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GUAM, 6 (U. P.) --- FOI 'ANUNCIADO NO Q. G. DAS SUPER.FORTALEZAS VOADORAS QUE AS ÁREAS EDIFI�OA� DAS
MAIORES CIDADES DO JAPÃO ACHAM-SE AGORA INTEIRAMENTE DESTROÇADAS EM RESULTADO DOS ATAQUES AÉ
REOS ALIADOS NUM TOTAL SUPERIOR A 150 MILHAS QUADRADAS. DAS 46 CIDADES ATACADAS MAIS RECENTEMEN.
TE, E CONTENDO CERCA DE UM QUARTO DA POPULAÇÃO DE TODO O TERRITóRIO METROPOLITANO JAPONÊS, NÃO

MENOS DE 41 POR CENTO FORAM INC ENDIADAS.

PARÍS, 5 (SFI) - F'lorrmond Bonet, comentando o pro
cesso Pétain, escreve na "Humanit": "O povo francês quer ai
pena de morte para o traidor e os que testemunharam. a polí
tica de traição de Pétain e do seus abomináveis cumplices que
precipitaram no abismo da morte dezenas de milhares de seres

humanos, homens, mulheres e crianças, não sentem agora re

pugnanca alguma ao ver esse sinistro ancião guilhotinado,
enforcado ou fuzilado. Pétain foi cumplice do mais ignovel1
dos criminosos de guerra e um dos 111.aiores responsáveis pela:
desgraça de sua patria e do seu povo. Pétain traiu. Ele merece
ódio tenaz e feroz de todo nosso povo. Desejamos a pena de
morte para Bazine Pétain. A justiça o exige, a moral o exige e
a pátria o exige" .

o
o julgamento de'Pétain

PARÍS, 5 (U. P.) -- LavaI, no tribunal que julga Pétaín,
afirmou hoje que a França não estava em condições de resis
tir .?s extorsões nazistas, ao afirmar que êste país estaria ab

I
solutamente impossibilitado de viver se o govêrno não entras
se em megocíaçôes com os alemães.
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Os russos estão satisfeitos �:I:ó�I��ti:a PA���I.
MOSCOU, 5 (U. P.) - Tôda a população da União Sovié- No dia 27 de julho, teve lu-

Oca recebeu com satisfação e apoiou as dec�sões do "grande gar, às 15 horas, no andar de
trto "

em Potsdarn. De todas as partes do pais chegaram tele- estar da sede da Associacão
rramas endereçados ao govêrno rUSS9, congratulando-se com Brasileira de Imprensa, no Rio,
os resultados da reunião de Stalin, T'ruman e Atlee. O "Isves- a inauguracão de um perma
í

ia", em manchete que publicou, afirmou o seguinte: "Os po- nente serviço de café que será
\'0.8 sovíétícos saúdam calorosamerute as decisões dos "três oferecido, diária e gratuita-
grandes" na conferência de Berlim.. mente, a' todos os associados

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

que estiverem na sede às 14 e

OfiCialização da Um com.andante ��à;i:!����' ��er�er;��.bé�
«semana lngles8» «falangista» "l,u�ch" �e �c?rdo com o car-

Baía (P. C.) _ A imprensa �aplO:. ?Ol�cldmdo a da�a da

Porto Alegre, 6 (E.) - O co- local noticia a chegada a êste I mauguraçao .dos ;n�lhoram,e1!-
mércío de Porto Alegre vem de- porto do navio espanhol "San-I tos c?m o an�versano natalício
.senvolvendo intensa campanha ti", que deverá carregar 200 I

do .s�. Herber t. Mo�es, os seus

cujo _objetivo � tornar oficiar-a toneladas de fumo para a Es- ��rllgos e admIradores. �resta-
adoção da Semana Ingle- 1 Procurado pelos jorna-.

rao homenagem ao presidente
t it I.' E

. pan la. 'da A B Isa" nes a capi a . ss�.movi- listas, o comandante do referi-I
..

:___ .

r���l��a�e�t�o c�:s� ����rSo�I��g��l�������te���u�i�����=IFoi denegado o Os companbel·rg··s d·e Lavaitanto entre a classe dos em- tando-os. Fala-se, por outro la- bb'
'

pregados como a dos empre- i do que foi realizada grande « a eas corpus»
gadores. Na última._semana, fe;ta a bordo do mencionado Belem (P. C.) _ O Tribu- BARCELO�A, 5 (U. P.) - Os �x-compa�heiros �e L�val,
houve diversas reumoes nas; b rco comemorando uma da- 1 dAI

-

.' .' ) que chegaram a Espanha com o antigo premier frances, ainda
sedes dos sindicatos da classe, I

t
a

f
'

.

t. 'dna � pedaçao, por ,,�a�.anal foe encontram presos na fortaleza de Montjuich. Elntl'e os deti-
tendo sido examinada demora-

a
__�SCI�a.

I'
e vo ?,s'. en�go: o af eas� CIos figuram Abel Bonnard, Maurice LaboM e Uge Bonnard,

damente a questão tendo fi- No bar e no lar dcorpus S�mf'pe rEa � lhen:d aB�or I além de Paul Nery, secretário de LavaI. Não se cogitou ainda
.

"

O r
a sra. 1 la nge ar le-., b it

-

d - -

cado deliberado que sera apre- K N .

d . tá d d
ao re a SI uaçao esses presos que, segundo parece, nao serao

sentado um memorial ao pre- i não deve faltar f
er, quet es a con eY).at a por entregues ao govêrno trameês.

. .
. 11

. enmen os graves con ra seu ----------
_feito desta capl�al, memona, F b

. marido. A acusada queria de- B· d trt I . Q Iesse em qute �erao d apresent�- a rlcou gases '.
fender-se solta. A sra. Sofia é

I
alxa e I U OS I uautos po onesesdas as v�n agen� a execuçao. .

I irmã do sr. Alberto Engelhard, Londres, 5 (U. P.) - Os tí- b
r

Fda refenda medIda. B�rlllll, 5 (U. P.) -

�Iltlerl' prefeito de Belém e prima do tulos do govêrno brasileiro ex-I a na rança
Esta-o receIO0808

f'abricou enOrl:les quantidades interventor Magalhães Barata. perimentaram uma semana

d� gases letais que, contudo, - .- --- - apática na bolsa daqui, o:nde Londres, 6 (SIP) - A imí-

In�o chegou a lançar contra os Teatro inãlês foram registadas baixas. Não gração polonesa na França
N?va Iorque, 5_ (U. P.). -I aliados, posslv,el.mente com 6 obstante houve títulos que fo-! consta principalmente de ele-

Os Japoneses est,ao. receiosos n:edo �e. r.ep:es�llas. Informa- París, 6 (S. F. L) - A tem- ram objeto de grande ativida-I mentos operários. O número
de que na confere.ncla de Pots-I çoes OflCI�IS indicam que e�ses porada . do teatro inglês teve de. Os títulos da São Paulo dos poloneses que se acham na
dam foram debatídos assuntos gases estao sendo destruidos grande sucesso com a interpre- Railway por seu turno tz,m-! França está calculado em 500
relaciona�os a guerr� ln? Ex- no mar do �o�te. Os !rabalha- tação da tragédia "Richard bém sofreram baixa. a 600 mil pessoas. Este núme-
tremo Onente. A agencia Do- dores germamcos estao agora III", de Shakespeare, na Co- 1'0 aumenta constantemente
mei, ao fazer essa suposiçao, ocupados, sob o contrôle alia- médie Francaíse. Laurence Oli- Já teve mUI-tos pelos refugiados que estão che-
destaca, não obstante, que os do, a carregar, com êsses gases vier, o famoso intérprete do gando a cada momento dos
nipônicos não devem tirar e outras espécies de petrechos filme "O Morro dos Ventos atilques cardíacos campos de concentração da
conclusões apressadas quan- de guerra, diversos navios ava- Uivantes", principal atol' da Alemanha. Junto com os ... _

to a êsse fato. Assinala ain- riados, os quais são conduzidos ,companhia, foi vivamente Q. G. das Fôrças Norte-ame- 300.000 soldados poloneses que
�la a mesma fonte que os

I
para alto mar e aí afundados. J aplaudido. ricanas na Europa - Her-

se �ch.am na Inglat�rra e na
d t s de tu mann Goeríng, antigo cornan- E' f êl�l��_o:�eC�e:daI:v:n�'ec��r:ção . d�11 En-ta-o que· grl·pe e' essa"

dante chefe da Luftwaffe, so- c�:;��ta �1�S�mde e4e�il���
Gra-Bretanha, Estados Unidos ' freu ligeiro ataque cardíaco no de poloneses na Europa Oci-
e China, no sentido de que o ,.

.

• ••• local de sua detenção, em Man- dental.
Japão se rendesse. RIO, 6 (A. N.) _ Apesar de seu caráter benigno, está dorf, no Luxemburgo. Esse fa- .-----------

to não evitará que Herrnann Comprar na f'!ASA MI'SCEgrassando cada vez mais, a gripe nesta Capital. Diversas me-
-

•

Goering seja julgado como cri- LANEA é saber economizar ..elidas estão sendo tomadas, falando-se até na vacinação de toda
minoso de guerra. A comuni-

a população carioca do litoral. As autoridades declararam que N d tcação a respeito diz que o ata- a a cons aSão Francisco, 5 (U. P.) - não se cogita do fechamento das escolas. Revelam também que
que cardíaco que acometeu o' •••

A emissora de Tóquio desmen- até agora não houve nenhum caso fatal. O subúrbio mais atin-
antigo comandante chefe da Rio, 6 (A. N.) - A imprensa

tiu hoje as informações dívul- gido pela gripe é o de Madureira, onde as fannacias aumenta-
Luítwaffe, não é mais grave divulga um despacho da Asso-

gadas oficialmente 11'OS Estados ram de 20 por cento o seu movimento. do que as anteriores, muito nu-
ciation Press, transmitindo as

Unidos, segundo as quais os

f d'
merosos". declaracões do nosso ernbaíxa-

japoneses tinham localizado QuaSl" morreu mesmo en orca o dor, em" Cuba, onde disse que
os acampamentos de prisionei- ,.

