
8erou-s ��J.I\uiu'��lambiente meio confuso
Paris, 30 (U. P.) �"grat-:� D� 'Ga.Jlle tinha declarado que talvez renunciasse o cargo de chefe
do Govêrno francês, se a Assembléia Consultiva reaeltasse as suas propostas relativas à reforma

constitucional; e hoje, por 210 votos contra 19, a Assembléia rejeitou as aludidas
propostas} criando-se, assim. um ambiente confuso.

jUlgamento de Pélain D�����!oA�e s���e�!as A
París, 29 (S. F. L) - o general Doin, depondo contra Pé- foram presas após a �e�cober-

tain, afirmou que o marechal solicitou a colaboração dos fran- ta de um grande deposito. de Calcutá, 30 (U. P.) - Duzentos mil alfaiates com suas
ceses mesmo depois do desaparecimento de LavaI. Doin teste- arm�s na floresta de �amt- famílias e dependentes, somando um milhão de pessoas, estão j
munhou que, após a detenção de LavaI, durante seu temporá- Romle�,. perto �e Perplgnal�. ameaçados de sofrer fome nesta cidade e arredores. Isto foi
rio ban imeruto, recebeu uma carta de Pétain, que dizia. não ser O deposito c?�tmha mo�'teI- declarado num comício aquí realizado e no qual se fizeram re
o afastamento de LavaI o fim da colaboração com os alemães ros de .260 milímetros e calx<l:s presentar todos os produtores e manufatureiros ligados a esta
e que esta continuaria como até então. d� �mas, t�r��a�a� e n;u�r atividade de trabalho. Pràticamente não há ocupação para ês-

OI • • çao e m,e .ra a ora e UZI.
ses trabalhadores, devido à escassez de tecidos. Milhares de

París, 29 (S. F. L) - Louis Marin, com sua gravata "La- Outro depósito desco?er.to �a alfaiates e outros operários de serviços anexos estão sem colo
val liere ", depondo, parece fazer questão de limitar-se ao as- flore�ta.de M�nt-L�Uls, incluía cação. Foi nomeada uma comissão para se entender com as
pecto técnico e moral do processo Pétain. O presidente da Fe-,2

caIxas de dmamIte.
autoridades e solicitar solução para a grave situação.

deração Republicana não fazia intervir em seu depoimenrto O I'dnenhuma das considerações pessoais como o fizeram Lebrun e i a novo 1 er O problema das escolas alemãsJeanny. Disse Louis Marin : "Levanta-se o véu sôbre um dos
29mais tristes aspectos da semana do armistício". E afirmou a Londres, (SFI) - Her-

seguir: "A falência do exército foi devida ao derrotismo de
bert Morrison, o novo lorde Q. G. do 13° Grupo de Exér- jam excluidas do ensino das

'certos chefes". presidente do conselho, será

I
citas em Herford, (Via aérea) escolas alemãs, no presente.

• • • o líder da maioria na Câmara - A escolha de professores Outro professor de Cuxhaven
dos Comuns, pôsto que era anti-nazistas para a reabertu declarou o seguinte: "Qua.se
ocupado Anthony Eden. ra das escolas alemãs criou todos os professares abaixo dos

um problema para o governo 30 anos devem ser excluidos
militar aliado do Iceich. O Pro- em virtude da sua nazífica
fessor Nohl, da Universidade ção". Padres católicos da zona
de Goettingen, declarou o se- de Stadt lançaram um apelo
guínte: "Nas zonas rurais da ao govêrno militar aliado, pa
Alemanha, 80 por cento dos ra a reabertura de seminários
professores escolares foram fechados pelos nazistas e en

completamente na z j f i c a- careceram a necessidade de se
dos. Contudo, na Universida- proceder ao mais estrito ex
de de Goettingen somente três purgo de todos os professores,
ou quatro dos antigos profes- mesmo dos que tenham mais
sares precisarão ser excluidos de 30 anos. O govêrno militar
em virtude de suas crenças po- da zona britânica está acele
líticas". O professor.' Nohl suge-I rando suas providências para.
riu que história e geografia se- a reabertura das escolas.

Protesto de
pescadores
Rio, 30 ("Estado") - Fo

ram dirigidos ao Ministro da
Agricultura diversos telegra
mas de pecadores ele Santos,
apoiando a ação do govêrno
contra os intermediários ga
nanciosos. 'rodos esses telegra
mas "protestam contra: o uso

indevido do nome da classe
dos pescadores por elementos
estranhos que desejam estabe
lecer contusão no espírito do

(F
•

povo e prejudicar as leis fed�- urlosorais mancomunados com pei-
III III III xeíros e Ieitoeiros de naciona-

lidade estrangeira, antigos ex- Roma, (V. A.) -- Mais de mil criminosos tentaram fugir
Ilahia. 28 (A.X) - Entre os tripulantes do cruzador "Bahia". da- ploradores dos verdadeiros da prisão de Regina Coeli, em Roma, no decorrer do conflito

dos como desuparecírloa. figura o marujo Antônio ele Assiz Pereira, fi- pescadores". que durou várias horas. Entretanto, esta tentativa foi frustra-lho do S1". Ilenjamim Pereira. residente nesta capital. L'Itimamento a Um dos telegramas é assí- da por centenas de policiais reforçados por "carabinieri 'I efamília do referido marinheiro Ú'l11 sendo assediada por "merlius" E:'S- -

pir-itas, daqui e ele outros pontos do Estado. que asseguram haver C8])- naelo pelo Sr. Gil Mesquita, re- carros blindados. Os rebeldes, que se achavam em uma das alas
tado "mensagens elo Além". informando {',;tar vntónto com vida jun- presentando proprietários e ela prisão, dominaram os guardas, apoderando-se das chaves
tamente com três companheiros, no extremo da ilhei de Itmaracá. em tripulantes de quase duas de- e lograram atingir as portas da prisão, onde, porém, foram de-Pernambuco, na parte não 112bitada.

, .

Diante disso, o pai ele Antonio de Assiz Pereira resolveu dirigir- zer,as. de barcos de pesca, com. tidos por guardas de reforços e por soldados. A calma foi res-
se ao Dre,;jdente ela República, pedindo a Sua Ecelencia para mandar I capacidade para apanh ar 230 J taurada na prisão que agora está completamente cercada por
apurar a precedência daquelas comunicacôc« [mil quilos de peixe. elementos da polícia, carabínieri e carros blindados.

o
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o aparelho bateu contra o edifício
Nova Iorque, 29 (U. P.) -- mortos e retirand� os e�com- enc:on�ra o �scritóri0,ct� COD

Já foram encontrados e ídenti- bros. As chamas foram inten-
I
f'erêncía nacional católica de

iicados até agora os corpos de sas segundo algumas pessoas I beneficência, No momento es-

19 pessoas que pereceram no q_ue se encontra�am no edin- tavam t�'�balha�d,o. 20 pess08_s
"Empire state", em conse- ClO que consegUlr�m escapar. n? referido escntopo. � ed�fl
quêncía do acidente ocorrido De �cordo com mforman�.�s c�o Waldorf tambem fOI atin
-com o poderoso b-25 das fôrças autonz_ados,. o n_umero de víti- gídos pelos destroços do apa
armadas n o r t e-americanas. mas nao fOI maior por se tra- relho sofrendo grandes PI","
Detalhes mais precisos indi- tal' de um sábado, .q�ando já j,uizos. Até .0 m�me!lto _não f�
cam que o aparelho chocou-se er,� .

pequena a atívídade no ram fornecidas mdlcaçoe? . so:
com o edifício, devido a cerra- prédio ..O aparelho

'1 chocou-selbre,.o montan,�e d�� preJUl��::;
cão. Diz um comentador rádio- em cl).elO com a paI te onde se sofndos pelo Empíre state .

tônico que tendo pressenti
mento da tragédia o aviador
manobrou desesperadamente
para evitar o choque, mas não Londres, 30 (U. P.) - Os aliados não tencionam deixar
lhe foi possível desviar com- de molestar os japoneses no teatro de guerra malaio e êsse fa

pletamente o aparelho que se to foi revelado por um porta-voz naval britânico, em Was

espatifou contra a ala norte do hington, que discutiu as possíveis rotas terrestres e marítimas
edifício. O prefeito La Guardia, para o ataque á grande base naval de Singapura .. As comuní
visitou o "Empire State" onde cações japonesas com essa base foram virtualmente destrui
é enorme o trabalho dos bom- das. Todavia, o isolamento da península, por terra, teria de
beiras e turmas de remoção, aguardar até o fim da estação das monções, em setembro ou

procurando descobrir novos I outubro.

o ATAQUE A SINGAPURA

;
----------------. ,--_.

.0

París, 29 (U. P.) -"ü marechal Pétain foi acusado hoje
diretamente do principal colaborador e homem que, por sua

própria vontade, vendeu a França aos nazistas. Essa tremenda

acusação é considerada a mais violent'à, foi feita hoje no tribu
nal especial pelo general Paul Anelre Doyen ex-chefe da ccmís-

París, 29 (S. F. L) - 'I'errninado o depoimento de Louis
Martn, foi chamado como testemunha de acusação Armand
GazeIe, antigo conselheiro da embaixada da França em Ma
drí, quando Pétain era embaixador e que declarou ter Pétain
lhe mostrado listas ministeriais, nas quais figurava o nome de
LavaI. Ficou demonstrado que, muito antes da crise, Pétain
formava listas ministeriais e essa revelação corrobora o depoi
mento de Lebrun, em que êste declarou ter Pétain, no momento
em que. lhe foi confiado o poder, tirado do bôlso uma lista mi
nisterial, já pronta.

são francesa de armistício.

Serão «espíritos galhofeiros» ?

