
e p�eto$ pa_._ 3..��_ilOO
RIO,9 (A. N.) .. AS MAIS RECENTES ESTATíSTICAS REVELAM QUE O NúMERO DE·'·N��
GROS, NO BRASIL, TEM CRESCIDO DE MANEIRA IMPRESSIONANTE, NOS ú L T I M·O.,S
TEMPOS. CONFORME AQIJELAS ESTATíSTICAS, POR UMA CRIANÇA DE CôR BRANCA

NASCEM 8 DE CôR PRETA.

'Era caçoada dos �<espíritos»
O Demos há poucos dias um telegrama da Agência Nacional,

dizendo que os espírrtas de certa cidade brasileira tinham tido

"comunicação" de que na ilha de Itamaracá se achavam, com
vida, alguns máutragos do cruzador "Bahia". Agora, comunica
V Ministério da Marinha, por intermédio da mesma Agência
Nacional: "Embora nas pesquisas para o salvamento dos náu

fragas· do cruzador "Bahia" tiveram sido esgotadas todas as

possibilidades de serem encontrados os sobreviventes, o almí
rante Aristides Guilhem, afim de satisfazer a crença religiosa
de alguns parentes das vítimas, determinou ao Comando Naval
do Nordeste fosse dada cuidadosa busca na ilha de Itamaracá,
nos pontos não habitados. Esta busca ft.i levada a cabo, com

todo o rigor, por unidades da Fôrça Na"l do Nordeste, tendo
sido desembarcados grupos para pesquisas e indagações em

terra, na referida ilha. Infelizmente, é dever comunicar que os '

resultados das op.erações foram negativos".

o MAIS .ANTIGO DIÁRIO D� SANTA CATARINA

Proprietario e ülretor-ãerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA
-----------------------------------------�--------------------------------------
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;: da Denunciado o diretor
do Hebreu Brasileiro

Tremendos efeitos
«bombo otômíco»

São Francisco, 8 (U. P.) - A Comissão Federal de Con;o

nicações captou uma irradiação de Tóquio, dando conta dos

tremendos efeitos da bomba atômica. Ainda é impossível cal
cular o número de baixas entre a população de Hirosh ima, diz
a emissora amarela. Mas o impacto da bomba foi tão tremen

do, que praticamente todas as criaturas vivas, homens e ani

mais, foram vitimadas pelo imenso calor, e pela pressão conse

quente da explosão. As pessoas que estavam ao ar livre morre

ram diretamente queimadas, enquanto que as que se encontra

vam dentro dos edifícios sucumbiram a inríiscrttível pressão e

ao calor. Todos os cadáveres estão esmagados e carbonizacloo,
calor. Todos os cadáveres estão esmagados e carbonizados,
tornando completamente impossível sua identificação.

F�lo - (P. C.) - O promotor
J. A. Ribeiro Mariano, da 12a

U d
·

t· t
· , -.--

Vara Criminal, denunciou Jú-

ii�b��:lE��if��e;Ol�� ;;,�éâ�� I "taríS �vSA)ma!�dat!!�2�! ����!!!��!�a!!
nuncia, dIZ o promotor que os comemorou um dos mais tristes aníversártos: a maior perse

inspetores de ensino naquele guição de judeus feita em França pelos alemães. Foi isso há
estabelecimento haviam reque-' três anos. Os alemães prenderam nove mil judeus nesta capital
rido a realização de algumas e os meteram todos no Estádio de Ciclismo. Durante oito dias,
obras n? colégio, inclusive a homens, mulheres e crianças, muitos dos quais, enfermos, dor
reparaçao de uma escada, que miram sôbre os degráus do Estádio. Uma vez por dia era dis
ameaçava ruir. Entretanto, tríbuida a essa pobre gente uma caneca de papas de aveia ali

�pesar de no!ifica�o, o sr. J�- menta êsse que era despejado nas mãos. As crianças de rr{enos
ll� G�alper nao satisfez tal eXI- de doze anos foram arrancadas dos braços das mães e metidas
gencia: e, p�uco tempo depois, em vagões de gado selados e enviados para um campo de can

a escada ruru, matando um centração na França central. Para comemorar tão tristes e tre
dos alunos do estabelecimento. mendos dias de sofrimento é que foi levada a efeito no dia 21

de julho p. p. uma cerimônia em outro estádio.

-

Guam, 8 (U. P.) - Fontes não oficiais norte-americanas

calculam em mais cem mil, o total de vítimas bombas atômi

cas, entre mortos e feridos. Êsse cálculo baseia-se na extensão

da área devastada em Hiroshima cuja população total era co

.l{hecida. Ainda está sendo verificado o dano causado ao res

i ante ela cidade, fora a área completamente arrasada.

Falta papel!
Washington,9 (U. P.) A Salvos pelos "maauís"Junta de Produção de Guerra,

•

anunclou que as empresas ql1e
ParIS (v. A.) - O comandante da Fôrça Aérea Estratégi-

São Francisco, 8 (U. P.) - A rádio de Tóquio informa utilízam papel devem reduzir
ca norte-americana na Europa, Teuemte-General John Can

que enquanto unidades de assistência médica acorrem de todos de 5 (( os seus pedidos às Iábrí- non, declarou que o movimento de resistência francês salvou
os distritos vízínhos para Hiroshima, o gabinete japonês foi

cas. A medida tornou-se neces-
a vida de mais de 2.500 aviadores, que foram forçados a descer

C".nvocado ma manhã de hoje para uma reunião especial, na ,. em terrítório ocupado pelos 1
-

"A A
,. ,

w - ;�na porque os pedidos do go- o-r-
' • �

'" a em��s. merrca centram
residência do primeiro ministro, afim de ouvir um relatório /erno para agosto ultrapassam 01 ande dívida para com esses heróicos ho- -ens e mulheres da
sôbre o :ltaque da bomba a;tômica. t 1S 11.500 toneladas exi�tentes.1 Fr�J�?a -" d�cl_arou o G�n�ral Can.non, ..iferecendo aos "ma-

U d d t d Ü
r

, Explicou a Junta que o papel qUIS a exposiçao da Aviação Norte-Ar>__rícana, que se inau-

'/ uro OS lin es e ca averes : par� jornal fabricado r:o ca-I g:u'ou
na torre Eiffel.