N
-

t b I d" não era impossível a ida de sol-
ros de guerra perto dos C'en- RIO (P. C.) - A Assistência socorreu Zozill1o Lauro do aZls a o ao es

I
dados brasileiros para o "front"

tros industriais, sugeitos a Amaral, de 30 anos, casado, morador na avenida Mem de Sá, Londres, 6 (S. H. r.) - In- do Pacífico. Inquerido a respei-,
bombardeios. Os japoneses cli- apartamento 6, o qual declarou o seguinte: No intuito de pre- formam de Haia que terá iní-I to, o Gal. José Agostinho Dan·
zem. que essa acusação é ultra- gar uma peça à sua espôsa, subira numa cadeira e improvisa- cio, em breve, no anfiteatro da I tos declarou que no Estado

jante. Dev,e-se destaear, contu- ra uma forca na bandeira da porta. A cadeira, entretanto, caíu, Academia daquela cidade, o Maior do Exército nada cons

do, que os nipônicos admitem de modo 'que êle ficou dependurado pela corda à, bamdeira da julgamento de Anton Mussert, ta a respeito do preparo de

que todo o território do Japão porta, por algmn tempo, até que foi socorrido por pessoas da ex-chefe do partido nazista ho- uma expedição militar desti
é pel"igoso, pois ·e�tá sugeito a casa. Ao ser medicado já estava desfalecido, sendo, porém, landês, acusado de traição à nada a combater no Extreme

bombardeio. :=-alvo. j pátria. Oriente, contra os j�poneses.

- PRIMEIRO EM PRECISA0!
Comprovado oficialmente pelo Observatório

de Tf'ddington I

Serão humanos �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o .STaDo-Segunda.feira, 6 c:t. Agosto a. 1!:J4!»
___________.f?- ..

Sedas, Ccsemírcs e Lãs
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A' história da V-21
Basil Cordeio

I
casas de operários foram sim- panha terrível, os nazístas l

Londres -- (Exclusivo de Press plesmente arrasadas. Um ter- nunca souberam onde suas
Intormatíon Service, para es- ceiro bloco foi parcialmente bombas caíram. Nenhuma es
ta folha, por Basíl Cardew) I destruido. 134 homens foram tação de 'estrada de ferro prín
- Numa manhã de sábado de mortos e 45 feridos naquela cipal foi atingida, nenhum edí
novembro se registrou em New noite. Houve vítimas que fica- fício necessário ao esfôrço de
Cross um dos piores impactos ram enterradas vivas debaixo guerra, danificado. Não resta
de uma bomba V-2. Nesta ma- dos escombros durante muitas dúvida que os peritos britâní
nhã, 168 pessoas, entre ho- horas. Cães especialmente treí- cos não tinham arma eficiente
mens e mulheres, foram mor- nados ajudavam as turmas de contra aquele "Robot" que cor
tas. 108 feridos. Todos estavam socorro a desenterrá-las. Veiu tava os ares a 3 mil milhas ho
atarefados em fazer suas com- o terceiro acidente. Êste se re- rárias e que levava cinco mínu
pras de fim de semana. As gístrou no meio de uma fila. tos para fazer a trajetória da
mães levavam as crianças em Eram onze da manhã, um lin- sua base no sul da Holanda
sua companhia e o mercado ,do dia de março. Havia uma para o Sul da Inglaterra, al
estava especialmente animado longa fila deante de umas ban- cançando uma altura de ses
e cheio de gente. E dez minu- cas de peixe. O tráfego estava senta milhas dentro da estra
tos depois do meio-dia a bom- movimentado. De repente ou- tosfera. Quando as bases foram
ba explodiu, sem aviso, sem viu-se tremenda explosão e a cortadas pelas fôrças canaden
ruído. A fôrça da explosão íô- fila não existia mais, e na rua ses, os ingleses estavam em
ra tamanha, que todas as pes- jaziam mortos e feridos numa vias contra-medidas capazes
soas reunidas numa loja fo- promiscuidade terrível. Cento e de eliminar o perigo, e cujos
ram atiradas no sub-solo, e en- cinquenta pessoas cairam vítí- estudos e experiências tinham
terradas vivas debaixo de mon- mas, centenas, foram levadas levado meses do mais árduo'
tes de pedra, tijolo e .madeira- 8JOS hospitais, e 123 sofreram trabalho. Isto em sí não repre
menta. ferimentos dos mais graves. sentava grande confôrto para
Nunca os londrinos soube- Pessoas que presenciaram o os londrinos que tiveram de

ram quando e onde uma nova acidente contaram coisas fan- aguentar tudo, aguentar o peso
bomba ía rebentar. A popula- tásticas. total dos efeitos produzidos pe
ção começou a adaptar sua vi- Assim havia uma teste- la bomba mais terrível jamais
da ao novo perigo e cuidou munha que se lembrou de ter inventada pelo homem - e
tanto quanto possível man�er visto uma carroça de leite, com nunca pretenderam ter gosta
o rítmo normal da sua exis- cavalo e cocheiro, antes da ex- do; mas aguentaram!têncía. O primeiro conheci- plosão. Depois dela, a carroça Foi a última arma nazista,
mento que Londres travou com e o animal ainda estavam lá a arma com a qual contavam
a terrível arma secreta de Hí- - o cocheiro .sumíra por com- com a vitória. Hoje em dia os
tler foi através de duas explo- pleto. Os reporteres sabiam de terríveis estragos, as perdassões tremendas. Casas se des- histórias tão terríveis que os em vida e material sofridas pemantelavam de ambos os lados [ornaísse recusaram a publí- la Ingleterra podem ser revela
das ruas por cima das quais o cá-las. Uma das bombas atín- das _ porque constituem mais
foguete passava, e de repen�e giu a fábrica Packard que se uma prova da coragem e tena
uma cratera imensa de 15 pes . transformou num verdadeiro cidade de um povo heróico,
de profundidade.e 30 de larg�- campo de batalha. É ímpossí- que sofreu em silêncio e que
ra se abria no meio do solo. Nao vel registrar e contar as tragé- viveu dentro da sua capital,
se ouviu nenhum som antes da dias provocadas pelo bombar- muitos anos, como se estivesse
e�plosão ter feito estremecer e .deío impiedoso das terríveis na própria linha de frente.
sacudir a terra. Isto era de fato bombas V-2. Em dezembro de
o mais terrível, essa apríxíma- 1944 uma delas explodiu no V dção silenciosa da morte. Naque- meio da rua Mackenzie, ma- ea e-se,
la ocasião oito casas ficaram tando 68 pessoas e ferindo 99 uma maquina '(lê' escrever
completamente demolidas e filas de casas foram simples- <Royal>, tipo comercial, em
muitas outras gravemente da- mente arrazadas. perfeito estado de Iuncicnemen
nificadas. E a V-2 fez a prí- Mas durante toda essa cam- to. Informações nesta redação
meira vítima, uma senhora de
65 anos de idade. E durante

Isete meses essa ofensiva impie
dosa continuava. Às vezes ha
via centenas de bombas e ex

plodir numa só semana, às ve

zes não aparecia nenhuma no

decorrer de um dia inteiro.
Mas a vida normal da cidade
não se modificou, a não ser

que os teatros não contavam
mais com numerosa frequên
cia. Somente em Londres 35

hospitais foram atingidos pe
las pombas, e 46 igrejas e ca

pelas completamente demoli
das.
As maiores vítimas eram os'

bares e cafés, e de uma feita
sete soldados americanos fo
iram mortos' em consequência
da explosão de uma bomba.
Um taxi que passava naquela
ocasião voou pelos ares e nem

o "chauffeur" nem o passagei
ro foram jamais encontrados. O
segundo acidente de grandes
proporções se deu em Stepney.
Quando a bomba V-2 atingiu
o solo numa velocidade de mil �
milhas horárias, dois blocos de

Confeccionando o seu
terno· _ na

Alfaiataria Líder

'Seja o LlDER OA 'IMODA !

de

CLftUDIONOR . OUTRA
Rui!' Saldanha Marinho 2�A

FLORIA"ÓPQLlS

c

alegres nas horas
.

-

se mostram KolynoS,geral nao { em com
As crianças emdentes ... se não o aZdental completo,
de eSCovar OS

tagem desse creme
endem, desde a

Esta é uma van
a'> crianças apr

ão dos den.tes
ao seU sabor, 'todo de proteç timetrograças
ta idade. um

me
a VIda. Unl cen

póurarmaIS ten
, t'I para toda

te para aSS�"

lhes sera u I

a é o bastan
que

lOS na escova sec

de Kolyl
. higiene bucal. .

uma perfeda a antissé·espum
pois a sua

dos os recan·
tica a.tinge to

d dentes.tos OS
f' e KolynoS

'Ih pre er
Seu fI o sred«:do.sabor a"

por causa
s a isto,

s graça
vel ; ma,

a proteger
OS

aprendera 'id durantesau e

dentes e a

toda a vida.
_ que mais

_ 'em vao ..Nao e
. famllIas

e maIS
dentistas dam este

recomen
usam e

tIque c.2!!!!den a
dcteme porque�'to menos

filho� ENSINE flU Z. CREMt
li usar�ENTll(:
RNT/�

* Ouça, na Radio Nacional,
às 20s. feiras, às 21,35, o

"Radio Almanaque Kolynos".

Limpa mais ...... agrada mais ..• rende mais •.•

Crédito Mútuo Predial
,

-

Proprietários: =: J. Morei'ra & Cia.
,

.

.

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

PRÊMIO MA 10R CR s 6.250,00

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

...._--

\

ORLANDO' SOA RPELL]
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg_: «Sccrpellí» --- Florianópolis1
----------------------------------------------------------------------------------

�
.
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Vida Social santo
ANIVERSA.RI08

A distinta médica. sra. d ro .

,sefina Schweidson. atualmente
S. Paulo, foz anos hoje.

*

Decorre hoje o natCllício do me-

"Jlino Waldernar·Henrique. filhi
nho do ar.Waldemar Dia. e de sua

. eap.ôaa d Jupira Dia•.
•

.. ·� ..."'m aoop; hoje,
<srita. Jurací Vieira;
..... Albertino B. Machado. Gené
,aio Bento Duarte, Ten. Paulo Bar
])().sa e Mário A1tomiro Guimarãe••

•

Habllltaç6e8 Z

Erlão se habilitando para calar

·0 Ir' A Ivaro Hermelino Ribeiro e

.•rita. Alice Mar.iCl de Souaa.
'"

Homena4Bm
A Rádi" Suarujcí. reinicia.d.o

:hoje nu p�09'ré1mQ literário. Ci.. 21
)lOI'Q8, "reata.rÁ homenagem às

· ....it... Suely e Zenaide Cardoso,
.recentemeJlte fCllecida•.

