
Ofensiva aérea por dez mil bombard _�ils:,·.r,
MANILHA, 4 (U.) -- NA SUA ENTREVISTA AOS REPRESENTANTES DA IMPRENSA, o GENERAL GEORGE S:-;1{mNEY
DECLAROU: "DEZ MIL BOMBARDEIROS ALIADOS PARTICIPARÃO DA PRóXIMA OFENSIVA TOTAL ALIADA I"OONTRA o
JAPÃO. ESSA OFENSIVA PREPARARÁ o TERRENO, EM QUALQUER PONTO DO /TERRIToRIO METROPOLITANO JAPO*
NÊS, PARA PERMITIR QUE A INVASÃü DO SOLO NIPÔNICO, PELAS FÔRÇAS ALIADAS5 SE FAÇA SEM A MENOR OPO·

SIÇÃO. OS JAPONESES JÁ DEVEM SABER DISSO".
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entre as grades
de Fresnes

I i'

Ano XXXI I Florianópolis Sábado, 4 ce Agosto de 1945 H.

PARíS, 3 (SFI) - Laval encontra-se numa estreita cela
da prisão de Fresnes. Madame Laval foi encarcerada numa

cela da secção de mulheres. O antigo chefe do govêrno de
Vichí, que conheceu o regime confortável da fortaleza de Mont
juich, deve contentar-se hoje com o regime de presos comuns.
Deu entrada hoje, na prisão de Fresnes, outro prisioneiro: o

conde Mar ion, antigo ministro de Informação de Vichí, que
chegou acompanhado de três inspetores da polícia, ficando en

carcerado numa cela da terceira divisão.
q.,

o MAiS A.NTIGO DiARIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor·Cierente MOACVR ICiUATEMY DA SILVEIRA

PARíS, 3 (SFI) - Laval quando entrava na prisão, atír-

O J"ulgamenf}o de Pel!taín o· aVIOa"o que CalrU mou : "Odeio a guerra. Sou

cO_ln..
!trário à guerra. A guerr'a não

I vale a pena, mesmo quando sois vitoriosos".

PARíS, 3 (SFI) - Se a acusação quer realmente conde- c1oNc�!:!�t�e (�i� ��?ação �C�OI��: VaClillla I-munl·zadora da grl·penar Pétaiu, não lhe faltam sólidos argumentos. A imprensa do em S. Paulo ele Potengi, es-
que demonstra desde alguns dias certo nervosismo quando teve grandemente concorrido, Rio, 4 (A. N.) - O Instituto I fabricam e que é feita á base
evoca a marcha dos debates, :não cessa a protestar contra as comparecendo pessoalmente as Osvaldo Cruz está produzindo de ovo. Seus efeitos se fazem
discussões acadêmicas que ressoam no recinto da Alta Côrte I

altas autoridades. Os corpos, em escala especial a famosa sentir, em média, em oitenta a

de Justiça. O tribunal parece ter ouvido � :'oz e opinião dos I que se encontravam no local vacina imunizadora da gripe, noventa por cento dos casos

jornais. Compete-lhe daqui em diante, al:xll.lac1o pelos ]u.rados (10 desastre, estão quase Irre- que também os Estados Unidos aplicados.
e parlamentares, dirigir o processo �le Pétai.n com serel1l�a�:,: conhecíveis. A tripulação cons- , \.

tazeudo vil' à luz o que a França exige e pede o mundo CIVlh- t�v� de 6

l)ess.oas, sendo 3 ofi- Esta sendo procurada nesta caplta Izado. I ciais, um sargento e 2 solda-

.

•••
.. I dos. I

Por 110S�0 intermédio, dona Leo lin a Adriana de Jesús (Lôla), rc-

PARÍS, 3 (U. P.) - Pierre Laval o ,ho.mem mais odiado da N. R. - Este telegrama re- si.dente na Rua S�n.to �m.aro, 7� _. sobrad? - no Bairro da. Glória,. Cu-

F.rança,
falou hoje no julga;nento de Pet�m. Ao entrar na �a�a I tifiea a noticia

que.
ontem

pU-I
Plta� Federal; soltclta. mformaçoes � respeito da sra

..
Geraldma Adr)a�a

L 1 olaboracionista numero um fOI encarado com ódio -hli b t ít 1 "C'·
Clai a de Jesus, que ficou nesta Cap ital, em companh ia de parentes, nao

ava O �
�
.'

, I l.e_anlos so O 1 \1, O ai um possuindo a solicitante notícias de seu paradeiro atual. As respostas po-
pelos assistentes, O pres�nte, ospecíalmente dos cOlI'.esponde�- aVIa0 em S. Paulo . derão ser enviadas, por obséquio, à redação dêste jornal.
tes olharam com curiosidade a pequena e pouco bnlhante Íl-I -----.----------

��ia o�o�!:��!�.1se :���i�Ja��sC���!���O�n��e��: ;�;���= Chega ao· R-lO novo contl·ngente da F E Bções para impedir uma possível tentativa de assa,ssi�ato. Fa- _ _ II

lando no julga:nent? .Laval pr�c_ur�u _?efende:: Petam, des.ta: Rio, 3 (A. N.) - Despertan-
cando que era msufI�lente a.plepaIaçao da FIança no sent�du do grande interêsse e curiosi
bélico. Por esse motlv� c?nslderava ,e�ageradas as acusaço�s dade, chegou na hora prevista
procurando apontar Petam como :::J. UlllCO c_ulpado. De�mentlU I mais um contingente dos nos
ainda que tivesse dado um golpe afím-de cnar um governo fa- sos bravos expedicionários.
vorável ao armistício. Desde cedo, grande massa po-

pular se dirigira para as ime-

Escola República Novo ataque diações do armazem dez. do
cais do porto, onde atracou o

do BraSlel "Pedro I". Antes de encostar,Çíuam, 3 (U. P.) - Mais de

Salvador, 3 (A. N.) _ Foi cem caças e bombardeiros a banda de bordo executou o

t· Hino Nacional, enquanto Oi'
inaugurado nesta República, a americanos es iveram .e�pe- soldados se perfilavam ao lon-
Escola República do Brasil. O

I
nhados em ataques a obJ�tlv_os

sr. Roberto de Arruda Botelho militares na zona de ToqUl?, go da amurada do navio. En-

âdi d T· tre as autoridades presentes,encarregado dos negócios do sexta-feira. A ra 10 e oquio
Brasil ao entrar no edifício da informou que o último ataque no cais do porto notavam-se o

Escol�, foi recebido por seus foi cumprido apenas algumas general Zenób�o da C��ta, co-

100 alunos que cantaram nes- horas depois da emissão dos �a?d3;r:�e d� m�antalla ,exp�-
t

'

comunicados de Guam e Ma-
\ dlc.l_onana, gener al An.OI Teí-

sa ocasião e em por ugues, o ,-

Hino Nacional Brasileiro. nilha sôbre três raides prévios I xeira dos Santos, capitão de

Aos três anos do curso foram dirigidos contra o território mar e g,ue�ra :�:s Leme, cor�-
dados os nomes de Tiraden- metro-politano japonês. I ����a�i��oPe�e�odom�Jo�s�a��
tes, Carlos Gomes e Olavo Bí-

No bar e no lar Maior da FEB. Antes de ser
lac. K N O T lançada a prancha de .desem-O encarregado dos Negócios não deve faltar barque, o bravo comandante

O"F II

t·
�

d ddo Brasil, instituiu o prêmio de
da infantaria da FEB, desta- uego em a IVI a emil cruzeiros para melhor alu- Canceladas as pales- cando-se em meio às autorida- •

no deste ano.
.

tras do Ministro des, foi cercado por jOrnalistas.j _ _" . "

do TrabalhO O zeneral Zenóbio em agradá- GUATEMALA, .3. (U. P.) --: O vulcao Fu�go voltou a

Aumentado o tráfego o "Estado de S. Paulo" pu- vet palestra, rec�rdou alguns, e�tr,ar �m plena atr�7Idad�, arrojando lavas e CInzas a. �rande
Ó• blicou o seguinte: "Com a re- episódios da campanha italia- I �lstanCla. ,Esse vulca?, eXI�t,�nt� _na ,Gua�ema�a tem cer ca d�

de autom veis ducão da "Hora do Brasil" pa- na, cujo objetivo principal con- i .)�80? m�tIos ?e al�u;.a. � irrupçao e �nm.to violente, rr:�s, ll:te
-

sistira como aliás lembrou o I abor� nao foram Ieb�stIados abalos sismicos. A anterior 1r-
Rio, 3 (A. N.) - Desde ôn- ra meia hora, foram c�n�ela-, ,

'
,

. .
. rupçao do "Fuego" fOI em 1932.

tem de manhã o trafego de au- das as palestras que o Ministro general _ClaIk, em impedir qu.e I __
�

_

•

tomóveis foi grandemente au- do Trabalho realizava ás qu.in- os alerr;�es reforça�sem n� OCI-1 O destl·no d·a frota 1·lall·ana'mentado em toda a cidade com tas-feiras, no programa otícíal. de�te. Nesse sentId�, .

