "La Hora" assi-. um "matadouro humano" nas proximidades de Varsóvia. Os

nala por sua vez: "O triunfo alemães matavam, naquele lugar, dois mil poloneses diàrfameu
trabalhista e sua magnitude te. Sabe-se agora, pelos depoimentos de muitas testemunhas,
são para o mun�o int�ir� o si-:

que foram tortos, naquele sinistro lugar, mais de oitenta mil
nal duma nova era e indica o I ' .

.

I:>

• ,. • princípio duma nova etapa. I pad)es católicos.

Paris, 28 (U, P.) - "Pétain é traidor e culpado de ter Sob o amparo da democracia, I�-....._-----------�------------

manchado a história da França" - exclamou Léon Blum, com é possível encarar o porvir Na-O eenstieue segreAdo'\ os olhos cheios de lágrimas, em seu depoimento. , sem mêdo".

o MAIS ANTIGO IHÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor·Cierente MOACYR ICiUATEMY DA SilVEIRA

I,
Ano XXXI Fjoria�ópoliS- Sábado, 28 de Julho de 1945

o

Contra Chalong
Guam, 28 (U. P.) - Vinte

porta-aviões lançaram seus

aparêlhos de combate num

ataque contra a baia de Cha
long, no dia 24 do corrente.
Foi o que informou a agência
japonesa Domei. De acôrdo
com a mesma fonte de infor

mação, no mesmo dia, aviões
e navios de guerra aliados ata
caram também vários pontos
da costa ocidental da ilha de
Pukete e tentaram efetuar de
sembarque, que não foi coroa
do de êxito.

París. �7 (U. P.) - Léon Blum iniciou seu depoimento às
13 30 horas sendo a sétima testemunha consecutiva contrária
a Pétain. Herriot, que tinha sido convocado para testemunhar
hoje, enviou uma carta a Mongíbeaux, solicitando adiamento.

Blum, de cabelos e bigodes brancos, aparenta uma idade que
não a sua. Comecou a falar em tom baixo. Disse Blum a certa

\ altura: "Tive muito pouco contacto com Pétain, enquanto es

tive na política. Quando me tornei "premier", em junho de
] H34, e,ncontrei Pétain várias vezes, na comissão ele defesa na

cional e êlc tomou pequena parte dos debates". Blum disse não
Se lembrar de nada sôbre a alegada ligação de Pétain com os

"cagoulards". Indicou depois Daladier e repetiu suas pala
vras: "Se há um homem no qual o país podia acreditar e con

fiar para se manter na estrada do dever, durante a guerra, ês
se era Pétain.".

Estocolmo, 28 (SIP) - Foi recentemente, descoberto 'mais

Chung King, 28 (U.P.) "Não constitue segredo que as tro

pas japonesas na China falam de gestões de paz" - foi o que
afirmou um general de brigada japonês, em carta divulgada

, Londres, 28 (U. P,) - "Estão contados os dias do ditador' aos seus compatriotas, segundo revelações feitas pelo govêrno
i Franco" - afirmou um dirigente trabalhista sueco, referindo-: de Chung-King. Nessa mesma carta, o comandante japonês

Chung King, 27 (U. P.) -

se a esmagadora vitória do partido trabalhista britânico. O afima que, de acôrdo com os cálculos feitos, se os japoneses
As tropas chinesas alcança- I

jornal "Morgon Ticliningen", por sua parte, acrescenta que a
I

se retirarem com armas do sul da China a luta poderá durar
ram os subúrbios ocidentais

i vitória dos partidários ele Attlee terá grande repercussão em mais um ou dois anos. A carta em questão é de autoria do ma
de Kweilin, imp�rt�nte bas.e· tôda a Europa, Outros despachos, de Copenhague, apresentam rechal japonês Okamura, há dias citado pela emissora de 'I'ó
japonesa no provmcia .de TI- Attlee como grande amigo do povo dinamarques. Finalmente, I

quio como tratando de estabelecer um armistício para a retira
tang, onde se trav.am. violentos em Washington, afirma-se que a vitória trabalhistá represen- da das fôrças nipônicas do sul da China.
comba�es, ao q�e,mform� um

I tará uma mudança total de política britânica em face da Es- I
• • _

---------

comumcado chmes de hoje. Os I panha e da Argentina. I Museu da diVisa0 Compr�r na CASA �ISCE.
chineses recapturaram Ya-I __

.

LANEA e saber economIZar ..

gaun.
Ao

d
Antes, o rei ! A.s b�ixas norte- de' caça e pesca Acõrdo entre PétainBandeiras a ro o Londres, 28 (U. P.) - O sr.: americanas Rio, ("Estado") - Possue a

e a'lgnem.Clement Attlee não ernbarca-. Divisão de Caça e Pesca, do , ••

Moscou, (V. A.) - O estan- rá para Potsdam, para 8. con-I W 'h' .t -27 (U P) Ministério da Agricultura, um París, 28 - (S. F. L) - Adarte pessoal de Hitler e da- ferência dos três grandes, an-
I

A abs .Ing on,
't

"

i �r
.-

bem organizado museu com existência de um acôrdo entre
zentas outras bandeiras alo ..

t d h- Foi o que reve
s aixas ,UOl e-arr.erreanas, t 1

-

d M h 1 Pét
." es e aman a. 1 .

,-

d d
.,.

d ;,. ., interessan e co eçao e aves, o arec a e am e uma alta
mãs estão amontoados no soa- laram fontes autorizadas. Se- es J o mICI? ant,�ellda, "A��- mamíferos e réptis tendo ao personalidade da Grã-Breta
lho do "Salão das Bandeiras", gundo os mesmos informantes, g�mt'? anduncGla111" U ,al\s'Tr �� h' 1-1 todo 521 espécimes: Na cole-, nha foi confirmada pelo sr.
a ser inaugurado no museu d? o líder trabalhista antes de S8- n2s e110S a uerra c ilcJ.un �'. ção que é técnicamente prepa- Marcel Peyrouthon antigo mi-
E êrcít Vermelho nesta capi- . t' , sao de 1.058.841 dos quaisI' - .. I . .',xelCI o

.

,L "

gUlr para encon ral-se com '
.
',+ rada na Secçao de TaxldermIa mstro do Intenor do Governo

tal A peça central da g"'ande T
..

st l' d "�." I 248,137 morreram. Desl,es ...

t t f' d V' h' d t
.

t.

. _ .,

..

,
...

'

I ruman e a m, evera dVI,.-
641762 f" f'd 472861 daquele depar amen o, IgU- e IC 1, uran e o m erroga-

exposlçao de bandellas soneh- tar-se com o rei. .:.
1caram

.

en os, .

ram dois gaviões reais dois tório a que foi submetido na
cas penduradas por cima dos estao desaparecIdos e 121.657

.
" 1 d

. A • ,
,

-

t' :l
•

t foram feitos prisioneiros Das belos albatrozes, alaras azues sa a e audlencla da Alta Cor-
emblemas alemaes �ap .mar os, DeSapareClmen O

". .

