
o "Queen Mary" carregado de
,

NOVA IORQUE, 2 (U. P.) -- NA MADRU GADA DE HOJE) ATRACOU AO CÁIS O PAQUETE óóQUEEN MAR ''',gr�1LJ
DE REGRESSO SOLDADOS E MARINHEI ROS NORTE-AMERICANOS DA EUROPA,. O "QUEEN MARY" FOI
MElRO DE DEZ TRANSPORTES ESPERA DOS HOJE NO PORTO DE NOVA IORQ UE� COM UM TOTAL D .......,,�wU'

BROS DAS FÔRÇAS NORTE-AMERICANA S A BORDO

Ano XXXI I Florianópolis - Sexta-feira, 3 de Agosto de 1945 I Patriotismo aos' goles ...

TA 5 ·Ih- d Id d s A g ípe no R.·o s, ]<'IU�('IS('0, 2 (U. P.) - A emissora de 'I'õqulo, afiro

em mi oes e so a O r
.

mando que ()S japoneses estão apenas ansiosos por enfrentar
,

' , a. Invnsão norte-americana, cita o editorial do "Asahi", no

Rio, 2 (A. N.) - O Diretor qual se diz flue "os japoneses estão apenas desejosos de sorver

GUA:.vI, 2.(U. P.) - Anuncia-se que o Império Nipônico I da Saúde Pública abordado pe- patriotismo em grandes goles, desde que os líderes (la nação
conta COIll cinco milhões de soldados bem armados em sua la reportagem, declarou que o Ievem o seu sedento POYO à fonte em que deverá desserleu
zona metropolitana, além de uns 4 mil aviões de caça e bom-! surto gripal que atualmente tar-se",

bardeio de primeira linha. Também se afirma que os nipônicos se observa nesta' cidade não se

--------,-----
-r-,

Jcontam com gigantesca reserva de armamento para sua inran-] reveste de características ma- O pres. ruman e o rei- orge VItaria. Não obstante, o consenso geral é de que o Japão lutará lígnas de 1918. Nos anos ante-

até o fim muito seja desconcertante a atitude nipônica em. face 111O:'es, �s meses de julho.e Plymouth, 2 (U. P.) - Con-. mas se apinhava a multidão,
do desafio das mar-inhas aliadas que estão esperando quasi ?-as I ag?�.to, fora:�l elev�dos no ob:- forme era esperado o presiden-' ansiosa para ver o soberano.
praias nipônicas. Alguns observadores acreditam que ?S lId�- tua:_lO da gripe e suas comp�I- te Truman chegou a êste por- Mas a única coisa que conse
res inimigos sómente submeter-se-ão depois que o J apao estí- caçoes. Em 1942, quando.�ao to britânico, afim de encon- guíram ver foi a lancha do co

ver completamente destruido. houve o alarme que se ver iüca trar-se com o Rei da Inglater- mandante em chefe, chamada
atualmente, as estatísticas re- ra. Mas a visita não decor- "Papagaio Verde", sulcando as

O trálego de carr�s particulares gistr�l'am nos meses de julho reu inteiramente de acôrdo águas do porto.U

I
e agosto 40.250 casos, haven- com os planos, que no último *

.
.

" , � "�

do apenas' 18 casos em julho I
momento sofreram algumas Plymouth, 2 (U.P.) Às

�':l?, 2 (E.) - Com a dI.Stll- 1
Cl$ 30,00. �o�os o�_ carros em- dêste ano. modificações. Em primeiro lu- 11,40 horas (hora local) che-

buição de .uma. ql!0�a de gasc- pla,Cad?S agora teu�,o que p.a-I _
.

gar, devido ao máu tempo, o gou o presidente Truman, queIina aos propnetanos de au- i gar seis meses de licença e

IS-I
Apreensao de droga avião presidencial não poude subiu logo para bordo do en

tomóveis particulares? começ�-I so �em dando lugar a �lg�m�s �io (P.c.) _ Manuel Barroso Pe' aterrizar no aeroporto de couraçado britânico "Renown."
ram a trareaar no �1O no dia queixas, Alegam os propríeta- rerro., morador na rua Socadura

S
.

t M . d d *, '" ,

I .. '1 f Cabral queixou-se à polícia de que aln - awgan, escen o, en-
1°, os veículos ?esta classe qu.e DOS que seus veicu os oram

I tendo ingerido o produto farma� vés disso, na campo da RAF, Plymouth, 2 (U.P.) _ Um
já estejam devidarnerite lega11-1 encost�?os em 1942 com a 11- cêutico conhecido por «Uva do em Harrowbeer. Dali Truman comunicado de mais de mil pazados na repartição competen- cença ja pag,a .e que, portanto, I mato». adquirido na �armácla e sua comitiva seguiram para lavras sôbre a conferência de
te A 31 de julho terminou o nada maIS 100'ICO do que rece- Machado. na rua Comermo. sen- ,.

V·t' " t "
.

.
" "'r .

d _

I tiu distúrbios orgánicos e sinto' O CalS 1 oua, ornando a Ian-] Potsdam possivelmente sera.
prazo do r�gIstro e de aC�I.do pelem a nova icença ln epe�_lmas .de intoxicação. Na. farmácia cha que os levou para bordo do dado a público hoje à noite. Es-
com o movimento do �elVlç? dentemente de �ovo p�,gan:e - refenda foram ?�reendld�s I?eiad encouraçado "Renown". I sa nota será expedida, simul-
de Emplacamento nao sera to. Mas essa cobrança ja fOI re-, autondades pol icic is , do is VIdros ,;, tâneamente de Lo dr M
ainda muito alto o' número dr' I solvida e não há outro recur- da aludida droga. para exame.

PI th 2 (U P) P J W h"
n le?, os-

•

-

I - .: I ymou, . .
- OI' cou, as ington e Berlim.

carros pa;-tlCulares. que VOIt�'1 soo Tera? mesmo. que pa�a- a Roubo de motivos de segurança, o públi- *

rão ao trafego, devido aos trã- A quantidade de comb�stIvel a
co não poude assistir à chega- Londres, 3 (U.P.) _ O mi-

mites hurocráticos 3; que estão ser fixada p�ra os l?3;rtlc::;tlareE ... ' - da do Rei Jorge ás docas de nistro Bevin e sir Alexander
sujeitos os propnetanos. Para

Ii
obedece a tr�s Cl�ssIflcaçoes -�- aUl.omovels Plymouth. Muitos trabalhado- Cadogan desembarcaram no

passar o carro dotado de gaso- A, B e C, olg�m::ada de aC<?l- S. Paulo, 3 (E.) - As auto- res da doca subiram aos telha- aeródromo de Northhold, nas
gênio para consumir gasolina,

I d? .com a p�'oÍlssao do propne- ridades policiais desta .capital dos, enquanto nas ruas próxi- proximidades de Londres.
está sendo cobrada a taxa de I tano do veIculo. estão-se movimentando no sen- ,---- ---- _o.

------

I
· -

Id E
tido de localizar e prender os

M a I-s difíc i que a IIIvasaoUIa u ropa ��mq������� qd�pU�fá ��d:sCp.i�� "1 '1' <lio de precisãopj ...

1'1 des antimaónellcas I o I e u'"

SAN FRANCISCO, 2 (U. P.) - A transferência de fôrças cializando rio roubo de auto- }\s qua u aue: "

norte-americanas da Europa para o Pacífico apenas está em móveis. Hoje receberam as di- __"l!!'---�-��
cornêço e muitos oficiais do Exé:cito e, da �rll1.a�� a,credit�m versas deleg�,cias d� cidade ,gf6V.
que a invasão do território japones sera mais difícil que a m-. quarenta e -=. qU�lxas. refe- t d S,
vasão da Europa. O Exército japonês não é fôrça igual à ale- rentes a automóveis partícula- cienUficamente consta fi a .

mã luas o terreno ravorece enormem.ente os defensores na res roubados.

lut� contra o inimigo que desembarcar nas praias. Uma idéia!O------d-.-.--ã--e-da luta em terra se pode ter quando se sabe que as .f�rrovias S expe IClon rios
japonesas teern em média urna ponte em cada ? qUllon:e�r�s I d S tde leito. Portanto, q�a�s�uer das ilhas me�,ro�oht,�na� lllP?lll-, e aR os
���o��!fa,?fel'eCe posslbIlldades para uma blItzluIeg a la

po���aç'[�uJ�' ci�a� Nd� sa� Morta num «campo'» alema-o ,
'tos vai render expressiva ho- •

Acabou com. tradicíunal costume menagem a�s ?antistas que in-
. Tel�gram� de São Paulo i�lfo:ma que u�na senhora brasi-.

tegram as fIleIras da FEB. Os Ilelra alI naSCIda, em consequencla de sofnmentos padecidos
Lima 3 CU. P.) - O presi- te tomou essa determinação prepar�tivo..� para

_

a grandiosa num campo ele concentração nazista. ' ve.io a falecer. Adianta o
dentp B'ustamante acabou com "de acôrdo com a declaração .

t b t t d 1 t t d DI'-
J recepçao Ja es ao as an e I espac 10 que se ra a a sra. elllse ..Jevy, que sam de São