•

Casamentos:
Na residenciCl do. pais da noi.

·va. no rua General Bittencourt. 81.
· efetuou-&e sábado, civil e religiosa·
lneRte, o enlace matrimonial dCl
gentil senhorinho BeRta F. Pires.
com o sr Carlos L Lautert. do
>oIto comércio madereiro. ServirClm
,de teetemunhCls pela noiva, o s�.

· Ant�nio Bernardino Pereira -e .e-

nhora. no civil e o sr. Eduardo
· Rosa .. senhorinha Alice Dibernar
·di, :no religioso; pelo noivo no. ci
vil, o ar. João Fraga e senhora e

.no religi080. o ar, Alcides Baatoa

..e Araujo e .enhora. O jovem par

>opó. aos atos seguiram viagem pa
ra Salto Grande, onde fixarão re·

oSidencia.
*

o do dia

3"�ST.OO Segunda,leira. 6 a. .gosto ... '945
----------------------------�---------------�----------�--------��--------------------------------------------------�

lP���DRESr�(�t�raA BB�d� ter I����!n�:1 EstabelecimeDt� E
Gráfico Brasil

-missão da rádio de Paris, segundo a qual, a comissão de assun-

N I C A N O R SOUZA·tos estrangeiros da. Assembléia Consultiva aprovou unânime- I
.

m'ent.e a resolução que solicita o rompimento de relações diPlO-1r Tr.halhos "merciais

I
Tés.a e Memorqiamáticas da França com o govêrno de Franco e o estaherleci-I Impre.s•• a c.irea J.)oublé. e mcrol'Jliaa

memto de contacto com a Grã-Bretanha, Rússia e Estados-Uni- I C.mpo.içãa àe livreI. e Re.is:as • A.ulso•• Caixa••
dos, afim-de serem adotadas medidas para apoiar o Govêrno

I
JorRais Edojo., etc.

ReI>ublica�Espanhol que está se�d���mado. ,II Aceita encomendas para o interior do Estado

�'� � tr"'o. Rua Tiradentes n°, 10 ••• Florianópolis .•• Santa Catarina

;;;;-.J tJ'� P •••• I T OI ,----

':!J � V-iffl
Produto científico para embelezof' os seios
Honno V1vOll Il.. I para oa ..ios pequenOll ou flacido.
Honno Vi,.oa n.· 2 para 011 1lI!JÍ08 groncl... volumoso•.
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança.
_. -.._- ri r.Is _. ,,_........�_ .

.....",... • ti. N - E_ Blumenau: "ar..'"
� • 00IiI0 - ... Itaiai: ,,_____ SaIOte
r.r...iltM.

A Transfiguração de Nosso

�.I Senhor
em! Muita. razõea levaram a Igreja

[ a consagrar um dia em rrrarrrorro
r

de um dos fatos mais extraordiná-

F h'
*

horít 01 I rira na vida de Jesús. Ele tinha
, qz. ano. oje a sen orl a. ga subido ao Monte Tabor em com-
Zatarlan. competente cabeleua do

I
h' d '

t I d'I
"Salão Brasil". pan la e seu� apos c: 08 pre 1 e-

• toa Pedro, J000 e Tiago. Tendo

. ,.
orado algum tempo, transfigurou-

Nesta data, ?corre o aniversario se .eu ospecto exterior. O rOI to
do sr. dr. AnlSlo Dutra.

I
brilhava como o sol e auas vestel

• flcaram brancas corno a neve mo-

A sra. Helena Bohn Remoa, co-I nHe.tando-ae dest'arte o Salvador
..memora hoje sua data aniversário. como o que. em realidade. era:

• Deus e homem. Aumentando a

Hoje decorre o natalício do sr. solenidade do momento, colocaram

.Artur Melo. antigo fiscal de el- le ao seu lado Moi.és e Elías. Os

tradas. relident. em S. José. Apóstolo. exta8iadoa com esta fe
licidade sobrenatural pediram a

.eu Msstre prolongalõse para lem

pre esta bemaventurança. Moa Je
aús explicou lhe. que tais momen

tos de felicidade celestial tinham
por fim de r- lhes uma idéia do
que eaperava 001 que creriam R'

Ele. que antes, porém. era nec•• -

sário lutar e aofrer muito Reata

terra. E ê.te ensinamento vale
tanto p<ua o próprio F'Ilho. do H.,
mem como para quanto. qui,e.em
participar de IiÚQ glória.

Bôdas de Prata:
Decorreu o sábado 25 aniveuarlO

de casamento do nosso elitirnado
e ilustre coestaduano e brilhante
colega de imprenso sr. Profenor
Alfredo Xavier Vieira e de sua

dignílisima espô.a d. Cidolina Me- ,;---.....-----------...:

,deiros Vieira. Educadores modela·
res dotados de um espírito pro'
fundamente cristao. êle!l grangea·
ram em bem pouco tempo a maia

· evidente reputação social.
Do consórcio há os seguintes fi·

lhos: Jasé, casado com a senhoTa
Gioconda Cordova e Acadêmico de
Direito; Maria de Lurdes. Esta-

- Hstica; Ondino, idem; Rita de
Cássio, professora; Maria das Dô
res, estudante; Maria da Graça,
Mcdi!ita; Joao Alfreao, farmacêu
tico li:::ancia:lo; Teresinha de Je
aús. estudante; Francisco Xavier,
acadêmico de comércio; Luiz Gon
:zaga e.tudante; Adelia idem; An·
t�nio. idem; Paulo, Maria Apare
dda. Tarciseo. Miriam do Espíri
to Santo e Emanuel Tadêu Ma·
deiroà Vieira. sendo que. êste uI ti
lUa, o décimo·setimo da numerosa

prole. conta apenas quatro me.es

de idade.
Ao digno e feliz casal, os nos·

SOl sincéros cumprimentos.

A

TOSSE�_:_-
�

�J"'"'"
É PERIGOSA E '..ql_--INCÔMODA! �\
p a r a broaquite, ��

.

tosse e coqueluche. '.
'

use o xarope balsâ- '/ .
t

mico que acalma e '��
-

\�facilita a expecto- fjI _. \
ração. �

PEITORAL DE===

ANACAHUITA-;
-,'-:lja� (pmP(Js"!i

\.�V\\\\S � V El

\. \ por petiscos
e' saudaveis /

• Sopas, pudins
e demais pratos
ficam saborosos e

nutritivos si prepa
rados com Maizena

Duryea - alimento
ideal para todas as

idades.

MMmlA DUJIlYEA
G-;;;;:;;�A��;;A--��---,
I Caixa Postal, 6-8 . São Paulo 107 I
I Peço envror-me, GRA TIS, o livro I
I "Receitas com Moizeno Duryea"

I NOME

I RUA _

��:_ :.:T�O :J

1.41
CONTA eORRENTE POPULAR

I
•..'.

Juros vt, a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

,

.

'I,Otl� �.-4' Banco do Distrito federal S. A .
CAPITAL: CR$ 60.600,000,00
�E.SERVAS: CR$ 10.000.000,00

Rua Trajano, 23 • florianópolis

�orberto Domingos I Socorro sueco às
PQrt�c�P�VaCl:. �!��O��ren_ crianças polonesas
te. e pe..oaa d. suea r.la.- Estocolmo, 4, julho, (SIP) --
çõ... Ilcleimenta de .eu O Comitê Suéco de Socorro às

filho crianças polonesas angariou,
DOMINGOS JOsÉ DA durante dois anos de suas ati-

I
SILVA NETO;

Tuba.rão, julho, 1945

I
vidades, 226.000 corôas se oito
toneladas de vestimentas para

-------------l-S-v-.. ,

as mesmas.

REUMATISMO? Tor

ceduras ? Nevral

gias ? Alivie élite

seu mal com

Pronto Alívio

Radway.

'. Pronto Alivio

RADWAY
LINIMENTO SEDATIVO

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

feda M. Orofino
Clrurgii - dentista

Diplomada pela Escola de

Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.
Consultas com hora mar

cada, no periodo das 14

às 18 horas.

Consultório e Residencia:

Rua Esteves Junior 129.
Telefone - 1218.

I
'::::::::::::::::::::�:3::3:ff:::':<::,:,::m"':::'li�

)
�r

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amortização de Julho

No sorteío rpalizarlo em 31 de
Julho de 1945 loram Mortes
das 'UI segulntes combínaeõee

'
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Senhores comerciantes. façam de suas má
quinas de café, uma fonte de lucros certos.
Instalem, em seus estabelecimentos, as

famósas máquinas de café de côador

011 portadnres dé títuto» em

rígõr contemplados são een

vidados li receber o reemo

bõlso garantido, na sêde da

Companhia.
ou com 011 Agentes Ger�ti1:

Sociedade Comercial
LlVONIUS LTDA.

BLUMENAU
Nlo Interrompam o paga

mento regular das mensalida
des dos.ena tttnlos.

Em easo de Intel'.rupQlo, re
habilitem Imediatamente o�

&eus títulO". E' 8ufleiente pa
gar UMA MENSALIDADE para
revigorar o meRIDO e evitar 8.

perda do direito sôbre o flor·

�elo e la1v8r 8S sua8
economias.

6ral. Mascarenhas
Lima.,3 (D. P.) - o general

Mas.carenhas de Morais e Slla_.
comitiva embarcaram húje, �
regresso ao Rio de Janeiro. Ó
comandante da Fôrça Expedi
cionária Brasileira viaja'l'á por
via aérea., via La. Paz.

. f

Virilidade!
forca!
Vigar!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - A base de Hormônios
(extratos gland�l"res) e Vitaminas sel_e
cionadas, OKASA é uma med,ca�ao
racional e de alta eficacia terapeutlCa.
em todos os c!/i;os -ligadOS direlamente
a pel·turbações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigoros�mente: fra

queza sexual em todas as Idades. sob a
fôrma de in"uriciência glandular ou vita

minai. senilidade precoce. fadiga e perda
de memol'ia no homem: frigidez e todaa
8.8 perturbações de origem ovariana.
idnde critica, obeSidade e magrez�, fla
cidez da pele e rugosldarle da culle, na
mulhel·. OKASA (importado rlil·etamente
de Loudl'es) proporciona Juventude,
Saude, Força e Vlgôr. Peça I?tmul!l:
"prata" para homens e formula ouro

para mulheres, em todas as boas DI'oga
rias e Farmacias. lnformaçõeH e pedidos
ao Distr. Produtos ARNA. - Av. Rio
Branco. 109 - .Rio.