II • nada e nos Estados Umdos se-

O
·

Londres, agôsto (Interaliado) - Despachos do Quartellrá considerado como de uma presidente Truman falara'General do 2° Grupo de Exércitos aliados, na Vestfália, reve-\ só fonte abastecedora e que to-

Iam que montes de obturações dentárias foram descobertos dos devem reduzir a SUa enco-

perto de uma câmara de gás, em Auschwitz, famoso campo de menda, não importa onde ad- Washington, 8 (U. P.) - O presidente Truman deverá

extermínio estabelecido pelos nazistas. A informação, dada à quiram o papel. falar pelo rádio à nação, dando conta dos resultados da con-

publicidade pelo Departamento Oficial de Crimes de Guerra, ----;-1.
ferência de Potsdam, às 22 horas de quünta ou de sexta-feira.

acrescenta que essas obturações "eram o produto do trabalho Bras) elfO preso ' Julga-se mais provavel que fale amanhã, devendo sua alocução
de dentistas nazistas, cuja única tarefa consistia em extraír

t b d"
durar uma hora ou seja a mais longa desde que assumiu a pre-

os dentes de our� e obturações dêsse metal da bôc� dos infeli- como coo ra an ísta sidência.

zes mortos em cam�ras de gas". Pessoas, que �ugIram d� re- Montevidéo, 9 (U. P.) - A M---------"--------fe:ido ?a�1pO, acreditam que nel� :oram a�sassll1ados mais de polícia deteve o cidadão bras i- orreu O sogro Fogo na floresta
tres mllhões de europeus, na maior parte Judeus.

j
leiro Antônio da Silva, contra- d 8t I·

_
bandista internacional, que , e. a ln �ova York, 9 <P.) - Uma

Quando comiam bons 'pratos """ pretendeu introduzir no uru-I Moscou,9 (U. P.) _ Faleceu e�mssora des.ta CIdade. al�u:1-
.'

•

o , 1 g�ai _um contrabando de topá-] Sergei Yakovlevich Aliluev, aos I ClOU que maIs. de � mil CI,"lS,
.

Paris, (V·bA.) -1 De�enas dIe conf�UI11l1d50Iels'l�stavam ,tIan-1 ZlO, águas marinhas e outras: 79 anos de idade, pai da última!1
soldados be mtardmhelros estive-

quilamen te sa orean: o xlca�'�s (e ca e a
_

s 11 ings a xlc.ara, I
pedras, no valor de 3.000 a ... I espôsa de Stalin, Nadjezhda ramo co�m _� en o um. dos p�o-

comendo carne a trinta shilí ngs a porçao e batatas a

ClllCO!
4.000 pesos. Antônio da Silva

I

Sergei Vna Allilueva. Sergei I r��.mcenoios florestais da hIS-.
shilings o prato: quando a pol ícia penetrou em l�m restauran- veio de Belo Horizonte. foi figura proeminente nos cír-I tona da c?�ta norte-america-

te da Rua FontalJ:1,s, em .l\1oI;tmartre, durante a noite. Êsse.mes- culos revolucionários da Trans-
na de: Pa<:IfIco. .

mo restaurante ja havIa. s�d? fechado por e�tar c?merclando Removendo a «rap.3 caucásia desde 1890. Encarce- Apos arder du.rar:_te �aIS de

no mercado negro. Os polIcla�s penetraram alí .depols de .darem I

e
\' rado e exilado várias vezes [a-

uma �.eJ?ana, o mce.12dlO, q�e
a palavra de passe ao porteiro: "Clube Amigos da Liberta- superior» mais perdeu a fé em sua c�en- se venfIcou na.EegIao de Tll-

ção". Do lado de fora ningllem pO_?ia in:aginar que dentro'
. ça política. Lenine várias ve_llam�ok, r:a regI�o oriental de

havia um restaurante com pratos tao apetItosos e salgados. . . �raga, 9 (P.) - D�is mi- zes esteve escondido nos a . O�egon, amAda nao estava do-

Não havia clube nenhum e tanto os proprietários como os fre- 1110es de su?etos alemaes pel'- sentos de Alliluev E L
.

PO

I
mmado. Tres pessoas perece-

'enc"ntes a "raca o·"
. enlne e ram até a f' t··

gueses foram para o xadrez.
�

_

v "supenor Stalin reuniram-se várias ve-
gora, e 01 no IClado

estao agu�rdando agora, taci- zes no apartamento d AIl'l que novos incêndios irrompe-

U POVO sabe que na-o e' tallll����os� s���:���rv��o�ueaP�!= durante os preparati:os ���� ramo

.

.

. .

• I �i��tàçte��r��r�mp;�d�;�.�a do �e��I�.:;:lv������:����s1��u�� No b�rNeo;o lar

Lisboa (De Douglas Brown) - Desde que fOI tolerada a
a TÍcola ue se t d . a\ e

pnmelro programa de eletrifi- nã.o deve faltar
notícia do triunfo trabalhista na Inglaterra, a propaganda do ggo da fr'oqnteI'rO eds enB � a� on- cação realizado depois da re-

. AdI t d l' 1
.

. a a oemIa se- b r
- .

t F'
A I M dregIme portugues mu ou comp e amente e· �n la, n� se,ntIdo tentrional e ocidental. A reti-

e mo cOI?Ul1lS a.. 01 ele 9.u�« erca O negro»de que tende a fazer crer que o progresso socIal e a mterven- rada para a Alemanha do' _

'reconstruIU a baCIa de KnvOl "'. .

ção do Estado na organização industrial do país são princípiOS so dêsses belos es ecí
gros Rog. Sao LUl� (Pelo Corr�lO) -

('aros à adll�inistração de S�la�ar .. O l'lIinistro do I�terior, Sr. membros da "raça el�ita�e�:� ----- A_ populaçao desta cal?Ita: co�-
Coronel JUlIO Botelho lVIOlllZ miclOu uma excursao pela re- "d t

. d" I'
Comprar na CASA MISCE tmua sofrendo as pIOre" pn-

, 'so e e ermma a pe o conse11- LANEA é saber economizar.. vações e entregue
.

d
gião norte do país, de mentalidaae l'amcal, afim de pronuIlcÍ2tr timento dos chefes aliados co-

"

".
ao maIS ��

uma série de discursos enum�er�I;do a sé�ie d� �'eform�s sociais mo também pela chegada' de Chefiou açu'car! senfrea.�o mercado neg�o" 1a
flue o Estado Novo portugues Ja levou a pratlca. A Imprensa trabalhadores checos de ou- 6

conhecI o de�de � deflagraç�o
controlada. alega que- o regime corporativo de Portugal é mais tras partes da Checoslováquia Baia, 9 (A. N.) _ DevI'do a's

da glUerra·t�a.o ha �arn.e, ac��
ad "1 . 1 B Te' d . " 't"

cal' e man eIga. Ate a agua e,

a,"al�lçt �,que qu� ql�erpp at�do Te\ bl'l 19h� t' ,� nE1Ul o ma�s. �o- e ?O extenor, a fim de substi- providências tomadas pelo Ins- hoje, produto escasso para o
ela IS a que o propno ar 1 o ra a IS a. ssas opll11oes tUI-los e assim impedir uma tituto do Acúcar e do Álcool h E t·
('O Departamento de Informação e Propagamda, chefiado pelo possível transformação da I J'á se encontram nesta capital' ummaraancaretne�e. d

nquan o ISdSO,
S

� .