pIosse-
a entrada em circulação de O Sr. Marcondes Filho resolveu

I g_um
o general Zenóbío, .tu.do

milhares de veículos paraliza- suspender também o seu "Bôa fI�emos, e o soldado bl:a�llelro
dos devido à falta de g'asolina. Noite" diário na Rádio Mauá".! nao apenas revelou pencla, co-
__________

� ' I mo notável espírito de sacrifí- ROMA, 4 - O Ministério da Marinhà desmentiu oficial-

Cem mi-I DaVI-OS amerl-canosl cio, qualidades indispensáveis mente as notícias de que seis unidades da esquadra italiana fo·

i a bom com�atente. Numa ram recentemente transferidas para a marinha soviética. O

para O .!ll.aque ao J�pa-o I guerra - contm�a o general comunicado sóbre o assunto diz que nenhuma belonave italia-
u U

_ estou convenCIdo de que o na foi tl"3.nsferida para qualquer nação estrangeria depois do
WASHINGTON - (S. I. H.) - A Marinha dos Estados 1 fator mais decisivo sôbre o armistício e que o próprio armistício não continha termos que

Unidos, a maior armada de toda a História, possúi sob seu

CO-j qual
recái a maior soma de sa-\

determin'lssem quaisquer dessas transferências. Acrescent-l
mando mais de cem mil navios, de t�dos O'S tipos, dest�na�os crifício ainda é a infantari�. qUle o ?es�ino final da esquadra italiana deve ser decidido na

ao avanço final para derrotar o Japao. Quando do traIçOeIrO Especialmente em terreno aCI- conferencIa da paz. '

ataque japonês a Pearl Harbor, a 7 de dezembro de 1941, a ma-! dentado, tal como o da Itália,

D -----------------B-------rinha tinha ádispo�ição um 'total de 7.695 navios. Esse ataque o infante é quem deve e�c�l3:r e regresso ao, rasilapressou a elaboraçao de um plano, sem paralelo, para a cons- montanhas, sob o fogo mlml-

trução. conversão e aquisição de navios. Em menos de quatro go, mister se faz grande espí- df-I
-

L- b
A

anos, depois de Pearl. Harbor. milhares de trabalhadores n�s I r�to .combativo e muita resis- es 1 ara0 em IS oa
estaleiros norte-amencanos fIzeram uma armada que aUXl- tencla para a luta. Os coman

liou grandes invasões a milhares de quilômetros de distância, I
dados - posso assegurar-lhes

comboiou milhares de toneladas de navios aliados, com segu- - portaram-se à altura, dig
rança, até o porto de destino. e varreu dos mares os navios de nos do Brasil". Na descida da

guerra do "eixo". Por ocasião das 'Operações em Oquinaua, em ponte, entraram a bordo as au

abril último, o poderio da Marinha dos Estados Unidos co�n- I toridades acompanhadas da

punha-se de 100.000 navios. I imprensa. O comandante do

contingente, cel. Armando

MO-I'
gulham de haver participado

rais Ancora, abraçou demora- de tôdas as operações milita
damente os generais Zenóbio res, o que dizem os louvores
da Costa e Anor dos Santos, I com que várias vezes torarrr
manifestando-lhes o regozijo I distinguidos pelos seus coman

que sentia ao retornar ao país. dantes". O tenente-médico Ju
Mostrou-se ainda muito satis-I randir Manfredini, que trouxe
feito com a conduta dos seus alguns doentes, assim se ex

expedicionários, os quais de-I pressou: "Viajou sob meus cui
ram prova de disciplina, com dados o último núcleo de doen
que sempre souberam condu- tes mentais da FEB. São cin
zir-se nos campos de batalha. co. Apenas dois, porém, se en

O repórter em seguida procu- centram em estado mais grave.
rou ouvir as impressões dos re- Os demais se acham quase
cem-chegados, o segundo te- bons. O nervosismo em questão
nente Vítor Macelar, que dis- foi apanhado nas operações de
se: "O sexto RI, a que perten- guerra. Não podemos conside
cernas, apesar ter sido o primei-I ra-los propriamente de loucu
ra a pisar a Itália, soube de- ra irremediável. Tenho espe
sempenhar à altura tôdas as ranças de que todos 03 meus
missões que lhe foram confia- doentes ficarão inteiramente
das. Seus componentes se or- bons".

RIO, 3 (.\. X.) - A pedido 410 g'oyêrno (le POl'tug'1I1, o llIi
nistro,da Guerra autorizou o romandante (lo Grupamento da
:FEH ({ue firou na Itália, II permitir que a trolla que yif'l' para
o Brasil II hordo do "Huque 'de ('axins" visite e desfile em Lis
hoa afim (le receher as llOmeuag'C-lls do povo e autol'ylades lu .. ' :

zitnuus.
,

.

'"
n

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Que fazer do Japão depois de vencido �
.

Nova -S:0r.k, 3 (U. P.) - O A
A
participação da esquadra ço�s impost�s �à �lema�h.a ae- lita: al.iada, pelo temp_o que as' política destruindo a crença

ímportantíssímo problema da bntamca, sob o comando do pOJ3 ela rendição íncondícional, :,otenCl::1.S vencedoras julgarem tradicional e quase religiosa na

diplomacia norte-ame:'ícana vice��lmirante Sir Bernar� corno base, será possíveldeünír necessário para obter-se uma necessidade de dom i n a ç a o

sobre o que fazer do Japao, de- Rawlmgs, no canhoneio naval
I
em seis pontos aSSenCIaIS o ar- renovação moral, nacional e mundial.

pois da vitória inevitavel, está da área de Tókio prova que a'mistício que os aliados farão os

hoje colocado em tal plano, que Grã-Bretanha se fará ouvir! japoneses subscrever depois da
os Estados Unidos sozinhos, também nas decisões sobre a I sua rendição incondicional:
não poderão resolvê-lo. A der- paz com o Japão. E quem po-I I - D.esmobilização comple
rota do Japão será um mais de deria negar o direito da China? i

ta e imediatada e desmilitari
noventa por cento um esfôrço I A França e a Holanda, como zação do Japão, com a entrega
norte-americano, e contudo, potências coloniais no Oriente,

I
de todos os vasos de guerra, ar

quatro ou seis potências devem I também se encontrarr, direta-' mas e material bélico.
partilhar na paz que os Esta-/ mente interessadas. I II - A retirada dos japone
dos Unidos impuzerem. Mas nem Moscou, Washing- ses de todos os territórios con-

Nas conservações de Potsdam, ton, Londi es, París ou Haia, fOI quistados em suas guerras de
Stalin, está preparado para es- alem da demanda da "rendição agressão ou simpl- smento
clarecer que a Russia se ache; 'incondicional", para dar ao aprendidos, inclusive a Mand
tão interessada na paz que mundo uma visão do que churia;
se fizer com o Japão, corno se aguarda o Império Nipônico.' III - O Japão pagará inde
estivesse envolvida no conflito. Todavia, se tomarmos as condi-ll1izaçào a todos os países ora

___""' ............ I abandonados em completa des-

I II
truiçã o em todo o Pacífico;

Seja o LIDEI DA 1:::��u:���i��E�:á�:irt::���
MOnA li como crimil}-osc;s d� gue�r�; .

.

' V - A Indústria nIpomca
passará ao contrôle ..das Nações
Unidas;
VI - O govêrno japonês da

ocasião será deposto e todo o

Japão, ficará sob ocupação mi-Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

ClftUDIONOR OUTRA
Rua Saldanha Marinho 2 ..A

FLORIANÓPOUS
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.tftU3Iim � .aae
S. Domingos, Confessor

� '. '7-- A Espanha que já tantos snrrtos
� fvdVJ AÚU>hI: I

e so.ntos tem dado à Igreja. pode-�_.- glOrIar-se de ,ser a pátria de um

o "El"O. veOMIFUGO
dos maiores entre 011 grandes, S.

DE eFeITO SEGU.O Domingos, fundador da Ordem dos
e ,.OFENSIVO AS

I Pregadores. Nasceu em Calaroga;
C.,ANÇAS r

, no 'ano de 1170. Depois de 1iI0lidis-
airnos estudos filosóficos e teo ló
'gicos ficou cônego da catedral de

I
Osma 1195. Com seu bispo Diego

i de Azevedo fez duas viagens para
a E>inamarca, De 'volta da segun
da chegaram a Montpellier onde
3 legados papaia estudaram os
rr-e ios para reprimir 08 ataques
dali albigen.es. Domingos via cla
ramente que IIÓ o rstorno à sim
plicidade e lIeveridade de vida dos
Apóstolos junto à. pregação zelosa

__.---..__ .. ,,",._"00_38-
teria efeito. Em Prouille Eund ou o
santo urna casa de refúgio para
moças periclitantes. Esta casa

tfa�sformou-se ao depois no pri
rnerro convento dominicano. Em
breve juntaram-se 00 prior de
Prouille sacerdotes com o fim de
pregar ao povo simples sob a di
reção de Domingos. Este achou
um meio poderoso na devoção do
Roa.ário de Nossa Senhora. O san
to foi váriall vêzes a Roma, tanto
para alcançar a aprovação de sua
ordem pelo Papa. como fundar
novos convento.. Lá encontrou-se
também com S. Francisco de As
sís. Em pouco tempo aumentcu '0
número dos dominicanos ou Ir
mãos Pregad.res de tal forma

; que o instituto ainda antes da
morte do fundador estava estabe- ,

I
lecido em qucise todos os paises
da Europa. Domingos morreu aos
6 de agosto de 1221.

santo do dia

Rua Padre Miguélinho, 23 -- Florianópolis

MALHARIAS

Rua Deodoro, 33

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
.eitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Servico Na
cional de Doenças mentais 'dispóe
de um Ambulatório, que atende

gra-Ituitamente os doentes nervosos in
digentes, nã Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

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

Elor ianópo lis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Santo de Domingo
Nossa Senhora das Neves
A hodierna festa comemora a

r

consagraçQo da ballílica em Roma..