..

e vermelhas "pica-pau" um te de Justiça. O sr. Peyrouthoné a "Bandeira da Vltona" de d '." 920.000 balxas do exerCIto, co- '.' . . ," ..

. f
. 'h e apo Ices i municadas pelo Departamento casal de cervo, JaquatInca, declarou que as pnmeIras con-

setIm vermelho que 01 as- LO. 28 ("E t d ") A d
I

t t t A D'
. -

d C
'

·t f'.

"

'
. ,.

dR' nlO, S a o - a -

de Guerra até 21 do corrente cae e US, e c. 1Vlsao e a- versas, a esse respeI o, oram
teada ,soble o ��IflcIO �i �� ministração da Caixa de Amor-1196 918 m�rreram 569 691'1 fi� ça e Pesca, no sentido de pro- feitas pelo professor Rougier,chstag; e;n.Belllm, no ,a tização acaba de apurar o de- car�m feridos 35 708 "'�tã�, de- porcionar ao público e espe- representante do Govêrno Pé-de abnl ultImo. sapa�e?imer:to. de 974 apólices I saparecidos � 117.898 f;ram cialmente aos colégi?s visitas tain,. em Londres, sendo que,

E8tft·to sI-te'"nCI·o
da dIVIda publlca, do valor no-j capturados pelo inimi(To ao museu, franqueara aquelas em fms de 1940, se tornaram
minaI de Cr$. 1.000,00 cada o

t> •

dependências, às quartas-fei- elas oficiais, tendo o sr. Jac-

Potsdam, 28 (U. P.) - Con- uma. O fato foi levado ao co-! O sr Ed Herrl'ot ras e sábados, respectivarncl1- ques Chevalier dado notícias
tinua a ser mantido o mais e<;- nheciment,o das autoridades " te, das 9 às 11 horas. Nesses delas ao Conselho, Desde en-

trito silêncio em torno de T:'u- que já iniciaram o inquérito ace·lton dias, os visitantes terão à sua tão, afirmou o Sr. Peyrouthon,
man e Stalin. Segundo cir- a respeito. As apólices desapa- disposição um funcionário, as cláusulas do acôrdo foram
cuIos bem informados, êsse si- recidas não representam qual- Lyon, 28 (S. F. r.) - O ex- que lhes dará tôdas as expli- J cumpridas e, após a conferên-
lêncio constitue uma indica- quer valor, pois não têm ainda presidente do C o n s e I h o, cações que desejarem sôbre os cia de Montoire, o Marechal
ção que os dirigentes soviéti- os números respectivos e as il1- Edouard Herriot, aceitou a animais existentes no Museu, Pétain informou aos Estados
cos e norte-americanos estúo dispensáveis assinaturas. Tam- presidência de honra da As- que se acha instalado no 4° Unidos como devia ser inter

aguardando a palavra de Lon- bém na Caixa de Amortização semb�éia Departamental dos andar do edifício do Entrepos- pretada sua atitude e decla
dres, para prosseguirem jun� foi instaurado inquérito admi- Estados Gerais do Renasci- to Federal de Pesca, na 'Praça rou que não tencionava seguir
tos em suas deliberações. nistrativo. mento Francê-s. 15 de Novembro. a :política do sr. Pierr� Laval.

franco tem seus dias contadosNos subúrbios
de Kweilio

J. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Representantes de (ias. de S'orteio§,
Capitalização ou Seguros

Pessoas que iá tenham trabalhado, ou TRABALHEM corno (inspeter e s, pro
dutores, agentes, cobradores ou outro trabalho) no ramo de Scrteios, capita
lização ou seguros e QUEIRAM REPRESENTAR PODEROSA EMPRESA,
em qualquer capital, cidade, vila ou fazenda, escrevam pedindo informações
ao Prof. José. C. Posta! 3717. S. Paulo. Concedemos as melhores comissões.

Otimos planos. eficiente propaganda. Escrevam e se convencerão de que com

nossa organização qualquer pessoa obterá ótimos rendimentos mensais.

maer 'Aos heróis da resistência

Será um ponto de peregrina�ão
ACABA DE SE NOTICIAR QUE O CARDIAL FAULHABER, ARCEBISPO DE MUNICH, PEDIU AO GENERAL EISENHOWER A

PERMISSÃO PARA CONSTRUIR UM CONVENTO NO LOCAL ATÉ AQUI OCUPADO PELO CAMPO DE .CONCENTRAÇÃO DE

DACHAU, SÉDE DOS MAIORES HORRORES COMETIDOS PELOS NAZISTAS, AFIM D'E "TRANSFORMAR DACHAU NUM PON

TO DE PEREGRINAÇÃO PARA TODOS OS POVOS DA EUROPA". TAL NOTICIA FOI TRANSMITIDA PELO PADRE JESUITA
P. VAN GESTEL, REITOR DO COLÉGIO DE TAASTRICHT, NA HOLANDA, E QUE ESTEVE RECOLHIDO EM D A C H A U .

.II -

Seja o lIDER DA
MODA

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

o MElI-tOQ VERMIFUGO

�:ft�a���n���ar,��oT�.� I ,,�
,
�

�f}�:�O�!���:os

FLORIANÓPOLIS I "

HAIA, 27 (SHI) - Na colina de Paaschberg, nas proxi
midades de Amersfoort, está sendo erigido um monumento a08

heróis das fôrças holandesas do interior, que tombaram na lu
ta contra o invasor nazista.

-----------.-----_....------....------------------

II Estabelecimento Gráfico· Brasil
I DE

I NICANOR SOUZA
I
I

Trabalho. Comerciai.
Imprellsão a côrell

Composição de Iivros •

Jornaill I
Tése. e Memorais

Doublés e tricromiall
Revís tus - Avulsos • Caixa. _

Estojoll, etc.

I

I

I
I
......................a....... �s

Desembarcar-se-á na costa chinesa �
Aceita encomenda.s para o interior do Estado

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

Sedas, Casemiras
,

CASA $A,

SRs�DEHTJSTAS
CoJl1!Yt.elII "

�t::�
, PREÇOS MODICOS',
SORTIMENTO INCOMPA�AVEL

foIiciIiTrSTAt&PRÊeos'
'DEPOSITOmnSETTIDENTARIO. H
��'Mt.�C'i2f�

.