F
- -

t d t'lh dI' .

" Ira e cIgarros os
r. Antolllo erro, nao �ao, con u o, par 1 a as pe a ImenSa malor pa.rte da Sudetolândia I trinta mil sacos de aC1,Ícar piores é vend'd ". d
maioria do povo portu,gues. num deserto econôrpiGo. oriundos de Sergipe.

'
J negro" por Ci�C� ��ze����a o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Japão
renderá

déntro em breve se

incondicionalmente

'nua. MIi.

Seja o LlDER DA 1/:MODa I

Confeccionando o seu
terno na

alfaiataria Líder �1ACHADO & DA.

1l1M.!!

Dr. Artur Pereira Ie Oliveira
Clínica Geral d'e Adulto.

Doença. da. criança.
Laboratório de Análi.e.

Iclínica••
Consultório: rua Felipe Sch
rr':dt, 21 [alto. da Casa Po
rai.o], da. 1030 á. 12 e da.

f15 à. 18 hs.
Reaidência: ruo Vi_c. de Ouro

Preto. 64.

IFone: 769 [manual)
,--�

Agência. II Reprllaen taçõel em Geral
Matriõ:: Florianópoli.
Rua João Pinto, n. S
Caixa Postcil , 37
Filial: Cre<Jciúma

1 Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.
j Próprio).

-- Telegramalil: ·PRIMUS·
Agente. nOI principai. r:tlunicipiOl

do Ellt"do

I

de

CLftUDIONOR OUTRA

Londres, (S. r. C.) - Em negociar nenhum grande em-]
vista do ritmo em crescendo préstimo com qualquer país
d? .bombardeio. aliad? do �erri- s�m prévio planejamento ade-Itono metr�polIta�o. japon.es e

I VIam ser Afei�os allte� ele pro
as operaçoes militares bem curar potências amigas para
coordenadas dos Aliados e chi-I empréstimos. Portanto, é ne-I
neses é possívelquo o .Japão se cessário resolver, o mais cedo
renda incondicionalmente no possível que empreendimentos
decorrer deste ano ou, o mais' econômicos deveriam ser ex

tardar, na próxima primavera, I plorados dentro dos próximos
segundo vaticinou o dr. T. V. anos e, em seguida, negociar
Soong, Presidente do Yuan empréstimos com potências
Executivo, falando perante o amigas para êsse fim. Neste
Conselho Político do Povo, no particular, os Estados Unidos,
dia 21. Ao erguer-se para fazer a Grã-Bretanha, a União So
sua primeira declaração pú- viética e o Canadá estarão em
Llica depois qu.e ass,\m�iu o seu condições de nos prestar auxí
cargo, o primeiro mínístro da lio. Do mesmo modo a Fran
China foi recebido por estron- ca a Béla ica e outros países
'1

� , b
CIOSOS ap ausos. Dr. Soong dís- euroneus terão vontade de co-
se que ao conseguir auxílio es- operar conosco. O dr. Soon a
trangeiro à China não devia garantiu a assistência, que �

Govêrno se acha agora de pos
se de uma arma efetiva para 1.'1
combater a carestia, e de me- iiiEl_""""....."""���

didas para a solução de proble-
II ��"_'!!

mas econômicos que serão

rea-I----·--'------·--
- a " • ._

Ilizados para aumentar o poder Illllfi.l ft fie'8 IDiótr.·co"combativo de nossas tropas e lVlu ..Ull .fij V lJ

para aliviar o sofrimento do de
povo. 1/2 a 5 H. P.
A sessão plenária elo Conse

lho Político do Povo, que du
rou duas semanas, foi encerra
da no elia 21, com uma rápida
cerimônia. Na sua última reu

nião do dia 20, 31 membros do
Conselho foram eleitos mem

bros da Comissão Residente
do Conselho que inclue os che
fes dos diferentes partidos po
líticos e pessoas alheias aos

partidos.

o "H"OI VER .. iFUGO

e INO'�NSIVO AI

e'.fANÇAS li

.' ..
NAO EX 61: PUIH�ANTE.NeM CIt'TA

.,....-,� •• (O .. Io ... • ••U�..._

fR:-H. BOSCO LTOA.
I ITAJAi - $. CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Rua Saldanha Marinho 2.A

FLORIANÓPOLlS

filia'"ara Vende-se uma com
U I u 50.000 mts2, ten-

j do casa de morada e engenho,
fJ sita em Itaguassú. 1'ratar com

J A. L. Alves, à rua Deodoro, 35MP

A hisrório do porto
de Londres

Londres. (B. N. S.) - Inau- rinhas eles ajudaram a cons-

�;!.
gurou-se, em um edifício semi- truir os portos artificiais Mul
destruido pelas bombas ale- berry, que foram utilizados na
n:ã_s, nesta capital, uma expo- Normandia, e o oleoduto Plu
siçao que revela a história da to (Piper line under th
guerra �o port? .

de Londres, ocean), que conduziu petróle�o pnmeIro objetivo da Luft-, para as fôrças expedicionáriaswaffe. De
. set�mbro de 1940, I al�adas através da Mancha.

quando caiu �ob�e as docas de I Ha, na exposição, modelos dos
Londres 8.: pnrneira bomba, a I fortes marítimos, que defen-
22 de r::aro de .1945, quando o diam as costas contra os aviões
submarino nazista 7?6 atracou i destinados a espalhar minas,no molhe de Westminster, os e as torres de bombardeio q
tr�balha.do�es das do�as lon-I caso fosse necessário, apo�:�dunas tIv.eram 52� baixas. O! riam os desembarques na Nor
general SIr Fredenck Pilo, co- mandia.
mandante em chefe da defesa '-

a:rti-aé�'ea, abrindo a exposí- Camisas, Grawates. Pi iarnes
çao, disse que "a Grã-Breta- Meiasdas melhores, pelos me

nha não poderia ter vivido se' Dores preços sô na CASA MIS.
não tivesse sido conservado CILA NRA - Ruo C, Mafra. 9.
aberto o porto de Londres".