OS' planos do oral. Franco
Londres, 30 (U. P.) -

se-,
Franco administraria o Esta

gunclo círculos diplomáticos do nesse ínterim. Diz-se que a

bem informados, Franco se decisão de Franco é conse

dispõe a proclamar Rei da Es-I qüência do descaso demons
panha um príncipe de nove trado por Don Juan, herdeiro
anos de idade, com o propósito presuntivo do trono em caso
de assegurar sua autoridade de restauracão normal. Em
como Chefe de Estado, pelo princípios dêste ano, Franco
menos por outra decada. Os enviou um emissário a Lau
referidos Iutormantes dizem
ter chegado ao seu conheci
mento que Franco escolheu o

príncipe Alfonso Jaime, primo
gênito do infante Jaime, Duque
de Segovia, como futuro sobe
rano. Atualmente, forma-se
em Madrí o Conselho do Rei
no, cujo objetivo é preparar a

restauração da Monarquia. O
príncipe uão teria responsabi
lidade direta até alcançar a

maioridade, em virtude do que
uma regência chefiada por

sanne, com propostas para
Don Juan, porém êste não quis
negocial' com Franco e a Fa

lange. Don Juan é tio de Al
fonso Jaime. O pai dêste, Don
Jaime, renunciou aos direitos
de sucessão ao trono a 11 de
junho de 1933, para êle e seus

descendentes.

Pràticamente, Don Juan é o

único herdeiro e a êle se se-

2;uiria seu filho, Don Juan, de
sete anos de idade.

PRECISÃO NUNCA IGUALADA
e comprovada oficialmente pelo Observa
tório de Teddington lhe oferece o relógio

SE NÃO o ENCONTRAR AGORA,

VALE A PENA ESPERAR I

fome dos alfaiates

conflito numa prisão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um total de 1.554 navios mer- "blackouts". Os navios de pro
cantes norte-americanos re- priedade dos Estados Unidos
presentando 6.277.077 tonela- sob bandeiras estrangeiras, os

das, - eis as perdas da Améri- da classe mercante dirigidos
ca do Norte durante o período pela Marinha de Guerra e con

de 1 de setembro de 1939 a 8 siderados p e r das militares,
de maio de 1945, segundo bem como os navios transíor
anunciou recentemente o vice- mados em ferro ou vendidos
almirante Emory S. Land, di- para êsse fim - todos êsses
retor da "Maritime Commis- não se acham incluidos no to
sion" estadunidense e adminis- tal das perdas acima referido.
trador da "War Shipping Ad- A destruição, ao que se ínfor
ministration". Dêsse total, 570 mau, foi acompanhada de pe
navios (5.431.456 toneladas) sadas perdas em vidas. As liso
foram perdidos em conseqüên- tas de baixas, mais recentes,
cia direta de causas bélicas. Os sofridas pela Marinha Merca�-
984 restantes foram perdidos, te, revelam que 5.570 man
em grande parte, devido às riheiros mercantes foram mor

condições bélicas, tais como 1 tos e 487 foram feitos prisio
operações de comboio, reduzi- neiros de guerra.

Cereais em grosso
Manteiga, queijcts, xarque,

banha e salgados

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos �e lavoura ligados ao ram-i de c er e ri s, Fecula,
cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos finan-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

o santo do dial�I--------_·
---

I OR$ 98,00

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

Seja o LlDER Dft
MODI

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

I CLBUDIONOR OUTRA II

I
Rua Saldanha Marinho 2.A

IFLORIANÓPOLIS

40s 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. 317- 2° andar,
Rio de Janeiro. onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, ido.de, endereço e err

velope selado para a res

posta.

A prisão de Darnand
Farís, 28 - (8. F. L) - O

Sr. Joseph Darnand, antigo
chefe da Milícia do Govêrno de
Vichí, foi preso na Itália, co

zno já se anunciou, nas proxi
midades de Bérgamo, na oca
sião em que se preparava a

partir para Milão, afim de se

encontrar com sua antiga se

cretária. Esta foi igualmente
presa. Pela manhã, o Sr. Guy
Eclach, antigo membro dos
"Waffen S8", de Grenoble. ti
nha sido detido e havido decla
rado que Darnand se encon

trava na região de Verona. O
antigo membro das "Waffen
88" parece estar disposto a ra
zer importantes revelações.

MACIEL, FONSECA & CIAR
Comissões Uonsignacões -- Conta Própria

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

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

ANTONIO MONIZ

lJIr1Iq1a • 0r10.,..u.. OIbIJu •�
Ce lOrlao lPartoe ••_....�...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dici
l.':IMnentG! c1u 11 .. 17 horu. KUIDlIlN.
f'IUl: A.I.1nIn!at<o Al...... ... ..... lf'IIL

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando Dr. Newton d'Avila
tratadas em tempo, são males per- Operações -. Vias Urinarias -- Doen

Aq3ncias e Repr.sentações em Geral feitamente remediáveis. O curandeí- çal dos intestinos. réto e anuI

Matriz: Florian6polis rismo, fruto da ignorância, só pode -- Hemorroidas. Tratamento da
Rua João Pinto, n. 6 prejudicar os indivíduos afetados de colite amebiana.
Caixa POltal. 37 tais enfermidades. O Serviço Na- Filioterapia -- Infra-vermelho I

Filial: Crelciúma cional de Doenças mentais dispõe l ConsuIt: Vitor Meireles, 28.
Rua Floriano Peixoto, a/n (Edil. de

um. Ambulatór. i.O'
que atende

ira-,
"-tende diariamente às 11.30 hl.• ,

Pr6prio).-Telegramas: BPRIMUS· I tuitamente os doentes nervosos in- à tarde, dai 16 hl. em diante
Agent•• DOS principais municipiof). digentes, na Rua Deodoro 22, das 9 R.sid I Vidal Ramos, 86.

do Estado às 11 horas. diàriamente. Fone 1067.

MACHADO & CIA.

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

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.ó na

--

I ft SERVIDORA I

[a maior organização no

gílnero nesta capital]

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

Sedas,

Sc

Ruã Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO BRASIL

Se, Abdon e Sênen, Mártires
Eram dois persall de nobre li

nhagem. Quando Décio i em 219,
foi aclamado imperador pelas le
giões romanas. resolveu êle exter
minar totalmente a religião de
Cristo. Com uma fúria inaudita
foram perseguidos 011 cristãos. Ad.
don e Sênen. graças a suas rique
zall e sua alta posição social, sou
beram achar meios para introdu
zir-se nos cárcere. onde animavam
e consolavam os mártires, aju
dando-os também com suas elmo

las a enfrentar corajosa·mente 011

sofrimentos e torturas. Costuma
vam sepultar os corpos dos que
morreram pe la fé. Seu tino e seu

dinheiro abriram·lhel tôdas 011

portas. quando queriam auxiliar
os perseguidos. e sua e.edicação
estimulava a muitos cat6licos a

perseverarem na fidelidade a Cris
to. Ouvindo Décio "de tôdas estas
cousall mandou-os trazer à lIua

prellença e tentou peraucd í-Ios a

renegar sua religião. Esfôrço inú
til. Foram açoitado. cruelmente
até que seus corpos se transfor
massem numa massa sangrenta.
Os intrépidos soldados de Crilto
ficaram firmes e fiéi•. Então fo
ram levadcs ao anfiteatro onde
leões e ursos e.fomeados deviam
devorá-los. Mas as feras se lhes
deitaram aos pés. Valeriano, o

prefeito. temeu uma revolta do
povo que assistia a esta cena e

mandou degolar imediatamente 0&

dois nobres perlas.

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

Temos qualquer tipo de casemira por preços sem

concorrência.

DOS AVIAMENTOS
Avenida Rangel Pestana 211lf. S. Paulo.

o REI
Filial:

Enviamos amostras pelo correio e a mercadoria
pelo reembôlso pos te l

• in II�' I tA! i i i t41i �'I i I tm i ill.
lVICO

o magnelo é um elemento vilal
para o bom funcionamento de um

molar! WICO - ma9nelo de con

fiança - oferece as mais notá
veis características.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS NO BRASIL

LUIZ F. BRAGA.:,& o,' fiLHOS
RUA EVARISTO DA, �EIGI.', tJ B - RIO

Crédito Mútuo Predial
Pronrretárlcs -- J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6..250.00

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

DR.

DE ARAGÃO

Cosemírns Lâs

OR.LANDO SOA RPELLl
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloje - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End, Teleg.: «Sccrpellí» --- Florianópolis
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SOUZA

,!OS jornais da I E t b I· t G' f· 8 ·1lUemauba de boje S a I eClmen o ra leo rasl
Herford, Alemanha, 20 (U 'j D E

P.) - Um oficial superior do N I C A N O REstado Maior britânico decla-
rou que as autoridades britâ- I Trabalho. Comerciai.

I
Tése. e Memora.ianicas pretendem fornecer um II Il'J\Prusiio a côre. Doublés e tricromia.

exemplar de jornal alemão a Composição de Iív••s • Revistai - Avul.os - Caixaa •

cada 5 alemães na parte do Jornaia Eltojoa, etc.

Reich ocupada pelas fôrças bri- Aceita encemaaaas para o interior do Estadotânicas. Esses jornais serão
feitos por alemães, com notí- Rua Tiradtlltes n°, 10 ••. Florianópolis ... Santa Catarina
cías previamente aprovadas
pelas autoridades britânicas.
Presentemente, ha sete perio
dicas bí-semanais, num total
de 4 milhões de exemplares,
em circulação nas cidades de
Hamburgo, Hanover, Bielefeld,
Oldenburgo, Essen, Colonia,
Dusseldorf, Flensburg e Kiel.
Todos esses periódicos são re

digidos por jornalistas ale
.mães.