Agência. e Repr••entaçõe. em Geral
Nesta igreja canilerva-lia o presepe

Matriz: Florian6poli.
no qual fôra colocado o Menino

Rua João Pírato , n. S
Jes ús, e é ola conhecida também

N ,<,- k (8 I H) Caixa Postal, 37
como igreja de N. Sra. das Neves.

•
. ova 1. or , ... Este titu l o ba

.

I
Filial: Creeciúma

1 sero-se na seguinte
•••••••••••••••••••••••_IiUD9I III.

Lweis Mumtord, expoente nor-
Rua Floriano Peixoto, '/n (Edil,

lendo: No pontificado de Libério
_______

�e-all1ericano no que diz re8- Pr6prio).-Telegramall: uPRIMUS. 4' séc. vivia em Roma um piedo-

I' »eítc R, planos de cidades, é o !\gente. no. principai. município. I
BO casal que, não. tenio filhos

"autor do livro "Desenvolvi- do E.hdo I' ne�
outros herdelros, resolveu

de.ixor seus bens aNalisa Senho-
I manto da Cidade", recente- ta. Pediram a Maria que mani-
mente publicado. O trabalho festasse de que modo o legado de-
.lo '01'. Mumtord, como líder no

M ' iii
veria sar empregado. Na noite da
i de agosto caiu neve no cume domovimento de planejamento OVe I S Ellquilino. Obedíen tes a uma ins-

de cidades, é muitíssimo co- piroçãG mandaram 011 deh devotos
nhecido nas Américas e na Comprar, vender ou alugar de Nessa Senhora aí conlitruir a

Europa. Foi o primeiro cida- célebre basílica.

___
dão não britânico a ser no- .ó na I)' Horário das Santas Missas
meado sócio honorário do Real I ft SERVIDORA••• CII ••••••• Io1IIJ••••C•••••••• I4•••••••••••••a.......... para DomingoInstituto Brítáníco de Arqui- Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
tetos. Em seus novo livro, o sr Novena: às IS horas .

.Mumf'ord apresenta um pano- I a maior organização no Em dias da semana: Missa: àll
rama do desenvolvimento de gênero ne.ta capital) I 7,30 horas.

suas próprias técnicas, de.. Rua João Pinto, 4.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.

1922 a J 945. "Devemos estudar Fone 775. I H;:��tal de Caridade: 6 e 8,30 ho-

rietalhadamente cada proposta Puríssimo Coração de Maria (Par-
de construções futuras, de --------••---_.... I to): 8 horas. .

molde a assegurar-nos [ue ;:- -.:
I Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.

I
I Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.não seremos vítimas de pensa-

M t EI
r

t
·

I Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas
mentos automáticos", diz o O ores e ricos ! Capela da Base Aérea: 8 horas
auto>'. "O primeiro passo num I Capela do Monserrat: 8 horas.

.

planejamento adequado, hoje
de Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.

1/2 a 5 H P Saco dos Limões: 8 horas
em dia, deve ser o de fazer um •• I G' ,

I
masio: 5, 6, 7,30 (só alunos), 8,30

bosquêjo completo dos ideais e REPRESENTANTES horas.

propósitos humanos. Tuclo que I Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas;

no passado foi feito de bom Irma-OS Glavam I Capela do Abrigo de Menores: 7

I
. horas. (todos es dias).

em nosso modo de vida está Trindade: Matriz: 8 horas.
baseado em estudos detalha- Rua João Pinto. 6 Trindade: Chácara dos Padres: 8
dos; tudo que foi superficial,' Caixa Postal, 42 horas.

mórbido ou materialmente va- Florianópolis
João Pessôa (Estreito): 7,30 horaa
(igreja), 9,30 horas (capela).

,�w_N"- .............,. .. _.._.." __
M ...................._....waw..........._,.w_.w_...... zio, ruirá". Jão José: 7,30 e .9,30 horas.

ROUPAS

SAPATOS

Planejamento
, de cidades

Novidades todas as

semanas

MACHADO & DA.

Sedas, Ccsemíros e Lãs

CASA S••". ·a(osJ\
ORLANDO SOA �{P'BJLL]

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

=QUALIDADE

COMPANHIA �ALIANÇA DA BAlA"
Faneiada em 1878 - Séde: B A I A
lNCENDJOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Ba'anço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.1106,30
5.978,401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

Responsabilidades
Receta
Ativo

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabi lidades «

98.687.816,30
76.736,401306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Jcaquim Barr eto de Araujo
e José Abreu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Berlim, (De Denis Martin), ções às ativelades religosas no
- Estão processando-se 1111-1 Il I Reieh - a rádio de Berlim,
portantes desenvolvimentos, controlada pelos russos, irra
no campo da liberdade de re- diará um serviço religioso ca

ligião, na zona de ocupação tólico, seguido ele sermão, aos

russa na Alemanha. Pela prí- domingos. O sermão versará
meira vez desde janeiro de 1930 sôbre o tema "Pensemos nes
- quando as autoridades na- las coisas" e será proferido
z.istas impuseram sérias restri- pelo padre Wilhelm Buchholz,

l8.sscE'sor em matéria religiosa

-------------1 junto ao atual conselho muni-
,. cipal ela capital alemã. O côro

OD I N da Catedral de Santa Edvige
acompanhará o serviço religio-P/'.AiIJ;. soo Por outra parte, a Igreja

�''i E"an;;ólic:l de Bprlim, absolu-
tamente controlada pelos na

zistas, está sendo reorganiza
da sôbre novas bases. O pres-
bitério de São Niklau Marien, ANIVERSAjUO!'l

agor8. denominado presbitérío 'I'rcnsccrre hoje o natalício do

de Ber lim, ficará sob o con-
nosso contenâneo sr , dr, Laura
Severiano Rupp.t.róle do pastor Grueber, que

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Trabalho. Comerciai.
Impre.são a côres

eompollição de Iívros e

Jornaill

Tése. e Memorais
Doublés e tricromiall

Revill�all - Avul.os - Caixa••
Estojoll, etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n". 10 Florianópolis o •• Santa Catarina

«Pensemos nestas coisas»

LH E RECOMENDI'

passou vários anos num cam

po de co�centração por apoiar
os judeus alemães. Espera-se
para breve .iovas nomaacõec
de pastores evangélicos ·que
- l' oficia-se agora -- deseru
ueuharam papel destacado no

movimento religioso clandes
tino.

Rua

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros Sl/� a B. - Limite Cr$ 30.000,00

Movime n te ção com cheques

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

Trajano, 23 .. FloriõnÕpolis

Hitler tinha medo de gases !
Qnartel-Genera� Britânico kammer, nas próximidades de

na Alemanha, 2 (U. P.) - Os Lunebreg, continuou a realizar
maiores técnicos em guerra' experiências, a despeito da 01'

química do Reich, capturados' dsm emitida pelo chefe do go
pelos britânicos, revelaram que; vêrno alemão Assim é que,
Llitler proibiu ao Alto-Coman-' num amplo quadrado de trtn
do o emprêgo de gás contra a

I
ta e três milhas de lado, pelo

Grã-Bretanha porque temia qual se distribuem vários labo
pessoalmente uma reação bri-II ratórtos e edifícios expertmen
tânica, da mesma natureza. tais, o" aliados 'puderam en

Com efeito Hitler sofrera na
I
centrar várias câmaras não

guerra um ataque por gases e destruídas, cheias de perigosos
jamais esquecera a terrível ex- gases letais
periência. Não obstante, a

grande estação experimental
de guerra química de Raub-

Norberto Domingos
da Silva e SenhoraAos sofredores participam aos eeus paren

tes e pessoas de auos rela
ções o nascimento de seu

- filho
DOMINGOS JOSÉ DA

SILVA NETO,
Tubarão, julho, 1945

Dra. L. GALHARDO -Ex
médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

Iconsultório para a Ruo
do Senado. 317-2° andar, � _

Rio de Janeiro, onde passa o l5v-4
oferecer os seus préstimoa.
Escreva detalhadamen te --

nome, idade, endereço e en

velope selado para ares

posta.

Camisas, Gravatas, Pijame
Meiasdas melhores, pelos me

D.ores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra, 9

Vida Social Pequenas notícias
Na próxima 28-feira, às 21 horas,

o sr. Lourival Almeida, ao micro
fone da Rádio Guarujá, declamará
o sonete "A morte", da autoria de
C. Neto, em memória das inditosall
sritas. Zenaide e Sueli Cardoso,
recen temente falecidas.