----

"De início, tinhamos muito O PRECEITO DO
pouco com que defende-lo mas
dois dias após o primeiro' raicl
inimigo, em 1940, canhões pro
cedentes de todas as partes do
país o estavam defendendo".
Toda a história dos trabalha
dores das margens do Tamisa
pode ser acompanhada na ex

posição desde a "blitz" germâ
nica até 1943, quando nos di
ques secos e nas fábricas ribei-

REPRESENTANTES

Irmãos 61avaiD

,�._-----_.------

Exposição de bom
gosto e distinção
Londres (B. N. S.) - Foi

inaugurada há pouco, nesta
capital, num dos salões da
"N ational Gallery", uma expo
sição de móveis e decoraçoes
das artes menores. A exposição,
que foi organizada pela Junta
de Proteção das Artes, foi fei
ta com o fim de mostrar aos

visitantes como se podem for-

,. -:nart com tI?-0t'�eis simtples, codr;jun os ar IS icamen e agra a

veis, com pronunciada sensa-

_______________________I__si ção de gosto pessoal. Na expo-
APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distr: sição, podem ser encontrados

<:;om e�s!l Ínfima quantia. �o('� buidcra dos Rádios R. C. A excelentes modelos de dorrnitó-
esta auxrliando o seu

pro:nmo'l'
, '. '1 d

.

t
'

it
Contribua para a Caixa de Esmolas Victor. Válvulas e D1SCOi.". nos, sa as e jan ar e VIS I as,

aos Indizentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9 gabinetes de trabalho, e tudo
. disposto de modo admirável

�------------------------- em virtude da disposição dos
móveis e da côr das cortinas e

tapetes. Flores bem dispostas
e de tonalidades estudadas
também emprestam aos con-

juntos tons de acentuada dis

tinção. Isso demonstra que o

I I
govêrno britânico, que criou e

subvenciona aquela Junta,
possue viva conciência de que

---------,,.------------------
a reconstrução não poderá
prescindir do aspecto espiri
tual e que deve encontrar no

lar a sua expressão essencial.
Por isso, a exposição trata de

sugerir aos que a visitam meios
de solucionar os pequenos pro
blemas domésticos através de
critérios diversos e ajustados

, aos temperamentos e gostos

I
os mais diversos, ajudando o

público, por outro lado, a li

.

bertar-se dos modelos padro
nisados e produzidos em série.

Repreaentações Transportes Marítimos; Ferra.

Consignações •• Conta Própria viários. Radoviários, Aéreo.,
Rua Pedro Ferreira, 5 CaSCaI, Fôgo. Acidentes do

2' Pavimento Trabalho, Acidente. Peuoais,
CAIXA POSTAL, 117 Re.poll.abilidade Civil e Vida.

Endereço Teleçráfico « B O S CO)

r� lJVOG r\._DOS

Sala 5

Rua João Pinto, 6
Caixa Postal, 42

Florianópolis,

DIA)
BANHOS FRIOS E BANHOS

QUENTES
.

Os banhos frios e quentes sãC'
19ualmente usados para o osni
do corpo. Mas os banhos irio'
olém disso, estimulam a pele e

organismo e são mais indicado
no nosso clima. Os banhos quente
são aconselháveis em casos espe
cicns. principalmente pelos efeito
benéficos sôbre o sistema nervoso
Salvo indicações egpeciois, pre�ir(

sempre o banho frio. SNES.

SANG lJT1JNOL
Contém oito elementos tônicos I
Fósforo, Cálcio, Vanadato e I,

Arseniato de I,
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Mligros, Mães Que Criam
Cfli'iDçaS R�iquíticRs rece:
berào a touiltcação geral
,

do organismo com o

-

Sedas, Caserniras e Lãs

CASA SA �A a(OS.A.
ORLANDO SOA I�PELL]

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

Esta a verdade!
Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sandalias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Berrelres»

dos tipos mais

praia ao alcance

por verdadeiros

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
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Estabaecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Trabalhol Cemerciail
Impre.são a côree

Cornposíçdo de livrai e

Jornaill

Téses e Memora.is
Doublés e tricromial

Revistall • Avullos • Caixa••
Estojoll, etc.

Vida Social
ANlVEBSA.BI08

Transcorreu ôntem o aniveraá·
rio natalício, do nosso estimado
conterrâneo, sr. Ten. João da Fon
seca Dcrtes, do 14' B. C.

"

Faz anQII hoje Q senhorinha Ení
Ericê Pinto, filha do IIr. Ináma Pino
to, chefe da estação rádio·telegrá
fica da Cruzeiro do Sul,

•

Será muito cumprimentado nes-

ta data, pela passagem do seu na

talício; o nosao estimado conterrâ
neo, sr. Aldo Luz, elemento destu
cado nos meios espor-tivcs da cio
dade.

"

Fazem anos bojei
as serihor itos háura-Rute do Li

vramento, Regina-Maria Taulois;
os senhores Alberto Stuart, Ací

Vieit'a, Jaime dos Santos Cardoso
e Froncíaco Eduardo Mira Gomei;
a menina Maried Rupp.

*

Aceita encomendas para o interior do Estado
Rua Tiradentes n°, 10 •.•

, Florianópolis .•• Santa Catarina
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Senhores comerciantes, ícccm de suas má- ::.},:quinas de café, uma fonte de lucros certos.
i�i �nstalem, em seus e s t cbe le c imen to s. as ;,.]
; _i7mÓQUina,

de café de

C�i'� I!.!.,:i1 � ����
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'flaJantesl
Regressou via aérea da Capital

Federal, onde fez brilhantemente
um curao de especializaçãa dos
Serviços da Panair do Brasil, S A,
o nosso presado amigo ar. Wladi·

, mir Stchelkunoff, que já assumiu
nesta capital, as funçõea de en

carregado do Aéro·Porto dessa im
portante Companhia Aeroviaria.

�,

GenWezas:
Firmado pe lo Ir. João Seridakis ,

l ' secretário da Uniãe Beneficien
te dos Choféres de Santa Catari
na, recebemos atencioso convite
para assistirmos à posee da nova

diretoria dessa simpc!Ítica agremia
ção. que se realizará no pr6ximo
dia 13. às 19 horas; em sua séde
social, na Praça 15 de novembro
n

' 7. Gratos.

Pequenas notícias
O dr. Armando Valério de As

sis, médico da Prefeitura da copi
tal, estará em gôzo de licença até
30 do corrente.

..

Foi concedida exoneração ao sr.

Rúbem Lira, guarda·livrol da Pre
feitura da capital.

..

A Prefeitura de Florian6polis
criou uma escola isolada no lu
gar denominado Campeche.

•

O preço do oçúcor, tipo rno ído,
-----------------------.---------------., .no Município de F'lorfcnôpo Iís , foi

tabelado em Cr$ 2,90 o quilo, a

varêjo.