O tradicional costume de sau- já emitida sôbre a necessidade adiantados tendo a prefeitura Paulo com 11 anos, seguindo para París, onde se casou com o
dacão pessoal ao novo chefe do

da implantação de normas de municipal �ahdado erigir o: sr. Roger Levy, tendo duas filhas de nomes Micheline e Anette,Estado pelos funcionários pú� austeridade cívica e clareza Arco do TrIunfo na rua do uma com 15 e a outra com 12 anos. Após a ocupação alemã em
blicos entidades culturais e

democrática". O presidente faz Congresso, por onde desfilarão 11942, a sra. Denis'e procurou refúgio em Lião (França), masloutra�. pe?soas e <:orpo�a�ões, êsse pedido não só aos perua- os ex�edicionári_os, à sua, che-I nã� co.nsegu�u escapar à perseguição da Gestapo e dos colabo
a partIr ue am�nha, sollcItan-1 nos mas também aos estran- gada aquela CIdade, sabado raclOlllstas, mforma o despacho, acentuando que foi ela presa
do-lhes, por melO de um comu-

i .' , próximo. em 1944. Passou sofrimentos horrorosos, morrendo num cam-
nicado oficial, que se limitem a gelros �ue s� prepara��:n pala

po 'de concentração. Acrescenta o telegrama que do seu mari-
enviar cartões e telegramas ao cumpnme�ta-lo a p�Itll de ho-

HI·rO·lto, Crl-ml·DOSO elo, sr. Roger Levy, não há notícias, mas se sabe que estão sal- ..
Palácio do Govêrno. O comu- je e nos diaS sucesslVos, aban-

vas em París suas duas filhas.
nicado explica que Bustaman- donando os seus afazeres. de guerra
Civilizar o.s índios sem armas, co���V��k�;Út�c�ucioPJovo

P,elo segundo noturno chegou no dia 28 de julho à capi- solv_:u que. a ChiI:a pesa às ,�ONDRES, (V. A.). -:- Um artigo. publicado em "New Ti�
tal paulista, a Missão Científica, chefiada pelo nosso. conter- Naçoes Ullld�s a. lllclusao .

elo n:es �eclara que �s atiVIdades �a qUlllta-colu�a n_o Hemisfé
'âneo gen. José Vieira ela Rosa, que se destina a GOIaZ, de/Imperador I-hrolllto na llstalrlO OCIdental constituem verdadeIra ameaça, nao so ao.mundo
�nde partirá para o interior ele Mato Gr?s_so, nlll1� à llles�po- dos cr�llli.no'3os de gU,erra, CO-I e ,ao ?esel�volvillle�lto dos _países y:tino-ameri?a!lOS, mas t�lll
tâmia Araguaia-Xingú. A ref'erida e�pedIçao,. q:le ,e. patroclll�- mo prmc.Ipal re�ponsavel pe-I bem a SeguraI�ça"lUternaClOnal. A lu� d�s hçoes ap�endldas
da pelo Serviço de Proteção aos IndlOs, do l\111llsteno da Agn- las atrocldarJes Japonesas CO-I· durante a guerra -_ acrescenta o articulIsta - "sena natu

cultura e tem por finalidade o levantamento topográfico ela 1'e- metidas na China e no Pacífi-I ral que os países latino-americanos se unissem no terreno da
o'ião' deverá entrar em contato com 12 tribos de índios selva- co. O referido Conselho é uma luta contra êsse perigo. No entanto, observamos que mesmos'

�ens' Uma d.as características ela expedição é que os seus com- espécie de Parlamento, cujas los países mais democráticos que formam o bloco latino-ame

�one'1tes seguem desarmados e sem contingente militar de resoluções se. tornam em lei ricano demonstram demasiada complacência para com· o fas

qual ueI' espécie. após t�dO aprovadas. ,cismo! em nOme da solidariedade americana".
_

.�

9438

o iulgamento de, Pétain
o
H.

PARiS, 3 (U. P.) - Um dos depoentes, no julgamento de
Pétain, o sr. Servy, afirmou que o marechal não havia levado
em consideração o armistício até 11 de junho. Essa testemu
nha disse ainda que o velho marechal, ao proteger a África,
"protegeu a vitória aliada e portanto era um dos autores da
vitória total. Finalmente, declarou Servy que conheceu o ma

rechal Pétain há 60 anos e elurante todo êsse período lhe de
dicou grande estima.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e ülretor-üerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA

Se não

vale ii

r�15a. Coluna no Hemisfério Ocidental

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aparêlbos'"elétricns
A Instaladora de Flortané

polis, à rua Trajano n. 11, avi
sa a sua d.istinta freguesia que
díspêe de operários habiltta
dos para executar instalações
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também orícína espe

cializada, com técnicos nrotís ..
slonais, p'.ara consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
Iízadores, ferros de engomar,
fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

!IM

4 o EST.DO�Sexla feira, 3 d. Agosto d. 1945
_______________________ _�

-__ • ._ � ,, - .....�._�• ...._.._ .........__ .'='" .._.� �i\<r.�.,.;v_���

ESTADO
Diário Vespertino

O

Procura-se uma casa

de comércio para ins
talação de uma Livra
ria. Os interessados
queiram dirigir-se a

êste jornal.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto a.? 3

Tel. 1022 - Cx. postal 139

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

A$SINATURAS
Na Capital:

CrI
Cr$
Cr$
Cr$
Cr'

70,00
40,00
20,00
7,0()
0,80

Ano

Semestre
Trimestre
Mês
Número avulso

No Interfor ;

Cr$
CrI
Cr,

80,00
4.5,00
25,00

Ano

Semestre
o mELHOR DOS rn s LHORE5Trimestre

Anúncioa mediante contrito.

Os originais, mesmo não publí
cados. não serão devolvidoa.

,

FILHA I MAE I AVO I
-

Todas devem usar a

(OU REGULADOR VIEIRA;
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Em prega-se com vantagempa

ra combater as irregularidades
das tunções periódicas das se

'''lGrIHI. É calmante e regulador
-.. dessas funções.

FLUXO-�EDATINA, pela sua

cornnrovada eficácia, é muito re-

".
(·pitl1àa. Deve ser usada com

� conüanca.
r FLUXO-SEDATINA encontra-se

MÃE -rn toda parte.

ADVOG1-\I)OS'-:=1II
! Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

I

I I
____________________________________________ auE __

Sala 5

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRt::MIO M.o IOR CR s 6.250.00

Muitas bonificações e médico gra'is
Tudo isto por cpancs Cr$ 1,00

êxito. E essa cabine, assim co

mo todo o resto do aparelha
mento, não está inútil, atual
mente. Os cientistas e técni-Somente agora êsse fato foi

revelado, em todos os seus por
menores, pelo comentarista na

val do "Sunday Times", que
escreve: "Foi uma batalha da

inteligência e da ciência, diri-
gida pelo Departamento de Mi-

1'1'las ia Almirantado, com um

gn1llo ele eminentes cientistas,
engenheiros e oficiais de ma

rinha, reunidos no início da

guerra. Êsses homens projeta
rarn as minas acústicas e mag
néticas, assim como antros ti
pos de minas. Foram êles tam
bém que projetaram as minas

I que a RAF usou para destruir
o canal Dortmund-Ems; que
calcularam a quantidade de
explosivo que devia ser em

pregada .nas cargas de profun
didade destinadas a destruir

.os "submarinos-mirins", que
construiram as bombas de re

tardamente deixadas nas com

portas ele Saint-Nazaíre, onde
explodiram dois dias depois
elo célebre ataque de "coman
dos" de 1,942 e que, enfim, al
cançaram, graças aos seus es

forços, sua dedicação e sua

capacidade técníca , vários ou ..

tros sucessos de importância
decisiva na guerra. "No porão Ida casa que serviu para sede 81
de seu centro ele pesquisas, ---�-�-_-_---IIlI!III-IIIIIII_...--------.

•

Londres CE. N. S.) - Numa
casa ele campo situada "nal

guma parte do sul da Ingla
terra.", um grupo de homens

pertencente ao pessoal do

serviço de armas secretas da
da marinha de guerra travou

tantes batalhas contra a Ale
manha.

cos brítãn icos estão dirigmdo
todos os seus esforços para
ganhar mais uma batalha: a

batalha contra o Japão.

Seja o LlDER OI IMOna
Confeccionando o seu

terno na

Alfaiataria Líder
de

CLftUDIONOR

:No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

OUTRA
Rua Saldanha Marinho 2-A

FLORIANÓPOLIS

0 8••••••••••••••••••••••••••••••

JtINNE�
=QUALIDADE
Rua Padre Miguélinho, 23 --

••••••••••_ I!I •••• ".III•••O .

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARM..�CIA

loa C••eilaelr. Mafra, 4 • S - FONE l_lU
btrell • 4e_fl.

,

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

- ,
-
�

Aproveitem a Oportunidade

'II
Atenção! muita atenção!

Clínica Geral de Adulto. POVO de Florianópolis!
Doença. doe criança. I

A "CREDIÁRJA PARA TODOS" - estabelecida (t, rua
Laboratório de Análi.e. Felipe Schmidt n, 38, esquina Jeronímo Coelho, atendendo aos

clfrríeoa, feít d'
.