'"

Na Força Policial do Estado foi

promovido ao palito de sub-tenente,
o sargento-ajudante sr. Alfredo
Luíil Teixeira.

Embaixatrizes
da moda
Paris, (Especial para «O Es

todo»}. - Sete senhoras da so

ciedade de París deixaram u

Capital da França rumo à Amé
rica do Sul, como "embaixa
trizes da moda». Representam
elas 26 costureiros, 16 chapelei
ros, várias firmas de calçados
de París e farão urna exposição
dêsses produtos no Rio de Ja
neiro e em São Paulo. Nos des
files de manequins vivos que
forem realizados nessa. duas
cidades, as «embaixatrizes da
moda» trajaria vestidos de es

tabelecimentos corno «Patou»,
«Nina Ricci». «Rouf» e «Rcber t
Piguet}). Usarão chapeus de
"Curol in Rebcux"." L egroux Sou
er-s", "Rose Valiois" e "Nelly
Levasseur". Cada costureiro en

viará um traje de passeio e um

traje de gala. As «embaixatrizell
da rnodc » viajam para a Ame
rica do Sul-sob 0011 auspícios da
Câmara-Sindicato da Coatura
de Porís, e sua missão é des
crita como essencialmente cul
tural e artística. O objetivo da
m is sdo é mostrar no continente
sul-americano urna coleção de
modelos de arte e gôsto da
indústria da modà de París,
qU3 continua seu trabalho a

despeito das dificulda::les que
tiveram de ser sobrepujadas nos

últimos anos,

'"

Vai ser criado o carga efetivo de

cirurgião ao Departamento de Sou
de Públtuc . que será provido por
livre escolho do sr, interventor
federal.

'"

A partir de lo do corrente, os

salários dos trabalhadores no co-

* mércio al'mazenador desta capital
Festeja hoje seU aniversario a estão serido pagos com O' aumento

sra. d. Lindomar Cardoso Garcia de 30 por cento
II __

Decorre amanhã o dia natalício
do nosso ilustre conterrâneo sr.dr.
Ivo d'Aquino, secretário do Inte
rior e Justiça e figura exponencial
dai nOllllas letras.

*
Faz o.ncs amanhã o sr.

nce] Pedro da Silveira.
*

dr. Ma-

Amanhã transcorre o aniversário Ida srita. Maria Eur.ice Veiga Pam

Iplana.
II

A galante e inteliginte menina
Eneida, filha do. il.stre _médico Iir. João de AraUJO, completa a

manhã seis anos,

�

Fazem anos bojei
:J. sra. Leonídia Miranda Freitas;
:J. srita. Diamantina Alves; Io jovem Jaime Costa;
011 meninas Leoni Maria Macha
do e Marina Sousa.

'"

Fazem anos amanhã:
s Z Domingos Portela;
s r , Celso da Costa Moel!mann;
jovem Mc r .o Costa.

'"

O govêrno estadual vai auxiliar
com 5 mil cruzeiros a aquisição
de uniformes e utensílios para a

Comisllão Regional dali Escoteiros
do Mar.

I
'"

A Prefeitura Municipal da La

guna vai instalar em sue! séde um

aparêlho de radiotelegrafia, nisso

despenderido 10 mil cruzeiros.

fI.Jantes.
Regressou a Joaçoba o ar. dr'

Manoel Murtinho Pinheiro, advo
gado naquela Comarcq.

II

Homenagem:
O brilhante oficial do nosso E

xército, Cup , Aldenor Maia, que
de regresso da Itália onde inte- I
grau a hrava Fôrça Expedicioná
rio Brasileira aqui se ericon teo ,

será alvo, hoje, de merecida ho
menagem dOI! aeu. nurnerosos a· I
migas que oferecer-lhe ás um [on
t c r àll 19.30 horas, no Clube 12 de
Agosto A ílstc de adesões estará no

referido Clube, até às 14 horos de'
hoje, à drspoaiçdo dali que a quei
ram subacrever ,

*

Fa-rmacia de plantão
Estará amanhã de plantão a

Farmácia Nelllon. na rua Felipe
S-chmidt.

No bar e no lar I
KNOT I

. - _��:N��I����t� I
para a Caixa de Esmolas aos Indi·
'{entes de Florianópolis.

•

O município de Brusque criou
um lugar de inspetor escolar. com

a gratificação mensal de 300 cru

zeiroll. A prefeitura do município
de Rodeio criou cargo idêntico,
porém. com gratificação de 200
cruzeiros rnenac is.

•

O govêrno estadual abriu o cré
dito eepecial de 5 mil cruzeiro�

para atender o pogamento de gra

tificações a oficiais da Fôrça Po
licial que interinamente coman-

1 daram unidades, sub-unidades e

chefies de serviço.
•

No bar e nó lar
KNOT

não deve faltar

Quando \ti
-.:-P

'"
. ,�

os memnos rv-: n
� 'I

'Se�re'fria'"Nada para engulir.
Friccione com VapoRub! Atúa
como uma cataplasma, enquanto
os vapores medicinais aliviam as

MfAiFín
No 140 B. C.
A . inauguracão dos melhora

mentos reali2;ados no Quartel
do br ícao 140 Batalhão de Ca
çadores, marcada para G dia
31 p.p., devido ao máu tempo
foi transferida.
Reiterando o convite que, en

tão, em nome do Cornando. nos
trouxera, o capitão Atila Barro
so comunicou-nos que aquela
inauguraçÊÍo terá lugar, hoje,
com irucro às 11 horas. A fes
tividade inclue um almôço, que
o Comando do nosso 14° B. C.
oferecerá a seus ccnvídodoa.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
E Salim .. c- IIspslli JIII'I .....

Seu fígado deYe produzirdia�
um litro de bilis. Se a bilis não coere •

nemente. os alimentos não são digeridGI
e apodrecem. Os r;ases incham II est6m.

r;o. Sobrevém a prisão de 'rentre. VocA
sente-se abatido e como que en'renenado.
Tudo é amargo e a 'rida é \Ia martície.
Uma simples encuação não tocará.

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel" .

extraordinariamente eficazes.FazemCCI'

rer esse litro de bilis e 'rocê sente-se cID.

posto para tudo. São sua'res e. contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilil
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto, Prf5o: Cr. S 3,00.

,t>-�M VIRG�.J ---G:> 8A � <;-"7O� WETZEL INDUSTRIAL
JO'/NVILlE

Lavando-se com o sabão
,

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
'Y:E1�ZEL INDusrrI1IAL-JOINVIl ..LE (MllrCCl re�,jsl

tempo e dinheiro
Ci/\.,

II

economIza-se

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês c-s 7,00
Número âvulso Cr$ 0,30

No Interior:

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contrito.

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

A direção não se responsabiliza
pelos conceítos emitidos nos

artigos assinados

GRATIS! peça este livro

Envie 3 cruzeiros em selos pi o IIGrte postal
UZ!Nt.S CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
"'.?Q !)TAl.14 ,J A BOTICABAL. EST.i.PAULO

........--............�

S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

�RSENIATO, V"NADA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETq
TONICO DO CEREB·BO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidol. DePluperado •.

1

E.gotldol, Anêmicos', Mãe.
que criem Migro., Crilnç••
raquític•• , receberão • tonl·
fic.ção ger.1 do orglnhmo

co", O

Sa ngói n aI
LIa D.N.S.P. n· '99, d9 1921

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
..

IdiGma. por.
tuguê., elpa.
nhoI, francê.,
inglê•• etc.

Romance, Poe.ia, Religião, Aviação,
Matemática, F,í.ica. Química. Geo
logia. Mineralogia. Engenharia cio
vil. militar e naval. Carpintaria.
Dellenho. Saneamento. Metalurgia.
Eletricidade; Rádio; Máquina.i Mo
tore., HidrCUllica, Alvenaria. Agri
I;ultura. Veterinária. Contabilidade.

Dicionário•• etc. etc.

. S��(l.���RCtAt
Esp ECiAlI DADE
..c...'\ti'::::'''""'':::;.:::::::=z::::::::::::;;;;J
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PREPARADO

TENHA JUIZO
1 EM sfFILlS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PUL.\R

Um dos dez maiores pianistas
Wíesbaden, 3 (U. P.) - A destaque. Informa-se também

s�rte do artista Walter Giese- que o sr. Gieseking esquívou-s;
kmg, um dos dez maiores pia-

I

de interpretar músicas de 'I's
nistas do mundo, se encontra �

chaikowsky ao ser solicitadc
hoje em jôgo, pois as autorí- por um general americano
dades de ocupação estão pro- sob a alegacão de não conhe
cedendo a .iI?-quérito em tôrno cer as suas 'composições. O re
de :�;uas at�vIdades .durante o ferido pianista, segundo se sa

reg'�me nazI�ta. O pianista Gie- be, terá inicialmente, perrnís
se�II?-g, que e �m dos eXPgentes são pi'!-ra dar concertos em de
maximos da interpretação de terminadas ocasiões no inte
Bach, já deu concertos para rior da Alemanha mas nãc
o? sold�<;ios ameri��n�s, tendo lhe será permitido �iajar além
sido, a!Ias, _entusIastIcamente das fronteiras, o que fica de
aplaudido, na� .obstante os go-] pendente de mais positivos 1"('
vernantes militares estarem sultados do servico de sindí
efetuando inquérito em tôr- câncias. Os círculos musicai:
no de suas. relações a�s- desta localidade indicam que o
tosas com HItler e Seyssm- sr. Walter Gieseking não e1'8

quart, bem como com ou- nazista.
tros elementos fascistas em

----_ �

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
...................................................