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD
..__� -------- --------------am--__�..

UBLIl EC

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/2 a a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movirnr n te ção com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
ICAPITAL: CR$

60.000,OOO,00�RESERVAS: CR$ io.ooo.ooo.oo
Trajano, 23 .. Florjánõpolis '

*
Desde 7 de julho p.p.

aberto o vo�ntariodo
Policiol do Elltado.

"

3

espetáculoUm novo.

q��"F��: a prisão está superlotadao chefe do Govêrno Federal al- Fresnes, 9 (Montague Tay- tram-se Jean Luchair, chefesinou decreto' lei, abrindo, pelo Mi- 1) M it f
.

nistério da Fazenda, Q cré:lito es-
or UI OS ranceses e da Imprensa colaboracionista;

pecial de Cr$ 58.403.620.20 para francesas que colaboraram Joseph Darmond, chefe da
pogamento de conta. de transpor com o inimigo e traíram s.ua "Milícia" de Laval; Alfred
tes efetuados pela Central do Bro- pátria se encontram aguar- Knippíng, chefe da "Gestapo"si! para os Minis!érios. dando julgamento na prisão I francesa, e Marcel Bucard,dia o «New York Times» informo

desta localidade, perto de Pa- chefe do Movimento da Juven-
que o govêrno britanico expediu OI

rís. A prisão está superlotada, tude, organização colaboracio
convites para a conferência daa com 3.083 homens e 492 mu- nísta. Os prisioneiros têm ra-S. João B. Maria Vianey, Naçõea unidal em Londres, desti- lheres. Nas celas do réz-do- ções civis. Têm direito a rece-Confessor nada a estabelecer a Orgonização chão, oito traidores estão bel' alimentos extraordinários,Este santo foi distinguido com Mundial de Educação e Cultura _

o Cruz da Legião de Honra pelo aguardando a execuçao, entre mas não cigarros ou fumo. Os
govêrno Francês. E a razão .desta O presidente d: República aui- êles O General Henri Dentz, ex- dias de visita são as terças e
alta distinção não Íoi outra senão nou decreto, declarando de utili- alto comissário na Síria; An- quintas, sendo os visitantes,
a santidade deste pároco de aldeia dade pública os terrenos de Mari- dré Gautnerie, ex-comissário em média, 2.000 pessoas. Tre-l Nasceu aos oito de maio de 17116, nha necesadrios à. obras porturí- de polícia, e Paul Ferdonnet, zentos guardas armados mon-

I em Dardilly. perto de Lião. No rias do Itajaí, nellte Estado.
meio dos horroees da revolução ., conhecido como "o traidor de tam sentinela nas muralhas ex-
francêsa desenvolveu uma profun- O «Diário Oficial» de Sergipe Stturgart", que falava pelo rá- teriores e 200 advogados VISI-
da piedade que já então deu lhe publica um decreto-lei sob o n .

dio alemão, Em celas vizinhas, tam seus clientes da prisãoum grande poder sôbre a alma do 680, concedendo o aumento geral na "secção especial", encon- diàriamente.pr ôxirno , Sob a direção de um vir' de vencimentos e salários aos ser- _ ..-i:!', a.._ �� 'War a -_ .. _a.._.......... _ .

���;a:�g����is::�e:�i�7:����:� �i���� civis e

:ilitares daquele Modesto como os verdadeiros heróiscoadjutor, para a pcroquau de A.rs, A

lugar pequeno, mail onde campea-'. ��ntro de ux:n mes, deverão �er r
Rio - ("Estado") - Char- 1942. O seu peito está coberto

va o vício de tôda a espécie. O, ínícícdce, no R,o. C:I cbros de

�l�-Iles Calder, um dos "250 rapa- com as mais altas e honrosas
novo p stor sem nunca dar tré- 'I

tura e remodelaçao do Pc ldcío .

d Ch h'll" d 1 d Ih F
.

t bé
,? 'ld d 'f Tiradentes onde voltará a funcio- zes e urc 1 , aque es que me a as. 01 am em o pn-guas a ma a e e ali raquezas : A

'
,

fizer
,

'f f' d
.

'1 t dhumanas. combateu-as com suas
nar a Camara dos _Deputados. O, IZe�am Jl?-S c: amo�a, rase .0

I
melro pIO o a R. A, F. a lan-

catequéses, sermões e obras de cc- I Depc:rtame�to . Na�lonal de Infor-l antigo primeiro ministro bri- çar uma bomba "arrasa-quar-Concurso de Oficial ridade. mas, principalmente, por m<;çoes ah Hcnrd provavelmente tânico: "Nunca tantos deve- teirão" sôbre o território ale-
A..a

- -

t a'V 'd t S t' I ate meados de setembro, quando t t t- "t' 1 - . .."miniS rilhl o sua VI a san a
..

evero a e o ex,-' r' i 1 d .

d d ram an O a ao pOUCOS, es a mao, Mas dIante da mSlstênciatemo pa a consIgo. era a afabl- se a nsta a o em selll an ares e
.. '

I' .Estarão abertas. de 13/845 a l·rd d
r

b d d' 'f' d I um ediHcio da Esplanada do Cas- no RIO; velO comandando o do JornalIsta Charles limita-11 10 45
. . - C 1 a e e on a e perSO!!1 lca as, 1 "L t ." . ,

I • _' • •, as lnSCrlçOes para o on-
para com todos os mais, atraindo I

te o. ancas er em que VIaJOU o se a dIzer, apenas, sem fmgldacurso de OFICIAL ADMINISTRA-
desta f6rma milhares e milhares

*
Marechal do Ar britânico, Sir modéstia: "Não tem importa

A

n-TIVO, promovido pelo Depa,·ta- O A h d S C '

mento Administrativo do Serviço de homens e senhoras de tôdos as I
..

sr. rt ur e ouse
.

olta. Arthur Harris. Trata-se de um cia. Não fiz nada, Apenas ope-P d partes do mundo. Dez·, doze e Mlnlstro da Fazenda. autOrIZOU o .

I '. d Ih 't -

d t· "
.

Público (D.A.S.P.), No ôsto e
. h d" .

t Banco do Brasil a abrir o crédito Jovem OlIO, e o os mUI"O raçoes a ro Ina ,

Inscrição, na sede da Delegacia do malS oras passava Ianamen e , , .

d crian-d no confessionário para satisfazer' de Cr$ 700.000.00, para o planeja- aZUIS, quaIS os e uma
I.A.P.I., no rua Felipe Schmi t

os peregl'inos que chegavam a Ars: mento e construção do edifício-Iéde ça. Completou 25 anos no dia
n. 5, le andor, em Florian6polis, d M' . ,.

d R 1 - E
diàriamente, das 8,30 às 10.30 ho- por meio de um linha de ônibus .0 lnlsterlO as e açoes xte- 12 de julho. Sua figura juve-
ras, exeeto aos lábados, os interes- organizada unicamente com o fim

I
rlores.