,.1
:::�
.;.,

Consultem os fabricantes 1:11d em seu, novo endereço: ,.,
» �

i:r RUA BRIGADEIRO GalVÃO, 109 . m. 5-5951 . S. PAULO mi
!wE.BA(CElU&CIA.lTOA;li

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD

UBLlTEC

"bá"ara Vende-se uma com

\J U 50.000 rnts2, ten-

do casa de morada e engenho.
sit!'l em ItClguas�ú. "'rat�H com

IA. L. A.v,;;;, a rlla. Deudoro. 35

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Sufocacão da Asma,
Bronq·uite e Tosse Alivia
da em Poucos Minutos
Solre V. de ataques de asma ou de mo. preparando- o para resistir a qUIlI·

bronquite tão violentos que o sufocam, quer futuro ataque. MUitas pessôas que
fazem-no perder a respiração e o im- havian, perdido pêso, que passaram as

pedem de dormir? Tosse com tanta noites sem dormir e que se sentiam
fôrça que se sente débil, incapaz de sufocadas com 08 sucessivos ataques
trabalhar'! Tem que viver sob dieta e de asma ou bronquite. descobriram que
cuidar-se exageradamente? Menduco acabava com os acessos des-
Não importa por quanto tempo já de II prlrneira noite e muitos. jiL há anos,

tenha sofrido. deve sentir-se cheio de não voltaram mats a sofrer de asma,
novas esperanças com II receita médi- S· tAl" I d"t
ca chamada Mendato. Tudo o que tem I

ln a IVIO me Ia o

II fazer é tomar 2 pastilhas ás refeições, A primeira dose de Mendato come-

ti seus ataques desaparecerão como por ça li trabalhar no sangue e ajuda li

encanto. EIII poucos minutos M.ndato natureza a Iivrar-se dos efeitos da aS}NIl

começa a circular no sangue, ajudan- ou bronquite. Em mui pouco tempo faz
do a promover uma respiração Iácil e com que se smta. anos mais forte Oi!

livre, sono reparador e tranquilo. de mais Jovem. Adquira Mendato, hoje
modo que desde a primeira noite se mesmo, em sua farmácia; expsrlmen-
sentirá mais jovem e mais forte. te-o e veja como dormirá bem esta

A A d A
noite e como se sentirá melhor "ma-

nos sem taques e srna nhã. Nossa garantia é a sua maior pro
Mendato não 8Ó traz alivio imediato teção,

ae paciente e uma respiração mais fá- Menda"o Aacaab.a_c,a".mcil, mas também atua sobre o organís- "' ..

Agora tambem a Cr I '0,00

10.000 LIBRAS DE «DOI»
Washington, (S. I. H.) sido fornecidas a alguns paí-

Em um programa patrocina- ses latino-americanos, para o'

do pelo Instituto de Assuntos combate a epidemias, em pc
Inter-Americanos (uma agên- quena escala experimental. O
cia do Escritório de Assuntos Brasil inclue-se entre os países
Jnter-Amerícanos) , os Estados que receberão DDT no presen
Unidos resolveram enviar ... I te programa. Inseticida alta-
10.000 libras de DDT para 15: mente eficaz, o DDT presta-se
países latino.-americanos. on-I ao extermínio de mosquitos,
de se realizarão experiências! piolhos, percevejos, moscas,
que determil:em . � eficiência pulgas e outros insetos tanto Ido poderoso Insetícida em cam- em estado adulto como em de
parihas de frand'J erivergadu- s-envolvimento. Tôda a pro
ra contra in�et?s transmísso- dução de DDT está sendo prà
res de moléstias. Pequenas ticamente reservada para as

.quantidades de DDT já haviam torças armadas, que atribuem
ao seu emprêgo o espetacular
decréscimo na taxa de inci
dência de moléstias contagio
sas, tais como a malária e o

tifo. É a primeira vez que o

Instituto Inter-Americano ob
tém uma distribuição civil

apreciável de DDT, em cone

xão con1 o progran1a de saúde
e 'saneamento do hen1isfério,
que vem realizando, desde
1942, em cooperação com os

govêrnos de 18 repúblicas la
tino-americanas, Anuncia-s.e
que, em Breves, no vale do
Amazonas, será realizada ex

periên.cia com o fito de deter-

Iminar se a malária em uma

pequena cidade pode ser con

trolada unicamente com o em

prêgo de substâncias químicas.
�----------------------------------------------..........-

'AIJVOGr\DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

t». J. J. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRJO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

�difício Cruzeiro - Florianópolis. I........--....------------------..-----------------.......

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

CAS1\. DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob li direção clmtca do

DR. DJALMA llOELLHANN

Construção moderna e confortável, situada em apraztvel chãcara com

esplêndida vista para o mar.

Excelent,e local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAMENTO

MÉDICO. CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtaI
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para <MI exames de el'lcidaçáo de dtagnõsttcos,

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
Quart..Js com duas camas ...._. ......

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PÓDE TER MÉDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --o- Telefone: 1.153

s ..

dos nos Estados Unidos. As

sim, .rnaís de 50.000 novos

aparêlhos já estão sendo t!Í3-

t.ribuidos, tendo o Departa
manto da Guerra ericomenda
do 11)0.000. Planeja-se enviá
los na base de um aparêlho pa
ra cada 50 soldados, excetc

onde as unidades isoladas con

tarn menos de 50 homens, as

quais receberão os aparêlhos
da mesma forma. Nessa base,
calcula-se que, pelo menos, __

5.000.000 de soldados ianques
terão ent.retenimento e infor

mações por meio dos nOYO:l

rádios.

"Isto completa seu

d ' · .,.,
e casa proprla ...sonho

O arquiteto €o o �omem qlW
tudo prevê, d ..sde a orien

tação à distribu;ção racional
dos aposentos. Ajude-o nessa

tarefa; conte-lhe COIllO prt-tcn
de transformar em lar sua casa

própria. Hecornende-Ihe desde

já que projete uma instalação
adequada para os aparêlhos de
uso doméstico que dia a dia

proporcionam mais conlôrto,
higiene e economia. Colabore
com êle agora e terá tudo a

ganhar no futuro. dispondo da

e1rtricidade nos pontos {'IJI'I quo
mais S"l'\ ,ço lhe prestará: IIs.,im
e v it.ará novas despesas, o peri
go ,Ie curtos-cireuitos (' incên
dio». Para completa sal isfa�'ào
P garantia, insista lia utili/-u(,'ão
do material da melhor quali
dadc : fios e cabos, r-onduita,
suportes, pendentes. globos. to
madas, in terruptores, chaves e

o mais que for necl's�ário,
oh...ervando sempre as prescri
ções dos códigos L' rcgulumen
tos para instala .ão elétrica.

• Ouça "PESTIYA IS (;-E" (is !ias. feiras. na Ttôdio Nacional,
(Is :!2,05: ondas médias (,980 kcs.) e curtas (,10,86 melros},
Um programa musical com a/rações para iodos us qoslos.

No lar moderno: coníôrto ... satisfação ... segurança
Utilize., errr seu heJH�fieio,
os numerosos a pa r

ê l hos
domésticos e de iluminação
que poupam tempo e ener-

gia, a rnen i zarn a ví d a , }�r()

Jongam os {azer-cs, Procure

sempre a colahoração da
t;eneral Electric.

MATERIAL DE INSTALAÇÃO

GENERAL_ ELECTRIC
RIO DE JANEIRO. S. PAULO. RECIFE e 5ALVADOR • CURITIBA e P. ALECRE

8.1!I>ti1

NOVO HOTEL I
Aparelhos de rádio

para soldados
l Washington, rs, I. H.) -

I O Departan.ento da Guerra
anunciou que aos soldados

I norte-amer-icanos no além-

I mar serão fornecidos moder
nos aparêlhos de rádio. f'or
meio dos quais poderão captar
irradiações, em ondas médias
e curtas, em qualquer parte
do mundo onde estejam esta
cionados. Salientou o Depar-
tamento da Guerra que êsses
aparôlhos de rádio se desti
nam exchjsivamente aos 801-
iados dos exércitos norte-ame
ricanos que s-e encontram nas

zonas de ultramar. Não serão,
de maneira alguma, utiliza-

dede Miguel Rodrigues
Sousa

Angelina, Município
de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

contagiosas

I
Clínica Geral de Adulto. IDoença. da. criança.
Laborat.)rio de Análi.e.

Iclínica•.
Con.ult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Casa Po

rai.o], da. 1030 á. 12 • da.

I15 à. 18 h•.
R•• idência: ru.a Vi.c. de Ouro I

Preto, 64.

I. Fone: 769 [manuall
-----

Dr. Artur Pereira
e Oliveira NA-O É NOCIVO AOS

•

IATE: gelado
chã
chimarrão

Até CR$ 300,00
Precisa-se alugar uma casa, não

muito distante do Cclegio Goração
de Jesús. Pagam-se atéCR$ 300,00
mensais. adeantadamente. Dão-se

I referências. Informações nesta Re

dação.

Bebida saudável

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o PRAZER DE VIVER
-

E A DIGESTAO
A azia, dores, eructações e malestar, após as refeições,
indicam hiperacidez estomacal. Com a trequêneía desse
desconforto, criamos até uma prevenção ao natural

prazer da alimentação e é assolada nossa alegria e

vivacidade de espírito. Magnésia Bisurada - composição
alcalina de eficácia comprovada em todo mundo - neu-

.

traliza fácil e rapidamente 8. hiperacidez estomacal
e restabelece I.) bem-estar.