Consult6rio: rua Felipe Sch- I e eitos a errse ocastonada pela grande alta que vem diaria
midt, 21 [alto. da Casa Po- I

mente demal;cau_do em tecidos e roupas feitas em geral - MUI
rai.o], da. 1030 á. 12 e da.

I
TO AO CONTRARIO - resolveu a partir desta data até o dia

!
15 à. 18 he, 31 de Julho p. v. fazer uma grande bonificacão em seus preçosResidência: rua Vililc. de Ouro afim de henetícíar ao dístíntó povo de Floi·ianópolis.Preto, 64.

, I A t d
-

t fFone: 769 [manual] O os que In eressar, reguezes ou não, queiram sem
I .....__..- _..__ compromisso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS

.sccrpellí»
;

-_.

V., °lo��_�ID'Ilr�lm�ihQ.lfDilV&'.ii •

Forca!
Vigir!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA, - Á base de'Hormôllios
(extratos glanrlulares) e Vitaminas sel_e
danadas, OKASA é uma madícarúo
racional e de alta ericacia terupclltica,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glàudulas sexuaes.

OKASA COmbate vigorosamente: fra

queza sexual em todas as idades, sob a

fôrma de tnsuücíência glandular ou vita

minai, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem: fl'lgldez e todas
as perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, fla
cidez da pele e rugosidade da cutis, na

mulher, OKASA (importado diJ'ctamente
de Loudres) proporciona Juventude,
Saude Força e Vigôr. Peça fórmula

"prata'! para homens e fórmula "ouro"

para mulheres, em todas as_ boas DJ',oga
rias e Farmacias. íntormações e pedidos
ao Dístr. Produtos ARNA. - Av, Itio

Branco, 109 - ,Rio.

ROUPAS

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

MALHARIAS

SAPATOS

Florianopolis --------

...---

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA 'S••"A a(OSA
ORLANDO

R�a Conselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg.: Fleríanépelís

SOA RPELLl

t----------------------Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADC-Sexta-fei,a� 3 Gle Agoslo de '945 3

Invenção do Corpo de St.
Estêvão

Sob a título acima celebra neste
dia a Igreja o aniversário do des-

Brusquc, 81 � Pelo corrcio cobrimento dos restos mortais do

(Es('rl'I'Cll ,J oito Luiz Gonzaga, cs- primeiro mártir, Por muitos anos

pt-riu lrucn t e para () Estado) - Do- achavam-se estes esquecidos numa

mingo
ú

lt imu, a popu luçâo espor- cova junto com os corpos de Ga

l i vu local viveu mouien l ox de grnn- maliel, Nicodemo e Abibas. Em
festeja de vibrncáo e contcnt.uncnto. COlll 415, o sacerdote Luciano teve a

a realizaçào do gnindc choque pe- revelação do paradeiro das aucrrrs

br.l isl ico anristnso, entre os lideres relíquias. Obediente a um aviso

Faz anos hoje o jovem eilPortis-1 c i n viclns da LEYI c LBD, rcpre- sobrenatural informou ao Bispo
ta Almir P. Baixo. sr-n

í

adox pelos esquadrões do C. A. João de Jerusalém, o qual acom-
II I CAHLOS HE..'\ACX (Ex-Brusquon- panhodo 'de bispos da vizinhança,

Decorre hoje o dia natalício da sé') desta, l' G .. E. OLL\IPICO (Ex- procedeu à exumC1ção dali corpos

exma. src . viuva Lídb Etelvina I Blumcnnucuse) de, Blumcnau. Prc- Nesta ocasião verificaram-lIe mui

de Oliveira St lveíro , genitora do cpdJ(lo de grande fama, sendo eOH- tas curas milaglosa51 de doente.

nosso diretor, sr. Moccyr Iguate- sidcrudo o esquadr ào mais homo- que, cheíoa de confiança na inter-

my da Sí lveiro. gl'lH'lJ (ho terra barriga-verde e sub venção de s t, Estêvão, foram ao

']: "('o1l1pefente direção do Iarnoso túmulo ou se tinham feito trans

l érn ir-o Lc lcco, o Olimpico era con- portar para lá, E a Igreja acedeu

silil'r,l<!o franco favorito da pele- ao pedido de honrar por uma fes

ju. l'n'cisalllenle às 1li,10 horas, ta especial Q descobrimento do

oiJl'dl'C'l'ndo o trilar do apito do corpo daquele que soube tão bem
i' ,'"I fh/), tc'�reg l ixl I' II S 1 I'

.

I"t SI d dl"I)llr ix <I �u \'<1 I o • c uie cr. os ln- rrru ar seu a va or, rriorren o co-

'1 a nro , Josefina La Porta; vi rl nx pisn vum O tapete verde do mo êste implorando o perdão divi-

__________ ,n��_��_. J. a" ar itc r.. iVleria Lídia dos Santos I�st:ldi() A .. Bauer. assim couxl i í

u i- no para os que lhe tiravam a

Coelho (, Lídia Espindola. residen :lo'!: C. .\. L\HLOS HENAl'X -- vida.
te em It.ajaí; :\1().sill1:1l1l1 .- Aristides --- :.\IllS<;oli-

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

os r.r s , Afonso Ge loua e Bráulio ni, I'l'lrusky -. Ku n i lz - Pili'l'a Júri de Imprensa
Cesar da Fonsêca;

.

Au ihnl :-. lJ�lio, - F'Ióck -I Pelo júri de Irnprenso , foi, no

menina Roso-Mceí a de Medeiros; Dlrl'é'.lle :.\I:lrlo. {r. I�. O��I,:.\lI)[CO --'-Idia 24 de julho, absolvido, oadvo-

�enino Moccir �aJiani. '\ aldlr ----:- Artur
- Ai-ceio � 11l'.'- gado Heitor da Rocha Fo r in, pro-

f I1lg -- l'ilr_>lo - .lulmo - Nun d i- cessado em consequência de quei-
t "'1&j�lJt,fl"l Ill�o - .Im,lO de Barros - "::tl,d:'- xa-crime apresentada por Cariai

·f Via te rras t re 'eg Q d C ._
nurn - Bode e Brito. Dado 11llC'IO Barra Jordão que se [u Iqou atin-

, - 0_, I reasou a op i

I f I I I I
,..

'

I' tal Fect"ral o noaso distinto corr-
l' _<Izl'nl () <I H�'I_l' l é' umn t ccn ica 1 ;]- gido em suo honra por uma pu-

terrâ�eo sr d» Adel'bal Ramos da vcju \,,'1 (!S visi t antes lancum-sc :',0 blicação feita na imprensa do

Silva, chefe da gmnce firma Cor-I' !aqu:', uotundo-se _grande des.al'l�- Rio, por aquele. A .abli-olvição foi

los Hoepckc S.A I cllln�',lO 110 csquadrào I.oca!' l!l'In('�- unânime.
* !l�tllllellle COlll a allseneJa de Sanu'L �--------------

lilll d'.' seus alacantes. - Aproyei- Pela imprensa
lando-�l' de ullla indecisiío de :.\IllS
soJini, JlJào de Barros, a queillla
roupa l'1'llsigna o 1° tcnlo da tar

de. - :.\IOl1ll'ntos após, \Yaldell1iro
aumenta a contagem para os seus.

-- .'\esll' interim, :.\Iussolini dando
visiY:'is llwslras de CóIl1Sa(,{l, ('(-dl'
seu poslo ú Egon, - Os l,kJcais
pouco a pouco vão se refazendo do

'" nlT:llsisillO inicial c ... ql1l1si :iO

Pl1sll�ge;roB que ernbarc'lram pe
tl'rmino da 1". fase surge o 1° goal

lo avião ria Cruzeiro do SU1� pr'" locais. pro\-eniente de uma ma-

Pare., Porto Alegre: Ilsa Muller, gistral cabl'çada do Cl'ntl'r Fléck.