I «Apenas
um coração Vida Social

sol.-tár.·o» &NIVER8A.RI08
,

.. •. . Decorre hoje � natalício do [o-
Este filme que sera exibido vem beletrista conterrâneo ar. Jo-

domingo, simultâneamente nos sé Medeiros Vieira redator secre-
elegantes e confortáveis cines tário do -.iálio d� Tarde".
RITZ e ROXY, mereceu do g ran- *

de crítico cinematográfico bra
sileiro, Pery Ribas, crítico da
"A Cena Muda" a classificacâo
de ESPECIAL, como poderá

-

se

Iêr pela crônica, que o mesmo

escreveu para o jornal "A NOI
TE" de 2 de Abril do corrente
ano, dia em que êste filme foi
estreado no Rio:
"A lista de peças e livros que

grandes diretores transforma
ram em filmes de valor, é au

mentada com êste celulóide da
R. K. O., o qual confirmando o

velho ditado, sendo o último é
o melhor de todos ... A versão
cinematográfica da história de
Richard Llwellyn, supera as filo
magens de "O Turbilhão da Me
tropole", de Elmer Rice (King
Vidor); "Predestinados", de
'Maxwell Anderson (Alfred San-
tell); e "Beco sem Saída", de
Sidney Kingley (William w»
ler), revelando outro grande
diretor estreante Clifford
Odets, o ex-mar id o de Luise Rai
ner - diretor completo, porque
além de dirigir com inteligên-
cia e segurança, um assunte di
ficil e ingrato mesmo para rea li
zadores veteranos, antes disso Acha-se eniêrmo e recolhido ao
fez uma adaptação admirável da leito o n. Propocío Seára Junior.
obra do autor de "Como era

verde o meu vale". O Livro de
Llewellyn na tela, é esse filme
imp ressionante que o Plaza está
exibindo, por causa do trata
mente soberbo que lhe deu
Odets. que vemos agora, pode
ria ter di rigido o seu "Golden
Boy", substituindo perfeitamente
J\IIamonlian. Filme impresionanze,
sim. Dos rnads belos que temos
visto, no seu gênero. De fato, a

não ser a idéia de vilão antiqua-
do que nos dá, á primeira vista,
o tipo de George Coulau ris, tudo
é humano neste filme, em que
até os homens máus tem senti
mento, como "Knocker " (Wil
liam Chalee), naquela crise de
nervos, ao ver o irmão morto,
prêso dentro do automóvel em

chamas. A sequência da mesa.
entre Ethel Barrymore e Gary
Grant, de volta á casa, ar repen- Vende-sed iuo , com remorso; a da morte
do passarinho; a da busca 113
loja de Konstannin Shayne; e

inúmeras outras fazem de "APE
NAS UM CORAÇÃO SOLITÁ
RIO" um celulóide emocionante.
Não conheco a obra Iiterá ria
que motivou' o filme mas Clif
ford Odets deve tê-Ia levado
com absoluta fidelidade para a

téla. E. apezar disso, fez cinema
do bom, do verdadeiro cinema,
pelo menos para mim. Garr
Grant está estupendo, como sem

pre, no protagonista. O filme,
porém, é de Ethel Bar rymore,
que nunca esteve tão natural 110

cinema, sendo de lamentar que
trabalhe tão pouco em Holly
wood. E depois desta e de Gary
- de Barry Fritzgerald e ... .Tu
ne Dup rez, encantadora e cem

por cento humano, naquela es-

_____________________________3_v_._-I posa de Coulouris,.. Vejam es-

ta obra p rim a do cinema. Se
não nos enganarmos será o me

lhor filme da temporada.
PERY HIBAS".

Condecorado
Ic,o, 27 (U. P.) - o ministro

da Marinha recebeu do seu co

lega da pasta do Exterior a se

guinte aviso: "Tenho a honra
de levar ao conhecimento de
v. excia. que a embaixada da
Venezuela comunicou a esta
Secretaria de Estado que o pre
sidente da República daquele

Ipaís, por decreto de 5 do cor·
,

rente, conferiu a v. excia. a

Grã Cruz da Ordem do Liber-
_

tador Simón Bolívar".

um golpe de ar?

Fez esfôrço dema

siado? Friccione.
Pronto Alívio

LINIMENTO SEDATIVO

Os bens confiscados
'pelos alemães

Oslo, 28 (U. P.) - O cornan

-dante chefe das fôrças aliadas
na Noruéga comunica qu� :>13-

rão brevemente entregues aos

noruegueses os bens confisca
dos pelos alemães durante a

ocupação. Já foram entregues
ao govêrno da Noruega mil au

tomóveis, cêrca de cem cr.m.-

,nhões, dezenas de motocicletas
600 toneladas de mnnícões,
além de grande quantidade de

petróleo e outros produtos im

portados.
--------------------

'Construção de navios
Londres, - o presidente da

"Cunnard White star", Sir

Percy Bates, anunciou que sua

companhia está elaborando os

planos de construção de cinco

navios, inclusive um de passa
geiros, do tipo do "Maureta

nia", antigo detendor da fita
azul da travessia do Atlôritico,
mas pouco menores que aque
le. Os novos compromissos as

sumidos pela companhia re

presentam navios num total

aproximado de 76 mil tone
ladas.

NOVO HOTEL
dede Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, MunicípiO

de S José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
iDEAL PARA REPOISO

I

Não se aceitam hóspedes
portadores de moteatias

contagiosas

r:�If)IlS!!l- P E. F E I T OI

"!J
IT_:::;---� V�

Produto cientIfico pcara embelezar os seio.
Hormo V\vo. D.' 1 pcua o• ..,Ios pequenos ou fladd08
Normo Vhoo. D.- 2 para 011 selott gmncles. volum..-.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
"_"_nrl 5:.-'-- k........
.............. .N - BDo BlUllleDaU: ,..........
Saftit.. .. 0tIM - ... haiaí: ,........ ....,.
1W••i__ .

: ::�
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Senhores comerciantes. façam de suas má-

'::::!
::;:;

i �
, I
;:L"::E.BACCElll&CIA.lTPA;::}}

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Sanla Calarina)

WALTER NOVOGROD
UBLllEC

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 51/2 a, a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

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

Rua Trajano, 23 - Florianõpolis

Jacó Meurer Alexandre BereUa e. Sra,

F.sem an08 .ll.oJel
a sra. Ruth da Costa Bento. as

pa.a do sr. cap. Quirino Bento,
oficial reformado do Exercito Na-

participa a �euB parentes e

pessoas amlgas o contrato
de caaamento de sua filha

NAIR com o !Ir.

Adalgiso Beretta.

participam aos parentes e

pessoas de suas relaçãett o
contrato de casamento de aeu

filho ADALGISO com a arita.
Nair Meurer.

cional;
o u. Enéaa Moreira, gráfico da

Imprensa Oficial;
o sr. Acácio Melo, funcionário

da firma Carlos Hoepcke S.A.;
o menino Carlos Alberto, filhi�

nho do sr , Orlando Campes, do
comércio local;
o sr , Major João G. Cabral.

•

Noivados:
Com a senhorinha Nail' Meurer,

filha do ar. Jacó Meurer, residen
te em Rancho Queimado, contra
tou casamento o sr. Adalgiso Be
retta.

*

NascJmentos:
Está em festall o lar do sr. Do

mingos Joaé da Silva. funcionário
da Cia. Siderúrgica Nacional, na

cidade do Tubarão. pelo nascimen
to de seu filhinho Domingos.

•

Enfermos:

----------------------------,

NAIR e ADALGrSO

•

Falecimentos:
Faleceu, sexta-feira última. nes

ta capital. o ar. Tuffi SadeJi, an
tigo comerciante, Seu trespaS8e o

correu subitamente; havendo-aa
efetuado o entêrro no sábado.

Mais pressa com
malas aéreas!

as

confirmam

�-----------------------------

Rancho Queimado, 24 de Julho de 1945

Comprar na CASA MISCE·
LANEA é saber economizar .. DESPERTE I BILIS

DO SEU FIGIDI

Rio, 30 -tcE.tado»- O diretor Ga
l'aI dos Corraios e Telégrafos aca

ba de baixar importante pOltaria,
daterminando que a correspondên
cia postal aérea volte a ser livre

I e sa re8ta.beleça para ela G regima
de prioridade. Recomenda aos di
retores das empresQII aaroviárias
qua de modo algum poderão re

tardar o ancQminhamento das ma

las aéreaa,

uma maquina de escrever

<Royal s , tipo comercial, em

perfeito estado de funcionamen
to. Informações nesta redação.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

FlIXIR 'Of H�bUBR�

Rua Deodoro, 33

Flor ianópolis I

E Saltara .. c.. DIspa........

Seu fígado deve produzir�
um litro de bílis. Se a bilis não corre ..
'O'remente, os alimentos não sãodigerld.
e apodrecem, Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ...entre. Vod
sente-se abatido e comoqueenvenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírie.
Uma simples evacuação não tocará..

causa. Neste caso, as Pílulas Carter .
extraordinariamente eficazes.Fazemcar

rer esse litro de bilis e ...ocê sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo.
especialmente indicadas para fazer a bilD
correr livremente. Peça as Pílulas Cartee,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,OQ.

Querem mais uma
Faculdade
Rio, 27 (U. P.) - Os estu

dantes de Economia e Fínan
cas que tomam parte no Oita
vo 'Congresso Nacional de Es
tudantes fizeram entrega, on
tem, ao �inistro da Educação,
de longo memorial, pedin�o a

criação da Faculdade Nacional
de Economia Política. O minis
tro Gustavo Capanema teve

opor tundade de dizer aos estu
dantes que Iôra- êle próprio o

primeiro a pugnar pela criação
do referido instituto em 1937.
Dos anais, quer da Câmara
quer do Senado, constam todos
os passos do govêrno nesse sen

tido. Quanto à denominação
exata, dependia de ato a ser as

_�llac1o em teI:'1p:::: ofClrtuno.

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou estrangeiro.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

no

Novidades todas as

semanas

! ------------------------------
I Camisas, Gravatas, Pij ames
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - RuoC Mafra, 9,

Falta de alimentos
Guam, 28 (BNS) - A linha

de abastecimel'lto elo J2.p2.0 es

tá-.se desfazendo com t:mta
r2.pIdez, que. denLc ele row�o
lL:TJpO, as ilhas metropolita
--las estarão a braços com agu ..

da escassez de alimento,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vick Va-tro-nol, que lhe dará alivio
" -

,

em poucos segundos! Desentope o , tanl a,gUnla�
gotas �

nariz, contrai as mucosas inchadas sas
enl cada I\afll\a.