* nil extremamente simpática
d d

- bt I' de pôr os pecadores e atribulado.
t
',.

tA'd t
-

E'
'

50 os po erao o er os esc areCl-
em contacto com o santo confes- O Supremo Tribunal julgou o a, raI o as a,s � e�çoes. ,PO-,mentol que desejarem.
.or e conl5elheiro. Ao (santo não processo procedente de Santa Ca- rem, de modestIa SImples e es-

Partido AcadêmiCO faltavam, apesar da grande esti- tarina, em que são apelantes Lino portiva. O jornalista aproxima
ma que lhe tributavam grandes e José Lasta e outro e apelado o se dele e tenta entrevistá-loAenovador pequenos, perseguiçõe. e c';1lúnias. ,M�n�stério .Público. F oi. relator o

mas em pura perda. Êle foi u�PROGRAMA: Resume-s9 numa Venerado corno um verdadeIrO san· mInlstro MIranda Rodrlgues. Por
luta intensiva pelo interêsse pro- to, morreu aos 4 de agolto de maioria de VotOIl negou-se-lhe pro- daqueles que salvaram a In
IilreSllilta da clolllt. 1859. ; vimento.' glaterra na "blitz" aérea de

Rua

� Imtlcud4/. .. - 'O santo do

Pro vàvelmeute, amanhã, vamos assistir, no Teatro Alvaro de

Carvalho, a um espetáculo de grande encanto artístico. Trata-se nem

mais nem menos do que da exibição da Escola de Dança, da erni
nente bailarina Lya Bastian Meyer, diretora da Escola Oficial de

Dança da Secretaria da Educação e Cultura do Rio Grande do Sul,
anexa ao "Teatro Silo Pedro", de Porto Alegre.

A dança é a corpor ificação do ritmo e da harmonia. Pelo seu

poder expressionaI, foi, por muito tempo, um elemento simbólico

religioso, tipicamente ritualístico. Despida d êsse caráter, concen

trou-se a dança moderna no domínio da arte pura. E é, hoje, uma

das mais altas expressões da sensibilidade estética contemporânea.
Todos os países cultos mantêm escolas de dança, carinhosament.e.
E muitas estrêlas do bailado clássico e do "ballet" moderno são
cotadas nos grandes centros como mcentivadoras incontestáveis do

progresso artístico,

Lya Bastian Mey er, cuja estes ia é refinada e cuja primorosa
cultura cativa, vem a Elor ianó polis com 20 elementos da sua magnífica
cultura cativa, "em a Plorianó po lis com 20 elementos da sua magni
fica Escola, incluindo 6 admiráveis solistas, além de Décio Stuart,
primeiro bailarino do Teatro Municipal de S. Paulo.

Amanhã, pois, nos apresentará ela EL AMOR BRUJO (de N. de

Falla), ballet" expressionista espanhol, de grande dramaticidade; e

CARNAVAL (de Schumann), conhecido através da famosa partitura'
para piano, e dançado como tradução do tema schumaniano, sob a

forma de "ballet" clássico. Haverá outros números distintos, para
encanto da platéia f lorianopol itana.

Uma chacara no lugar denomi
nado CAPOEIRAS, com 20.807 m. 2
com uma caso de madeira coberta
de telha, instalação de luz elétri
ca, boa água, de poço e bomba,
animais vacunr., aves. Tratar em
dias útei. na Escola Industrial
nos demais dias com seu proprie:
tário, Pedro Adão Schitz, em lua
relidência, $m Capoe�ro•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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N.o:O ATACA o ESTOMAGO,OS QIN.S,NEM O�CORAÇA-O
M·- -

D"NÇA;�������� f��������;TAlS DE IPetróleo russo
AMm>S os SEXOS - RAIOS INFHA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA.'; Moscou, (V. A.) - SegundoCONSULTAS: das 3. às. ti h. - R. Felipe Schmidt, 4f1 uma declaração do Sr. Grego-fiES.: R. JOlDvIle, 47 - FONE 1648

ry Grischin, chefe do Comis-
sariado do Serviço Geológico E

I
planos da indústria do petró
leo, o programa soviético de
exploração do petróleo, êste

I ano, abrange a abertura de
numerosos poços, num total de

I mais de l.300 m. de profundi
dade. Estão trabalhando ativa
mente - adiantou Grischin -

cêrca de 160 grupos de pes
quisadores, enquanto que mui
tas expedições de pesquisas
já estão em campo, sendc
o programa para êsse ane
bem superior ao dos anos
anteriores. Grischin revelou
mais que fôra descoberto
novo depósito muito abundan
te na região de Taschkala, em

Grozny, onde se atingira uma

jazida rendendo 300 toneladas
por dia. Outra descoberta mui
to promissora fôra realizada
em Severokamsk, onde se atino
gira uma riquíssima camada
de petróleo com uma prof'un
didade de l.800 metros. Entre
os planos para êste ano, con
tam-se novos melhoramentos
nos campos petrolíferos de
Bacu, bem como os campos de
Maikop, devastado pelos na
zistas, e também a reabertura
ias poços de Grozni, cuja pro
dução foi interrompida pela
guerra. Muito já se fez em ta'
sentido, sendo que a produçãc
está aumentando em rítmo
promissor em todas essas re

giões, segundo informou Gre
gory Grischin.

Selos de Iwo 'ima
em honra dos
fuzileiros
Washington - (S. r. H.)