:W1INADIO 13H35'CAIXA l�I·S.DAlIIO

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos Glavam
Rua João Pinto, 6

Cpixa Postal, 42

Florianópolis
No bar e no lar

KNOr-
não deve faltar

e Lãs'

�. 8(0$'&
ORLANDO SOA RPELL1.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. CLUBE-Dia 28, cmcnhd=Boírée
Dia 29, dominqo+Mctínée

I

, PROVADO E APROVADO Há ANOS EM TODOS OS PAISES I� J-,_
�)' _-.-v'.oY'�''''''''-'''''''�'''_.N_''''''''''Ph''''''''''.NII",N7"""""",,,,,,_'H'''''''''''

�'I,I'�AWD"UÃG'HUJ.Nh-YAiv"/AV/H/.AV'/�W/hV.AW'"M

I
-

REPRESENTANTE

Vida Social I

ANIVERSARIOS I
Senhora Genezio Lins IAssinala a data de hoje o traris- I

curso do natalício da exma. sra.

d, Conauele dQS Santos bins vir
tuolla espôsa do sr. Genésio Lins,
diretor do Banco Indústria e Co
mérc:io de Santa Catarina. A ilulI
tre dama, que reside em Itajaí,
cantando com largo círculo de re

lações em todo o Estado, será por
certo, alvo de grandes homenagens
àll quais nos aSlociamos respeito
samente.

•

Vítor Faria
Transcorre, hoje, o aniversário

natalício do nono estimado cori

terrâneo; sr. Vítor Faria, residente
em Itajaí, figura dedestaque nos

meios sacia 1 e industria 1 do Esta
do, e diretor-gerente da importan·
te firma «Malharia Itajaí S. A.».

'"

Importante Empreza Editora .de Livros, com nova X?odalidade
de venda., precisa de um representante para esta cul,ade. �re
fere.se firma ou pessôo, bem relacionada e que tenha escrrto

rio Dd-se exclusívidcde. Cortai com todos os detalhes para
NOSSO LIVRO EDITORA. Rua Senador Dorrtos 39-2'- S1205,

.... � .a__.. R_i_O__dme__Ja_n_e_i_r_o__
•

.. 1

•

Santo de Domingo
Sta. Marta, Virgem

E,ta santa era irmã de Lázaro
II de M�ria M;adalena. Vivia em

..

•

IB.tania, e os SI. EvanO'elhos fa-
,

Iam-nos da dedicação com que ela. 60 IUII PO oneses
servia a Jesús, quando Ele com Estocolmo, 27 (SIP) - Che
seus Apóstolos se acha�a_ na casa

zou recentemente à cidade de
dA'

- A t ud içdo conta- b
OI tres lrrnao.. r, . Poznan um grande número de

noa queMarta com Lazaro e Mar1�. .

Madalena foram deportados em COmbOIOS, que conduzia .

frágil embarcação, exposta no mar 60.000 poloneses, os quais ío
peloa perseguidores dos cristães. A-

ram transferidos, das regiões
portando em Mar�elha, Mcn-ta r!,u� a léste do rio Eog, anexadasniu ao redor de SI alguma. lenha ,. -

S
.

't' Om as quoill levava uma es- agora a União OVIe ica. sra. co
-

1 l'pécie de vi:ia conventual. No Pro- deportados deverao ser oca 1-

ven§a, onde a santa morreu, ela zados na Polônia Ocidental
ainda hoje é m,;,to venerada.

administrada pelo novo govêr-
no pÕlonês formado por Mos
cou.

.......,._........- •..-a-.-.......-............ft••-_....._...
- ........

do diao santo
S. Nazário, Mártir

Nasceu em Roma, sendo seu pai
pagão e sua mãe cristã Ele deci:
diu seguir a religião da mãe e fOI
batizado pelo Papa Lino. Quando
Q imperador iniciou a perseguição
da Igreja, afalltou-se Nazário, a

pedido de lIeus pais, da Itália e

foi para a Gália. Aí conse�uiu a

converséio de Celso que, mail tar

da deveria ter a mesma sorte que
Ndzário. Voltando para a pátria
foi prêso com Celso em Milão

.

e

ambos morreram degolados. -·Mols
de trezentol anos tinhClm decorri
do depois dêsse martírio, quando
sto. Ambró.io, Arcebispo de Milão.
descobriu num jardim 011 corpos
dOI doia Heróis da fé. Estavam

perfeitamente cOlllservados.

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às

7,30 horas.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.

Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho
raso

Puríssimo Coração de Maria (Par.
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.

Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.

Igr.ja de Sta. Teresinha: 8 horas

Capela da Base Aérea: 8 horas
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5, 6, 7,30 (só e.lunos}, 8,30
horas.

Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas;

Capela do Abrigo de Menores: '1
horas. (todos IIS dias).

Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

João Pessaa (Estreito): '1,30 horall
"O 10.4: 7,30. 9,30 hora.,

AO'êDcias e Repr.soantações em G.ral
Ma triz: FI.orianópoU.
Rua João Pinto, n. 5

'

Caixa Postal. 3'1
Filial: Oresci6ma

Rua Floriano Peixoto, sln (Edil. ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

sala�5.

Próprio),-Te!eqrama8: ·PRIMUS· I Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
• ��oã I Agent•• DOI principais U\llnicipiot

Qlt elo Eltcclo \.a _

Valorosa aventura
de 4 holandeses
Haia, 27 (8. H.!.) - Segun

do despacho de Columbia, na

Austrália, encontra-se. naquela
localidade um grupo de quatro
holandeses ex-prisioneiros dos
japoneses, que haviam sido
mantidos na Ilha Célebes, de
pois da invasão nipônica das
Índias Orientais Holandesas.
Transferidos mais tarde para
diversos campos de concentra
ção nas Filipinas, os prisionei
ros holandeses lograram fugir
Incorporando-se aos grupos de
guerrilheiros, que hostiliza
ram o inimigo até o momento
em que se reuniram às fôrças
norte-americanas. O chefe da
queles grupos era Adolf Lem
bong, que tinha sob seu co

mando imediato um contin
gente de nove homens. Lem
bong era ainda coadjuvado
por uma jovem filipina, cha
mada Assunção Angel, com a

qual contraiu matrimônio.

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Floria nópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

FalIem ano!'l 110JI) r
Ira. Carlota Prates Bl'üggemann.

espôlla do sr. construtor Teodoro
Bruggermann;
sra. Vito lina Botelho;
sr. Jasá Joaquim Brasil, inspetor

da Fazenda Elltadual;
sr. Eduardo Vítor Cabral. fun

cionário da DRCT, atualmente ler'

vindo em Lojes ;
sritas. Juraci Jaques; Maria de

Lurdes Haberbeck, Natalia Santia
go Amaral e Eloíso Nogueira;
jovem: Felício Duarte;
meninas: Terezinha Bittencourt

Silveira e Adir, filha do sr. dr
Alfredo Damasceno da Silva, ra

datar dêste diário, e aluna df C.
Coração de Jesús.