París - Um cesto, conten-I mente, a milícia se compunha
e acalma a irritação. Usado a �,

.

A'
A

Ih I· t ,-do os fundos da milícia orga- de 45 mil homens. Um chefe ::�:����� �:f���d:�� VICK VA-TRO-NOL pare os e e r cos
rrízada por Joseph Darnand, da Gestapo, na região de Paris, A Instaladora .de F'loríaué-

o Medicamento Nasal Preferido Em rodo, O Mundo
chefe da polícia de Vichí, foi ao ser interrogado pelo juiz, polis, à rua Trajano n. 11, avl-
trazido de novo à França, pro- declarou que, quando estive- sa a sua distinta treguesía que
cedente da Albânia. O cesto ra com Hitler em seu Q. G., I dispõe de operários habilita-
continha mil moedas de ouro, ouvira o "fuehrer" declarar dos para executar Instalações
algum' papel-moeda estrangei- que dedicava à milícia de

Dar-I
de Luz e Fôrça em geral, for-

ro, quatro milhões de marcos nand a mesma atenção que da- R H BOSCO LTDA neccndo orçamento grátrs e

! alemães e diversos objetos de va à Gestapo. Além de Dar- _ • _ sem compromisso para seus

ouro. Foi descoberto numa vi- nand, já se encontram p1'e-· serviços.
la, que havia sido ocupada por sos, juntamente com muitos .TAJA. - S· CATARINA Possui também oficina espe-
Darnand, em Tirana. Darnand outros traidores, Jean Paquís, COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: cíalizada. com técnicos nroüs-
foi capturado pelos franceses comentador da rádio-emissora Representações Transporte. Marítimos; Ferro. sionais, para consertos de apa-
no norte da Itália. Tinha fugi- de Paris durante a acupação Consignações •• Conta Própria viários. Rodoviários, Aéreo., rêlhos elétricos, enrolamento
do para a Alemanha, acompa- alemã, e Jean Lousau, colabo- Rua Pedro Ferreira. 5 Coscoa, Fôqo, Acidentes do de motores e dínamos, estabi-

2' Pavimento Trabalho. Acidente. Pessco.í••
nhado de dez mil homens da rador da revista gerrnanónla I CAIXA POSTAL, 111 Reaponlabilidade Civil e Vida. lízadores, ferros de engomar,

milícia, e dirigira-se posterior- "Je Suis Partout", ambos deti- fogareiros, aparelhos médicos
mente para a Itália. Inicial- dos pela polícia francesa per-I' Endereço Telegráfico « B O S C O» e outros, com exceção de apa-

to da fronteira suíça. - relhos de rádio.

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carta Patente, n.
Matriz S. Paulo Fone: 2-4550 . Caixa Postal 2999 - End. Teleg, Reg. «Construtora
Rua Libero 8adaró 103-107 .Filrars em todos os Estados e agências no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Julho de 1945
I: Número Sorteado 4.363 - 2° Número' Sorteado 0.974

NUMEROS PARA O SORTEIO
Pia nos Mundial"B" -- "C' "O" 44363 pjano Universal

92

I
"HC"D9,)743631Mundial «C» 1

Mundial

44363 Valor Cr$ 25.000,00 i Premio 44363 Valor Cr$ 20.000,00'
54363 Valer Cr$ ,4.000,00 '2' Premio 54363 Valor Cr$ 10.000,00
64363 Valor Cr$ 8.000,00 ;). Premio 64363 Valor Cr$ 5.000,00
74363 Valor Cr$ 5.000,00 4' Premio 74363 Valor Cr$ 3.000,00
84363 VI:lJor Crs 3.000,00 5' Preuiio 84363 Vl:llor c-s 2.000,00
Os títulos com os Os títulos com os

Os tltulos - com os 4 Iiuaes 4363 Valor Cr$ 1.500,00 4 Iinaes 4363 Valor Cr$ 500,00
4 tlnaes 4363 Valor c-s 9.000,00 Os títulos com os Os títulos com os

3 tlnaís 363 Vetor Cr$ :00,00 3 Iinaes 363 Valor Cr$ 50,00
Os titulos com os Os titulos com os

2 Iinaes 36 Valor Cr$ 20,00 12
Iínaes 36 Valor Cr$ 10,00

Os títulos com o final do Os títulos com o final do
I' Premio 3 ficam isentos do paga- l: PremiQ 3 ficam isentos do pagamen-

mento da mensalidade seguinte to da mensalidade seguinte.
Os titulos com o final do Os tttulos com o final do Os títulos com o final do

l' premie 3 ficam Isentos de pagamento Lo Premio 4 ficam isentos do paga- 2' premi(, 4 ficam isentos do paga-
da primeira mensalidade seguinte. l mento da mensalidade seguinte. mento da mensalidade seguinte.

Mundial «8»

l: Premia
2' Premio
a· Premio
4' Premio
5' Premio

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30,000,00
3J.(.)00.OO

I' Premio 44363 Valor Cr$
2' Premio 54363 Valor c-s
3. Premio 64363 Valor Cr$
4' Premio 74363 Valor Cr$
50 Premio 84363 Valor Cr$

Os titulos com os

3 ttnaes 361 Valor o-s 200,00

2
Os titulas com os

tínaes 63 Valor Cr$ 40,00

UNIVERSAL "H"Plano I

mios

i: Premio 974363 Valor Cr$ 100.000,00
2' « 074363 c Cr$ 25.000,00
3' « 174363 c Crs 20.000,00
4' c 274363 c Cr$ 15.000,00
5' c 374363 c c-s 10.000.00
Os titulos com os 4 Iínaes 4363« Cr$ �OO,OO
Os títulos som os 3 Iinaes 363 c / Crs .]0,00
Os títulos com os 2 Iinaes 63« Cr$ 10,00

Os titules com o final do ,. premie 3 ficam Isentos d0 pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 4 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para lhes fazer a entrega imediata dos

a que fizeram jús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

A rino Meirelles Dr. Alfredo Aloe - Diretor·Cierente
(Píseal do Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 191t5, às 15 horas, na sU.e social

Distribuição dos prêmios da Empresa' Construtora Universal no! seu,

insupe'ràvei! plano! de sorteios mensais
'PLANO MUNDI AL «B. Mensali-dade Cr$ 20,00 Distribue por mês 11.115 -- prêmios no total de Cr$ 500.000,00 com o prêmio maior de Cr$ 30.000,00

• .C·
u • 10. ao,. " " 21 115 -.

H

"" 300.000 OU H .. H .. 25.00{),00
• "O"

.. 500-- .. 21115 -

..
160.0000U " • 20.000,00

Universal ·W
• 5,00-- " 211.105 ..

.. U50.000,00 .. ·100.00U,00

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por Inês
Na Empresa 'Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. Incontestável

«

«

Absoluta lisura
instalações para a AvenidaAVISO: - Por ter sí de determinada a interdição do predio, transferimos nossas

Rangel Pestana N,o 1538 - Loja 1.a e 2." S/Lojas.
--------------------------------

ESCRITóRIO JURÍDICO COllIERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVt)GADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

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

Muito dinheiro num· cesto

o SEU ORGA:-.IISMO

pre-

Agora, o povo
chinês espera
Chung-King, julho, (SIC) -

"Com início do 9° ano da nos

sa guerra de resistência, o ini

migo está passando da ofensi
va para a defensiva, enquanto
que nós estamos passando da
defensiva para a ofensiva", as
sim falou o Major General O.
C. Kuo, porta-voz militar re

centemente nomeado, em uma

entrevista coletiva à impren
sa, realizada no dia 6 de julhs,
Acrescentou: "No passado tem
a resistência chinesa dependi
do principalmente do moral de
suas tropas, mas agora o povo
chinês pode esperar mais eqiIK
pamentos dos seus aliados".
Durante os últimos oito anos

o iimigo sofreu 2.521.737 bai

xas, sendo 1.318.063 ferido,
1.179.774 mortos e 23.293 pri
sioneiros. No mesmo período,
a China sofreu 3.318.063 bai

xas, sendo 115.248 desapareci
dos 1.752.591 feridos e ......•

1.310.324 mortos. Tem havido.
acrescentou êle, grandes exa

geras, por parte do inimigo,
com relacão ás baixas chine
sas. Finàlmente, êle explicou
que as baixas com relação
que as baixas chinesas foram
mais numerosas, porque as

tropas chinesas estavam usan

do equipamento de inferior

qualidade.

CRUZ VERMELHA BRA
SILEIRA

Filial de Santa Catarina
Tendo chegado ao conheci

mento da Diretoria da Filial
da Cruz Vermelha Brasileira
Filial deste Estado, que pes
soas, dizendo-se devidamente
autorizadas, estão procurando
angariar donativos em provei
to desta Instituição, venho tor
nar público que nenhuma mis
são dessa natureza foi confe
rida por essa Filial a quem
quer que seja.
Florianópolis, 27 de julho de

1945.
Dr. J. Madeira Neves

Secretário-Geral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Os terríveis ,danos
,de Haia

Haia, 27 (SRI) - O sr, Pie
ter Bakker Schut, coordenador
da reconstrução da cidade, diz
que a mesma sofreu muito
maiores destruições do que
qualquer outra cidade holan
desa durante a guerra. A pro
pósito, o sr. Schut acrescenta

que muitas casas foram des
truidas pelos alemães, afim de
serem erigidas fortificações em

seu lugar, enquanto que outras
foram destruídas pelas bom
bas-voadoras extraviadas e, fi

nalmente, outras foram arra

sadas como meras represálias.
Os habitantes da cidade estão

privados de combustível, além
impresos, manuscritos, obras
lios que lhes foram arrebata
dos

•

pelos alemães. Todas as

ruas foram .destruidas pelos
n a z i s tas, precisando-se de
meios de transporte e maté
rias primas para encetar a re

construção. Assim é que den
tro de um ano poderiam ser

reparadas oito mil casas des

truidas, quatro mil casas da
nificadas e treze mil com ava-

I rias menores, desde que se dis

'puzesse de meios materiais.
Por outro lado, os nazistas des
truiram ainda quinze mil hec
tares de ruas para se apoderar
de doze milhões de ladrilhos

que não poderão ser substitui
dos porque as fábricas holan
desas estão destruidas ou ca

recem de combustível para
funcionar.