Marcos Ronder, Beno Tl-oIDaz - COlll o placard assinalando 2 x 1

Iwersen, Bernado Antônio Tege- jlI'Ú Olill;pico terlllina O 1° tC1l1110
thoff e Luiz Carias de Oliveira da Jl-'Ieja. Após o descanço regLI
Para Curitiba: Leonidas Lopes Bo- 1:Il11eni:lr vollmn os contendores :w

ill-mado l>teW Unl ...er1l1d:l6. da G0D.<!lbro rio. Para Rio de Jane;ro: Mariata !y;J':\llwdo, notando-se mais uma

Cnm P"_ tlCJ1 '101 l1'.h.'l1il:lu ";U:"'«!l'.B Cardoso Buch, Pedro Bales dos .'m!Jslill:ir,'iiu nu C. A. C. BenHl1x,

'llil1-m mh,lcll � �"'7lll. v;_<!Jmê�". dM" Santos, Nair Garção dos 'Santos, I �;1l11l " inclu�ito de Gonzaga na_zaga,
i' dn Bllltt'ol:l::. U':.�Y<H';;, II.p:rl'll,o t1lc::;1� .fllaria da Fé Xerez de Souza, Jo�· [OIIW Hova lase a 1110"1l1lenlaçao da

orlni<�',) ar, num '!'\ u "" u .. " sué Claudio de Souza e Roberto 1 !)l!i_(n:1 l' os locais que na 1". fase

u�.te. "'éc-:ll.II""": "'1.. íPo'1l'l.-Ü ';' \ 'iI.t;.;;:;Jr Oscar Carvalho Santana. I :il'lW \':lm-se.
ljuasi na dl'l'ensi va ,()-

''';U:C�0 .:1 .. h�ú!o .

i (:!.iTIIClI coo., o á. DESEMBARCADOS: 111: :11 :1 ',fellSi\'a, realizando-sc a t,,;)

:."_1",-2) (1" i:>on'l' ('ar,,'OJ' r,arlo (E.fW P:!� Proced, de Curitiba: Antônio Za- ('sl'pr,ld:1 ]'(·,aç:lo. .'\U111:1 r ..'llletid,l

carics Muniz Barreto Prcced. de sl'ns::('iol1:tl do lfuintdo atacan1e,
São Paulo: Klaus BlumenEeld e

:\l;'ll'io cllnsigna brilhanlemente o 2°

João Eduardo Moritz. Procedo do tpnto j)l:ra os scuS. - Elllpatad:1 :1

Rio de Janeiro: Osmar Cunha, ]Jll!.(l1:l, II .Iorcida delira de entusias

.1 vr"'f'"Ti.: , .• -01,.,"", _ (·'-01::', r�uiz .rranci�co ce Botja e Aldenor IlIO. - ,\Jilcla era comentado o goal
·0 'hl"t"T:r;-'� _ .L1.:oor�t>t,rto dQ micro, da Silva Maia. P'.'ocedence de Par. do l'111j):Je, quando Fléck, nU1Jl:!

op!!J " !l,,'-'1lJ! .. dL: lca.._ RUlII JrlU'rum�", to Alegre: Adolfo Rohloff Junior b{,la l'Ol,llJill:1Ç:lO com :\Túrio, yr'i1CP

1!lc"lado. lO. i'e>n.. 1.1@.EI _ Jll'loM=6'Pol!� Arnaldo lVloreira Douat, Josefin� l)l'!tl ;::1 \'ez a p('!'Ícill d(' \Valdir, -

Rossi de Douat, Elisa Juana Rog Ill'U[iL'lll os yisituntl's e 1l101llcnlos

si de Fernandez e Laz.ro Fernan- npl'>� o placanl é 1lloyimenlado no

dez. . V:l11lé'nte, consignando o l'xtl'ellla
� Bri to o gDal do empate, - A lll()yi�

A P � I •
l1ll'nl.lç'úo da peleja era algo fan

a rur.dCeSa e as laslic(), ;Illpel'ando de Ulll lado n

I ti'cnic:l e dl' outro a fibr:. (' enln
, siaslllll. - Pouco li pouco os locais
! \':io Sé' agigantando no tC'rreno e.,.

nUlll furo sensacional I-Jélio se

Nova Iorque, 2 (S. H. r.)
I

flprm'eita para consignar Il ll1<:is

A Princesa Juliana da Holan-
belo ll'nto da ht]'(�e. Deselllua1:Hh

,
I10":ll111'nll' a e1cII'lDlnt(' CI\ ltl'ntla,

da, que ha pouco passou por a tllrcidf' ugita-se, incl'nti,'ando os

Nova YOl'k a caminho do C8- lo('ó:is. Dl'lirio cOlllpl('to, - QUHsi
nadá para ir buscar . as suas :10, l_crl1linar o �l'nsaci(!nal �ll:batl',
três filhas voltou a esta cida- :\!:!l'IO Sl' :lplyn'lta d:1 IlldeC1SUIl da

, zag:l contraria, jJ,lra 1llarcar de um

de� ond.e embarco� com as modo brilhante o tento que seria o

pnncezlnhas Beatnz, Irene e ÍlllillllJ da peleja, - Os "isit�llill'S

Margarida-Francisca, no vapor pro('ur:lI11 a todo �usto lllodifiC'ar a

"Queen Mary" de regresso pa- �'o"t:lP:(,1ll, ma:� Y�ll1 seu�, llllentos
,

lrustados, deVIdo a lllugnlflclt atua-
la a Holanda. I ç:io rio sc"teto .defensi:'1l local. :.\Iais

,alguns lanl'es l1llpreSslOnuntes C""

O PRECEITO DO DIA· ('Olll {] placurd de 5 x 3 pró C. A.

___

I
C\ln.OS HEXACX a luta de g;-

Prefira orna parte de s�u
' ganll's chega a seu ténllino. E as-

t:rôco em "Selos Pró Doente POEIRA E RESPIRAÇÃO sim Il Olilll]Jico viu-se desllluido do

03 p6108 existentes na entrada Utulo de IXVICTO no COlTl'nte

Pobre do Hospital de Caride.· das narículas ou ventas impedem' ano. Férias a capelães .

de". (\ estará contribuindo pR:r� a penetração. de poeiras do ar que' A C�NDUTA DOS PRELIANTES Em aviso 1862, do Ministério dQ.

que êle tome mais um pOllCfI se respira. Esse meio natural de! :.\fusI lll:ll1n, seguro, (]emOllSTl'Oll Guerra, ficou estabelecido que, aos

,de leite, tenha melhores medi. defesa evita que numerosas im- mais �l!lla vez, ;�l'r um dos ,1�('lhol'l's capelães militares da F,E.B., que

�
. purezas cheguem até a garganta gu:mlHll" do I"stwlo. Prallcou r]c- regressem ao Brasil, fica elltendido

ce,mentos, mais conforto Do e os pulmões, como acontece quan-
fl'sas impressionantes e mi lagro- o disposto no aviso 1625, de 28-6-45,

letto de sofrimento, etc. etc •.. do se respira pela boca. \ sas. relativa à concelisão de férias.

(Cam.paha de Hnmanldad� I Quando tiver que atravessar am- Aristid<:s c Gonzag� eonsl}tuil:al1l
do Hospital de -{;arldade). bientes cheios de poeira, não pren-

um espel:lcul.o sensaclOnal. Lon�lve-
da a respiração nem respire pela ram ,�l o(ellSI,\'n dos ll1alab�lrJslas

� f d
boca; continue respirando, natu- grtlnfln,os C lormarnm U1l1a zaga

fl� �fl. llle orO" ralmente, pelo naris. SNES. I C()lllb:llIva c segura.
au� llU Ii. VO A linha lllédia esleve soherha,

Dra. L. GALHARDO-Ex Ma Foz do Iguacú hã nH'lI'llll'llte no 2° perío(lo.
médica do Centro Espírito lugares I. Pl'fruski, Kunitz, Piléca (' .Egon,
L C 'd d A I

i lular:Ull com ardor C' ('nIUSlaSlllO,

uz'. arl a' e e mor, co O minilitro da Guerra recebeu' salielllan<lo-se Kunitz. (IUe elll'h'lra
mUr'llCa a m·i.ldança do seu I um telegrama do Governador do confundido na 1". fase, pol'lou-se
consultório para a Rue

I T,erritorio
Federal da Fo.z do Igua-, COllJO. U1l1 yerdadeil'o hedl� ...

do Senado 317 _ 20 andar çu; no qual esta autorIdade co·, AnlL:ll C'l'ntnmdo magnl[lcamC'Jl

R d J
'

'd
munica que n,quele Territorio há te. [!0Iir, ('ol11batinl:10 ('"lre]]]o,

L 10 e anello, on e 'pC.Bsa O 'lugares disponiveis de médicos, en-. Fll'C'k i11lprtlloso C' lutador, Dirceu
oferecer os seus preshmoB, genheiros, agrônomos, cargos bu-' lll:tla!Jarisla e esforçadn (' :\Iúl'Ío

Esc'reva detalhadamente - rocráticos e outros para os quais oporll1ni�ta l' finalizador, forma-

nome, ido.de endereço a en
terá prazer de nomear desmobili- rum U11l quinteto magnifico. No es-

1 1 'd l
zados da F. E. B.. que desejem quallr:lo "isitante todos lllostrar'>lll

ve ope se a o para a res empregar IIUQS atividades naquela prlJfundos conhecimentos da pelo
posta, região, ; 1:1, snlil;'nl:l!ldo-sc a linha méuia,

Estabelecimento
DE

NICANOR

I
Trabalhoa Comerciai.
Impressão a côres

Cornpoaiçdo de livros 6

Iorno ís

Gráfico
•

Transcorre hoje o allliversário do
sr. dr, Othon d'Eça, consultor ju
rídico da Fazenda' Federal e pro
feasor da Faculdade de Direito.

'"

SocialVida I O ESTADO Esportivo O
Quebrada a invenci
bilidade do Olimpico,
êm Blumenau

Par motivo do .seu natalício, re

ceberá hoje muitas felicitações a

srita, Evangélia Kotzialil,SOUZA'
Téses e Memorais

Doublés e tricromiae
Revís ccs - Avulrooll • Caixall •

Estojoa, etc.

Aceita Encomendas para o ínteríer
Rua Tiradentes n°, 10 __ o Florianópolis ._-

do Estado

Santa Catarina

O jovem Darci Pereira
hoje sua data nataiícia.