*

Fazem anos amanhã:
srcs . Marta Simas, Alumides

Silva Vieira e Laura Pereira de
Almeida;
srs. Heitor Wedekin dos Santos,

'José Goulart e Pedro Diogo de
Melo;
IIrita. Irma Schütz, residente na

cidade de S· José;
jovem: Nivaldo Lopes de Al

meida;
menino: Jobel d. Silva Furtado

uma maquina de escreve

'Royal», tipo comercial, ern

per feito estado de funcionamen
to. Informações nesta redação

liEMORRO IOIS
EJt, ,j.p,rififU
4/iVitlld df;'leJ
e euit« (ÁS

iHfecfütJ.��-

�
A ação benéfica tia Po

mada 'Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dós os casos de Hernor
roides, é imediata, alivia
as Mires e 08 pruridos,
acalma e evita as compll
caçoes infecciosas das ui·
cerações e varizes hernor
roidais. A venda em t.das
as Farmacias em bisnagai
com canüla especial par.
facilitar a aplicação.

� .r �

MANtZAN
PARA HEMORROIDU
Um pToduto De Wlu

MACHADO li CIA.

Mignon ás
ás 15 hs.

11 hs.
infaniil

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 10.OOO.00o,QO

Trajano, 23 • Florianõpolis

SEJA SUA PROPRIA

I Ha sofrimentos que
fazem ·e�elhecer. E as

Senhoras. que dêles pa
decem. o sabem muito bem.

Taes são as Irregularidades
no funcionamento do deli'

cada organismo feminino.
clima excessos. faltas. pe
fiados dolorosos. que tornam
certas fases do mês um pe-

sadêlo para suas vitimas.
Defenda-se contra esses so

Irirnentos, que são evitáveis.

Use A SAUDE DA MULHER.

Regulador, tônico. anti-dolo
rosa. o poderoso remediu
traz no nome o resumo de

suas VIrtudes, A SAUDE DA
MULHER e urna garantia de

saude e bem-estar.
....

Á' SÁUDE DÁ MULHER
Aumento saláriode dos Comerciários

Assembléia Geral de Empregadores
A ASlociação Comercial de Florianópolis e a Associação Profissio

nal Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneras Alimentícios de
Florianópolis, São José, Palhoça. Biguallsú e Tijucos convidam CilOS
senhores comerciantes a comparecerem à reunião que. par. discutir a

proposta de conciliação feita pelo Sindicato dos Empregados no Comér
cio de Florianópolis relativamente ao assunto em epígrafe, se reali
zará no proxrrno dia l' de agosto (quarta-feira), às 19,30 horas, na
sede da Asscciação Comercial, à rua Trajano, l3 (sobrado).

Não havendo número suficiente à hora rncrcudc , far-se-á noy0.
chamada meia hora mais tarde, quando funcionará a ASlembléia
com qualquer número.

Florianópolis, 27 de julho de 1945J
SEVERO SIMÕES.. Presidente da Associação Comercial.
MANOEL DONATO DA LUZ .- Presidente da ASllociação Profill.

sional Intermunicipal do Gomércio Val'eji.ta de Gêneros Alimentícios
de Florianópolis, São José, Biguassú, Palhoça e Tijucas. 4 v .• l

. �.

JrENílER
=QUALIDADE

ROUPAS

SAPATOS

Rua Padre Mlguélinho, 23 -- Florianópolis
.........................................� .

I E����Od� es�odY..�rd:: <;P? ?Qi�
modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem

I
seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros':_jRUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

..................................... 1...

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

ÂDVOGL�DOS
I Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. r. t. DE SOUSA CABRAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico!
(Diplomal1o pela "aculdal1. Nac. 11. )(ea1cma da UniTer.il1ad. do BruIl)

tis-interno 110 SerTI90 d. C1m1ca 14M1ca 110 Proressor OIn'all1o OUT.1ra, m6c11co 40

Departamento 11. a.dl1.
CldIUCA MJIIDICA - .0160tiu btten.u de .tl1lItoe e crIal!.çu. CONSULTORIO

• &lll8WIINClA: R.. Fel1pe Scbm1dt .. 18 - TeL 8U1. CONSULTAS - Du 11 .. 111.

Grande empresa, operando há longos anos no Brasil, necessita de pes

soas ativas (ambos os sexos) para represent â-Ia nas capitais, cidades do in

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

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

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

DR. MARIO WENDHAUSEN

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

Fabricante e distribuidores das afamadas con- Ifecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos, algodões, morins e avidmentos

Ipal'a alfai<:ltes, que recebe diretamente das
melhoras fábricas. A Caso "A CAPITALft chama a atenção dos Snrs. Comerciante. do interior no sentido d. lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florianbpolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
�------------------!--.---------�

O.. Serylc;.o. ti., Clínica Infantil da Ãssistência Municipal • Ho.,ltal
de Caridade

CUNICA M�ICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CON8ULTóIUO: Rua Nune8 Machado, 7 (Edifício 8. FrancillCO). foae 1....

Con.ultas da. 2 àll 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

Grande fôrça pela
paz mundial
Chuug King, julho, (SIC) - O

dr. Wong Wcn-hao, Vice-Presiden
te do Yan Executivo disse cm uma

irradiação fcil a para a "American

Bro adcast C011l1nny" na véspera
do oitavo aniversário da Guerra

Sino-Japonesa: "Uma China forte.

unida e democrática será uma gran
de fôrça a Ia vor da paz permanen
te depois da guerra mundial". C

dr. Worig prosseguiu: "O povo chi

nês, embora esteja seguro dr! pró
xima \'1 tória, não esquece os pesa-

I dos deveres do fuluro ... O nosso

país assume o cOll1promi�so [�e

completar a tarei a de ohrignr o

J apã() á rend içâr, incondicional, r,
ao mesmo tempo, de completar a

organização da paz e segurança do

mundo de amanhã. Na frente inter

na, empenharemos o máximo de
nossos esforços para estabelecer
um governo constitucional e pro
ruo+cr a reconstrução nacional para
'0 fim de melhorar o padrão de vida
do povo".

DR. BIASE FARACO
Médl<Xl - chefe do SerT1ço de S1flllfl do Centro de 88.1111.

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇOES URO-GENITAlS DE
UlBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 41
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naria - Garganta.
Diplerna de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULT�HIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 àa 18 h&ras.
RESWENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TElEFONES 1418 e 1204

DR. GEBUARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica lIédica em Geral

])oel'lças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
riBs e demais órgãos internos, de adultos e críamças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

éü IIJU ltrud41. ..