Magnésia
BISURADA
p6 E COMPRIMIDOS

\

falsificadorNazista de quadros,
Haia, (V. A.) -- A alegação

I
As nove telas mais tamosas

segundo a qual nove telas fa- são avaliadas em cêrca de
mOSQs. atrfbuidas aos célebres SO('.OOO esterlinos, s.endo que
mestres da pintura holandesa I durante a ocupação nazist.a fo-!
Vermeer e Piet.er de Hooch, ram ocultadas em adegas, em

não passam de imitações fei- Saint-Pieterburg, perto ele
tas por um pint.or acusado de Maast.richt.
pertencer ao ant.igo partido A suspeita em tôrno da legi-Inazista holandês, foi feita ho- timídade de tais obras de arte

je em despa-tho da Agência de .- adianta a a��€>llcia noticiosa
Notícias dos Países Baixos. holandesa -- surgiram, primeí-
De acôrdo com a versão ofi- rainente, quando, após a reti

cial publicada pelo Departa- rnrla rlcs alemães, foram tra
.mento de Educação, Arte e zidas de volta aos respectivos
Ciências desta capital, "estão museus e galerias de Rotter
sendo feitas ínve-tígações 01" dam..e Arnsterdam.
deuadas pelo Govêrno Holan- O «aso contínúa sendo ínves
.dês, sendo que, graças às mes- tiaado por peritos holandeses
mas, numerosos quadros que cujos nomes não podem ser di
se faziam passar como ele au- vulgados por ora, sendo que
toria de Vermeer, ao que se sete desses quadros falsifica
demonstrou, são obra do pin- dos são atribuídos a Vermecr e,
tor Hans van l\1eegeren, que dois outros a Pieter de HooclJ.
[oi preso, tendo feito uma con-

fissão em regra, na presença
de testen.unhas idôneas".
De conf'orrnidads com sua

confissão, dent.re as telas tal
sificadas se destaca a famosa
oura "Emmausganger " (A es

trada de Emmanus), que se

encon'tra no l\ÚISf'U Boyman,
de Rotterdam. Essa tela, qua n
do foi descoberta, em 1937,
Ca'l&0U admiração .em todos os

centros artísticos do mundo.
Prossegue a versão oficial,

"O falsificador dessas' obras
prrmas desde 1937 vem produ-
zmdo numerosas telas espú- DOENÇAS NERVOSASrias, que toram pintadas tão Com os progressos da medicina,maravilhosamente que os mais hoje, as .doenças nervosas, quando
autorizados conhecedores da tratadas em tempo, são males per

pi n tu r a jamais ·hesitaram feitamente remediáveis. O curandeí

quanto à sua leaitímâdade. Es- rismo, fruto da ignorância, só pode
� prejudicar os indivíduos afetados de

ses quadros falsificados se tais enfermidades. O Serviço Na
venderam a preços fabulosos cional de Doenças mentais dispõe
+antc ao Govêrno Holandês de um Ambulatório, que atende gra

quanto a colecionadores p
.. ti

tuitamente os doentes aervosos in-
ar --, digentes, na Rua Deodoro 22, das 9

culares
'

. às 11 horas. diàriamente.

Precisam se para todas as cidades do Estado, para
vender casimiras, brins. linhos e tecidos em geral direta
mente ao consumidor, pelo sistema de reembolso postal.
Cartas dando refer ências para UNIÃO TEXTIL DE RE-

EMBOLSO LTDA.
Caixa Postal, 5867 - São Paulo

Estado de São Paulo

Agentes para o Interior

I
________________________________1

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

1.'

Cereais elO grosso
Manteiga, qUeijos. xarque,

banha e salgados

MACI.EL, FONSECA & CIA.

Ihta Ltanllro Martins, n. 6
e.ase Esquina da R"a AEH

Ri., de Ja.neiro

Recebe lIIfl.O S à coneignaçãe : maateiga, queijos, salgades elll geral, ll'Iamcaa,
Slll.OS e tCld.,s os produtos de lavoura ligados ao ramo de cereais, Fecula,
caçãe, camarão. Contas fapidas, preços reais do mercado. FazemQs fiaaa-

eia.eoto até 80% sobre o ",alar da lIlercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

Comissões

I

I

Consignaeõ6s - Ctlnta Própria
Caiu Postal: 3794
lelef...e: 23-1598
Tel'e!falltiS: LEICAM

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

aproveitem a Oportunidade
Atenção! muita atenção!
Povo de Florianópolis!

.

A "CREDIARIA PARA TODOS" estabelecida á rua OFel!l)e Schmidt n. 38, esquina Jeronimo Coelho atendendo aos I MACHAD & ClA.
efeItos da crise ocasionada pela grande alta que Tem díarta- Agência. e Repr••entações em Geral

�ellte demai'cando em tecidos e roupas feitas em o'eral _:_ }IUI- Matriz: Florian6polis
... 0 AO CON'rRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia

Rua .João Pil'lto. �. 5

31 (}e 1111110 p 'fa . d b ·f·
- CaIxa Postal, ,,7

.' • 1. zer uma gran e onI lcacao em seus prepos F'l' 1, C ·'úafIm 1 1 f'· . . �.:.' 1 la. rase. ma
(e Iene Ielar ao dlshnto povo de Florianópolis. Rua Floriano Feixoto,' s/n (Edif.
A todos que interessar, freguezes ou não, queiram sem Pr6prio).-Telegramas: UPRIMUS·

(lompromisso fazer uma 'Visita á CREDIÁRIA PARA TODOS. Agente. nos principais municipio.
do E;;t'.ldo

o SEU (j)�GAN\SMO

o mELHOR DOS mELHORES

flí�.'JM" to· C:""'iO'l&ulccil5 DE(;U�II!II" D,,·\.\�OIlI'l,HH) "" 1'".

�. • •• ((0 IIl�lt I><JOtlUTO •• '''01,0 :!Cl··. "..

I Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos Slavam
�ua Joêio Pinto. 6

t;:.ixo Postol, 42

FlgriOl\ópo)i1l

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUlIQ)

DR. DJALMA.
MOELLMANN

rormado � Un1nor� ele o.nebn
Com pratica n«M' hoepltLa�

Clmlca m6d1ca em praJ. pecHaU'la, doe·
lU 40 lIUtema nerT� •.,...nro I'emi&
� 40 bomem _ da mulller

bIIUW. T'-Ieo: DR. P.&lJLO T.&V.&B_
CUno ele RadiolotrlA CIllIo1ca com o dr.

!llanoeJ 4. Abreu Cllmp&llU1o (Ao Pali'

Io�. Ilapecialfaôo em Hfelen. e "'44.

PGb11ca. pela UW't'enrtdadG 40 RIo da la.

11!l.irO.
- Ga�te d. Raio X - lIllectro

�10C'1'U!a eIJn1ca - K_tabol1l11D.O ba
ILI - 8tmGqem Duoc1ena1 - G«blnete
... fWIowap!a - LIlbont6r1o ele m.iCl'(»

,:opia • lUlIUIH cUnlca. - Rua l'eIn!.aI1do
"""btd... Fone 1.1•. - rJorl_ó'OOllio

Rua Deodoro, 33

F'lor ianôpolis

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

Lactifero. Tonico estimulante do leite. O beneficio que o

Lactifero tem prestado as sras. mães quer no periodo do I
aleitamento. quer no de gravidez é incalculavel. O Lacti· I
fero é um poderoso galactagogo e regenerador organico de Imaior êficacia até hoje conhecido. Em &sua Cf�rmL3cida ou

'.cem o depositaria Paulo Derenuasson la. t a.
.

Rua Major Eustaqllio, U/15. - Caixa Postal, 7�.

IUberaba - Estado de Minas Gerais.

I
I
I

Dr. H. 8. S. Mediaa 'Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

�,tSOllll� Laboratório CUnico
g �-'�. RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
� � � (em frente ao Tesouro do Estado

RnÁTOno PRTOtOGlCns Florianópolis

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi·
dez, Exame d'; escarro. Exame para verificação de
doenças da pele. boca e cabelos. Exame de fézes.

Exame de secreções,
Jlutovaccinas e transfusão de sangue,

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

I FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlMACIA

I•• c......eir. Mafra, 4 • 5 - fONE 1.14J
Eatrela. i......

LACTIFERO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ftL�!a��v��C��Ju��ãl·�a ��ru�Ç�!!!!I�-�!V���u!�J!�!�!! In·dl-"ador I,e'dl-"Oda Associação Acadêmica de pontãnea", em Lisboa, com o membros, sendo a declsao" "
Coimbra, recentemente destí- fim, de ressaltar o apóio públi- a p r O va d a por esmagadora _ .-_ _ _ -.- -.- _._ _ ..,.

tu ida pelo Ministro da Educa- co ao regime de Salazar, depois maioria de estudantes, Dessa
ção, narra em relatório a revol-' da vitória dos aliados na Eu- forma, os universitários de
ta dos alunos da Universidade rapa. Afirmou a Junta que não Coimbra nãose fizeram repre
de Coimbra, contra a subordí- poderia participar dessa de- sentar oficialmente nessa de- '_-I!lterno do II1oerYI9O d. GUn1ca .I4«Uca ao Proteuoc Ona.ldo OJ,J;n1ra, meà1co GIl

nação das instituições acadê- monstração "politica", em sua monstração apesar de se ofere- Departamento 1M BaCW.
,

b' t· Iítí d íd d t t' t it
llLdl'll�A ••1IWA - lIIlolNtlluo br�.... de aduJtoe e ar1aJo� UOJ'll8ULTOo&IO

nucas aos OI je IVOS po 1 ICOS o capaci a e represen a rva sem cerem passagens gra Ul as pa- • IUlllftlJa.NCIA: R•• Peüpe 8ctunldt ... 18 _ TeL IIU. UONHUL'l'AtI _ D.... ,.. tIL
Primeiro Ministro Salazar. Es- primeiro consultar aqueles que ra todos os que desejassem ir
se relatório impresso causou a tinha elegido. Conquanto o a Lisboa. Poucos dias depois, a

.

grande sensação. Adianta que Reitor da Universidade, Dr. Junta da Associação Acadêmí-
a Junta eleita em dezembro Maximino Correia, explicasse ca foi dissolvida e substituida J..

do ano passado foi deposta à Junta que "as conseqüências por membros designados pelo
porque se recusou a- cooperar de tal recusa seriam das mais prónrio Ministro da Educacão.

Oito milhões de
metros de tecidos

Quando o seu nariz estiver en
tupido, devido a um resfriado
da cabeça ou catarro use
Vick Va-tro-nol que lhe 'dará
ahvio imediato. Algumas gotas
em .cada n.a!ina, desentopem o

narrz, facilitam a respiração,
contraem as muco�as_incha- VICI( VA 'IRO MOLdas e acalmam a írrttação.