A prisão de ventre é um grande rnr

cionamento do organismo em geral
FIDEINE BERGAMO adquirireis u:

figado volta a sua função normal, o

tinos todos os orgãos ganharão I

Em sua farmácia ou' com o deposit
é

& Cia. Ltda. - Rua Major'
Caixa Postal, 74 - Uberaba. Es:

NA-O É NOÇIVO AOS AN

COMPANIllA "AI
Fadada em 187'
INCEN.DJOS E

Cifras do B

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Sinistroê pagos nos últim
Responsabilidades

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

.

I ,,"'
I molho,", fábricas.

visito

_ .... ,1/1 L, � L A:l .f\ !
?ftw JttIlIUW tIJIU1RIw-,

Oferla
especial

COMO oferta especial
de nossa seção de

Reembolso, oferecemos os arr
'

enviamos para qualquer cir'
menta ao Agente do carreie'
prar pelo correio é práttcr

1. Elegante corrente e mI

lha em legitima prata"
Artigo delicado e fi

rantido. Apenas c,

2. Anãl em legit
18 quilates. �,

te e vist>

esmerar'
drcs :

.

Agu
Cr

)
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,

em poucos segundos! .Desentope o
taOl alguOla�

gotas ::<

nariz, contrai as mucosas inchadas 5aS
eOl cada naflna•

París - Um cesto, conten-I mente, a milícia se compunha
e acalma a irritação. Usado a �,

.

Apa·re" lhos elétr!"08do os fundos da milícia erga- de 45 mil homens. Um chefe !��:����� ��f���d��� VICI VA·IRO·NOL \J
nizada por Joseph Darnand, da Gestapo, na região de Paris, A Instaladora .de FIoria aõ ..:r' O Medicamento Nasal Preferido Em T1Jdo, O Mundo
chefe da polícia de Vichí, foi ao ser interrogado pelo juiz, polis, à rua Trajano n. 11, avt-
trazido de novo à França, pro- declarou que, quando estive- sa a sua distinta freguesia que
cedente da Albânia. O cesto ra com Hitler em seu Q. G., I dispõe de operários habífíta-
continha mil moedas de ouro, ouvira o "fuehrer" declarar dos para executar instalações
algurrr papel-moeda estrangei- que dedicava à milícia de

Dar-I R. H. BOSCO LTDA.
de Luz e Fôrça em geral, for-

ro, quatro milhões de marcos nand a mesma-atenção que da- necendo orçamento grátis e

alemães e diversos objetos de va à Gestapo. Além de Dar- sem compromisso para seus

ouro. Foi descoberto numa vi- nand, já se encontram pre-I" serviços.
la, que havia sido ocupada por sos, juntamente com muitos ITAJAI - S· CATARINA Possui também oficina espe-
Darriand, em Tirana. Darnand outros traidores, Jean Paquis, COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: cíaltzada, com técnicos nrorts-
foi capturado pelos franceses comentador da rádio-emissora Representações Transportes Marítimos; Ferra. sionais, para consertos de apa-
no norte da Itália. Tinha fugi- de Paris durante a acupação Consignações •• Conta Própria viários, Rodoviários, Aéreos, rêlhos elétricos, enrolamento
do para a Alemanha, acompa- alemã, e Jean Lousau, colabo- Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidentes do de motores e dínamos, estabi-2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pesiloai.,nhado de dez mil homens da rador da revista gerrnanótüa I CAIXA POSTAL, 117 Responlabilidade Civil e \Tida. lízadores. ferros de engomar,
milícia, e dirigira-se posterior- "Je Suis Partout", ambos deti- fogareiros, aparelhos médicos
mente para a Itália. Inicial- dos pela polícia francesa pcr�l· Endereço Telegráfico « B O S C O» e outros, com exceção de apa-

to da fronteira suíça. p

:__.relhos de rádio.

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

, Carta Patente, n. 92
Matriz S. Paulo Fone: 2·4550 - Caixa Postal 2999 - End, Teleg, Reg. «Construtora»
Rua Libero Badaró 103-107 .Fihars em todos os Estados e agências no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Julho de 1945
l: Número Sorteado 4.363 - 2° Número' Sorteado 0,974

NUMEROS PARA O SORTEIO
Pia nos Mundial/IB" _- "C' "D" 44363 PL,no Universal

I
"H�'D9)74363)Mundia 1 «C) 1

Mundial -

44363 Valor Cr$ 25.000,00 t Premio 44363 Valor Cr$ 20.000,00'
54363 Valor Cr$ ,4,000,00 12' Premio 54363 Valor Cr$ 10.000,00
64363 Valor Cr$ 8,000,00 D' Premio 64363 Valor Cr$ 5.000,00
74363 Valor c-s �.OOO,OO 4' Premio 74363 Valor o-s 3.000,00
84363 Valor Crs 3.000,00 5' Preuno 84363 Valor Cr$ 2.000,00
Os títulos com os Os títulos com os

Os titulos' com os 4 finaes 4363 Valor Cr$ 1.500,00 4 finaes 4363 Valor Cr$ 500,00
.. ttnaes 4363 Valor Cr$ 9.000,00 Os títulos com os Os títulos com os

3 tinais 363 Valor Cr$! 00,00 3 íinaes 363 Valor Cr$ 50,00
Os títulos com os I Os titulos com os

2 Iinaes 36 Valor c-s 20,00 12
Iínaes 36 Valor Cr$ 10,00

Os titulos com o final do Os títulos com o final do
r: Premio 3 ficam isentos do ps ga- )' Premio 3 ficam isentos do pagamen-

menta da mensalidade seguinte to da mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do Os titulas com o final do Os títulos com o final do

l' premie 3 ficam isentos de pagamento 2' Premio 4 ficam isentos do paga- 2' Premio 4 ficam isentos do paga-
da primeira mensalidade seguinte. l mento da mensalidade seguinte. mento da mensalidade seguinte.

Mundial «B»

l' Premio 44363 Valor Crs
2' Premio 54363 Valor o-s
3. Premio 64363 Valor Crs
4' Premio 74363 Valor Cr$
50 Premio 84363 Valor Cr$

30.000,00
30.000,00
30.000,00
:30.000,00
3J.{.)00,OO

I: Premio
2' Premio
:J' Premio
4' Premio
5' Premio

Os titulas com os

3 ílnaes 361 Valor c.s 200,00

2
Os titulas com os

nnaes 63 Valor Cr$ 40,00

Plano UNIVERSAL "H" I

I' Premio 974363 Valor c-s 100.000,00
2' « 074363 c Cr$ 25.000,00
3' « 174363 c Cr$ 20.000,00
4' c 274363 c Cr$ 15.000,00
5' c 374363 c Cr$ to.OOO,OO
Os títulos com os 4 tlnaes 4363 I[ Crs 500,00
Os títulos som os 3 Iinaes 363 c / Cr$ ;:JO,OO
Os títulos com os 2 finaes 63 c Cr!$ 10,00

Os tltulos com o final do ,. premie 3 ficam isentos d� pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os titulas com o final do 2' premio 4 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para lhes fazer a entrega imediata dos pre,

mios a que fizeram jús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

A rino Meirelles Dr. Alfredo Aloe - Diretor·Gerente
(Fiscal do Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 19lt5, às 15 horas, na sUe social

Distribuição dos pr-êmios da Empresa' Construtora Universal no! seus

insupe'ràvei! plenos de sorteios men.ai.
'PLANO MUNDIAL eB- Mensalidade Cr$ 20,00 Distribue por mêl 11.115 -- prêmios no total de Cr$ 500.enO,OO com o prêmio maior de Cr$ 30.000,00

• "C·
• • 10.00,- .. " 21 115 .-

H

•• 300,noo 00 H .... " 25.0Ilo,00
«

.. "D·
.. 5,00·- .. 21 115 -

" 160.000 OU H " 20.000,00
Universal "W

.. 5,00·- " 211,105 .•

.. U50.000,OO .. "100.00U,00

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casal despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por II1êS
Na Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. Incontestável

«

Absoluta lisura
AVISO: - Por ter sí de determinada a interdição do predio. transferimos nossas

Rangel Pestana N,o 1538 - Loja 1.a e 2." S/Lojas,
------------------------------

ESCRITÓRIO JURÍDICO C01UERCIAL

instalações para a Avenida

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor; dr. Elisiário de Camargo Branco

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

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

Muito dinheiro num cesto

o SEU OQGA�IS'VIO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GEQJl.L

o mELHOR DOS mELHORES

Dgora, o povo
chinês espera
Chung-King, julho, (SIC) -

"Com início do 9° ano da nos

sa guerra de resistência, o ini

migo está passando da ofensi
va para a defensiva, enquanto
que nós estamos passando da
defensiva para a ofensiva", as
sim falou o Major General O.
C. Kuo, porta-voz militar re

centemente nomeado, em uma

entrevista coletiva à impren
sa, realizada no dia 6 de julho.
ACre5C8:1toU: "No passado tem
a resistência chinesa depenrii
do principalmente do moral de
suas tropas, mas agora o povo
chinês pode esperar mais eqilllli.
pamentos dos seus aliados",
Durante os últimos oito anos

o iimigo sofreu 2.521.737 bai

xas, sendo 1.318.063 ferido,
1.179.774 mortos e 23.293 pri
sioneiros. No mesmo período,
a China sofreu 3.318.063 bai

xas, sendo 115.248 desapareci
dos 1.752.591 feridos e .. ", ..

1.310.324 mortos. Tem havido.
acrescentou êle, grandes exa

geras, por parte do inimigo,
com relacão ás baixas chine
sas. Finalmente, êle explicou
que as baixas com relação
que as baixas chinesas foram
mais numerosas, porque as

tropas chinesas estavam usan

do equipamento de inferior

qualidade.