• •

I
Ba;�co do Disti'itO rijden1al S, i1. I

CAP TAL: CR$ 60000,000,00
I

RESERVAS: CR$ 10.0UO.000,00
Tfaj3fio§ :- J .. rFIClrili,,�Ó�OU$

CONTA CORRENTE POPULAR

JUfos 51!:! a a, - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação cc m cheques

Os nuoinhos de novo ���-
�'a - =�'� a

_-<:m
em aO fivimento II �.'lsl:��;:��(IO�1PiO:':��I.�Amsterdam, 2 (SHI) lC� � iA � nt�ki fi {\W�A
famosos moinhos-de-vento 1C -

I

landeses estão sendo postos ',I
funcionar em quantidades cr

da vez maiores. Ao retírarem-]
se, os alemães destruiram o .t I
avariaram cerca de cento e ,Iquarenta. Atualmente estã)

� A tende eri( omend[Js de
sendo também instalados moi- t obras editadas no Brasil
nhos elétricos, afim de dispeE-I.� ou no estrangeiro.
sal' a energia elétrica dispon: - I '

vel para outras regiões do pais. 1:mais necessitadas.

,.

ES1J\, :..i1-sT"""rru-ro
.........

n"""'[""....,..D-IA--GN-O-ST
.....

IC...,.:;O
LJOnA· ("'NICO

". A fi
� :Lo!

1'11'" DR� DJl=\LMA
N10ELlMA��r�

P��!�� (sL��O ll����lL-1
bo, na ilha de Ceilão, anuncia-,·
se que novos aviadores das Ín
dias Orientais Holandesas, ]a

.

adestrados nos servicos de re

conhecimento, estã'o agora I'apreendendo a tática dos com

bates aéreos, num curso espe-
�.,"""""'""'

cial estabelecido nesta ilha, pa
ra em seguida se juntarem às
demais unidades aéreas .holan
desas que operam no PaCÍfic:J
em cooperação com australia
nos e americanos.

....:r:.

o fllELHOR DOS mELHORES

1lJiIll��"'." "o�:;fS
(Q ..... ;:.r.\r.. <.) ��:�lt��)�I,,}.:..�;-��'-'.t_�::�,., <J.�\)I,�"nl: PJ-.

I�·

I�M�tores Elétricosde

1/2 a 5 H. Pu

REPRESENTANTES

Irmãos Glavam
Rua João Pinto, 6

Caixa Postal, 42

Florian6polis

TambéiU O
boteleiro
Curitiba, 1 (E,) - O Sindi

cato dos. Empregados no Co

mércio Hoteleiro e Sil!.lilare3
iniciou um movimento no sen

tido de obter a maioracão dos
salários de seus associados,
tanto no que se refere ao salá
rio fixo, como a paga em co

missões, além de alimentação
gratuita,

Foz eno s hoje o sr, Hercílio C,
de Brito, comerciário.

*

FI.r ianópc lis

Encontra-se nesta capital em

objeto de serviço, o nosso presado
conterrâneo, sr Géneuío Luis, dig
no diretor-gerer,te do Banco In
dustria e Comercio de Santa Ca
tarina -Ir co-.

santo do dia

Livros novos e usa(jo�,
diversos idiomas.

*

em

O sr, Sidner Noceti, industria
lista, regressou ontem de Itajaí.

:j{;

Registamos, com lIinceTOS apla
nas, o aparecimento do 3 número
do periódico «O Idealista», redi

gido por inteligentes alunos do
Instituto de Educação, delta co'

pital.

..

Novidades todas as

Londres, (Especial) - Foi
anunciado nesta capital que
em 9 dias, os aviões "Sunder

land", do Comando do Oceano
Índico da "R. A. F.", partindo
de bases de vanguarda, des
truiram seis navios japoneses
e atacaram e danificaram
mais quinze na costa de Tenas
serim e na costa léste da Tai
lândia. Escunas, navios costei

ros, barcaças petroleiras e nu

merosas unidades menores fo
ram atacados .pOl' êsses aviões,

Obrigados a abandonar o mar

alto, em virtude das atividades
dos submarinos e dos barcos
de superfície aliados, do Co
mando das Índias Orientais,
eis navios japoneses aglome
ram-se, agora, ao longo da cos

ta do istmo de Cra, à medida

que se aprovisionam de óleos e

de outros alimentos nas Índias
Orientais e em Singapura para
ievá-los às fôrças japonesas na

Birmânia Meridional e na In
do-China. Até recentemente,
os navios japoneses utiliza
vam-se da rota direta, através
da embocadura do 'golfo de
Sião, de Singapura para Sai
gon, na Indo-China Francesa.
Todavia os submarinos aliados
rorcaram-nos a abandonar es

sa ;'nta por outras, tortuosas,
ao 1 nng'o das costas do istmo
de Cra e ao longo da costa da
Tailândia e do Cabo de Cam

badja.

semanas

.rl:.;.�'.:.-<'.!:t;; :,ü.t. f:.I.I H.l�·:!nt!< ,ti �.lc
., bL�v�.. tlllí"I!1'�I" ',j<} do ....io .::... J.
�ir·, (T'l::�'-;(ltr. da Rt,J 1 ,., - IilJectro

'ari�o�n'�:_� cl: i'lt"'.$ MetAool1.nno b�

Norberto Domingos
da Silva e Senhora

participa::n aos sev.s paren
tes e pessoas de Euas rela
'ções o nascimento de seu

filho
DOMINGOS JOSÉ DA

SILVA NETO.
Tubarão,. julho, 1945

ponto :1110 (la l'ltuilll', em (flle Pi-
1010 e JallllO são estrelas de la.
granlleza. Os demais atuaral1l com

agrado, A arbitn!gem do esportista
Euvaldo Schaefer, foi imparcial,.
agrndnnllo ii Hmhas as partes. .

I\Qência", e Rdprf>q",n�agõe. em G.. ,,'l

Ma triz: FlorianópoH.
Rua João Pir.:to, n, 6
Caixa PelJtal, 31·
Filial: Cresciúrna

Rua floricr.no Peixoto, rs/n (EdU
Pr6prio). - Telegramas: apRIMUS'
Agente. no. principais municipim

do Elltr.tdo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFO�OS,CALCIO

Erq
TONICO DO CEREB-RO

TONICO DOS MUSCULOS �
I

O. Pálido.. DePluperldol,'
ESqOtldo" Anêmico., Mãe,
que cri,m MlgrOI, Crilnçll
uquítiCI', receberão 1 tonI-
ficação ger.1 do org.nhmo

S8 ng"üi 001
ue D.N.S.P. rr 199, de 1921

REPRESENTANTE
Deseja-se entrar em contato eorr

firma ou elemento local para Re
prelentar em Florianópolis, fábri
ca. do Sul, de Produtos Vetariná
rios, Caramica e Acessórios paro
Autemóveis. Cartas Q C.S.N; -- La
Porta Hotel. 3 v. - 3

"hácara Vende-se uma com
U 50.000 rnts2, ten-
do casa de morada e engenho.
sita em Itaguassú. 1'ratar com

A. L. Alves, à rua Deodero, 35.

Empregada
Na Avenida Hercilio Luz n'

69, precisa-se duma que saiba
cozinhar.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. JoséI
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de motest ias

ceatagiosas

Vende·se
um Bar sito na rua Laura C.

Meira 13 Trqtar na mesma.

Até CR$ 300,00
Preei.a-se alugar uma ccac , não

muito distante do Colegio Goração
de J88ÚS. Pagam·se atéCR$ 300,00
meneai•• adeantadamante. Dão-se
referência•. Informaçõell nesta Re·
dação.

ra maior organização no

g3nero ne.ta capital J

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

A FROTA INGLESA NO "'1-�-�tSO-�Il�-�·-L-a-bo-ra-tó-rio-·-cliÕi'c
......

o
EXTREMO ORIENTE e � .�.� RUA JOÃO PINTO, 25-Fone:1448

I
� �. � (em frente ao Tesouro do Estado

AnÁTOnO PATOLOGICAS Florianópolis

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

Farm. L. di! Costa Avila

Exame de sangue, Exame poro verificação de cancer,
Exame de urino, Exame paro verificação da gravi
dez, Exame de escorro, Exame poro verificação de
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidos, café. águas, etc.
----_ � ...

s-s

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Fundado em 1921

telefone 1492

Programa Social para Agosto
Dia 12 - Domingueira com início às 19 horas.
Ola 19 - Cook 1 ail com início às 9 horas.
Dia 26 - Domingueira com início às 20 horas.
TESOURARIA

Movimento de Julho
RECEITA

o porta-aviões «Llluetriorie», integrante da
frota britânica em operações no Oceano Pacífico. '

(Fóto B. N. S).