��� p.CUT1S
�p" "1(#U#

p�: CREME

1�:tIIQUiln
O caso Poulet

DR. SETTE GUSMÃO
€HE.. 'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E UO

HOSPITAL "NER1!lU �AMiOS".
CUrso de aperfelçoam.ento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S110 Paulo - Ex-estt
a1irio do Instituto "Çlemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno dr

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
CLtNICA GIJRAL - DIAGNóSTICO PRF.COCE ]dJ TRATAMENTO IJSPIiJCIAI,IZADO

DAS DOJjJNÇAS DO AP ii RlIlLHO RIlSPIRATORIO.
OPERACÃO llE JACOBOEUS

CONSULTAS: DIAriamente, das 3 às fi horas, CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 11-
RESID1!lNCIA: Rua Esteves Jú.nlor. 135 - Te!. 7,(2.

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

cur.o M Aperfelcoamento • Loo.If. Prltlca no RIo de Jane1ro
OO""UL'r.&8 - Pela ma:ahA: CIarlam_·t.J .... 10,300..12 h., à tarde excflptoco
116"••01, ... 14 ás 16 llaru - CONSULTORIO: B.. "oAo Plato L T...r.... -

._1'1' 1."1 - RM1dê.ci.: R.a Pr.......r. Co.Uâo, 'lo

DR. ROlJlÁO CONSONI
OIRURGIA GERAL - AI,TA CIRURGIA - MOL1!:STIAS DIIl SIIlNHORAS - PARTO[ol

F'ormado pela Faculdade de MedicL'1a da Universidade de São Paulo, onde fOi
A.8&iflteoll!te. por vúios anos do Serviço C1rúJrgico do' Prof. Allplo Correia Neto.

Cinlrglia do eswmàgo e vias b1l1ares, íntestínos delgado e grosso, t.lJróide, rins.
próstata beiIoga Q.tero. ovárlOoll e trompas. Varicocele. hídroeele, T�l!ões e hérnia
,.

CONSULTAS:
da. 2.. li 001:a!B. à Rua Felipe Schmldt, 21 (altos da Casa Paraíso). Tel. Ui98.

RESlD&NClA: RIura Esteves Jllndor. 179; Tel. )(7604

Bruxelas, (Via aérea) - A
Côrte Marcial fez fracassar a

tentativa dos advogados de de
fesa do jornalista R o b e r t

Poulet, em importância o se

gundo traidor da Bélgica, no
sentido de adiar pela segunda
vez o julgamento, sob a alega
ção de precário estado de saú
de do acusado. Robert Poulet
foi acusado de ter colaborado
com os nazistas, de ter orga
nizado o Partido Fascista Bel

ga, de ter recrutado belgas pa
ra lutar contra os russos e de
ter denunciado 'pessoas como

judias. Robert Poulet, fazendo
sua defesa, declarou que come

tera grandes erros, mas que
nunca fôra nocivo ao seu país.

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina,

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

cional de Doenças mentais dispõe I'de um Ambula.tório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

DR. ARAUJO
Asslltente do Prof. 8ao80u, do Rio de "..eíro

ESPECIALISTA
DoeRças e 8f"6l'açOes c,!'s OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moaerna dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu

da bOca fendld08 die nasceaça)
Il»Otaa98641i!'ia. traquê&scGpia, broncoscopia I>ara retiJrada de corpos estranhos, etc

8GNlIllLTAS: das 10 às 12 ti da. 15 b 18 horll8

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. A. SANTAELlA
(Biplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Uníversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

cíenal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

serleéraía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Ne to
- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 l;lor�s -:-
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Flonanopolls.

Dr. Newlon d'Avlla DR. ANTONIO MONIZ
Operoçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen-

110. do. inte,lltino., rito e anu.
-- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fillioterapia -- Infra-vermelho I

Conault: Vitor Meirele., 28.
Atende diariamente à.. 11.30 h•. e,

à. tarde, dali 16 h.. em diante
R••ld I Vida} Ramo., 68.

'Fone 1067

DE ARAGAO

CInqta e 0rt0peCIa. Vllalea •�
I. &oraL Par10I • C-..... __rH.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
�lamelllte � 1... 17 hOl'u. RUIDllIN-
�A ",'ft1..�a'" A.'�" .....". q�

FABRICANTES:

EMPR�SAS REUNIDAS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ARN·O S.A.
_ DEPARTA.MENTO:

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

TELEFONE: 3-5111 - C. P. 217·'

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

--�----�IMATE gelado-

: �:�arrão
Bebida saudável

................................m. ..

Crédilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

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

-f*-- ..I

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

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Represerrtoçêes

Consignações •• Conta Pr6pria
Rua Pedro Ferreira. 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL. 117

SEGUROS DE:
Transporte. Moritimo.; F.rrB•
viários, Radoviário., Aéreo••
Cascos , F6go. Acident•• do
Trabalho, Acidente. Pelllloai••
RelPon.abilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico « BO S C O))
-

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e ES-TADO Sábado. 28 d. julho d. '945 5
-r------------------------------------------------------------------------�----------------------------------------------------�---��

I

Mais um crime
de Frank
Londres,27 (SPI) - Na pro

priedade de Krzeszowice, perto
de Cracóvia, pertencente des
de tempos remotos à família
dos condes Potocki, confisca
da pelos alemães e doada ao

g o ver n a d o r alemão Hans
Frank, por Hitler, foram en

contrados numerosos livros,
impressos, manuscritos obras
de Copérnico, isto é, os restos
de uma biblioteca polonesa.
Essa biblioteca era famosa,
'pois havia nela obras de sé
culos de existência. Entre elas,
ainda havia a primeira edição
das obras do grande vate polo
nês Adão Mickiewicz e o origi
nal do ato da Constituição de
1791. O governador Frank, de

pois de tomar posse da pro
priedade, e foi tão facil que R

adquiriu - mandou fazer uma

"limpeza" na biblioteca, isto
é, queimar os livros. Foi por
essa razão processado por mais
um crime contra a humani
dade.

r

ODIN

�
lH E RiCOMENDIt

conr�" FE.RIDAS,R€CenTES ou ÇWll6A5
& ••·il....",.,·ffilMigMM1@,!IS

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

11 «limpeza» é feita
pelos «seletos»
Haia, 27 (S. H. L) - Infor

mam de Eindhoven que os ex

membros da Guarda Seleta
nazi-holandesa foram postos a

" trabalhar na limpeza das mi-
I
nas terréstres, na província do

Limburgo, como já vinham fa
zendo na região ocidental da 1Holanda.

Falia apenas

,
•

Para o encerramento do
Grollde Concurso de IISELECÕESlí

�

• O grande concurso da revista "Seleções"
será encerrada dentro de sete dias. Portan
to, as respostas que forem postas no correio
depois do dia 5 de Agosto não entrarão no

concurso. Se ainda não enviou sua resposta,
ainda há tempo de se candidatar a um dos
392 prêmios, num total de Cr$1l5.000,00!
Basta responder, em poucas palavras, porque
gosta de Seleções. NQ exemplar de Maio,
que está à venda, encontrará todos os es

clarecimentos a respeito e um cupon para
escrever sua opinião. Escreva hoje mesmo e

envie-nos o cupon que o habilitará a um

prêmio de Cr$ 20.000,00!