APENAS c-s 3,00 I CASA MISCELANEA. dístri-
�om e��.a Ínfima quantia, � ocê buidcra dos Rádios R. C A

esta auxiliando 0- seu

pro:umo'l' , .

. .

Contribua para a Caixa de Esmolas VIctor. Válvulas e DIsco!'.
aos Indigentes de Florianópolis. Rua Cúnselheiro Mafra, 9 I

E;ta é a verdade!
atos de todos os modelos e dos tipos mais
ernos, inclusive Sandolios para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a I
«Tamancaria Barreiros':_jRUA CONSELHEIRO· MAFRA, 41

� ...

pital alemã foram íntorrnados � � (em frente ao Tesouro do Estado
ele que a administràção con- AnÁTOrID PUTOLOGICR5 Flori-ano'pO)I-Strolada pelos russos, nos seto-

res soviéticos da cidade aboliu
_

1 •
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves tle Souza

120 01 ganizaçoes c e seguros Farm. L. da Costa Avila
falidas, patrocmadae velo go
vêrrio de Hitler, e as substituiu

por uma grande organização
única e central de seguros. Es
ta nova orgauização de segu
ros de Berlim terá a seu cargo
principalmente as sntermída
des e acidentes e os seguros
[para pessoas inválidas e ido-
I

sas. Todos os médicos, dentis- �_.__ _-----_.._..__ ..;

tas e especialistas em mediei-

B hna de Berlim servirão na refe- an a
rida entidade, e todos os cida-

l'lãOS
empregados na zona so- NOVA YORK, 2 (U. P.) - O "Journal of Commerce" pre-

viética da capital foram disse agudo declínio, no após-guerra, relativamente à banha e

informados por intermédio certo número de gorduras e óleos, que agora ocupam lugar de

dos jcrriats alemães con- destaque no comércio internacional, a menos que os preços
[rolados pelos soviéticos, que -sejam reduzidos mediante o uso intensivo de maquinário. Um
.levern seaurar as suas fa- estudo nesse sentido revelou ainda a possibilidade de uma re

mílias na �ova organização. O dução drástica no comércio de óleos de girasol, tunga, rícino,
lecreto sôbre o assunto aboliu etc. assim que puder ser reiniciada a indústria de óleo de

as variações de contribuições baleia. ';- "�, :" tt�'t1,:li_}.'1J1
estabelecendo que agora as

contribu ições ele emprega dos e

empregadores são iguais.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de Escarro, Exame para verifica.ção de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
JlutovaccinCJs e transfusão de sangue.

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

Procura-se uma casa

e óleos hão de baixar!

de comércio para ins

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

êste jornal.

Gha'c�r�
Vende-se uma com

U U 50.000 mts2, ten

do casa de morada e engenho,
sita em Itugu assú. 1'ratar com

A.. L. Alves, à rua Deodoro. 35.

Seja

Inferessa ii 8 clIf,'c 10 ",,,lIferes:

Na adolescencia, na

Idade adulta, na "idade
<ritica", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem

poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
anti· doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a ssude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Â SÁUDE DÁ �mLHEII
...UE Gã..���m�r�1 .

Empregada
Na Avenida Hercilio Luz n

69, precisa-se duma que saiba
cozinhar.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARIUCIA

I.. C...u... Mafra, 4 • 5 - FONE 1.141
Eatr"a a ••IIIcfI.

� .

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Até CR$ 300,00
I

Precisa-se alugar uma casa, não
muita distante da Colegio Coração

I de Jesús. Pagam·se atéCR$ 300,00
mensais, adeantadamente. Dão.-se
referências. Informações nesta Re
dação.

Vende-se
uma maquina de escrevei

Royal», tipo comercial, em

perfeito estado de funcionamen
to. Informações nesta redação

Sob. dlreção cltníca do

DR. DJALMAMOELLMANN

Dr. Artur Pereira.
e Oliveira

Clínica Geral d·e Adulto. IDoença. da. criança.
Laboratório de .Análi.e.

Iclínica•.
Ocnsultôrto : rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Casa Po
rai.o], da. 1030 á. 12 • da.

I16 à.. 18 h•.
Re.idíincia: ru,a Vi.c. d. Ouro

Preto, 64.

IFone: 769 [manual] .

Construção moderna e confortável, situada em apraztvel chácara com
esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Água fria e quente

APARELHAMENTO CO�IPIJETO E �IODERNíSSIMO PARA TRATAMENTO

MÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

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

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe
Quartos de 28 classe
Quart0s com duas camas

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PÓDE TER M1I!DICO PARTICULAR

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

......................•.....•.....................�
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·1
Hardcastle) - A mvasao do cie de Toqmo, em ataques ofi- polis, à rua Trajano n. 11, avi
Japão dentro de três meses, e cialmente descritos, pelo Almi- sa a sua distinta freguesia que

�w..t'Y'-"'_""""""-'"""-""_-""J'....._u............
�.....-..... ............-e....- .....-_--_UO-....._-...,._·�_� provavelmente antes, foi ofi- rante Nimitz, como suscetíveis díspôe de operários habíltta-

OR MAR �O WEN DHAUS' 1E'"N
cíalmente apontad8:, enquanto de �evar a campanha, �o Pa�ífi- dos para executar ínstatações

.. I t.. a nata das duas maiores esqua- co a sua "fase de pré-ínvasão". de Luz e Fôrça em geral, for-
(Diplomado pela FlI.culdllde Nae. de Mea1clna da Un1nr.idroQl do Brull) dras do mundo navega 'pelas O tempo que nos separa do íní- necendo orcamento grátis e

p.tnterno <10 ii.,rvlÇO a.. Clllnlca .Médica do Professor Oeva1d.o Oll�"irA. !D�(''D do águas metropolitanas nípôní- cio da invasão foi indicado pelo sem compromisso para seus
Departamento d" Il!l!i.üd<:> ,

t
CL!l'WJA II'iilDlUA - &tolt18t1aa Interua de adult_ e cr1&nçu. CONSULTORJ{l cas para martelar a von ade o vice-almirante Barbey, coman- serviços .

• KlIlljllHilNCU: Hall FelIpe IOchm1dt n. 88 - TeJ. 81:.0. t�ON8mJ.rMl -- DIlB re U Id território japonês. Aviões bri- dante da veterana 7a Fôrça An- Possui também oficina espe-
_ .

tânicos e norte-americanos fÍlbia Norte-Americana, o qual cíalizada. com técnicos protís-
DR. ARMANnO VALÉRIO DE ASSIS

1
continuam a atacar as defesas d�c�ar�,u aquí, numa

_

irradia- síonais, para consertos de apa-

008 §er"!çoll Ele Clínica !ufnntil da Assi.stência MnniÓp:il1 _ B'�.!!llta'
�_.-......���........J'.""'__

çalo. Po�emos termmdar os rêlhos elétricos, enrolamento
de Caridade S>

Il
'.� panos para pequeno esem- de motores e dínamos, estabi-

CUNiCA mWiCA DE CRIANÇAS E ADULTOS �' mh.fftJ(f barque, em 30 dias; para gr.an- lizadores, ferros de engomar,
CONIiII:.'LToltlO: Rua NIUlIlS �!achado, 7 (Ei!!fícJo S. ]<'rancu.co). tOD<t 1.4144 � � F"

- - de desembarque, em 60 dias; tcgareíros, aparelhos médicos
."

.

Consultas doa 2 às ? horas '

�Í;i..... r. • e para maior desembarque, em e outros, com exceção de apa-
__--H[<�IDENCIA; Hua Marechal GUilherme, 5. Fone 7113 '"rUI"". 90 dias. Pode o Exército deci- re111.0s de rádio.

DR. BIASE FARACO CONTRA dir desembarcar 100.000 hO-,GRIPE mens ou dois milhões. Tenho """"__=!RESFRIADOS Ioôm"cABEçA a confiança absoluta em que o
NEVRALGIAS E

f
.

DÔRES ,.GERAL poderemos azer pela maneira

que for precisa. Há centenas dp
boas praias no Japão". A pro
fecia do Vice-Almirante Barbey i

é caso típico do abandono, por:
parte dos aliados, das medidas 1de segurança, porquanto os ja
poneses estão impotentes para
fazer algo que o possa impedir.
Essa nova atitude está criando

I nos Estados Unidos a sensação
I
de que "qualquer coisa pode
acontecer" no Pacífico.