CRUZ VERMELHA BRA
SILEIRA

Filial de Santa Catarina
Tendo chegado ao conheci

men to da Diretoria da Filial
da Cruz Vermelha Brasileira
Filial deste Estado, que pes
soas, dizendo-se devidamente
autorizadas, estão procurando
angariar donativos em provei
to desta Instituição, venho tor
nar público que nenhuma mis
são dessa natureza foi confe
rida por essa Filial a quem
quer que seja.
Florianópolis, 27 de julho de

1945.
Dr. J. Madeira Neves

Secretário-Geral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Os terríveis ,danos
,de Haia

Haia, 27 (SHI) - O sr, Pie
ter Bakker Schut, coordenador
da reconstrução da cidade, diz
que a mesma sofreu muito
maiores destruições do que
qualquer outra cidade holan
desa durante a guerra, A pro
pósito, o sr. Schut acrescenta

que muitas casas foram des
truídas pelos alemães, afim de

.serem erigidas fortificações em

seu lugar, enquanto que outras
foram destruídas pelas bom
bas-voadoras extraviadas e, fi

nalmente, outras foram arra

sadas como meras represálias,
Os habitantes da cidade estão

privados de combustível, além

impresos, manuscritos, obras
lios que lhes foram arrebata
dos

•

pelos alemães. Todas as

ruas foram .destruidas pelos
n a z i s tas, precisando-se de
meios de transporte e maté
rias primas para encetar a re

construção. Assim é que den
tro de um ano poderiam ser

reparadas oito mil casas des

truidas, quatro mil casas da
nificadas e treze mil com ava

rias menores, desde que se dis-

'puzesse de meios materiais.
Por outro lado, os nazistas des
truiram ainda quinze mil hec
tares de ruas para se apoderar
de doze milhões de ladrilhos

que não poderão ser substitui
dos porque as fábricas holan
desas estão destruidas ou ca

recem de combustível para
funcionar.

F,IOEI'
A prisão de ventre é um grande mi

cionamento do organismo em gerai
FIDEINE BERGAMO adquirireis u:

.figado vo lta a sua função normal, o

tinos todos os orgãos ganharão '

Em sua farmácia ou' com o depositP
& Cia. Ltda. - Rua Major'

Caixa Postal, 74 - Uberaba. Es:

�l
I

NA-O É NOÇIVO AOS AN

'r:.:ar...w" W'

COMPANHIA "AI
Fud.d. em 187'
INCEN,DJOS E

Cifras do B

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Sinistra� pagos nos últim
Responsabilidades

Diretores:
Dr. PamphiJo d'Utra FI
de Sá, Anisio Massarra,
e José Abreu.

.

�--"---"-------- ----�

f ,J�--/
I rrie lho r••

'r r

fábricas.
visita

..... ,//1 l.l. � L n:J.. /\ !
1fPu »tfUUW tunfW/W",

Oferta
especial

COMO oferta especial
de nossa seção de

Reembolso, oferecemos os art
enviamos para qualquer eír'
mento ao Agente do correio
prar pelo correio é prátícr

1. Elegante corrente e mI

lho em legitimo prata"
Artigo delicado e fi
ron+ido. Apenas c,

2. Anãl em legit
18 quilates, �;

te e vls+>

esmerar'
dras:

.

Agu
Cr

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�A • CIDADE DA VALSA
) censura exis- austríacos são em sua maioria
Ylitar. Acresceu- socialistas. Nas eleicões real i
nazistas de des- zadas para as comissões ele fá-
n presos aguar- bricas, em Viena, os comunis
lento. Segl!-n.úo I

tas não obtiveram mais de dez
° os operanos por cento de votos".

.

� �.

ROUPAS

SAPATOS

'is

MALHARIAS ,I \
---

.... ue ..

TODOS
nópol!s

� m _

litit1

ATENÇAO
Consumidores de óleo do amendoim

... para o artigo publicado no "Diárlo da Noite"

de H-5-45, sob o título de "UM DISSOLVENTE PA

RA ÓLEOS DE ALGODÃO", e do qual publicamos al

guns trechos.
"A escassez do autêntico azeite, muito emprega

do, anteriormente, no ternpêro de saladas, deter
minou o aparecimento de sucedâneos o,

"E numa conferência recente, o dr. Mário Sam

paio de Mello, químico do Instituto Adolfo Lutz,
chamava a atenção para o perigo da adição de um

dissolvente químico, 'cujo uso é proibido nos Esta

dos Unidos e que dá ao óleo de algodão o mesmo

sabor do azeite europeu".
"Ora, êsse produto é bastante tóxico, motivo

porque a Polícia de Alimentação dos Estados

Unidos pune com a maior severidade quem o em

prega 0'.

"Segundo informação prestada á nossa repor

tagem, anda por aí uma marca ele óleo de amen

do ím que, em vez de azeite de oliveira emprega
o dissolvente tóxico para lhe dar gôsto e cheiro".

Tal artigo vem corroborar as nossas campanhas ali

mentares, nas quais temos demonstrado os perigos de

corrente do uso de óleos in.feriores, sobretudo os com

postos sinteticamente, na alimentação. (Note-se a últi

ma estatística de mortalidade em São Paulo, onde as

afecções do aparêlho digestivo entram com uma percen

tagem de quase 20 (
( ). Além disso, o público deve ter re

parado 3, nossa insistência em apregoar que os nossos
.

'I)S de amendoím. - VIDA e MARIA - não contêm

'r essências químicas, para lhes dar cheiro, côr

e tudo porque sabemos o quanto são perigosos
-Ie êsses dissolventes químicos.
"ado tranquilizar definitivamente os nossos

nêste ponto, convidamos qualquer pessoa
de óleo VIDA (puro de Amendoím.) ou

vsto com azeite de oliva), em qualquer Iempórios onde são vendidas, e sncami-
.

zacões oficiais para exam.e e análise

'ltZ). O resultado dêsse exame será a

, os nossos óleos comestíveis são pu
eítos. Demonstrará também que as

e S. A. colocam acima dos seus in

interêsse pela saúde do povo.
�TRIAS J. B. DUARTE S. A.
, EM SANTA CATARINA:

{Jopes Viana
C. Postal 172 - Telefone 11-02

-legramas:
.

ou "Viana"

mópol is

A TOSSE

Evite esse risco'
Para bronquite. tos
se e coqueluche. {.';)I�

PEITORAL DE--

ANACAHUITA
�

,

•.'.:11:;1. (pmPOSt;,
-ocu ro se uma casa

comércio para ins

loção de uma Lívro
Os interessados

ai ro rn dirigir.se a

êste jornal.

�e·se
Ir sito na rua Laura C.
\ Tratar na mesma.

5v-2

lra
Verrde-csc uma com

J 50.000 mts2� ten

de morada e engenho,
Itaguassú, 1'ratar com

ves, à rua Deodoro, 35 .

."'.__._----

t I
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LONDRES, (H. P.) - Já chegou ao Brasil o reputado e esperado
. Tratamento Olcasa. .Londres, (V. A.) - No pri- O�L'\.SA é hoje uma ll1ec1icaçã� de escolha universCllmen�e �eco-rneiro caso de sua espécie apre- nhecida pelo seu alto valôr terapêutico e !tela sua eficácia indiscu

sentado ás côrtes inglesas; tível. - OI{ASA à base de Hormônios vivos (extratos de glândulas
uma espôsa, que se queixava sexuais) e Vitaminas selecionaclas, combate vigorosamente iodos os

casos ligados diretamente a perturbações das glândulas gr-nitals e elode não poder ter filhos, por- aparelho sexual como: Fraquesa sexual na idade avançada ou por
que seu marido insistia no outro motivo, 110 moço, senilidade precoce, fadiga, neurastenia e perda
uso de preventivos nas rela- ele memória, etc. no homem. _. 01\:.1i8A (importado diretamente ele

ções sexuais, obteve nulidade Londres) proporciona Vil"ilidatle - Fõrça - Vigor - com as drágeas
do seu casamento na Côrte de "prata" para homem. Em tôdas as bôas Drogarias e Farmácias. -

Informações e pedidos ao Dist. geral Produtos "Arria", Av. Rio Branco,Quando a m b o s regressa- 100 _ Tel. 4:3-3:378 - Rio de Janeiro.
tão, Sra. Brenda Lee Cowen,
de Longditton, Surrey, que) apelou da recusa da Côrte de
Divórcios em satisfazer seu

pedido, declarou que depois deiter desposado o Sr. Lawrence
Cowen, em 1932, residiu com

seu marido na Pérsia, e, como
naquele país a criação de uma

criança era muito difícil, am

bos concordaram em con-ar
medidas para evitar a concep
ção enquanto lá vivessem.
Quando a m b o s

regressa-Iram à Inglaterra, em gôzo
de férias, a espôsa solicitou ao

marido que abandonasse as

precauções, a fim de que ela
pudesse ter um filho. O mari
do, porém, recusou-se e persis
tiu nessa prática quando am
bos retornaram à Pérsia, mui- Ito embora então as condícões
reinantes naquele país já 'fos
sem muito melhores e pernil
tissem a qualquer pessoa ter
facilidades na criacão dos fi
lhoS. Daí para diante, as rela
cões entre o casal tornaram-se
tensas e finalmente em 19'.1:4: a

o Fígttrtn. o Be ço, o coração
PUlIDõelS li Péle. Produz Dôres de
nos 08S0�, Reumatismo, Cegueira,
belo, Anern!a, f> Abortos
Inoff'ORIVn 1111 organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N, S. p,
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da IDPSIDR origem. _

CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLl!:STIAS Dil SilNHORAS - PARTOS Sra. Cowen deixou seu marido VALIOSAS OPINIOESFormado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi

J e iniciou o processo dto di- O ELIXIR «91'.», dada a sua Atesto Que apll·Quel multesAsslS';ente por vários anos do Serviço Cirürgíco do Prof. Al1pio Correia Neto.
,.