••

Haia,4 (S. H. I.) - Segundo
despacho de Helmond, a dele

gacia fiscal daquela cidade faz

investigações em tôrno da des
coberta de quase oito milhões
de metros de tecidos, em sua

maioria em vias de acabamen
to em uma conhecida tintura
ria de tecidos em Helmond. A
referida companhia omitiu a

declaração daquele estoque, ao

fornecer a lista de suas dispo
nibilidades, segundo regula
mento oficial. Assim que fo
rem terminadas as investiga
ções, os estoques ocultos deve
rão ser postos à disposição das
famílias necessitadas.SEGUROS DE:

seus
intestinos
reguladoS I'

.

o '

como um re 09' .

Use filara is�o
'ILULAS

R. t-J. BOSCO LTOA.
ITAJAi - $- CATARINA

COMJS3ÁRIOS DE AVARIAS
R"pre8entaçõe.

Consignações -- Conta Própria
Rua Pedro Ferreiro, 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Endereço Telegráfico

Transporte. Mornirnoói; FerrO
viários. Rodoviários, Aéreo.,
Cueco., Fôgo. Acidentes do'
Trabalho. Acidente. Pe..oai.,
R..pon.abilidade Civil e Vida.

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

«BOS�O)

A Penicilina nas
doenças mentais

Londres, 4 (B. N. S.) - Os
médicos do hospital de doen
ças mentais de Rubery Hill,
em Bírmíngham, curaram um
grande número de perturba
ções mentais por meio da uti
lização da penicilina, informa
o "Daily Mail". Êste fato foi re
velado pelo dr. T. C. Graves,
superintendente do menciona
do hospital. A penícílína, no

caso, é administrada sob a for
ma de injeções intra-muscula
res, depois de realizar-se a lim

peza de todos os possíveis fócos
ou causas de septicemia, tais
como raizes de dentes infeccio
nados. Num grupo de sete pa
cientes tratados no hospital de
que se trata, cinco obtiveram
cura. Um dos casos consistiu
em uma mulher atacada de in

fecção puerperal que lhe afeta
ra o cérebro. Neste último ca

so, o tratamento pela penicili
na resultou num êxito imedia
to. Julga o referido \ cientista
que tôdas as desordens men

tais são causadas por germes,
o que assegurará o emprêgo

Ibem sucedido da penicilina.

40s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado, 317 - 2° andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en

velope selado para ares·

posta.

Procura-se uma casa

de comér'cio para ins

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

êste jornal.

Prefira ama partfo de se.
bôeo em "Sel08 Pró Dúente
Pobre do Hospital 4e Cal"ida.
de". e estará eontrlbnlndo para
qne êle tome mais um pouco
de leltet tenha melhores medl-'
eamentos, mais confôrto a(J

leito de sofrimento, etc. etc ••.
(CampaJaa de Hama.ld.d.

do Do.»1taI cte -Carld.ade).
'

" FABRIUil DE HJJfEIS BRASIL
agora melhor

-

aparelbada para servir

aos seus inúmeros clientes, apresenta,
em suas lojas, novos modelos para 1945.

Despacltamos e engradamos gratuita
mente para o' interior. Peçam catáloge.

APENAS Cr$ 3,00
. I CASA MISCELANEA distri-

�om e�s.a ínfima quantia. � océ buidcra dos Rádios R, C. A.
esta auxilIando o seu

pro:umo'l"
.

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor, Valvulas e DISCOS.
1105 Indie:entes de FlorianólIolis_ Rua Conselheiro Mafra, 9
-----------------------------'-.�-------------------------

1t(')NiltJiilfia,*w� �
Para uso fixo ou em embarcações, D. 1,5 a 32 1 1

1 e 4 cilindros
H. P., com econômico funcionamento e tõdas as 4 temp,os

caracteristicas técnicas dos motores de classe. Ro- Simplicidade
e Eficiência!lamentos Timkem no eixo de mdnivelds.

Em S, Paulo:

A. PAklS & elA.

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diplomado pelA Facu.klaIM Nac. d• .IleQ1cJna da Un!yen1C1ade do BrutI)

DR. ARMANDO V!URIO DE ASSIS
Seryiço. ele Clíaica latantil da ÁlI8istênci. Municipal e U.,..Ua{

de Caridade

(}oNSU1_�H'!J��u���AM�t���!!��oE8.A!lr�12�.•_ t....
C.,n.ulta8 das 2 à. 6 hora.

RESIDENCIA; Rua Marechal Guilherme, 5. Foue 7�

DR. BIASE FARACO
Idédtoo - chefe do 8erY1ço de 8UllIe do C$J,tro de Satl,IM

DOENÇAS DA PELE - St}iLIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
Uf.BtiS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETU

CSNSULTAS: das li às 6 h. - R. Felipe Sehmídt, 4ft
RE$.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Glittica Blédi-co-cirúl'gicR de Olhos - Ouvidos. NlIJI"iz - Garganta.
ir ma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
G TóRIO - Felipe Sehmidt, 8. Das 14 ia 18 heras.

O1.A - Conselheiro Mafra, 77.
TElEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
.

fBIMAMA (HAMONTAl\- Santa Catarina

Dr. Polydoro's S_ Thiago
Clínica lfé{Uca em Geral

Doenças elo eeração, pulmões, fígado, estômago, intest�IIlO6,
rins e demais órgãos internos, de adultos e críaneas

CCNSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
CeNSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RES}'f)ENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 76'

DR. SETTE GUSMÃO
ClII1!ho'2 .és SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E UO

Ilf)SP!TAL "NERI!U RAMoS".
Cij,po de �I)Jç,esm,lIl!Ito no Hospltal São Luiz Gonaaga, de São Paulo - EI-e_
rtii'lo do FRIm'l1to "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médlco Interno '"

Sana;,(óMo de Sahtos, em Campos do Jordão,
CIdNltJA GaltA.I, - DI,I\GNóSTlCo. PRECOCIi1 kl TR1\T.'\UJ<lN1'O aSPIi1CIALl,ZADO

.

DAli! D().NCAR DO APJlReL.HO RWlSPffiATÓRJo..
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

JONSULTAS: IIlàl)ta,m1!M�. das 3 àIr 6 horas. OONSULTÓRlO: Rua Vitor Id&lrel_. 111.
a.BS!'D.N'CIA: Rua Esteves J'Ointoc. 135 - '}'I)I. 742.

MADEIRADR.
M�dico es,ecialisbl em DOENÇAS DOS OLHOS

Gv.No .. Auer-felooilmellto • Loo.. Prlt1€11 no RIo de San....
Oil.t1LT�. � r.ta .áaIlA, ........._..... 1(),3&õ..12 h., e tarde,ezcaptoa_
......_ ... 14 á,ll 16 iMlr.. - OO••lfLTb.IO: I'" PI...... ,t......... -

__: 1."1 � ............ : II..�.. CiMI ...

DR. ARAUJO
......,_u, d. Prof. sa.ê08, do Ri.. de J......

Jl:,SP'RCIALISTA
.....9Il. e Of)f!fI'a�l!I,.8 tI.t.HúS. OUVii>06. NARIZ e GARGANTA

ElIruI",. _fliel'M. àoa GlJl!!LA DE L(.):BO. do LA:9l0 LEJ>o:RINO UébM> e céu

da lKIêa tel1did<>tr de nâ8Oellçe.)
1liIMagi)�. ...ail�; l)rQncó� }>8r� rewada de eorpes eetraJ1JlOll.

t'JeNllllRl'PAS: du UI à8 iS • cio 15 H ... - "01'..

Rua Munes Machado n. 20 - Fone 1441

. DR. A SANTAELLA
(BiplQma.do pela Faculdade Nacional de Medici�a da,

O'niversiEiade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

serieérma, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex medico assistell-
te ao sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA --- DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Ne to

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 l:_lor�s �
Residência: Rua Alvaro de Carvalho na 18 - FlorIanopollS.

MONIZd'AvUa DR. ANTONIO

DE ARAGÃO

Dr. Newton
Opera.çõe. -- Via. Urinaria. -- Doen
ça. do. intestino•• réto e anue

-- Hemorroida.. Tratamento da
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meireles. 28.

Atende diariamente o. 11.30 h•. a,

à tard,e, da. 16 hs. em diante
R..id, Vidal Ram08, 68.

F..ll. 1067

� .e 0r;0pe4l... t.'I1'a1_ fi�
to SorIllL Partoe • ._..... -�

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diei·
t1SmeIlt. du 11 .. 17 hor'u. B.JCall)aN.
1.�... 1l1Tnj'I'"6;"'" ".�. em ..... ..-

tt.l.;tr_-_,_r...._""'..- ... " -..
.. - _ .. "" ,_ .... -

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

ESCRITóRIO JURÍDICO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADV()GADO
Rua Frei Rog-ério. 54 - Fonl" 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico:
-

"Elibranco," - Lájes - Sta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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=QUALIDADE

ROUPAS

SAPATOS

MALHARIAS

Rra Pade Wi]ué! nio, 23 -- Flcrianópolis
••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••0••••••••••

Os ingleses retiram-se dos Açores
Londres (B. N. S.) - "As casse essa atitude quando o

fôrças britânicas já estão sen-] equilíbrio das fôrças adversá
do retiradas dos Acôres. Esse! rias estivesse perdendo favo

arquipélago, de grande impor-I
ràvelmente aos aliados. Quan

tância estratégica, foi ocupado do os japoneses ocuparam Ti
em 1943, com a aprovação do mor - prossegue o "Daily Te

govêrno Português, e sua uti-llegraPh" - os japoneses che

lização como base operacional garam à conclusão de que uma

aliada incontestàvelmente re-
I vitória dos militaristas de Tó

presentou fator de grande im-I quio significaria, forçosamen
portância na derrota dos sub- te, a perda. irremediável da-
marinas alemães no Atlântico. quio significaria, forçosamen
Segundo opina o órgão conser- sem as promessas feitas em

vador "Daily Telegraph", a sentido contrário. Quando as

neutralidade que Portugal fôrças britânicas ocuparam os

manteve na guerra foi antes Acôres os japoneses mostra
mantida por conveniência que

I
ram-se absolutamente confian

por intenção. A Grã-Bretanha tes de que seria escrupulosa
-,- acrescenta aquele jornal - mente cumprida a promessa
jamais duvidou da lealdade de de que essas fôrças seriam re

Portugal, seu mais antigo alia- tiradas. uma 'vez, terminadas

do, de acôrdo com os termos as hostilidades. Essa retirada,
de vários tratados, o mais an- agora em execução, concorre

tigo dos quais data de 1373. rá para revigorar a antiga
Foi julgado mais conveniente, aliança entre Portuaal e a Grã

contudo, que Portugal se man- Bretanha, igualmente benéfi
teve neutro e somente modifi- ca a ambas as partes.