Selos de três cents comemoran
do a vitória dos fuzileiros na
vais norte-americanos numa
das mais sangrentas batalhá,s
da sua História, foram emiti
dos pelo Departamento dos
Correios dos Estados Unidos.
Executados na cor cinzenta

dos uniformes dos fuzileiros
navais representam a conhe
cida figura de soldados fincan
do uma bandeira no topo do
vulcão Suribachi, que é a po
sição mais estratégica de Iwo
Jima. A fotografia original,
uma das melhores desta guer
ra, foi tirada por um fotógrafo
da Associated Press, Joseph
Rosenthal, na manhã do dia
23 de fevereiro de 1945, depois
que uma patrulha de cinco sol
dados alcancou a cratera do
vulcão, que tem a altitude de
546 pés. Quando a bandeira
norte-americana foi hasteada,
as baixas eram de 5.372 ho
mens numa batalha que du-
rou 58 horas, o que correspon-Até CR$ 300,00 de a três homens por dois mi-
nutos de combate. Três dos- Precisa·se alugar uma cosc , nãoVioloncelista frances muito distante do Colegio Goração cinco soldados que plantaram

O violoncelista francês Ber- de Jesús. Pagam.se atéCR$ 300,00 a bandeira dos Estados Unidos
nard Michelin, que se encon- mensais, odeantadamente. Dãc-ae no topo do vulcão Suribachi
tra atualmente no Rio, iniciou referênciall. Informações nestd Re· foram mortos em ação. O selodação.
sua tournée artística pela é o primeiro na História dos

DR. ANTONIO MONIZ América do Sul com um recital Estados Unidos que representa
OperCllçõe. -. Via. Urinaria. -- Doen· no Teatro Municipal, promovi- soldados em ação e que mostra
ç.. do. inte.tino., ré to e onu.

DE ARAGÃO do pela Sociedade de Cultura Prflcura-se uma casa a bandeira desfraldada. É o-- Hemorroida.. Tratamento da ,

t·
.. A'

d
. .

d
' .

colite amebiana. (Artls Ica. Pnmeuo premIO e de comércio para ins· pnmelro e uma sene que co-

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I violoncelo no Conservatório de talaçõo de uma Livra· memora o heroismo dos solda-
Con.ult: Vitor Meirele., 28. iI'lIIYP. • o..toll'riJa. O!b.Iea 9 0Ilw.'IIb París aos 13 anos de idade, ob- ria. Os interessados dos em ação. Outros selos serão

Atende diariamente à. 11.30 h•. Il, •• tora:&.. P8lI1011 • .- Ce .-Mraa.
teve em Viena, em 1937, o 10 queiram dirigir. se a remitidos em honra do exérci-b tarde, da. 16 h•. em dianh S._O_N.!!�L:r_�Rl�O�:.Ril��� ;'inRt.:..lJ>� Grand Prix no Concurso Inter- êste J'ornaI. to, da marinha, dos guardaRe.ld I Vidal Ramo., 66. .._..._ .... .._ ....

�����F�o�n�.��I�O:87�.��������A�'���I���,�����i����.�.����.����.��n�a�c�i�o�n�a�l�.��������������������������costa e da marinha mercante.
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DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Kecl1cina da UniTer.ldade do BruIl)

"-Interno do llIenrl4lo d. CUn1ca .l4M1ca do Proteasor On'aldo Oll..,e1ra, m6d1co do

Departamento c1e Sal1d.
CldNI0A .IIIDIUA - .oléAt1ae ... te...... de ad1I1tO!1 fi cr1uiçea. CONSULTORAO

• lUlI!IIU•.!IICIA: Raa PeUpe 8chmJdt .. 311 - T.,J. SlJ. CONSULTAS _. D.... 11 U I�

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
8.r,,11;01 4e Clínica Infantil da Assistência Municipal e Dosplr...

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIAN{;AS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunee Machado, 7 (Edlflclo 8. FrauclllCO), to.. I.M

Ccrisu! toa dos 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. SAVAS LACERD.A
6Unica medico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Dipl�ma ee habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
€ttNSUr.TéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas.
RESIf)�m:A - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD BROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica Médica em Geral

Daeaças ào eoração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e criamças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
C�NSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESI�ENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHI!l.... 'E �OS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPTTAL "NERl!:U RMWSY.
CUrso de aperJi�tç!!Bm_e)1to no Hospttal São Luiz Gonzaga, de São Paulo - E.x·est�
etário do InStituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico Interno do

saüatõr+o de Santos. em Campos do Jordão.
CUNlCA GfIlHAIJ - D14GNÓSTWO PRF.COCE E TRATAMENTO IilSPlilCIALIZADO

DAS DOIlNCAS DO� APAR1l:LHO RJIlSPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

0ONSULTAS: Dlàrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Melreletl, 18
RESIDltNCIA: Rus Esteves Jún.1or. 135 - Tel. 742.

MADEIRADR. NEV'ES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUr.a de Aoerfel00amento " l..oo.g. Prãttea no Rio de JaneIJ'CI
.JOIUIVLTA8 - Pe" maJlhA: �am_te cu 10.30à.12 h•. à tarde elrcepto c o.
_1Ia«oe.... 14 ás 16 bor.. - CONSULTOBIOI H'u loAo PI_te .. T • .m.r••• _.

....... 1."1 - BMtü.cta: B.. PrMi.eaf4J Coatlllllo, 'L

DR. ROmÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA . MOLJl:STIAS DE SliIlNHORA8 - PARTm

Formado pela Faculdade de MediCi,::, ,da Uníversídade de São Paulo. nrdf' te
o\881s.tenote per vários anos do Serviço l írúrgtco do Prof. Allpio Correis Neto.
Clru.rgila do estôlnag9 e vías biliares. intestinos <:leigado e grosso, tiróide, rtns

próstata be:t1.ga tit.ero ovãrloe e trompa s, Varlcocele, hídrocele, vlIlrlzea I! hérnia., ,.

CONSULTAS:
a.u 3.. li heras, à Rua Fel1pe Schmxít, 21 (altos da Casa Paratso) . Tel. 1.598

RESID1lNCIA: RJUJ8 EBtR....a Jt1n1or. 179; TeI M764

DR. ARAUJO
Msl.tente do Prof. San son, do Rio de Jaaelro

ESPEC! ALISTA
Doenças e opera�es cos OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clrurglia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu

da bôca fend!dot! de nascença)
IIlaôfago�la, traquêoscopla, broncoscopia l>ar9 retrrada de corpos esu-annoa, et.

fIJONSlJIlTAS: das 10 às 12 e das 15 ia 18 horBII

Rua Hunes Ma(hado n. 20 - Fone 1447

DR. A. Si·\NTAELLA
liHpl€llllado pela. Facu!d�de Nacional de Medicil�a da

Uníversíâaâe do Brasil): MedICO por concurso do Serviço Na
císnal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

seríeérdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten-
til €lo sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA·- DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

Rua Felip€ Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas -

Resíâêncía: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

Dr. Newton d'.vlla

GRIPE
R ESFRIADOS
OÔ�RESDeCABf:CA
NEVRALGIAS 'E
OÔRES EM GERAL

SÓSEUSA

por-

NOVOS f
USADOS

COMPRA E

VENDE
•

IdiGlma.
tuguê., espa
nhol , fra.ncêll
inglê8, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática. F,ísica, Química, Geo
logia, Mineralogia. Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metalurgia
Eletricidade� Rádio, Máquina.; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ultura, Veterinária. Contabilidad ...