MédICO - chefe do Serviço de sums do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
.AMBOS OS SEXOS - RAIOS !NFRA-VEID.1ELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
flR,1;).: R. Joinvilr-, 47 - FONE 1648

DR. SAVl.l.S LACERDA
Clinica medico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.riz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àB 18 horas.
RESrnENCIA -- Conselheiro' Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e í204

DR. GEBHAIdJ HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologí s

Hospital "ft�igl!el Couto"
IBIRAMA (HAMONl A) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S. Tiliago
Clínica Mé{Hca 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
CHE,,'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00

H0SPI'1'AL "KER:mU RAMOS".
Curso de aperfelçoam.ento no Hospital Silo Luiz Gonzaga, de São Paulo - E'·x·est�
�árlo .do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-znédíco interno do

Sanatório de santos, em Campos do Jordão.
CLINICA GlilRAL - DIAGNóSTICO PRECOCE JJ: TRATAMENTO ESPECIALIZADO

DAS DOENÇAS DO_ APARtIlLHO RESPIF;ATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Dtàr tamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18
RESID1!:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'l'�l. 742.

DR. MADEiRA NEV'ES
Médico e:specil.lista em OOENÇAS' DOS OLHOS

curso >M ADerleicoamento li! Longa PrQtica no Rio d. Jnneiro
;;G:)II;I!IULTU - relll ma:aba: 4Im1lml9,fJ 4u lO,30às12 hs , à. tarde el:cepto 001

""."'0., 4.. 14 ás 16 !leru - CONSUI..TORIO: RIU JolIo Plate .. '1', IIOllr." -

""a:', 1."1 - g.,1l1dfl.cta: R'Il!l1'. I!'TNJC<õJ>t<l Coat:btlao, '1L

DR. ROLDÃO (�ONSONI
(;'IRURGlA GlilRAL - ALTA CmURGIA . MOL1l:STL'\S DE SENHORAS - I"ARTO�

Formado pela Faculdade de Medicina }ia Uníversídade de São Paulo, onde lo
A&.�lStenrte por vários anos do Serviço (..!J'urgico do Prof. AllplO Correia Neto.
Círuegía do estômago e vias biliares, íntesttnos "E>lgado E grOS$O, ttróíde, rtn.

próstata bex�a útero, ovários e trompas. Vru'icocele, ludrocele, .arlzes p hérnlh
"

CONSULTAS:
Gu 3 U li h9ras, à Rua FE>Upe Schml<it, ;;1 (aJ�os da Casa Paralso), Tcl. 1.1198.

RlilSlDflNCJ.A: RUlIl E&'i.e... , f JÚltior. 179; 1'.,1 M764
._-----

DR. ARAUJO
Assi.tente do Prof. SanRon, do Rio de Janeiro

ESPBCIALISTA
Doenç&s e operaçOes C,(\S OLHOS, OL,VlDOS. NARIZ e GARGANTA

Cirua'gia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO Oáhl0 e céu

da bõca fendidos (te nascença)
Ilsôfagos<l.opla, traqueoscopia, broncoseopia para retirada de corpos estranhos. etc

eONS'ULTAS: das 10 ã. 12 III das Ui à.. 18 hOJ'atI

Rua Hunes Ma(hado n. 20 ... Fone 1447

DR. Si\NTAELtA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de MediciI?-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 assiste;l-

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

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felip€ Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 l?-0r�s -:-
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Flonanopolls.

Dr. Newton ORo Al�TÔ�10 MONIZ

UE ARAGÃO
Operaçõea -- Viall Urinarias -- Doen
ç". dos intelltinoll, réto e anulI
-- Hemorroidas. Tratamento do

colite amebicma.
Fillioterapia -- Infra-vermelho,
Conntlt: Vitor Mei1'slcIJ, 28.

Atende diariamente. à. 11.30 h... II,
iii tardo, daa 16 h•. em dianb

R..id I Vidal Ramo., 66.
Fon. 1067.

lJI...m>"litU II O,'to�lL (JttalNl (\I 00:!-urC13
&o �mu_ lPe.-tw II CO<.llllÇU 4. _.lD""ru.

CONSUW'ÓR!O: R. João Pinto 7 Diá
...JGimO.ll.tII< d:u lia U 1'1 001'.... KdIHlIIl'I

NOVO HOTELSÓ SE USA

de Miguel Rodrigues de
Sousa

Angelina, Município
de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

contagiosas

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

Wf·'·p;tMM§PM? w.

Crédito Mútuo Predial (NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNI�O

D,R. DJALMA
MOELLMANN

Proortetártos - ,J. Moreira & Cia

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

rormado peJa Un!yer.l1da6e do Genebra
Com prAtica nOl' ho.piU'.1JI europeus

CUn1ca m6tUca em Iferl'.l, pediatria, doen

,.. do 8lIltema nerTOl\lO, aparelho lI'enlto
urmirto do homem li da mulher

'-Iate. T�ClfJoo: DE. PAULO TAVAJUlH
0ur1lO d. Radl.olO«ia ClIn1ca com o dr.

tlanoeJ de A.breu C&mpanar1o (SA<l Pau.
I�. 1l�1sado em H161en. 'I .":l1d",

PllbUca, pela Un!Yerà1d.ad.. do ruo do lF.·
neiro. - Gal:lt.nfJtCI da Ralo :z: - Electra

�()Jfrllfla cl1n1ca - Jletabol1lmo b.r. '

jllll
- 8on�em Duodenal - GablneIA

10 t'Wlow-rapl. - Laboratório 40 micro...

!Opla • lUlI.l18e cl1n1ca. - Rua I"el.'"nando
lú.chado. I. ron. 1.1". - lI'lor.lJmópnll.

PRÊMIO MillOR CR s 6.250,00

Muitas boníficccões e médico gra1is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

":0_.... _

'frês milhões de
impressões digitais

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

Washington, (V. A.) -' O ---'----,,=._""""'---='''''''

Major Wilson, que acaba de
A

regressar aos Estados Unidos proveUem a Oportunidade
para escolher uma equipe de Atenção! muita atenção!
{unçionários para a tarefa de' Povo de Florianópolis!

A "CREDIÁRIA PARA TODOS" estabelecida á rua
I

., desllazificação", solicitou um
! grupo de peritos em impres- Felipe Schmidt n, 38, esquina ,Jeronimo Coelho, atendendo aos

II sões digitais rara f',ervirem na' efeitos tla crise ocasionada pela grantle alta que vem diaria-

I 1 d mente demarcando em tecidos e roupas feitas em g'eral - lUTTI-Aleman la, onele as autoric a es
I.

•

, •
" ' ., , ,

nortr;-americanas de ocupação �O AO CONTRARIO - resol;eu a par�I� de�ta data ate o ,�Ia
tencionam tomai' as impres- ,->1. de Julho p'. v: fazer u.m� grande bomfIcaç?,o �m �eu pl'ê,go�
sões digitais a cêrca de .... 1 afIm de benefICIaI: ao dIstInto povo de FlorIanopCilbs.
3.000.000 de pessoas, o que sl:)rá A to�o.s que mteressa,r,. fre�'uezes o� não, 'lueiram sem

tarefa enorme. "Tencionamos· compromISSO fazer uma -VISIta a CREDIARIA PARA TODOS.
.

tomar, na zona de ocupaç�o --:----------- -::

norte-americana, as

illlPres-1 H 5�,ões digitais de torlos os ale- R BO CO LTDAmães que, ao nosso ver, sejam • • ..

criminosos" - disse o Mltjol' . ITAIAi _ S. CATARINA
Wilson, acrescentando: "Nes-
�,e número incluem-se tôdas as COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

pessoas que tenham alguma Reprellentaçõe. Transporte. Maritimos; Ferro-

relação como Partido Nazista; Consignações -. Conta Pr6pria viários, Radoviários, Aéreo.,
Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidente. do

os oficiais e sub-oficiais das 2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pe.lloai.,
rórca, armadas alemãs, .além CAIXA POSTAL, Il7 R••pon.obUidod. Ci.iI. Vido,

Idas" pessoas suscetíveis de pri-
são 6u presas por motivos de Endereço Telegráfico « BO S C O·)
segurança" .

_

--------------------------------------------......----...
Prefira .ma parte de se.

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de C.rlda
de". e estará êontrlbulndo par.
que êle tome mais um pouco [ Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
de leite, tenha melhores medi· Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, et(l. etc ••

'1'1
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schrnidt 52 - Sala 5

I(Campaha de Humanldad4 Edifício Cruzeiro - Florianópolis .

do Hospital de -Caridade). ,;".-------------------__w_",

ADVOG.l�\DOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Donativo da Suécia
\

a Fran�a
PARIS, 4 rs F. 1.) -- o GOVÊRNO SUEC o OFERECEU AO GOVERNO FRANCÊS 600 CASAS DE MADEIRA PARA ARE·

CONSTRUÇÃO DE UMA ALDEIA SINISTR ADA EM CALVADOS. O MINISTRO DA SUÉCIA VISITOU O MINISTRO DE ESTRAN·
GEIROS DA FRANÇA, A QUEM TRANSMI TIU o OFERECIMENTO DE SEU GOVÊR NO

O,", �,... ri-� -II� IAU�t!��O'Es!�oSde�ep�E!���!OMtl!!i!i!�!�� o :!f�õ:�r:astaL� .II. 'dI:I.& (IlI, \IlJJ' Ira, ja se encontram,�em maos ,do,tItular da,pasta, as sugestões As ràdio emissoras B.E.C"

___�_� �__........ _._ ,r�ferentes ao aumento que pleIteIa� os. militares, em, seus ven- de Londres, e N.B.C., de No-

Florianópolis 4 de Agoslo de 1945
CImentos. Estes estudos foram realizados por um ofIclal-g�n�- va Iorque, anunciaram ôn .