� l
':ICirurgia do estômago e vias biliares, Intestinos delgado e grosso, t.1rr6ide, rins, VOrClO. I base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendopr6stata, bexíga, ütero, ovãrtos ecgNWüt�A��icocele. htdrocele, varizes .. hérnia

I
lamento da Sífilis principalmen- semnre os melhores resultados

du :I b 1\ horas, à Rua Fel1pe Schmldt, 21 (altos da Casa Par-aíso j . Te!. r.sss, INSTITUTO DI DIAGNOSTICO le nos casos em Que a via nn- no trztamente da Sífilis.RESID:ltNCIA.: Rua Egte�-e8 J1lnior. 179: Tel 1&:764

ct�NICO cal é a única possivel.

DR. A R A U J O DR. DJALMA :-.. (a_>D_r_.B_en_e_dit_o_T_alo_s_a. !a_>_D_r._R_af_ae_lB_ar_to_le_IiI__
MOELLMANN

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, FJsica. Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci-

I ._....(!J...���iIMHl:ID ��!Ii
vil militar el naval Carpintaria· --- - - �------- --_. ..�

De'senho, Saneament�, Metalurgia: I APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distr;
Eletricidad'} Rádio, Máquina ..; Mo-. �om e�s.a Ínfima quantia, � ocê buidcra dos Rádios R. C. A.
tore., Hidraulica, Alvenaria, Agri'l €Csta .abuxlhando Co. seud PEro:nmlo.] Victor Válvulas e Discos.r.ultura, Veterinária. Contabilidade ontn ua para a alXa e smo as •

l' fOicionáriorl. etc, etc. aos Indigentes de Florianópolis, RtEl C0l.1se .. helro Ma ra.

IndicadorMédicoi
111*..-.'.-.-.- -.__ -.-,-.-.-.••.•' •...,... -. - -.- -.- - -_-_- ._- .

DR. MARIO WENDHAUSEN
ID1plomado peJa J'aculdade Nac. ele .IleCl.1clna ela UnJverll� elo BrulJ)

_·lnterno do ServIoo d. Cl.IInJca Méd1ca elo Professor o.Taldo Oll.,..tra. m6d1co elo

Departamento el. a.dele
GLll'iI\J.& 1I.1I:1)1\).& - .oINua." bller... de ..<111..11010 e crt....ÇIUO. l,'U.NIUJLTORJO

• IUQUIJIII.NUJ.&: H•• I"alipe !;CbmJ<1t ... III - TeL HIll. CONSULTAS -- Ou li .. III.

DR. ARl\'lANDO VALÉRJO DE ASSIS
0_ K.ntçoe de Clínica Infantil da ÁssÍstêncÍD Municipal e HOIli'Ual

de Caridade
CUNICA MWiCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

eUNSULTóRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edifício S. FranclMOO). I.... 1......
Conaul'tos das 2 àll 6 horas

RF..SIDENCIA; Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78�

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SífUlB do Centro de Saüde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 48
RE.�.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NaJriz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àa 18 horas.
RESInENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROl\1ADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
fBHlAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

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

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, Intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e críamças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

ORe SETTE GUSMÃO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NERll:U RAMOS".
Curso de aperfelçoam.ento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S1I.o Paulo - Ex-esta,
giãrlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de santos. em Campos do Jordão.
CLlNICA GERAL - DIAGNóSTI(,O PRECOCE .11; TRATAMENTO ESPECIALIZADO

DAS DOilNCAS DO APAR1!:LHO RESPIRATóRIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 18.
RESIDl!:NCIA: Rua Esteves Jüníor, 135 - 'I'cl, 742.

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

cura0 III! Al)erfe!coamento e Longa PrAtica no Rio ele Jane9'o
OOl'lI'lULTA8 - Pe" mlUlhA: 41artam_te c.. IO,30à.12 h., à tarde e�cepto 001
_b&é1011, d.. 14 ás 16 bor.. - (10NSULTORIO: R.. JoACI I'blte L T, IIOlIra" -

"'_e: 1 ....1 - �lélê..c1.: R.. PredC_te eo..U.lao. '.18.

DR. ROLDÃO CONSONI

As.utente do Prof. Sanson, do Rio de J8.Iletro
ESPECIALISTA

Doenças e operações CIOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
C1rru.rglá moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu

da bõca fendldos de nascença)
Eaôfagoscopia, traquêoscopía, broncoscopia IJara retírada de corpos estranhos, etc.

CONSUJ..TAS: das 10 às 12 e das 15 ã. 18 horas

Rua Nunes Machado n, 20 - Fone 1447

DR. A SANTAELlA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medícína da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

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

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalh�no 18 - Florianópolis.
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Dr. H. G. S.

Laboratório Clínico

. I
I

Deseja anular
o casamento

rormaelo pela UnJveraidcc!.. d. (Huebrll
Com pratica noo hOBpltf.1.111 europew!

Cl1n1ca mMica em ",era]. ped.1atria, doen
... do II1Artema nerTOlllO, aparelho Cenito

ur1:nn10 do homem oi ela ,mulher
&Alate. T�eaIoo: DR. PAULO TAVABJIlI!I
Curso d. Rael101o<<Ja ClIn1ca com o dr.

lllanoel de Abreu Campanarto (Il10 Pau·
to�. Egpectal1zaâo em �en•• lIadde
Püblíea, pela UnJ.,.�1d.d� do Rio ele Ja·
neíro. - Gabinete da Ralo X - Illectro
eaT"l1oçaf!& cl1n1ca - Hetaboll.mlo b.Ir..
...1 - SonCAgem Duodenal - G�blnet"
1e flmoterapl. - Laboratório d. micro.u
copía • lIJIlill1tlm Cl1n1C1l. - Rua Fernando
1i4chaelo. 1'1. Fone 1.1.111. - :rJ.Clda.nÓl)Ol1B·

NOVOS e
USADOS

COMPRP� e

VENDE

por-

RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
{em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alves de SOUZII

f'arm. L. da Costa Avila

Exame de sangue. Exame poro verificação de cancer,
Exame de urino, Exame poro verificação do gravi·

•dez, Exame de escorro, Exame poro verificação de
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
�utovaccinCJs e transfusão de sangue.

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

...........ma ..

CHEGOU DE LONDRES

tuguê., ellpa
nhol i francês,
ingl€l., etc.

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

DÉPURATIVULAR

DO SANGUE
MAMtA HE61STRAD

1�#llIftltl:a;-lE
A SlflLIS ATACA TODO O ORGANISMO

o Estômago, os

Cabeça, Dõres
Queda do Ca-

� .

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção elíníca do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO COMPLETO E MODERNtSSIl\IO PARA TRATAMENTO
l\IÉDICO, CIRúRGICO E GfNE(;OLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
I,aborat6rlos para os exames de elucldaçáo de diagnósticos.

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

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00
Quart0s com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE ll'IATERNIDADE
Partog 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 PóIlFj TER MÉDICO PARTICUL..'l.R

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o heióico 8� Exército Britânico, de que
o marechal MontgomeryI foi ontem

era comandante
dissolvido

o ]E� 11illd«)) 0GU��Po�T� P �izos "�d�!��I ��li!��rd����e! �!fl��!�Ô�
___� � •__

-

.

�___ poneses deram inicio a uma deiro potencial. Em concêrto! ças de invasão do inimigo. Du-

Florl8n.polis 3 O de Julho de 1945 guerra radiofônica desespera- com nossas -tátícas especiais I rante sua alocução o alrni ran

da, ('0111 uma irradiação do de desafio à morte, nossas no- de Takahashi citou uma es-

vas armas aniquilarão inteira
diretor da Junta 'I'écndca do

mente os invasores inimigos".
A lista das armas navais secre

tas do Japão, que constituem
o orgumento dos comandantes
navais japoneses, foi citada

Prosseguirá normalmente
Potsdam, 29 (U. P.) - o major Clement Attlee, novo che-

te do govêrno britânico, já se encontra em Potsdam afim de

reunir-se com Stalin e Truman. Informações autorizadas

Jientam que os três grandes encontrar-se-ão hoje a noite.

prosseguirá normalmente, uma, vez que o major Attlee está in

teiramente a par da conferência, na qual participou até a mes

ma ser suspensa para que Churchill, Eden e Attlee fossem a

Londres esperar o resultado das eleições gerais britânicas. O

novo ministro do Exterior da Grã-Bretanha, sr. Ernest Bevin,
também comparecerá à reunião, na qual substituirá o sr. An

thony Erlen. Entrementes, revelou-se em Londres que duran

te a ausência de Attlee e Morrison novo ministro do Exterior

britânico responderá pelo govêrno da Grã-Bretanha. Essa co

municação foi divulgada oficialmente pela Dowining Street lo.

Aliança, da Bahia Capitalização, S.B.
Comunicacão

,

Temos o prazer de comunicar aos Srs. Portadores de Tí
tulos de Capitalização da .Aliança da Bahia Capitalização, S.
A."FJ, que está restabelecido o serviço de cobrança a dorni

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-

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

CAMPOS LOBO & Cia.
Correspondentes da Aliança da Bahia Capitalização, S.A.

Rua Felipe Schrnidt, n. 39 - térreo.

As perdas alemãs na guerra
Londres, 30 (U .P.) - Pelos quadros estatísticos en

contrados nos círculos militares alemães, apurou se que,
deste 29 de setembro de 1939 a 30 de novembro de 1944.
a Alemanha tinha perdido. na marinha, no exército e na

aviação. 4.064.138 homens. Sabendo se que nos últimos
meses da luta cresceu a proporção das perdas alemãs, po
de se calcular que o total delâs, em tôda a guerra, ultra

passa 5 milhões.

Moedas divisionárias Não revelou as
suas aspiravões
Nova Orleans, 29 (D. P.)

O general Fulgêncio Batista,
ex-presidente de Cuba, con

tinua na política, embora não
tivesse querido fazer comentá
rios sôbre suas aspírações,
pois, salientou, segundo as

leis cubanas, nenhum ex-pre
sidente poderá apresentar-se
como candidato senão depois
de decorridos oito anos de sua
ausência do poder.