UM MODELO PARA

CADA NECESSIDADE - TÉCNICA.
I'ERFEIÇÃO DE lINHAS- EFICiÊNCIA

As balancas que trazem a garantia
na próprio marca, tradicão do porque

industrial brasileiro,

I- utros "t..mados produtos COSMOPOLITA:

APARELHOS SANITÁRIO, EM FERRO'ESMALTADO !

FOGÕES _ AQUECEDORES - VÁLVULAS I>;UTO
MAJICAS PARA VESCARGA - METAIS PARA AGUA.

. Representantes nesta Capital:
STODIECK & CI . LTDA.·- PR. 15 DE NOV.. 1 - 5.°

havia
atacar

treinadosAté caes

matar
para

.

cnancas
•

e
PRAGA - Segundo uma declaração assinada pelo Sr. Otto

Chagroba, professor secundário checo, e pelo Sr, Jean Pospí
síl, cirurgião veterinário, dos 4.600 judeus de Salomica, leva
dos para o campo de morte nazista, situado em Bírkenau, p81'
to de Oswieczim, na Polônia, apenas 200 foram admitidos no

campo, tendo sido os demais 111JOl'tOS por meio de gás, ímed-a
tamente após sua chegada. Ao redor de todo o campo, nas e,.,

tradas e 1110S fossos. jaziam corpos de pessoas que ali marre
ra.m. Diàriamente eram mortos 25 ou 30 dos prisioneiros.
Guardas "S S." femininos haviam treinado os cães a ataca
Tem crianças entre os prisioneiros.

....................................----.......�
I

Córte de ccsem íro com 2,80 por 1.50 de largura
em padronagem própria para o inverno.

Temos qualquer tipo de casemira por preços sem

concorrência,

o REI DOS AVIAMENTOS
Filial: Avenida Rangel Pestana 211ft, S. Paulo.

Enviamos amostras pelo correio e a mercadoria
pelo reembôlso postal.

NA cabine de um clipper, no vagão
dormitório ou no beliche de um transa

tlântico. há sempre lugar para o novo

e aperfeiçoado aparelho Gillette Tech.

Nunca o esqueça. Complete com êle o

equipamento de petrechos necessários à
sua higiene pessoal. Assim, terá sempre
ao seu alcance, longe do lar, o privi
légio de barbear-se sem se expor ao

-rísco de infecções. Lembre-se: onde

quer que o senhor esteja, sempre encon

trará as insuperáveis lâminas Gillette

Azul, legítimas, para confôrto e prote
ção do seu rosto. São duráveis, absolu
tamente assépticas e de uso universal.

!ARBEUNO
SUGERE:

.. �

GARANTIA POSITiVA: Compre um peco+e
de dez lâminas e use duas. Se nõo ficar SQ

'is�eitD, devolva a�, oito: e será reem bolsado .

.Gillette
C�ixa Poetei 1797 - Rio de Janeiro

G-150
-- �._- -.-

-
. ,

IMóveis I

Comprar, vender ou afugar
,6 na

I A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero "e.ta . capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

- EspIO, ro oaz 1 Estamos salvos! E se uôc é mir-cqen-,
estou vendo naquela praia algumas ceqvencs •..

- Eu não disse? E são do outro mundo, meu caro I
Que bela idéia tivemos, trazendo nosso GilJette I

lnter-Amenc ane

OR$ 98,00

J
I
i
I

,.

GRIPE O TOSSE O BRONOUíTE
..------------------------------------------------------

PetrÓleo americano para a Argentina
WASHINGTON, 4 (U. P.) - O secretário do Interior, Sr.

Ickes, declarou aos jornalistas que o govêrno dos Estados Uni
dos sugeriu um "sistema econômico para justificar os embar
ques de petróleo para a Argentina". Ao empregar a denomina
ção "estabilizador econômico", o Sr. Ickes referiu-se, provàvel
mente, ao diretor da Mobilização de Guerra, segundo explicou
c porta-voz do Departamento do Interior. Segundo altos fun
cionários norte-americanos, o acôrdo com a Argentina com

preende 500 mil toneladas de oleo combustível.

.. � ---- ..

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

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

1 Sinistros pagos nos últimos 10 anos 98.687,816,30
Responsabilidades « 76.736.401 306,20

! D,. Parnphilo d,?����o'�;d" de Carvalho, D,. Francisco
�

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo �
� e José Abreu. �
_-..-_ -....._- _-__.._..�..rAt'..,..-_.._..-_ -

..
-.." _ ..,_-..w..- ..w -_ _.."a.-_-.._

Cr. 80.900.606,30
Cr$ 5,978.401.755.97
« 67.053.245,30
« 142,176603,80

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de F'loríanó

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

'1'
dispõe de operários habitua
dos para executar ínstalações
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também orlcina espe

cializada" com técnicos profis
sionais, pa.ra consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores. ferros de engomar,
foga.reiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.
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A mão-de-obra alemã na Franc
._

PARIS, 6 (s. F. I.) A CONFEDERAÇÃO GERAL DO TRABALHO DECLAROU QL E NÃO SE OPõE AO EMPRÊGO DA MlO
DE-OBRA ALEMÃ. PEDE APENAS QUE DISSO NÃO RESULTEM INCONVENIEN'f ES PARA OS TRABALHADORES, ESPE
CIALMENTE, QUE NÃO PROVOQUE MAIOR DESEMPRÊGO NEM SEJAM AFETADOS OS SALÁRIOS COM ESSA CONCUR
RÊNCIA. A CONFEDERAÇÃO JULGA QUE OS PRISIONEIROS ALEMÃES DEVERÃO SER OCUPADOS, PREFERENTEMENTE

EM GRUPOS VIGIADOS; E NÃO INDIVIDUALMENTE

Há muito, a nossa sociedade se j vêrno do Estado patrocina a cons

ressente rio quase alheiamento ex is- lrllç'<lo dum pórtico, semelhante a

Lente entre militares e civis, favo- existente na Escola de Educação F'
reemo não po r preconceitos sociais sica do Exército, obra orçada c:

ou suposto antagonismo de classe, 130 mil cruzeiros, cujos trabalho
mas, únicamente, por falta de

am-j
vão adiantados. Abertos que sejai

bicntc propício à aproximação dês- os portões do 14° B, C. por ocasiã
ses elementos. de atividades dife- das festividades cívico-esportivas
rentes, e finalidade igual: o bem bastará à nossa população civi
estar coletivo, que será conseguido compreender o alto signif'icad
numa sociedade melhor, menos dêsse gesto ; pois o Comando
egoista, mais humana. nosso B. C. saberá aproveitar Lôda
Essa lacuna a ser preenchida, as oportunidades para a consecuçâ

êsse ambiente que se faz ncccssá- de seu nobre e paLriótico obj
rio, paulatinamente vem sendo L'<JIl- tivo.
seguido pelo atual comandante do Afolo
nosso HO Batalhão de Caçadores. fixa aspecto tomado durante
Ainda sábado último, o tenente-co- aluióçn oferecido à imprensa, quan
ronel Nilo Teixeira reuniu no Quar- do foi homenageado, igualrnent
te! do seu Batalhão a imprensa lo- pelo comando e oficialidade, o ca

cal, pois seI'<Í esta, na sua opinião, pilão Aldenor Maia, integrante <'
o maior veiculo para um bom en- FEB, recentemente chegado à no,

tendimento entre ci vis e militares. sa capital.
De fato, nós, ciyis, precisamos de :"\a ocasião, falou o comandant

REMEDIO QUE ELIMINA O 'C�)I] heeer !Ilelhor_ os homens que di- cio l-lO B. C., dizendo da satisfaç:1lUM
, AL E ALIVIA O ngeI1I a IOI'lllaçaO das nossas re- com que recebIa em seu Quartel ()CAT.�RRO NAS

CATARRAL servas milit<lres, os homens que representantes da imprensa localATURDIMENTO possibilitaram o papel destacado da do prazer que sentia em partilha
nossa FEB. aqueles que amanhã seu alll1ôço cQm o elemento civil
nos darão noyos 1110t iyos de orgu-

J
representado pelos homens da in�

lho. prensa: Passou, depois, a p..tlavr
;\{ais alguns dias, e o ilustre e ao eapitão Fortunato Gominho, qu'

bem intencionado comandante do saudou ao seu camarada, o capitã,
14° Batalhão de Caçadoras terú em Aldenor.
mãos PI ecíoso elo da cadeia que O sr. Batista Pereira, president
pretende formar para a confrater- da Associa�'ão Catarinense d:> fm
nização dos seus comandados e a prensa, <lgradeceu as gentilezas pro
sociedade ci"il: a praça de esportes pOI'cionadas pelo tenente-corünc
da sua unidade, onde o próprio go- :"\ilo Teixrira e seus comandados.

Pequenas notícias
Firmo de Sousa Linhares foi apo

sentado no cargo de oficial de
Justiça da comarca de Itojaí.

*

.

o 1E� 11 iB.<iii <fJ)
o sr. Gustavo Neves foi a 3 do

corrente nemeado para o cargo;
em comissão. de diretor geral do
Departamento Estadual de Irifor-

Resenha Forense o ESTADO_Esportivo m:çõ:: .. Jorge •• de Sousa está I
O homem esquecI-do

exercendo interinamente as Iun--]
ções de diretor da Produção Ani-

Reunidos ontem no salão do
mal.