.__
ral, e das tabelas propostas constam aumentos desde o posto tem à noi te que o gral· Eu.

,
de genel'al-de-divisão ao mais inferior, de praças e subalternos. rico Dutra, ministro da Guer-

ftJ!!!'���"li!�,rl�'� Sc�_1��nl::;:�oN8:::::llM!!!2� 4 ��C!�OS
Segun- i � dfibr� .moral dos

-

::'�;,��:E��::,::iF��e�:;:
ruuru CI"I,I, em sessao de ,30 dc .lu-I _

I do estatísticas agora distribui-
I ln oneslos preeidenciel , sendo subeti-

lho e de 2 do corrente I11es.
, , -

I
d 10 f' br d t id I II' 4 (S H I) S tuido elo ars I G Mon teiro

Apelação de desquite 11. 390, dai Puris. .lu lho -, (S. 1,. 1.) - Inau as, .as a.llcas e eCI os ma,·.. '.'.
- egtul- P 6 • • •

cuma rca de Blurnenuu, apelante o gllroll-�(, n a BasIlica de :'II()r�tIllar daqui consumiram no ano pas- do despacho de Ba.likpapan, os

V I
' "

dr.. Juiz dc Direito c apelados Bi i l rc o. (:�)n,f)'('sso, :'\.H(,I,I,)1.1:1I.dl� Sagr,:- sado cêrca de 6 mil toneladas três anos de inclemência e
I OU garis caiu

charrl Harg e s/lIlulher. Relator o do COI açuo. Os (OIl"llSSJSI.1S r c- d lgodão ' d
.

d -I' t t
.

, ,
sr. des. Silveira de Souza. prcscnt.un 17 dioceses da Françn c

,

e a
,,' pr_o �zIn o qua maus ra os, a que os J,apo,t1_e-, Atenas, 3 (U. P.) - Voulga-

Foi negado provimento il ��peb da Bclgic«. A prillle,irH �essão foi lenta e uois .mIlhoes de metros
I
ses submeteram o Borneo, nao ris fez uma visita ao regente

çâo ex-off'icio, para confirmar ,:.I. p:·esldlda. POI: sua 1:I.l�llll'ncJa ,:'I10J:- d� tec�dos d!versos. A e�porta-,lograram quebrar a, di.sciplina da Grécia, esperando-se a cada
sentença que homologou o desquite S( IlhOJ L:I� n aud, Are chispo dl AI -

çao fOI de cerca de 4 mil tone- dos membros do 'exerclto das t
.

d
por mutuo consentimento.

I
gel, coarljuvado pelos dOIS premo- ladas no valor de 28 milhões I di O" tai H 1 d n:omen o o c0_ITl1::l1lca o anun-

Apelação de desquite 11<. 3D5, da l�),res desta solenidadc naci�)J1al: (> ,'. ,
.

n las ,Il�n ais
. � an esas,

I cla�do a demissão de Voul-
comarca de Joinvile, apelante o (,oncgo Anhc, Heitor da Bas i l ica de de cruzel!0s. ,Em. v?lum.e es�a que agora f'oram Iíbcrtadas pe- ganso
dr . .Juiz de Direi to e apelados Ad_,.\Iol1tmartre e () Hcvc r-cndo Padrc exportaçao so fOI interior . as las tropas aliadas. Assim é -----------
mar Garcia e sua mulher. He lator

í Pa rru. Dil'e!o� Xacio na l do Aposto- vendas de açúcar e do côco, que mais de duzentos soldados Pela Imprens'() sr. dcs. Alfredo Tr'ornpowskv.
\ lado da Oruçâu. DepOIS de ter SIdo

'. Iib t dos já
�

, .,' .. , rad "\T.· Crcut ," xr 'E d d
recein-n er a os ja começaram U

Negado provnnento a apelação. lXCClI ar o o ll1<l.1 cu OI , "' 011- ntr� OU O
' . . . Ch' d

-

pai-a confirmar a sentença que ho- sCI_lllOr Lavnaud re lcmhron que hú lU ,la a e r os exerClCIOS militares, COIn ,ego�.o nosso re açao, em o-

I destrui
. 11') "111)S 'IS tl'()I)'IS Irunccsus (I" aJ'nJas e uníf '11 tr l i

movel viaí to , o novel confrade «O
1ll00n'OU O esquilo por ter Sido . a c ,., ,', "-, R' 4 (A N) F

.

,
L 1 o r'r es aus la Ia- C I

.

1 ,- d dt·;:'·..J 1
' d' .. SC"111)'I"C'll"llll 11'1 'I'''e' I'I� e l)c(II'11 10, ..

- 01 apro- .
o eglo », orgao os alunos o

pro errnu ((' acor O com o direito . , ,." """ n, ., nos sob a bandeira holandesa C 1" C· . r •

e a prova, dos autos. aos presentes que ruzassem ao Sa- v<l:do pelo presidente da Repu- "
. ; o eglo

. Qta�m�n&e. eA que Ja val

ti. I'
-

:l d ít 396 d grado Coruçao pl'la fellcHlade d:, blICa O parecer do Conc::elho O treInamento, que lhes esta no 5eu. sexto ;numer", �ate trazen-
, PI' açao l e esquI e n. ., a

\ "1' () I{
.

I ]) 1 J b
�

sendo m', li t d
.

t do varlada leitura e dlversas ilull-
comarca de .Toinvile, apelan,tc o dr .. rge Ia.. el'cr('I]( D alre, _e es- Federal do Comércio Exterior' .

.

1Il S ra o, conSlS e no
_

,

.

.Juiz de Direito e apelados Aldo Ri· conte Illscursou a seguIr sobre a
t. r t d d aprendIzado dos novos méto- t_r_a_ç_oe_Ii_, _

beiro e sua l11ulher. Helalor o sr IllClral'ilh_os:u fecundidade do :'I1i51é- qu: ama, Iv.re a en ra a e
dos de guerra / aperfeiçoados Notas dl.plomatl.casrles. Silveira de Souza.. !'lO da Cruz suh o Signo da IIl1l'l1-. OUIO no BlasIl, exceto ouro enl
d . 1

/
A Cilmara negou provimenlo à 'iir!��dc �Io amo!' do ,CI_>ração dc I barra. UI a_lte os tres ano.s em que

'lpl'la�'ã(l. para confirmar a sentrn Jcsus. hnalI:1cnt(,: () \ Igany geTal I --- aqueles soldados estiveram sob Ac�ba de fegreBsar ao. Rio de

ça homologatória do desquite que Bonal1lo,ur, Superlo;' dos Capel<ll's O domínio do inimigo. O trei- Janel.ro, o IIr. J�an .Gastll�el. Con:

Ohscn'o.l' tódas

::l.S
formalid::ldcs 11'- 1,Ia Bas�llca

.

de 1

aray.l,e':'I10ndJ:l.l.j namento

esta.'
a .cargo do co-

selhelro ComerclaI Junto � Emb�l-
gais. lalou sohl:e

.

Pal·:J\-IC-.\�ol:(lIal, Cl- ,'A. I xada da. Frar1ç� no Brasll, .ap::,.
Apci"ção dc desquite n. 397, da rI,ade do Sagr:\r!o_ Coraçao

" :'111'11- :t 'IDl.l l)()E!fÇA. ,11an��nte, hol2ondes Theodole ter rp.ahzado ':_np.ortante missa o

eomai'C:l de Blu!1lenau, apelan1e o ':lOn�ll as J,\pançocs � a mellsag'.'l,'. nrro l:"ZJUGoo... c1� vVlnter, \'eterano das guer- com a .�elegaçao do sr
..Monne.t

dr. Juiz rie Direito e apelados Ro- dc ::"\osso Senhor a Santa :'IIa,rgarl-1 P.lllA .A. .rJ....KÍLLl nlhas co:ntra os japoneses, na en: �ashmgton. Uma. malar atr!-

dolfo :.\[antau e sua mulher. Beb- da e terml�lou narrando a jornlJl • PAAA .Â UÇ& Ilha de Tilnor. bUlçao para os «co:m�med �oards»
101' O sr. des. Luna Freire. pela qual I aray-Ie-:'Ilondwl

respon-j e:m pro�utos brolllelroli fOl eope-

Confirmada a sentença que 110' d�u, por inlc.rlllédio de Sitas COIl1U-

O t d I' I.
clal obJeto das :onversaçõQSl que

J1wlogol1 o desquite enlre os con
111dades l:elIg�osas (' por suas obras por o e ua ais o sr: Jean Gastm�l teve cCIAn o

jLIges Rodolfo Man,tall e Elsa M:on. i c j)('regrJJw�;oes. a �st,a, mensagem, . A I Prellde�te do Conselho France. do

_I,au, vi�to tere111. s.irio eumpriri_as a< I: C.:)]]1O .honra I:). yl'J\,J]�gJ.() ilc Sl'l' CalaI�, 3. (S�I) - O porto AbClBteClmento.

tormalidadcs eXIgIdas pel::I leI. ,l CIdade do Sa,,1 <Ido COI aç,w. de CalaIS fOI oflcmlmente en-

Apel�1çiio dc desquile n. 374, dn N b tregue hoje pela Royal Navy I
COnHll'(.::1

de BI_Ull�enau, apelanlc· o
O ar e no lar

Os estl8vadores
às autoridades francesas. TI- UL1"IMAdr. JUIZ rie ])n'eJ[o e apelarlos Al- K N O r

1 . ,
.-

hrrlo H�.lh e sua mulhcr. Relator o não deve faltar
veram uga� nes�a OL:aSla_o

sr. des. Silyeira de Souza. ,
de "m t d grandes manlfestaçoes de aml- Anunciou-se que no domingo foi

Negado
..
pro\'imento iI apelação, I Novo sanalo'r·lo 11 8 er am zade franco-britânicas. afundado por aviões japoneses uma

!lnr" contJrll1ar � senlença que 110- I Amsterdam, (SRI) _ Os es-
- ---

unidade leve norte-americana, ao

nwlogoll o desqlllle. I R' 'J (A N) O M'
.

t ' ". d' dAtA" t' g I
largo de Okinawa.