Londres, (8. N. S.) - Os aviões ingleses: o "FOrl11ida-1navios de guerra ínglêses que ble ", o
c, Illustrious ", o Inde

estão bombardeando o Japão fatigable", o "Indomitable", e

são todos vasos construidos
I
o "Victorious", e mais cinco

depois que a guerra começou", cruzadores G doze destroieres.
escreve Robert Waithman, A frota inglêsa das Indias
correspondente do "News Orrentaís. Sob o comando de
Ghronicle" em Washington. Lord Mountbatten, compreen-
., O purta-voz" naval brttâní- de, entre outros, os couraça
co que deu a informação tor- dos "Queen Elizabeth" e "Va

nou claro que pràticamente Iíant ", completamente rnoder
tôda a frota inglêsa ele batalha nizaclos, e que prestaram tan
foi lançada contra o Japão. tos serviços no Mediterrâneo
Não são apenas as modernas além dêsses, há mais o coura

unidades britânicas que deixa- çado francês "Richelieu", o

rarn as águas da Grã-Breta- cruzador de batalha "Re
nha; muitas outras também nown", sete cruzadores e 14
se acham no Oriente. A frota "destroiers". São dos mais
inglêsa d o Pacífico, presente- modernos os cruzadores de
mente, inclui o "King George I

ambas as frotas - as do Pací
V" e o "Duke of York", am-j tíco e das Índias Orientais.
bos de trinta e cinco mil to- Esta formidável concentração
neladas, comparáveis em tone-I do poder naval britânico no

lagem, poderio e velocidade' Oriente, depois do "Dia-D"
aos novos couraçados norte-

I
representa um notável "hand- •

americanos da classe do "In- cap
" contra o Japão. Tôdas as

'

diana" e que formam o núcleo unidades estão providas de I Florianópolis. 31 de Julho de 1945

Illa'te;;qNuadpra �f� Almirante Ni-I eqUiPa�ldlento e dlsposltivos pa-, Felipe Carneiro Francisco AIthoff Artur Gervásio Pires::-------------
I
mi z. o a?I ICO se

encon-j ra a VI a nos trópicos. I Presidente' 1" Secretário 1 u Tesoureiro

Vende-se I t_r_a_ll1__t_a_m_b_e_m__c_il_IC_0__p__0_r_ta_- _

uma maquina de escrever

-Royal», tipo comercial, em

perfeito estade de Iuncionamen
to. Informações nesta redação

APENAS ces 3,00 I CASA MISCELANEA distri-

I �om e�s�a Ínfima quantia, �oeê buidcra dos Rádios R. C. A.
esta auxiliando o seu

proc(lmo'lContribua para a Caixa de Esmolas Victor, Válvulas e Discos .

...... ..__....... aos Indizentes de Florianópolis. Rua Conselhelro Mafra, 9

M
· Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

O,ve I 5 modernos, inclusive Scnd o l io s para praia 00 alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

Comprar, vender ou alugar' PREÇOS SEM RIVAIS!
16 nCi Não comprem seus calçados sem visitar o

R SERVIDOR"
I «Tamancaria Berrelres» IJ.I H RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

........................� i .

Esta a verdadel

Saldo de Junho
Mensalidades e rendas eventuais

40.113,30
7.879,30

c-s �99�,60
-�-,_ ...........

DESPESA
Luz e Telefone
Ordenados e comissões
Guarda noturno

Quota de prcv ide ncia s/juros Bancarias
Cempaahia Aliatlça da Bahia
Casa Oscar Lima

Aluguel da séde

Orgui Vieira
Caixa de Esmolas
Livraria Progresso
Livraria Central
Carlos Hoepcke S. A. Com. e Ind.
Instituto A. P. dos Comerciários
Savas & Cia.
Instaladora de Fpolis.
Orquestra

5.00
68.70
72,00
92,20
33.00

1 364,00
3.746,60

Saldo 44246.00
Cr$ 4'7.99'2To

MARCA REGISTRADA

MElllLLURGICfl flMERICi\l\Ill
f. REGENSTEINER

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

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

•

FABRICA DE SERRAS EM GERAL
"MARCA COMETA"

RUA NOVA DE SÃO JOSÉ 60 . CAIXA POSTAL 147
TEL 9·3849 . END. TEL. "COMETA - SÃO PAULO"

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPE(IALIDADE"
ClÃ.

•

ecorrormza-se

W .ETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (f\'1l;rco rellis'

tempo e dinheiro
. s�\j����RCêAt

, ESPECIALIDADE

14540
842,00
15.00
16.30

120,00
24,00

600,00
304.00
10,00
35,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado peJa lI'aculdados Nac. de Keo.J.c!na da Uni",eraldad. do BrUll)

•.1Dterno <10 /Servl\'O cl. Clln1ca .I4�ca do Professor 02"'aldo OU",elra. m6d1co 4<
Departamento d. liIlI.l1de

ULIN lUA IIlIllDIlJA - MoINtlao blteno.. ele ael1I1w. e crlanÇIU. CONSULTORW

• IUlltlUIENV!A: Ka.. FeUpe I5chmJelt ... 18 - Te!. 1HZ. CON8ULTAS _. DIU! 1CI .. 1�

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
l)eI Sllrvi<;Q. 4e Clínica lnft.lntil da Assistêncl.1I Municipal .. ROIl',llll

de Caridade
CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONlnJLTúRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edifício S. Francisco). roa. 1.144
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:1

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

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VJOLETA�

CONSULTAS: dali 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joínvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nartz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTÓRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e \204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
fBIRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S. Thiago'
Clínica Médica 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

DR. SETTE GUSMÃO
CR"'l:r'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00

HOSPITAL "NER1W RAMOS".
Curso de aperfeIçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - E·x·cstr
gtârlo do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex·médlco Interno di

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
CLfNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRFoCOCE .11! TRATAlI-IENTO ESPECIALIZAD('

DAS D01ilNÇAS DO... APAR:Il:LHO RESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS; Dlàrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO; Rua Vitor Meln,le. 1�
RESIDltNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - T�l. 74.2.'

.

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

C'UrBO ... Aperfelooamento e Longa Prlitica no Rio de Janetn

OOl'll!lULTA8 - Pela maab1i: lIlartam_t4I ti.. IO,30à.il12 h•• à tarda excepto ao.
aba«_. 4.. 14 ás 16 llor.. - CONsmTORIO: 11... JoAo PIllt4 ... T. IIOltrd... _.

1I'0.e: 1 .... 1 - KN14eacta: R.a PrMIa... t41 C01ltblllo. III.

DR. ROLDAO CONSONI
CDlURGIA GIIlRAL - ALTA CIRURGIA· MOLrl:STlAS Dil SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foI

Uilistemte per vários anos do Serviço Cll'Úlrgico do Prof. Aliplo Correia. Neto.
Círurgja do estômago e vias biliares. intestinos delgado e grosso, t.irólde, rins.

lIl'óstata be:s:�a, ütero, OVãriOB e trompas. Varicocele. nídrocele. vartzes lO hérnia
, CONSULTAS:

da :... II noras, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Pat-aíso I. Tel. 1.Ii98.
RESID:eNCIA: RI1lJ8 EBte..'es J1lnior. 179; Tel. l1li764

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

ESPECIALISTA
Doenças e operações CI(lS OLHOS, OUVIDOS, N�RIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábío e céu

da bõca fend ídos de nascença)

IlI6fagoaeop1a, traquêoscopía, broncosoopia para retirada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS: daB 10 às 12 e das 15 às 18 horaa

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. A. SANTAELlA
(_Diplomado pela Facu!d�de Nacional de Medici�a da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

cional de Doencas Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten-
. 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 l?-0r�s -:
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Flonanopolls.

Dr. Newton d'Avila DR. ANTONIO MONIZ
Operaçõe. -- Vias Urinarias -- Doeri
ga. dos intestinos, réto e anuI
-- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
filioterapia -- Infra.vermelho I

Conault: Vitor Meirelea, 28.
Atende diariamente àl 11.30 h•. I,

ã ta.rde, dOB 16 ha. em dianh
R.ald I Vidal Ramo., 66.

Fon. 1087.

DE ARAGAO

� • 0.-&0.,.,.. ... OHll.1ea II �
t. torax. rar-w. • a_... a. �or...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Diá
�ento d.u 11 .. 17 horu.�

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortização de Julho de 1945
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Julho de 1945 foram amor

tizadas as seguintes combinações:
TYQ aBB PTH ZIO DSa HHL

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para <b Estado de Santa Catarina: -- FLORIANÓPOLIS

Rua João Pinto, 13 -- Sobro
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

Uma história Que
seja verdadeira
Londres, 2 (BNS) - Uma

das iniciativas mais importan
tes, entre as muitas que vêm
sendo tomadas pelas Nações
Unidas, depois da guerra con

tra a Alemanha, foi a da no

meacão de uma comissão de
historiadores encarregada de
executar os trabalhos prepara-,tórios para a publicação de
uma "História da Civilização",

I que não seja inspirada no de

sejo de defender ou justificar
qualquer país, mas, narrar I
apenas a verdade, oferecendo
aos estudantes uma visão per
feita do desenvolvimento da
cultura realmente científica e

objetiva.

� .

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a dir-eção cünaca do

!