Clube Doze de Agosto, os velejado-
Apelação criminal n. 7.473, da i

reli da ncssu ínllula ho�e,:,agearar;'
c,omarca de Campos Novos, apelan-lolI que ,t�ouxeram a glo�la do h�
te Pedro Fernandes de Oliveira e

tulo �axlmo da v�l�•.alem de ou

a elada a Justiça. Helator o sr. des.] trc;:'s lmporta.n�es vltorlas. Fala.ramG�lÍlherme Albrv. tres do. dlrlqentell do festelado
A Câmara Criminal manteve .a e�porte. em no�sa terra. Eu .tam

decisão que foi imposta ao apelante bem tinha. a guma. palavrlnhall
de 6 anos de reclusão, custas do para os assllltentell e homenag�a- A 8 de julho p.p., foi definitiva

processo e taxa penitenciária de dos, mas quondo o sr. �auhno mente fundada am Lajell a «A.llo

Cr$ 20,00, por estar de acôrdo com Hor� terminou lIu.a oraçao e as, ciação de Produtores de Madeiro

a lei e a prova dos autos. cadeua.s foram mcvímentcdos .par� da Região Ser;fana», da qual é
* * * dar Salda a seulI ocupantes. flquel pre.idente o IIr. Ollwaldo Vieira

Recurso criminal n. 5.220, da <:0- conlltrangido. Não quí., com tão Camargo, lIendo lIeu conauttcr

marca 'de São José, recorrente o pouca �oi.a a dizer, �oubc:ar ma�1I jurídico O IIr. dr. Celso Ramos

dr. Juiz de Direito e recorrido Ma- tempo aquela g�te boa oh reum- B_r_a_n_c_o_. _

1 M· 1 P I R I '.', da. Portanto hoje , nellta coluna. _noe

,I
igue .

a,
U o. e atol o

',sr.
.

1 t d"'d .

Ae oporto londrinoles G'lI err e Ahrv espeCla men e lrlgl o aos amigos r( ,. UI 1 TI, J' t'd' t IiDecidiu a Câmara Cr-iminal, no
on .em .reum os, r�qlll o o q,ue_ a 1

sentido de ser o recorrido interna- teria dito, na qualidade de ultimo Londres, 6 (BNS) - O futu
do provísóriamente, em lugar re- o_rador: �Senhorest T.lvez o e.�tu- ro aeroporto internacional de
servado, na Penitenciár-ia do Es-I st:a•m_? AI etquhe es amt.O·dPOSIIUI �s, Londres poderá acomodar os
t I ao so e e, en a mo IVO o a erme-

. _.ar o.
* • * são de um nome. Creio piamente I maiores aviões, os quaIS serao

Recurso criminal n. 5. ,223, da co-I na aincer�dade de �odos nôs. Nin- construidos nos próximos vín
marca de Concórdia recorr-ente a' quem maIS �uto�zado do qua au te anos e serão provávelmente
T

.

id A'lf R
. para poder afuma.-lo. Lamentondo

. ustiça e recorr-i o redo arser.
'ci d h

.

e de 200 toneladas.
Relator o sr. des. Guilherme Abrv.

a ausen
_

a o om�m f�JO nom ,

Foi confirmada a sentença que p�la razao que- C:':lo'b.:1 a.que

albso]veu o acusado da' imputação cldc, e a quem mdu 1 avelrn"!.n�e
-que lhe foi intentada. devemo� gro:nde soma da gloria

* • * que hOJe desfrutamos, levanto meu

copo, brindando o dr. Arnoldo
Suarez Cúneo, ex-presidente da
nOllsa Federação, grande lutador e

que, hoje, vê coroado. de êxito, o

porque de suas constantes' preo
cupaçõe. !»
Imagino os aplausas que e.tas

poucas palavras teriam provocado
no diatinto auditório. Sei que elites

.plausos serão manifestado., hoje,
ambora individualmente.

VELEJADOR

Florianópolis 6 de Agoslo ele 1945

Julgamentos realizados pela Câ
mara Criminal cru sessão de on-

1em:

O Montepio estadual pagou a

d. Olindina Garcia Neves a quan
tia de 300 cruzeiros, como euxílio
para funeral e luto. pelo faleci
mento da ex-contribuinte d. Au
rora Barreto da Silva.

•

o CATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E

..
.

�

SURDEZ

Apelação criminal n. 7.469, da co
marca de Tubarão, apelantes e ape
lados Ricardo Weber e a Justiça.
Relator o sr. des, Urbano Sales.
Negado provimento à apelação,

para confirmar a sent.ença de pri
meira instancia, que condenou o

apelante a 3 meses de detenção,
mínimo do artigo 129 do Código
Penal.

'São poucas a. pessoas, q�e dão

importância. e tratam a afecçao ca

tarral. Entretanto, a afecção. catar
ral não é um mal passageIro. Se
nãó for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de destruÍndo o olfato, o paladar e,

pa�latinamente, minar a saude ge-
r�.

_

Se V. S. padeee de catarro, nao se

descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com

as instruções da sua bula.
Parmin't tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas mu

cosas.

A volta da respiração facH, da
agudeza de ouvido, o restabe.ieci
menta do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas

energias e a garganta livre de ca

tarro - eis o qlle lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor
ne sua vÍda mais aprazivel, mais
alegre. Para seu próprio bem -

se lOofre de catarro - comece, hoje,
o tratamento com Parmint.

Apelação criminal n. 7,467, da co
marca de Tubarão, apelante a Jus
tiça e apelado José Marcolino João.
Relator o sr. des. Guilherme Abry.
Foi dado, provimento à apelação,

para condenar o apelado a 6 anos
de reclusão, gl'ÚU núnimo do arti
go 294 � 2° da Consolidação das
Leis Penais e decretada a extinção
da ação.

Regata em outubro
(j sr. Humberto D'AJoscio, conhe

cido esportista, defen.or dos inte
resse. do remo barriga· verde, há
muito vinha clamando por ativi
dade no ambiente do. n08SO. clu
be. náv.tico•. Sábado, colocado que
foi frente a Sidney Nocetti. teve

oportunidade de expandir sua opi
niãC!l lIobre o que lIe deveria fazer
para incentiva o ••porte que ton
tOIl e tão legítimos glórias nos

trouxe; em tempos ainda hoje
lembradoll. Sidney Nocetti, dirigen
te do Aldo Luz, re.olvido que e.tá
a não poupar ellforços no lIentida
de reagrupar o. nOllllos melhores
elementos. para formação de 9'en
te nova, independente mesmo de
bandeira, trocou uma .ene d.
ideias com o sr. D'Alascia, chegan
do me.mo a propor que o referido
esportista aceitasse encargo de di
reção. para auxiliar a melhoria
do ambiente do nono remo rellul
tando daí ficar assentado, para
outubro próximo. a realização du
ma regata promovida pelo clube
do IIr. Sidney Nocetti.

Apelação criminal n. 7,434, da co
marca de Caçador, apelante Edy
MoogeIl' Magalhães e apelada a Jus
tiç,a. Relator o sr. des. Guedes
Pinto.
Dado, 1 provimenlo à apelação,

para absolveI' o apelante da pena
que lhe foi imposLa.

* * •

Apelação criminal n. 7.470, da
comarca de Lajes, apelante a Justi
p e apelado João Maria de Olivei
ra. [lelator o sr. des. Guilherme
Abrv.
Fili dado provimento à apelação

para reformar a sentrnça absolutó
ria e condenar o apelado à pena de
6 anos de reclusão, mínimo do ar

tigo 121 do Código Penal.
* * * Comemorando

,

Haia, 6 (S. H. L) - Infor
mam de Amsterdam que os

músicos leais, que repudiaram
a Câmara de Cultura Alemã,
durante a ooupação, oferece-
ram um concêrto, em come

moracão da libertacão da Ho

companhia durante a guer
landa.

Apelação criminal n. 7.471, da co
J1Iarca de Canoin'has, apelante a

Justiça L' apelado Celido Jungles de
Lima, HelalOI- o sr. des. Guc<lcs
Pinto.
A CàI�lara Cri_!llinal, negou provi

menlo a apclaçao, para confirmar
a absolyição do T,'ibllnal do Jurí
que tcm apôio na prova dos <lulos.

Tesouros artisticos
París, 6 (S. F. L) - Valio

sos objetos de arte, quadros de
inestimável valor conseguiram
ser salvos à sanha nazista, gra
ças à sua disseminação por to
do o território francês, em es

conderijos só conhecidos dos
Haia, 6 (S. H. L) - Segun- funcionários dos musêus. Inú

do despacho de Rotterdam, meros deles já se encontram
num bosque da província do de retôrno aos seus primitivos
Brabante Setentrional, foram lugares nos musêus. As famo
encontrados os cadáveres dos sas telas do Musêu do Louvre
cinco primeiros reféns assas-j já estão expostas ao público.
sinados pelos alemães no dia Outros musêus estão reabrin
quinze de agosto de 1942, ini-I do as portas, entre os quais, o
ciando a política do terror na- do Castelo de Versalhes o Pa
zista que durou até o momen- lais Chaillot e o MuS!ée des
to da libertação da Holanda. Documents Francais.

5 cadaveres!

CORDIAL AMBIENTE,
DE BRASIl�IDADE

DITZ Hoje, 2a.-feira, às
K. 19.30 horas
Laraine Day, A1an Marshal, Manha

Hunt e Asllyn Joslyn em:

E O AMOR NASCEU
Uma comédia fina e delicada.

No programa:
Noticiall da SemOlila 45x26 - DFB

Noticias do Dia - Jornal
Impróprio até 14 anos

Preçoa Cr$ 5.00 e 2.40FlUIR Df N�bU[IM
ROXY Hoje, 2a.-feira, às

19,30 horas·

I Últimas exibiçõell
lo Brasil Atualidadell 2 51 - DFB
20 Jinx Fa1kenburg, Ann Harding,

e Evelyn Keyes em:

NOVE GAROTAS

OS comandantes
Londres, 6 (BNS) -- A Esqua

dra Britânica do Pacífico é co

mandada pelo almirante Bruce
Fraser, abrangendo o comando
do vice-almirante Sil Ber
nard Rawlings apenas a parte
da esquadra que até agora se

tem empenhado em operações
diretas. A fôrças de porta
aviões está sob o comando do I.f\manhã, no Ritz, às 17 e 19.30 hr.,
vice-almirante Sir Fhilips Vian. I DIZE-ME QUE ME QUERES

Um filme diferente e miaterioso
30 Olsen & Johnson, Martha Raye,
Millcha Auer e Hugh Herbert em:

PANDEMÔNIO
Uma comédia maluca, lindas fon

tazias. musicas e canções.
Impróprio até 14 ano.

Preço .- Cr$ 2.00

NUNC::� EXISTIU IGUJ:ll

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

i
ESPINHAS, ETC,.:

�============== - .'"--�J
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