392 PRÊMIOS NUM TOTAL DE Cr$115.000,00
Primeiro prêmio . • • . Cr$ 20.000,00
Segundo prêmio . . . . Cr$ 5.000,00
10 prêmios de Cr$ 2.000,00 cada um

10 prêmios de Cr$ 1.000,00 cada um

20 prêmios de Cr$ 500,00 cada um

150 prêmios de Cr$ 200,00 cada um

200 premros de Cr$ 100,00 cada um

- SEU NOME PODERÁ "ESTAR ENTRE OS
CONTEMPLADOS COM ÊSSES PRÊMIOS!

CUSTA
APENAS

,

CR$ 3,00
* Ceriifique-se de que seu exemplar contém o cupon

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Sehmidt, 8
Representante Ceral no Brasil: FEn;"li'A�I)O CHINAGLIA - Rita do Rosário, 55-A - 2.0 andar - Rio

" I

__________����������ml--�----� �
---

J UI ZO IA Turquia num -1-�\-\\tS-Oull-�J'-L-ab-or-al-ór-iO-c"-liõico«quebra-nozes» �

�
� .

rsova York, 27 (U. P.) _ Em & � RUA JOÃO PINTO, 25 - F"-
- - �448

recente comentário de

"peru-I �, _

-

__

� (em frente ao Ieseun _o) Estado

I ��:�, dl:-�o�c��g���t:�n��al:e� nnnrono pnTOLOGlCR5 Florianópolis
,pacto de amizade e neutrali-
dade com a Turquia, negocia- I

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alvos da Souza

do e firmado entre Kemal e
Farm. L. da Costa Avila

Lenine, foi o ponto de partida Exame de sangue I "Exame para verificação de cancer,
da nova disputa acerca dos Exame de urina I Exame para verificação da gravi-
Dardanelos, e veio a foco ime- dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I

diatamente depois da inter- doenças da pele I boca e cabelos, Exame de fézes,
venção da Inglaterra na Gré- Exame de secreções.
cia para instalar alí um go- Jlutovaccinos e transfusãb de sangue.
vêrno pró-britânico. Em repre-
sália, a URSS ergue a Bulgária Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
do plano de um país derrotado ... _
ao de um aliado amistoso;
substituiu, também, o govêrno
da Rumânia e colocou no po-

I
der homens de inteira confian
ça de Moscou. A Inglaterra,
por seu turno, afastou a Fran
ça do Levante e tomou posição
atrás da Federação Arabe,
uma reunião de estados ára
bes forjada pelos britânicos.
Assim, a Turquia vê-se coloca
da num gigantesco quebra-no
zes, ,e o seu govêrno anti-sovié
tico não faz crer na melhoria
da situação ao ponto de ser fir
mado um acôrdo. A luta está
travada e torna-se mais peri
gosa de dia para dia".

1�lIjfJl:aaA
A �lFILI� ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço. o Coração, Q Estômago, OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de. Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradável

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como

auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo
da mesma origem

Fr\LA M CELEBRIDADES MÉDICAS
flobre o prepnradu ELIXIR A ccmposíção e o sabor a

.914, devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
08 casos de índlcação apro- facll manejo para o público
prlada (lIifills em varias de ,UO combate á sUlIls, quallda
suas manifestações) os resul- de. que frequentemente a

tados têm sido satlstatortos, orovelto no Ambulatorio da
poli silo raptdos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

TENHA
TEM :,(FILlS OU REU-

"MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULI\R PREPARADO

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Você

está auxiliando o seu" próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
_OI Indi,entes de Florianópolis.

----------------------------�.------------------------.
rw __ uu• RI •

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA"
fud.d. em 1878 - Séde: IJ A I A
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

,

Cr. 80.900.606,30 :
Cr$ 5.978.401.755.97:

67.053.245,30
142.176603,80 t

�
)

98.687.816,30 t
« 76.736,401306,20:�

1

'�
Diretores: ')

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco t
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo:
e José Abreu. '.

« ...

!
CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades

,

CASA MISCELANEA distri-
buidora dos Rádios R. C. A. EVITE ABORRECIMENTOS

com pedidos que podem ser evita-
Victor, Válvulas e Discos. dos. Contribua para a Caixa de Es-
Rua Conselheiro Mafra, 9 molas aos Indtgentes de Floríané-
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As Iatalidades tvágiGas da �uevva
WASHINGTON,27 (U. P.) -- O DEPARTAMENTO DE- GUERRA INFURMOU QUE PERECERAM 1.010 pRISIONEIROS DE

'GUERRA AMERICANOS, NO AFUNDAMENTO DUM BARCO JAPONÊS TORPEDEADO POR SUBMARINO NORTE-AMERICA-

,NO NO PACíFICO. NA EMBARCAÇÃO toRPEDEADÂ VIAJAVAM 1.600 PRISIONEf ROS

({)) «[('
IPara dirimir as Pâ�t!�w�, ca'�dá (�i��!!) �tnd�(�ú�,��!�!!��"

,
]E� 11a «]) I d���:'�s��8C��!s) _ Nos ����'�n��'/i���n�,;:l�c��,�r:!�'l��a�::,��e i�:�:i���t�� t�;���

círculos da imprensa diz-se que Ontarío. 1\'enhum dos 225 passageiros sofreu com o incêndio.

ningye� proc_ura negar as di-lO, grande navio estava atr�cado no .c�!s. Em poucos minutos

. I v�:-'ge�:las eXlste;lte� entr� as

I
toda a su�el'-estrutura do IIanll?l1lc era presa das chamas.

Recomendacão aos Japoneses tl,e� glandes pote�1CIaS, ,s�bre
.

,
vanos pontos-de-vista, e e ]US-

Guam, 28 (U. P.) Dezenas de milhares de boletins fo- tamente para dirimir essas di-I
ram lançados pelos aparelhos da 20a. fôrça aérea riorte-amerí- ve!'gên�ias que .os líderes dos

I
cana aos habitantes de 11 cidades jap?nesas. Os boletins cOl�- �r�s países, mais uma vez, se

Ividam o povo a procurar melhores abngos a menos que quer- reunem, contando com a uni

ra perecer em consequência dos tremendos ataques incendiá-. d�de fundamen�al dos pr��cí- I

rios que serão levados a efeito contra o Japão, As cidades pIOS q�e norteiam a polltI,ca
ameaçadas pelos ataques são, de início, Ichimiyoia, Tsu, Yji- mtern�clOnal de cada um des

yamska, Ujikamska, Nagaoka, Mihinomiya, J111ori, Ogaki e ses países.
----------------------------

Koriyama, na ilha de Horishu, e Kureme, Wajima, e Kokadate,
rias ilhas de Kyushu, Shikoku e Hokkaido

Florlanõpolls 28 de Julho de 1945

SOCIEDADE CATARINENSE DE
MEDICINA A exposicão da

sra. Emília Ortega
Originalíssima é a exposição

que, ha vários dias, está sendo
feita ao público de Florianópo
lis, no salão da Associação Co
mercial, na rua Trajano, pela
artista mexicana sra. Emília F.
de Ortega.
Trata-se de 18 quadros traba-

Ihados a ponta-de-fogo sôbre
couro.