Os grandes portos
holandeses
Eindhoven, 2 (SRI) - Os

maiores portos da Holanda já
se encontram em melhores

condições e em breve poderão
reiniciar parte do grande trá
fico de pré-guerra. Delfzyl, o

maior porto da costa norte da
Holanda, já foi desobstruido de
minas, podendo receber qual
quer classe de navios. A Ams
terdam chegou o primeiro na

vio inglês, descarregando no

armazem Handelskade. Fles
singa, na. ilha de Walcheren,
também já se encontra em ope
rações. Quanto a Roterdam, Ique antes da guerra descarre
gava oitenta mil toneladas diá-I
rias, já está recebendo diària
mente trinta e cinco mil tone
ladas.

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazrvel chãcara com

esplêndida vista para o mar.

E>lcelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APAREJ,HAMENTO COMPLETO E I\lt)DERNfSSIlIIO PARA TRATAMENTO
MÉDICO, CIRúRGICO E GINECOLÓGIVO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para 08 exames de etucíúação de dla�n(,sllcos.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
Quart0s com duas camas

-

�._".., .. -."" ..... ..,;"-_ ... l"1li ...........

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina, I

heje, 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
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

I'

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

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

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

� .

...._ I �

IMATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
--..----------------,----------------.....---

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

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Representações

Consignações _. Conta Própria
Rua Pedro Ferreira, 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

SEGUROS DE:
Transportei Marítimos; FerrO.
viários, Rodoviário., Aéreo.,
Cascoa, Fôgo, Acidentes do
Trabalho, Acidentei Penoaia,
Reaponlabilidade Civil e Vida.

Endereço Teleçréfíco « B O S C O»
.........................................1....

....... III' " = _w _
-

__._ " _lI'II ... _",. III
�

COMPANIDA "ALIANÇA DA ,BAlA"
F..d.d. em 1870 - Séde: B A I A
INCENDJOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401. 755.97

67.053.245,30
142.176603,80

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401306,20

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

c
•......._w....• ......._ ...................

- ... ,., -

..-_'.- ' ...

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

-.-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados .. brins
bons e baratos, algodões, moríns e avia'mentos
para alfaifJ.tes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhorei fábricas. A Caso "A CAPITAL" chama o atenção dali

visito antes de efetuaram suas compras, MATRIZ em

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Rússia precisa de dólares
WASHINGTON, 3 (u. P.) .. O ADMINISTRADOR DA ECONOMIA ESTRANGEIRA, SR. LÉO CROWI.,EY, DECLAROU ANTE o
COMITÉ BANCÁRIO DO SENADO QUE SERIA "BOM DAR COMO CERTO" QUE o S ESTADOS UNIDOS EMPRESTAR10 À

RQSSIA DE 700.000.000 A 1.000.000.000, DE DóLARES, DURANTE o PRúXI MO ANO) POR MEIO DO BANCO DE

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
----------------------�------�'----�����------------------------��

Novo combustível
de segurança
Xo vu Ioruuc. :1 (L'. P.) - Técni·;

cos da "SI;llld;Il'd Oi I" de Nova'
.l crsc v (' da "Panuir" anunciaram'
a ('ri�I�'ú(J dt· 1I11l n o vo cnmbustivcl
de �eg'ural1<:a,' () qual elimina os

ro ns la n l cx perigos do rogo porque
não desprende vapores inflamáveis
ii ha ix a- lcmpc r.uu rus. IOs engenheiros, qur

cxpcrillwn-It-uam (;SSl' comhust ivel cm moto
res de ,l\'iôes da "Panair ", dizem
'llIe l'�<;:\ des(':Jberla constitui um

importunlc progresso técnico cm

.rviuçào l' qur flcarnm Ião conven- ��������������B1lI�� �� •

�:��(:�('df()i�;e(j(:I�·O:I\�I;'�;�\i]���lln�n;1 lfl�'��1 Carnav-ai e' pl"or que bomba voadoraImlOS d(' logo dcpnis de molhá-las ,
-

no liqu itlo. Cig;IITOS acesos ap,yga J '

ram-se ao subcrmcruir no cornbus- Sl"J"fO, Surre)', 2 CC. 1).) - Resídeutes IWRta cidade tUri-

1l\('C)']. I I
"

" f'
l g'iram uma petíção ao ('ouselho lUUllici]}al,' no sentido tle que

segrc( o (Hi 1'('slslencIH ao ogo - •
.

.� '1 '.
.

•. •

está na cvaporuçâo ;\ alta temper:1_lllaO mau, permita o Carnaval de rua, cujo ruído Incessante -

tura.' I dizem os requerentes "é pior que as homhns-voadoms",
As. g:.IW I i nas. _(,lllpr('ga<la� nos. au-

I "'j'heJl1os nossa parte 110 homhardeío cumprido pelo Inlmígn

lomo"els,
e ;�\'I[)t·S ardem

11lle�hata-1 e esperamos ter um pouco tle ]HIZ e quletude ".mente elll virtude dos gases infla-
_'

_

:�:�\.(�isn(\'�.](� �(��;I;·��ll(i!�:�:;· �o p����:� O Dea-O " a rell·gllla-o na\'�ipol'es i nflumúvcis quando aqur-j II; I
CHIo a uma lr-mpcrulurn de 40

O «Pedro I" com 900 gráus. Londres, 3 (U. P.) - O deão postos. Nós, de nosso lado,
expediciOnários o novo combustlvcl produz a I de Cantuária (Canterbury), sentimos o látego e, decididos,

n�esma energia que a .gazoll_na, po: doutor Dewlett Johmson, em def'eudemo-nos. O T'�stado teveEstá sendo esperado hoje rem, segundo se acrcd ita, nao scrn
ti 1 "N d ." M" ,. .

no Rio de Janeiro o vapor uí ilizudo antes do fim da guerra,
ar 19O, estampac o no ews � agrr ". aIS amante Stalm

A Agência Especial de Defe- brasileiro "Pedro I" trazen', porquanto () que eslú sendo f'ahr i- Chrcnicle ", que detalha a en- disse que a guerra mostrou ao

sa Econômica, sob a direção d b d
'

ti
cado atua lmc n t o é apenas para ex-1trevista que êsse sacerdote teve }OYÔllJO soviético os rumos ao a seu ar o novo con ln Il)el'I'C�"('I" s "IC'111 (1]'sS(J 11;;0 oder

á
'_

do sr. Manoel Augusto Pena, gen te da FEB, composto de ser U���(J;;' C�lll os a'l;tais ;adftll'a'd,:.1 �om Stalin, n.o Kr�mlin, diz: ad.ot�!r e quao alto. era o. pa-
que, desde a entrada do nosso 900 homens, r es, a menos que seja introduzidos'

. Durante a discussão. quando níotísmo da Igreja. Afmal,
país na guerra contra a Alema- nos cilindros, onde se evaporarú versámos sôbre religião, Stal in Stalin indicou que tradicional-
nha e Itália, vem exercendo o' Novo torcedor pelo _calor produzido pela COI1l-' disse-me: "A religião não pode mento a Igreja somprr- esteve
contrôle dos bens dos súditos i pr�ss�po. . ." .' 1 I �,

I ser detida. A consciência não ligada com o Tzar e o regime
lté d b·F

..... ;111;11] p]OIPa anaptat os, '1' d A 1"- t
.

t
'

do antigo Eixo, no tern 01'10

a ru lacea motores de Sl'US 'Hviões no após. poue ser SI encia a. re igrao zarrs a.

nacional, bem como as liquida- 'il1é.'rra lJara util iznr [) novo COIll- é caso de conscíêncía e a cons-
.............w........__...._...,_�-...__............._........__....._"'-.................._-..._........,._------.,

ções ue imóveis determinadas Rio, 3 (A. N.) - O marechal bustivcl; a menos que seja.1ll f'ahr i- ciência é livre. O culto e a re- Cap JUdenor Mal·a
por lei mandou notificar às do Ar Sir Arthur Harris, che- cados p811lJllradores es'peciais. '

lligião. são. livres". O artigo
•

,
I f d C d 1 B I lei , No restaurante do Clube Doze defirmas Dias Garcia & Cia. e. e o oman o c e 0111 .iarc el- CONTR.IBUA t.ambem dIZ ter Jo11nson ad- AI gosto, amanhã, às 17,30 horas,

Sôto Maior & Cia. de que as I1'OS da RAF, ora entre nós, já para a Caixa de Esmolas aos Indi- vertido Stalin sôbre que a os amigos e admiradores do sr

propostas de ambas foram se tornou 11m entusiasta da ru- I!,'entes de Florianópolis. II maior p'arte da hostilidade di- capitão Aldenor Maia lhe cferece�
aceitas para a compra dos' biácea. Tendo oportunidade de I

AI
A

.

rigicla contra a Rússia no
rão um jantar de homenagem e

"
.

b f'
.

1 moço
rpg:>zijo pelo seu feliz regresso da"Trapiches DaependI", a rua'sa o.rear o nosso .ca eZlnlo,. o, ", ,'l)assado foi causad,a l)elos 1']1- I

, ... tálio. onde bravamente combateu
do Equador n. 184, e "Trapi-I dommador dos ceus do RelCh, _ I formes sôbre o tratamento dis .. como distinto elemento da FEB.
che Brasil" também na citada sem desprezar o tradicional Sao Paulo, 3 (A. N.) -,!,- llensado à Igreja pelo Govêrno
rua, no Ri� de Janeiro, pelos hábito britânico do "chá das Jscola Pl'e-Vocacional Getuho soviético. Nessa altura - con

preços de Cr$ 3,510,000,00 e 5", já não dispe,nsa a bebida Vargas ofereceu um almôço, tinúa a publicação - Stalin
Cr$ 4,750.000,00, respectiva- tipicamente, brasileira. I �c: b"valoros.os .

soldados ela' respondeu: "A Igreja tem a

mente. Declarou a referida I _

.