Alwlação civel 11. 2.59(i, da co-
10, <.)

_.
• --:- :I�IS 1'0 .na OIeS es e porto estabele- �

nls la era •

l11�rca. de Blul11enall, apelantes I ela Educaçao.e S�.ucle va_r Iuau-' ceram novo recorde de traba- ° qra]. De Gaulle encerrOtl ôn-
I-Jartwlg' lrlllz e oulros apelados AI- gurar, em NlteroI, maIS um lho, descarregando o navio La Paz, 3 (U. P.) - O go- tem solenemente a Assembléia '�on-
fr('do ,.Lat�tenslager. Relator o sr. I estabelecimento clestimado ao "James P. Weaver" proceden- vêrno ela Bolívia concedeu suItiva Francesa. ap6s 21 meses de
drs SIlvell"l de Souza I

'

1
. . trabalho. desde a sua abertura em

A'· (' 'tlll"ll'� ('On']1ecc'
.

l' I
- tr'lt:<'l1H'Ilto ela tuberculose. C te da Argentina, na média ho- alllstIa geral aos presos polí- A I •

. .c,' c, I U (,I al)C aç::lO , . ,I , .
,. A rge . Era a 12(,. sessão.

P I1Cg(lll-lI1(' provimento, para con- sanatol'lo, que rer::ebera o ,10-, rana de 6.125 toneladas, o que i
trcos e eXIlados De acordo com *

fi.rl?lar a sentença apelada que d> me de Azevedo Lima, tem a representa metade do tempo 08 termos do decreto assinado
('1I[m COll1 acerto.

I capa(;idacle ele 350 leitos. Na
I

empregado para' carregar o pelo presidente da República,

RITZ Hoje Sábado à sua construção foram despen-, mesmo navio na Argentin·a. O poderão regressar ao país to-

19 30 hor
' S

elidos 6 milhões e 763 mil cru-' carregamento do barco com- dos aqueles que participaram
IQ Brasil Atualidad�s 251 - ��B zeiros, e sua instalação custou

I

punha-se de 4.300 toneladas no movimento revolucionário
20 Jinx Falkenbl.lrg, Ânn Harding, mais de um milhão e 500 mil de linbaça, 1.456 toneladas de

I de dezenove de novembro de
li Evelyn Keyes em: cruzeiros. Ilã e 295 toneladas de tabaco. O I Hl44 e outros políticos pal'la-

3• 01 N&OJVEh GAROMTAtSh R
trabalho foi prejudicado pelo mentares e militares que se

sen o nson, ar a aye, C t ? I f t
- .

Mi.cha Auer e Hugh Herhert em: on ra quem
a o de os alemaes terem des- encontram no extenoI'. Tam-

PANDEMÔNIO ., .,.,., truido três dos sete descarrega- bém foram anistiados todos os

Impróprio até 14 anolil Londres, 4 (R) - Segundo I
dores de cereais; mas, traba- desertores- da guerra do Chaco.

Preçolil Cr$ 2,40 e 2.00 notícias irradiadas pelo rádio lhando dia e noite os operá- • ._--'".w_·..,._....-.-.-_......._......-.._

ROXY Hoje, Sábado, à�
de L�blin, o "no,vo" ��vêrr:o ruas de Ãmsterdarrl lograram Stalin regressou

16 30 19 30 h polones procede a mobIllzaçao, reparar os danos.
B '1' 3 (U P) O'

Ó
e, rs.

geral ordenada na Polônia há I .

I
OI 1111, ..

- ma-
l· RIO-FL0RIAN POLIS - DFB A A' A t·d d 11'eChal

Stalin. regressou na noi-
20 Olalin & Jonhson. Mischa Auer ,

um mes, pelo Governo de Lu- par I a e . ,

Martha Raye e R�hert Paige em ': 'blin. Todos os homens válidos' te passada por VIa aerea'A a

PANDEMONIO I até 45 anos de idade estão sen-' C Ilolombo :\Ioscou. O chefe do governo
:3@ R�bert Paige, Evelyn Keyes e do mobilizados, co�o também

• U
_ . . r�lsso viajou num aVIa0 espe·

Eúward Everet. Horton em: I Ih 'do f I Huelva 4 (SFI) - Serao m1- elal sendo sua viagem manti-
° VARAo PRIMITIVO as mu eres me ICOS en er- .

1 'f t d
. ,.- ' '

Ch
. me iras e dentistas até' 40 anos

ClaC as a3 es as o amversano da em completo sigilo. Salien- ,egou ôntem a Vars6via o em-

Livre de cen.ura· da part'da de C·'nt'
-

C t '. -, .' .
. balxador dos E.tadoli Unidos na

Preço .- Cr$ 2,00 I de idade. As estradas de ferro
. ,1 11,:, ovao .0- a-se que ate agora nao fOI dl- Pol&nia.

-- foram militarizadas. Os mobi-
lombo do P�l�to de Palas afIm vulgada. nenhuma notícia. sô- *

Amanhã, no Ritz e Roxy - Alan lizados devem prestar o iura- I de desco�lll o Novo Mundo. bre Stallll, desde que termlllOU Doolittle declarou
Marshal, Laraine Day e Manha menta de serem fiéis ao

J

Sr. ,um� e�tatua d� .seu compa- a cOlnferência de Potsdam. paI arma japonesa
Hunt em: E O AMOR NASCEU.

B' t " h f d N
- nhelro Plzzon sera maugurada ... -- _u u - - - -- - - - - - - vável invalilão aliada

O Fogo SI·m�óll·CO I· E�f��a"� ;�ne�al�s�imoa St�fi� I

N "d' Saoh:VáHdái·n--- «suicidas».
*

« U» Essas notícias provocaram cer-i OVO parti o Oficiais norte-americanos entre-
Maceió, 3 (A. N.) - Ao som

I
tos comentários em Londres, I' .

.
..

Rio, 4 (A. N.) - O Tribunal goram ôntem ao imperador Hailé-
da Canção do Expedicionário: onde muitos jornalistas per-I H.lO" 4)A. N.) � �O,I ,�eferI- Superio� �leitoral res_olveu que Selassié valiosa prataria e outras

e sob calorosa salva de palmas gl,lntaram: "Contra quem essa
do ,o. 1 eblstro

.

PI OVISOIlO �o a.s cer�I�oes f_ornecldas para preciosidades encontrada� por êlegs

da multidão que se comprimia Ii mobilização?" \,�altldo Republlcano Democra-,Ifl.,ns nnl.ltare.s sao validas para
na Itália, em poder de dignitário, 'í

t f 1 I fasc.istall e militares italianos que
em frente à catedral partiu ._-_._. ----- ICO. Ins e eItoraIS. havlOm estado na Abissínia.

�r�i�i O Fogo Simbóli�o da Pá- Partido Comunista
do Brasil CONTRA caSPA,

QUEDA DOS CA-

HORA

Informa-se que os danos causa

dali pelos olemães na França se

elevam à vertiginosa soma de 24
bilhões de libras

•

Estão sendo carregados naviGs
velhos com imen.all quantidades de
bombas, minas, explosiv08 e gas,,"s
venenosos alemães. Esses navios,
conduzidos a determinados pontos
do Mar do Norte, serão postos a

pique.
•

A I' de setembro será publicada
o lista dos criminosos de guerra
alemãeli.

*

Nali sete meees dêste ano, foram
afundadas ou avariadas 2.750,000
toneladas de navegação japone.a;
e 1.300 aviões japoneses foram pos
tos fora de ação.

*

que fi princi
contra a pro
são cs aviões

Dissídio col�tivo Rio, 3 (A. N.) - Foi lanca
do no Rio Grande do Sul o Par
tido Comunista Brasileiro. A
cerimônia realizou-se no Cine
ma Imperial, comparecendo à
mesma considerável massa po
pular. O cinema foi decorado I
especialmente para isso, tendo'
falado vários oradores. j

PETIILIIR
1�III[aIR

Rio, 3 (A. N.) - O conselho

Regional do Trabalho aprecia
rá na próxima semana, o dis
sídio coleti'vo dos comerciários
envolvendo os interêsses de
cerca de 150 mil pessoas, es

tando o caso interessando viva
mente a população carioca.

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