Não são paisagens n em qua
dros de gênero, mas, sim, figu
ras típicas de campeiros, cabo
clos o' índios dos pam pas e al
tiplanos sul-am er ieanos.
A angústia de espaço e a pre

mência de tempo nos impede de
fazer alongado estudo da b"la
exposição.
Diremos, todavia, que es sa

"mostra" é uma das mais en

cantadoras aqui realizadas.
O lavor a ponta-de-f'ogo sô bre

couro requer, em primeiro lu

gar, tecnicamente falando, nma

grande segurança de mão, com o

na aquarela, onde qualquer ti"a-

Oportuna e interessante sessão reali
zou esta sociedade, na passada quarta
feira e que foi dedicada ao estudo da pc
nicilina.
Iniciando a parte científica, o dr. Rol

dão Consoni apresentou um caso de per
furação do estômago, em cujo êxito aque
la med icacão interveio decisivamente.
Ainda sôbre o mesmo assunto d iscor

reram os drs. Sette Gusmão, Miguel Ca

valcanti, Artur Pereira e Oliveira, Biase

Faraco, Paulo Fontes, Modesto Primo e

Fernando Wendhausen, salientando o

emprêgo da penicilina em afecções ci
rúrgicas, pulmonares, urológicas e der
matológicas.
Segundo já ficou resolvido, esta socie

dade se reunirá quinzenalmente, em

quarta-feírus, dependendo de aviso pré
via, expedido pela sua secretaria.

Homenagem a Mon
senhor ManfreClo
Leite

A Venerúvel Ordem Terceira do
Carmo cm São Paulo, celebrou nu

dia If de julho, com tôda a soleni

dade, a testa de sua excelsa Pa
droeira. Hcgistt-ou-sc então, aco-ite
r lrncnto que multo contr-ibu iu paru
o realce das cerimônias, qual seja ço li mais arruina quase in ape

o jubileu de prata de �lonsenhor làvelmente o trabalho.
\bnfrt'rlo Leite, ilustre sacerdote Do ponto-d e-vista artístico. li

catarinense do cléro paulopol itnno. exigência da cultura estética é

membro da Academia Paulista de iauo lmentc severa, senão maior,
Letras e afamado orador, como Co- nos trabalhos a que aludimos.

missúrio da Venerúvel Ordem T�·r·; As 18 figuras apresentadas pe

ceira do Carmo, posto no qual tem Ia sra. Emília Ortega são dese-

prestado, com máxima abriegnçüo, u hacas com eminente apnro.

os melhores serviços ii Igreja e ao Com uma coloração que Iern

ideal carmelitn. Finda a missa sn- bra mui de' perto a côr sépia.
Iene em louvor da Padroe ira, que aquelas fisionomias, de minucio

foi celebrada ás 8 horas e meia, na so desenho, encerram alto poder
igreja da esplanada do Carmo. o expressional.
Sr. Dr. Domingos Alves Mateus. A vida lateja nelas com ine

prior d:1 mesma Ordem, dirigiu-se gualável precisão, dados os ca

a Monsenhor ;\f:mfredo Leite, cml ractedsticos anatômicos dos

eloqüente saudação pelo transcur- modelos e o sentimento inter-

50 de seu jubileu no comissariado.l pretativo da artista.
Em brins j)3Ia"l'as, r"ssaltou o ora- Estas são, mui resumidamen·

doI' o significado da efeméride ê o· te, as impressões colhidas na

muito qlie a Y. O. T. T.· do Carmo I visita feita à exposição da sra.

de\'ia ao seu infatigável Comiss:l-: Emília Ortega, a quem felicita

rio, üfei'pcel1'lo·lhe. como Irlllbra!1-: mos.

ça da data, en� nome daquela, ri-
'

I(uiss imo cúlice ele prata dourada --C-R-U-Z-V-E-R-M-E-L-H-A--B-R-A--(nrte portllgl'iesa) e um paramento
com as insígnias da Orelem, traba- SILEIRA
Ibos dI' puro gôsto artistico A sp· Filial de Santa Catarina
Auir, falou o Cônego Pftl!lo nollm Tendo chegado ao conheci-
Loureiro. que cm n0me do Sr. Ar-

'ebispo, associou a Arquidiocese de menta da Diretoria da Filial

S. Paulo ú expressiva homenagem. da Cruz Vermelha Brasileira
�r()nsl'nh()r ::Vlanfredo Leite ]'es\)o,n- Filial deste Estado, que pes
deu, agradccendo em formosa ora- oas dizendo-se devidamente
çfio. Pelo mesmo moti\'o, D. Carlos

S
'. _,.

Carllll'lo de Vasconcelps )!ota di- auton.zadas, es�ao ploculand.o
rigiu ii \\[ons. Manfredo Leíte o se-I anganar donatIvos em proveI
gllinlc lelegrama: "No solene dia to desta Instituição venho tor
(,�11 qll" V. Exa: comemora -,-i,n I e e I nar público que ne�huma mis-
CinCO anos de Indefessos trabalhos -

t
.

e relevantes sPI'\'iços prestados it i s� dessa na urez.a. fOl confe-

Arqllir.liocese de S. Paulo como ze-' nda por essa FIllal a quem
loso Comissúrio da Venerúvel Or-I quer que seja.
del1.1 Tt-rceira. d? Carmo,

.

qlL�ira I Florianópolis 27 de julho de
�CCl tal' os cordIaI.s a?radeClll1entos, 1945

'

Junto com as lllalS vrv�s

congratu-j
.

lações e paternais bló'nçãos do Ar. Dr. J. Madeira Neves

ccbispo Metropolitano". Secretário-Geral

Aliança da Bahia Capitalização, S.B.
Comunicacão

,

Temos o prazer de comunic'u aos Srs. Portadores de Tí
tuJas de Capitalização da «Aliança da Bahia Capitalização. S.
A .... que está restabelecido o serviço de cobrança a domi
cílio, do qual está encarregado o nosso Funcionário Sr Nilo
da Silva Velloso. Entretanto, os Srs. Portadores que desejarem
continuar a recolher as suas mensalidades diretamente ao nos·

so escritório, poderão fazê-lo.
'Florianópolis, 27 de julho de 1945

CAMPOS LOBO & Cia,
Correspondentes da AlianÇ'i da Bahia Capitalização, S.A.