_ te.. EStIv�I�m proe�entes sua versão e 'nós temos a nos-

Agênr'ia, nessa notificação, ha-' Posto IJe Samb.aq�1 �u ondades CIV>I�. e nll�,ltare�. sa versão. O p2triarca da Igre
ver sido fixado o prazo de 45/ Na palita da Fazenda. fOI. aSSl- �alld�ndo ,os heIOlcos pracI-.ia Ortodoxa Russa ditdu um

d', f O'
nado decreto, concedendo dlspensa nhas ,faJara.Ill os senhores l' A

, A

las paI a que se e etue o paba- a Herondino da Silva Brasinha �.

F >. ',' ,aLatema sobre o novo Gover-
mento integral. Os aludidos polícia fiscal. classe 7, de Admi-, LUiZ. ell eu a PIres, o vlce- no soyiético e fez com que o

trapiches fazem parte do acer- nistr�dor do �élsto Fiscal de �am- p.r:SldeDte do �nselhoA C_onsul-, povo se recusa.sse a pagar im
vo na firma alemã Herm, Stoltz b.aq�ll. e deslg�ando. para uba-, tn O da funda.çao AntOlllO Re-I& C· d 1 l' 'd' , t1t�l-lo. Marcehno Castro, Roberg sener, e Gabnel l\1agliol1i, di-la., man ae a lqm at por. pohcia fiscal, classe 7 r OI' d "

A
-

ordem do Govêrill'Ü em virtude I -- �t o enSInO desse estabele-, AOS CAMPEOES
d� suas atividades' a favor do Festa do Bom J'esuFs Cln1en� ,

Ainda não extinto de tedo o

nazismo, no Brasil. V· I t te
eco do belo espetáculo que cons-

-- 10 eu o ar Igo de tituiu o desembarque dos cam-

eá.- um av.-a-o
Terão início no próximo (lia 4do' peões da vela, ante-ontem, na

em correnle, na igreja tia V. Ordem Eh b
' ag�ncia da Auto-Via§:ão Cata-

são Paulo 'l�l'rceira rle S. Francisco da Pcnit(;Il' ren urg rinense, mais uma homenagem
, , Cta, [IS noyenas que antecedem ;1 M (V A)

. lhes será prestada, Domingo. no
A B B.C, na sua Irradla- restil'idade do Senhor Bom ,Tesús,'. oscou}. . .

- O Jorna.. Glube 12 de Agosto, às 19.30 hrs,
ção de on tem às 22.15 horas, I'que se realizar{]

.

domingo, 12. do llsta sovletIco Ilya Ehrenburg, os <Imantes e admiradores da
anunciou que três aviadores corrente, com_ mIssa, solene as 9 escrevendo no "Izvestia", clas- vela promoverão um jantar de

brasileiros perderam a vida horas e serlllao ao r�,vangelh�. I sifica O julgamento de Pétain confraternização, para o qual
A b'

'O encerramento tera lugar as 19
como d

.

l' já é grande o número de ade-
quando o aparelho l-motor, horas com a Benção do S. S. Sacr'l', se� O O JU gamentD de sÕes.
em que sobrevoavam a capi :l1enl0. Os juizes dessa tradicional toda a qumta-coluna. Sob o tí-
tal paulista, despenhou se fe�ta são. o,s .seguinles. SI'S. � sras:: tulo: "Primeiro traidor", Eh
em plena Praça Santos Du- A1(,)]�SO LlgorlO. de A�SIS, ,TaJl;le LI- renburg condena vigorosamen-

, nh.ll es, d. d. DIamantIno HOJlld110S e te o pa"�ad,o de P 't
.

monto Antonieta de Barros. Por devoc;1o: u'::', e aln, empre-
----

Alvaro Tolenlino de Souza, José gando epItetos tais como: "As
Lupércio Lopps. Sras: Maria Salo- sassino da RepÚiblica France
Ill.é Pires Hosli_ndo, Olg.a Vichit:l1i sa" e "Desagradável velho". O
L��1fl .� senhOrinha DIrce Ortlga julgamento acrescentouLl",Ockl. Eh bren urg - alarma os gran-

des industriais, os banqueiros,
os generais e os diplomatas que
venderam a Franca e estão
agora tentando ser bons pa
triotas, da mesma forma que
o Rei da Bélgica, os "pilsuds
kistas" e os monarquistas ver

des.

o Banco do Distrito Federal S.A.

«espírito suicida» dos nipões
S. Francisco, 3 - (U. P,) - quando êste efetuar "seu pla

Transmissões da rádio de Tó- no de desembarque". Tóquio
quio descrevem as medidas to-I também anunciou que a in
madas pelo ministro do Inte- dústria japonesa aumentou
rior do Japão, sr. Genki Abe, suas investigações em busca
as quais tratam de insuflar o de novas riquezas de petróleo e

"espírito suicida" aos corpos I minerais no Japão. A indústria
de voluntários civís, que deve- abrirá hoje 5 departamentos
rão fazer frente à esperada in-I para realizar estudos geológi
vasão aliada. Um despacho da cos em busca de novos depósí
agência Domei, procedente da I tos de cobre, zinco, ferro, pe
China ocupada, revelou que to-I tróleo, alumínio, níquel, chum
dos os homens japoneses de bo e cobalto, aparentemente
mais de 14 anos estão sendo para cobrir a escassez de ma

exercitados "realisticamente" teriais críticos, devido ao blo

para enfrentar o inimigo, queio marítimo e aéreo aliado.

o

Participa aos seus clientes e amigos
a inauguraçâo da

SUCURSAL DE PORTO ALEGRE
Florianópolis) 31 de Julho de 1945.

Florlãn6,.••1s 3 r.1e Agosto de 1945

,

.

Rússia
o acêrvo da firma
Herm 8toltz & Cia.

Marechal do Ar
Sir Ati Harris

No bar e no lar"
KNO'r

não deve faltar
���.......

Não acaba mais!
João Pessoa, (V. A.) - O

preço do calçado vai subir de
30 por cento, visto terem os fa
bricantes concordado em con

cede� um aumento nessa pro
porçao aos seus operários, des
de que se aumentassem os pre
ços do produto.
� ...... ..,_.. � .. -.,....._ ........ .- -.�.----------.�

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita.
nos, Contribua para a Caixa de E�
molas aos Indigentes de FlorianlÍ_

TOMEM

�nbl Crelsltai ACadêmico Teodócio
Miguel Atherino
Por motivo da obtenção da sua

carta de cidadania brasileira, tem
recebido muitas felicitações o ei

timado jovem Teodócio Miguel
Atherino. distinto aluno da Facul
dade de Diceito. e que goza de ge
ral 'lstima em nosso meio social.

Camis8!l, Gravatas, Pijames
Meias das melhores. pelos me

Dores preços s6 na CASA MIS'
CILANEA - Ruoe. Mafra, 9

RITZ Hoje, 6' feira às,
19,30 horas

Jinx Falkenburg, Ánn Harding.
Evelyn Keges e Ann Foch em:

NOVE GAROTAS
Um filme diferente onde 08 lutai
quotidianas passam através aos

olhos do espetador.
No programa:

Brasil Atualidades 251 - DFB
Ao redor do mundo - Short
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 2.40 e 2.00

FRACOS.
ANEMICOS

Acidente numa
pedreira
Quando. ontem, soqueteavam a

carga explcsiva na broca aberta
numa pedreira, que está sendo
aproveitada na Ponte de- ImOIuí.
deu-se. inesperadamente. a explo
são. ferindo gravemeate aos bro
queiros Duarte FernQndes e José
Fernandes. operários da D.E .R.
Os acidentados f0ram imediata

mente conduzidos para esta capi.
tal. pelo sr. Artur Melo, fiscal de
estradas. e internados no Hospital
de Caridade, sendo o estado de
ambos melindro lO.

ROXY Hoje,6a.-feira. à9'
, 19,30 hrs.

São Paulo, :3 (A. N.) - Em
visita a esta capital é esperado
hoje procedente do Rio de Ja

neiro, o marechal do Ar da In

glaterra sir Arthur Harris. O
ilustre militar británico deve
rá descer em Cubimca quando
será recebido por altas autori
,dades çivis e militare�,

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS,

Robert Paige. Edward Everet. Hor
teIt, Evelyn Ankera e Lauise

Albriton em:

O VARÃO PRIMITIVO
Uma historia diferente e ousada

No programa:
Rep. Folha Cariooa n: 61 • DFB
(Edição Especial) - - A chegada ao
Rio de Janeiro da Félrça Expedi-

cionári,a Brasileira.
Noticiário Universal - Jornal

Impróprio até 14 ano.

Preços Cr$ 2.40 e 2.00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