Rio, 30 ("Estado") --:- O Mi
nistro da Fazenda baixou há
dias portaria, determinando

que a Caixa de Amortização
não mais distribuiria, na Ca

pital Federal, cédulas de Cr$.
1,00 e Cr$ 2,00 e sim moedas
de valores correspondentes,
que já estavam sendo cunha
das na Casa da Moeda. Divul

gam-se agora os seguintes es

clarecimentos sôbre as finali
dades de tal medida, Havendo
grande falta de trôco nos Es

tados, o Ministério da Fazenda
resolveu enviar para todo o CINEMASpaís regular quantidade de
moedas divisionárias. remessa Quando da exibição de "Em cu

será feita por via aérea, tendo da coração um pecado", aconse

para isso já entrado em enten- lhamas e afirmamos que o públi
dímentos com o Ministério da co não deveria perder tão emocio-

nante filme. Hoje. fazemos oAeronáutica para que êsse meamo com referência a "Apenaa
transporte seja efetuado pelos um coração solitário». que o Ritz
aviões. da F. A. B. Para faciii- está exibindo, Do conjunto de suas

tal' essas remessas serão utíli- cenas de encantadora simplicida
zadas sõmente cedulas de Cr$

de, sem o percebermos, vai aur-

gindo um grande celoloide, pro-
1,00 e CrS 2,00. Essa a razão fundamente humano.
por que de agora em diante a

Caixa, de Amo11tiza�ã? só fcr-/Empregadanecera moedas metálicas pai a
-c 6

o Distrito Federal, S, Paulo e I Na Avenida Hercilio Luz n
'

Minas, reservar;tdo as cédulas I 69, precisa-se duma que saiba
so para os demais Estados. ' cozinhar.

gabinete nipónico, anunciando
o seguinte: "São verdadeira
mente únicas a s novas armas

secretas japonesas. Quando
for levantado o pano para a

batalha final da posse do ter
E rttórío metropolitano japonês,

estas armas mostarão aos nos

sos inimigos qual a capacida-

sa-

quadra japonesa que será in
cumbida de rechaçar as fôrças
inimigas que pretenderem in
vadir o território metropolita
no japonês. Citou unidades

para ataques especiais sob o

pelo antigo comandante chefe mar e citou unidades especiais
da esquadra nipônica, o

almi-I para ataques à superfície do

rante reformado Takahashi, o mar,' "das quais - disse

qual afimou que o Oceano Pa- ninguém pode escanar ".

uomo a juta sera
«bombardeada»
Calcutá, 30 (D. P.) .- Foi

anunciado nesta capital qUE' a
física sub-atômica será em

pregada na indústria de juta
da India. As sementes de ju
ta - matéria prima utilizada
na produção de sacos, da qual
a India tem 98 por cento do
movimento total do mundo -

serão submetidas ao bombar
deio dos raios "X" e "Gama",
e de neutrons, com o objetivo
de conseguir melhores varie
dades de plantas. As exper i
ências já estão sendo realiza
das sob o patrocínio do Conse
lho de Juta da Índia Central

que concordou também em au

xiliar os governos provinciais
de Bengala no estabelecimento
de uma fazenda para a multi

plicação das sementes de ju
ta, já tendo adiantado as so

mas necessárias para a exe

cução de um programa de cin
co anos. Os raios "X" e "Ga
ma" são ondas eletro-magné
ticas, de alta freqüência, de
mesmo caráter que a luz e que
os raios ultra-violeta. Os neu

trons constituem o átomo e

não têm carga elétrica negati
va ou positiva.

Até CR$ 300,00
Precíao-ae alugar uma cala, não

muito distante do Colegio Coração
de Jesús. Pagam-se atéCR$ 300.00
mensais. adeantadamente. Dão-se
referências. Informações nesta Re
dação.

A patifaria
do açúcar
Rio, 30 ("Estado") Fo-

ram denunciados ao Tribunal
de Segurança Alfredo Ruiz Vi
tória Mazer, Antônio Pascoal,
João de Barros Mazer, Said
Ahmed Saleh, João Lopes,
Braz Pascoal e Felipe Miguel,
todos comerciantes estabeleci
dos nesse Estado, Em inquéri
to procedido pela polícia pau
lista ficou provado terem os

reus participado na venda
clandestina de grande partida
de açúcar, tendo Vitório Mazer
e João de Barros Mazer, pro
prietários da Usina Boa Vista,
vendidos dezenas de sacos dês
se produto por preços absur
dos. O crime foi classificado no

art. 3°, inciso n. 2 do decreto-lei
CrS, 500,00 a eis. 10.000,00,
Para o processo e julgamento
o ministro Barros Barreto de
signou o juiz Pedro Borges.

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

NUNOR EXISTIU iGU�L

PARA .FERIDAS,
ECZEMAS,
I N F L AMAÇÕ,E 5,
C O C E I R A S I �1.'FRIEIRAS!,

1

ESPINHAS, ETC}J
_.__" .• !J

o caso Matteoti
,'. I Falta de trigo

Ro��, (v. A.)
.

- Amarígo I Roma, 29 (D. P,) - A.Jtália
Dumini, que chef�ou o �n�,) I precisa a importância de 25
qu� aS,slssmo� o lider SOCIallS-: milhões de quintais de trigo
t8; italiano GIa.co�o Mat,t�?tl,! este ano para garantir a all
ha .21 anos, f�1 preso no, dia ,9'1 mentação do povo. Foi o que
?e J�lho em p:�ce�za, sei��n�o I afirmou o primeiro ministro
�nf�lma a a�e�cIa no lClO�� I Ferracio Parri. O dirigente do
italiana. Dumíní estava emplt:-I govêrno de Roma acrescentou

gado, com nom� suposto,;numa que a colheita de trigo ita
emp.resa de. transporte�. que lliana segue desfavoravelmente
servia ao� aliados, P�pOlS de

e não deverá ir além de duas

cu�,t? penado de pnsao, q�en.�� terças p�rt�s do tot�l d� qua
seguiu a uma fa�s2: de J uL:-l, renta milhões de quintais do
m�nto P?r assassimo, DUD1Jlll

ano passado.fOI muitas vezes dado como

morto. Mais tarde, circularam

1---"';;;;;';;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1'relatos circunstanciados de Norberto Domingos
sua captura, pelos aliados, na da Silva e Senhora
África do Norte. Se desta vez

I participam aOIl liIeus paren-
Dumini foi efetivamente pre- te.' e pessoas de luaii rela-
so, seu testemunho será da I çõea o nascimenta de seu

mais alta importância para o . filho

novo julgamento do caso

Mat-I
DOMINGOS JOsÉ DA

SILVA NETO.
teoti, _que_ agora r:ssurg2. _

. Tubarão. julho, 1945

PARA ALIVIAR -----3-v-l
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

futeból •

i
Os resultados de ontem:

*

No Rio
Botafogo 3 x Madureira O.
Vasco 1 x São Cristovão O.
América 3 x Bangú L

Se V. S. sofre de aturdimento Canto do Rio 2 x Bonaucesso 1.
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de Em São Paulo
PARMINT e torne-o de acôrdo com São Paulo 1 x Juventus I.

as instruções da sua bula. Parmínt

alivia prontamente os aborrecidos Em Florianópolis
zumbidos dos ouvidos. As narinas

Atlético 2 x Figueirense 2_. _

f >

Crise política
Quito, 29 (D. P.) - A re

nuncia em caráter irrevogável
davel ao paladar. As pessoas que do chanceler Pence acarretou

sOf:-em de aturdim:nto cat�r�al, I a solicitação de demissão co
farao bem, provando este remedlO. letiva de todos os ministros de

I Estado equatorianos.

obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e

cessa o desprendimento do muco

nasal na garganta, Parmint é agra-

MANUAL DE
TELECOMUNICACÁO FRACOS.

ANtMiCOS
TOMEM

�nbD Crelsota�1

Único no gênp.ro �
Acabaram-se as dificuldades!
Finalment-e saíu o livro ainda

não existente no Brasil! E foi
POMPÊO DE BARROS quem o

fêz, para todos os concursos dos
Correios e Telégrafos e para os

POSTALISTAS - Telegrafistas -

Pilotos - Telefonistas - Radio
amadores - Radiotelegrafistas ci
vía e militares - Técnicos-auxi
liares de radiocomunicações.
Publicado recentemente pela

Editôra Getulio Costa.

"Sll.VEIRA'·

Grande Tónico

Hoje. 2".;feira, às
19,30 horas

Gary Grant, Ethel Barrymore, June
Dupré e Barry Fitzgerald em:

APENAS UM CORAÇÃO SOLITARIO
Mais um «big-filme» desta tem

porada de sucessos. Um drama
emocionante e diferente de um

R:io, 28 (A. N.) - O general homem que desdenhava apropria
Eaker que brevemente nos vi- vida.

- No programa:sitará recebeu a condecoraçao Aspectos Catarinenses n. 3 - DEE
do cruzeiro do sul entregue Noticias do Dia - Jornal

pelo ministro Salgado Filho ti- Impróprio até 14 anos

tular da Aeronautica durante Preços Cr$ 5.00 e 2.40

sua visita ao primeiro grupo H f a's
de caça na Itália. O ministro ROXY oja, 2a.- eira,

,

h' d 19,30 h rs.
Salgado foi seu ospe e em l0 Brasil Atualidades 2 43 - DFB
Caserta. 20 John Hall e lHana Massey em.

O general Eaker fala corre- ESPIÃO INVISIVEL
tamente O espanhol, idioma 3" Kent Taylor e Irene Hervey em:

em que aprefeiçoou durante o

J
DENTRO DE SHANGAI

tempo em que serviu como
Um filme Irnpresaloriorrte. Aventu

ras passadas no oriente.
adido militar do seu país em ImprópZ'Ío até 14 ano.

Buenos Aires. . Preços "Cr$ 2.'40 e 2.00

General Ira Eaker

o

o
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