Rua Felipe:: Schmidt, n, 39 - térreo.

CINEMAS

na bôca

uma

VERDADEIRA

PASTILHA

VAL A
é preservarmo - nos

Constipações. das Bronquites.
das Dõres de Garganta,

....
0 licença do D. N. S, P. N° le6
�'" • de 26 de Fevereiro </>".•

"-1en'h de 19J.S 000" ".o, 0,002, EucCllyplO\ O,

o ESTADO Esportivo Solene homenagem
- París,· 28 (BNS) -- A Uni-

Campeões do Brasil versidade de París e o Canse-
Cam peôcs do Brasil: Eis o tí- H1u Nacional de Ee'listéncla

tulo (IUe em tôdas as. suas le- prestaram homenagt-m solene
tra; enaltece os barr igu-verrles. ii memória do Pron ",0,' Marc
(oncorrendo pela segunda vez ." .. "'��-. . ...

ao gra n d e certame nacional de Blcchot, «� Sorbona, Iuz.ilado
Vela, realizado na Capital da 1 elos alemães em 1'� ele julho
Repúhlica, logrou sagrar-se cam- (;0::: 1944.
peã a guapa representacão ca

tari ncnse, composta por Órlando
Coelho, Adernar Nunes Pires,
Rafael Linhares e Rafael Linha
res Filho.

O esfôrço " compreensão dos
dirigentes da Federacão de Ve
la e j\Iotor de Santa' Catarina
inscrevendo no certame os seus
mais e eficientes dachtmens e a

fôrça indurn
á

v e l de vencer dês-
tes, naturalmente merecem as __

mais encomiásticas referências; 5 mil cruzeir osisso porque, na ânsia de engran
decer o suave esporte que é o

iatismo, em Santa Catarina, ele
vando-o no conceito dos grandes
triunfos nacionais, quizeram os

dirigentes que os velejadores
trouxessem para a terra de Dias

BillVelho a recompensa que nos Kenobrece.
Ante o expressivo feito dos lo

intrépidos timoneiros conterrâ- lo

neos e a decidida atitude da en

tidade controladora do esporte 20
veleiro do Estado, o obscuro ra
biscador destas linhas não podia
pel'manecer alheio ao aconteci
m€·nto. e congratula-se com os
seus dirigentes e timoneiros
campeões pela brilhante "per
formance" que resultou na con

quista de um dos mais cóbica-
dos títulos nacionais.

..

PEDRO PAULO MACHADO·

Os cines RITZ e ROXY exibirão
amanhã o complemente nacional
produzido pelo E.E.E de nosso 'Es
todo que tem o titulo «ASPECTOS
CATARlr"ENSES» (Ano I -- VaI. III),
com as seguintes reportagens:
l '

Regresso o Sr Interventor Dr.
NerÉ!u Ro.rnos ; ,

.

2' Télas inéditas de Vítor Meire
les;
3' Campeonato Brosileiro da véla,

realizado na Capital da República,
em que os catarinenses sagraram
se campeões;
4' Obra de arte in�eiramente

catorinense;
5' Onde a vida é menos amarga

Navegação mercante
holandesa
Londres, 28 (BNS) Se-

gundo informacões de Nova
York, a Real Companhia Ho
-landesa de Vapores anunciou
D reinício dos serviços de pas
sageíros entre os Estados Uni
dos e Venezuela, quando no

oróximo sábado o navia "Cot
tica" levantar fPITaS para os

portos de Caraíbas.

Um catarinense
condecorado
o nOS80 dís tirrto conterrâneo, sr ,

oapitão Henrique Klapoth Júnior,
natural de Brusque e casado com

a exma. lira. d. Leatrice Moell
mann Klapoth, f( i ontem. no Ric,
entre ou tr-os oficiais brosile:ros
condecorado pelo grc.l Mark Clark
com a "ElltrÉ!la de Broaae" dos Es
e.dós Urridos , pela sua brovuro e

boris serviços como oficial de liga
ção da FEB. no «front» italiano

A
.
Conferência de

PotslJam
Londres, 28 -U.P- Provavelmente

o novo «premief'» sr. Clement
Attlee. chefe do Partido Traba·
lhista. partirá hoj e para Potsdom,
afim de oontinuar a conferÉ!ncio
,bs 3 Grandes. em lugar do sr

ChurchilL

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

flnhu Crelsutai

Morreram mais de
50 marinheiros
Haia, 28 (SHI) - Informa

se que desde o dia 5 de maio,
data da libertação da Holanda,
mais de 50 marinheiros holEm
deses perderam a vida, em con

seqüência de afundamentos
causados pelas minas dissemi
nadas pelos alemães junto às
costas holandesas.

Desquites
Na próxima 20. feira, dia 30 o

tribunal de Apelação julgará '·09
seguintes apelagões de desquites: de
Rodolfo Montou e SUQ mulher
residentes em Blumenau, e de Ad'
mar Garcia e sua mulher. resi
dentes em Joinville.

Farmacia de plantão
Estará amanhã de plantão a

Farmácia Esperança na ru/I Cons.
Mafra -Mercado-.

Brinca quem pode
Amanhã, às II horas. na aveni

da Mauro Ramos, esquina Curiti.
banas. lIerá festivamente lançada
a pedra fundamenta 1 da séde do
Club� carnavalesco "Brinca quem
pode, conforme nos comunicou o
seu presidente, sr. José Ribeho.
Para o ato, são convidados todos
os sócios daquele Clube.

O gov&,rno do Estado vai auxiliar
com 5 mil cr-uze ir-c s a ereção do
monumento ao a l rn iro rit e falda
nha da Gama, na capl1al da Rs'
púhlica.

Hoje, Sábado, às
19,30 horas

Brasil Atua'idades 2 43 - DFB
John Hall e Illona Mossey em:

ESPIÃO INVISIVEL
Kent Taylor e Irene Hervey em:

DENTRO DE SHANGAI
Perigos em cada oanto, surpresas

a cada momento e ação
vertiginosa.

Impróprio até 14 anal

Preços 'Cr$ 2,40 s 200

ROXY Hoje, Sábado, às
19,30 hrs.

I' Filme Jornal 32xlO . DFB
2· Kent Tayler e Irene Hervey em;

DENTRO DE SHANGAI
Aventuras passados no Oriente.
Cada minuto uma sensação

3' John Hal� e Ilona Massey 'em:
ESPIA0 INVISIVEL

Uma audaciosa reahllJ.ção, baseada
na obra de H. G. Wells,
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 2.40 e 2,00

Amanhã, no Ritz e Roxy - Gari
Grant, Ethel Barrymors e June

Dupré em: APENAS UM CORAÇÃO
SOLITARIO

Um drama humano e comovente,

"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

HECCOES DO

COURO CABELUDO.
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