Dicionárioll: etc. etc.

� � .

CASA DE SAúDE E MATERnDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a dkecão cllnica do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazívei chácara com
esplêndida vista panca o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APAREJ,HAMEN'I'O COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA 'fl{A'I',UfEN'l'O
MÉDICO, CIRúlWICO E GiNECOLóGICO •

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratõrtos para 08 exames de elucidação de dtagnôsttcos.

Apartamentos de luxo com banheiro
ApaMamentos de la classe
Quartos de 2a classe
QuartJs com duas camas �:.M

SECÇÃO DE 1\I:ATERNIDADE
P'artos 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 '.rF.R l\ol1'ilDTCO PARTICULAR

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

,,,••••••••••••••••••••••••• :11•••••••••••••••••••••••• '"

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA fARIUCIA

lu C.IlI,IIaeIr. lIaEra, 4 • 5 - FONE LUZ
btrela • 4.1lIkfII.

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará êontrfbulndo para
que êle tome mail! um pouco
de leite, tenha melhores medl
eamentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc...

I(Campaha de Humanidade
110 HOI»ltd de -Caridade). :- _

Norberto Domingos Ida Silva e Senhora
participam 008 seus paren
tes e pessoa. de auos rela
çõe. o nascimento de seu

filho
I!)OMINGOS JOSÉ DA

SILVA NETO.
Tubarão, julho, 1948

o ESTADO
Diário Vespertino

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr' 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
.Mês Cr' 7,00
Número avulso CrI 0,30

No Intertor ;
Ano CrI 80,00
Semestre Crf 45,00
Trimestre Crf 25,00

Anúncios mediante contrito.

I)S originais, mesmo não puhlí
cados, não serão devolvidos.

&, direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Empregada
!'-1 a Avenida Hercilio Luz n

'

69, precisa-se duma que saiba
cozinhar.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran ..

de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfai':1tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem umo

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhoreI fábricas. A Casa "A CAPITAL" chom'a a atenção dos

visita antes de efetuo rem suas compras. MATRIZ em

15v-9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
I Dr. R. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Parm, L. da Costa Avila

�\�tsauq.9� Laboratório
���i:§ �. -

;:::: '. � RUA JOAO PINTOI 25 - Fone: 14-48
CI'2 :J:J

=, _ _

cn (em frente ao Tesouro do Estado
n"nTOnO PnT9LOGICnS Florianópolis

Clínico

Exame de sangue, Exame poro verificação de cancer,
Exame de urino, Exame paro verificação da grnvi·
dea, Exame de escarro. Exame poro verificação de
doenças do pele, boca e cabelos. Exame de fézes,

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas. café. águas, etc.
.........1 ..;
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

J(ENNEIf'
=QUALIDADE

ROUPAS

Rua Padre Miguélinho, 23 -- Florianópolis

SAPATOS

MALHARIAS

••••••••••••••••••••••••• e•••••••••••••••a••••••••••

A vitória trabalhista
liberaise os

I' ..

COMPANHl� "ALIANÇA DA BAIA"
Fadada em 1810 - Séde: B A I A
INCENDJOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

c-.
c.s

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabi lidades
Receta
Ativo

«

«

«

98.687.81630
76.736.401306,20

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades

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

-

Crédito Mútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações 8 médico gra'iQ,
Tudo isto por upencrs Cr$ 1,00

�--- ..

Hiroito deve sei- proclamado
de

Chung King, agosto (SIC). Soviética e a França; 2° - re- se queremos a modernização e
- A sessão plenária do Conse- comendando a cooperação mais II prosperidade de nosso país,
lho Político do Povo, reunida ativa com outros países amí-

J precisamos ter, em primeiro
desde 7 de julho, aprovou vá- gos; 3ü - assegurando o apoio lugar, uma garantia para a
rias resoluções sôbre os assun- do país à Carta das Nações nossa segurança nacional e,

li tos os mais diversos com rela- Unidas; 4° - pedindo ao Go- por isso, são de maior ím
ção a guerra e o govêrno, es- vêrno para propôr ao mundo portância para o nosso país
pecialmente aos negócios es- a proclamação de Hiroito co- .as relações amistosas, mú
trangeiros, reformas militares mo criminoso de guerra. A pro- tuo respeito e muita con
e preparativas para o govêrno posta para assinatura dos tra- fiança com outros países. Na
constitucional. Em sua sessão tados de aliança com a Ingla- resolução pedindo ao Govêrno
de 18 de julho, o Conselho ado- terra, a União Soviética e a para propôr ao mundo a pro
tou as seguintes 4 importantes França que foi adotada por clamação de Hiroito como cri
resoluções sôbre negócios es- unanimidade diz, entre outras minosos de guerra, o Conselho
trangeiros: 1 o - recomendan- cousas, que a política nacional frisa que Hiroito é o principal
do ao Govêrno a assinatura de da China tem sido sempre co- responsável pela guerra e pe
tratados de aliança por 20 operar com todos os países las atrocidades japonesas na
anos com a Inglaterra, a União amantes da paz para o estabe- China e no Pacífico. As Nações

Iecímento de um sistema de Unidas, se pretendem organi
segurança mundial; que a Chi- zar um Japão novo e democrá-

Veda Me Orofleno I
na deve imediatamente ratifi- tico, devem libertar o povo ja
car e impôr com severidade a ponês de sua velha ideologia
Carta das Nações Unidas, política e da casa imperial ja.
mantendo-a fielmente. Em ponesa, que é a fonte de reu
conclusão, diz a proposta que, dalismo e da agressão .

Cirurgiã - dentista

,

FILHA I MAE I AVO I

Rua Felipe Schmidl. 38 - Fône 1595 - FlorianópolIs

Aproveitem a Oporlunidade
Atenção! muita atenção!
Povo de Florianópolis!
A "CREDIÁRIA PARA TODOS" - estabelecida li rua

Felipe Sehmídt n. 38, esquina Jeronímo Coelho, atendendo aos

efeitos (la crise ocasionada pela grande alta que vem dlaría
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - MUI-

I TO AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de Julho p. v. fazer uma grande bonificação em seus preços
afim de beneficiar ao distinto povo de Florianópolis.

A todos que interessar, fregueses ou não, queiram sem

compromisso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

I
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

contagiosas

-

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Flortaaõ

polis, à rua Trajano '11. 11, avl
sa a sua distinta freguesia que 1 .._..díspée de operários habiltta-

-

dos para executar Inetalaéões
de Luz e Fôrça em geral, ror
necendo orçamento grá.J;is e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oíicína espe

cializada, com técnicos protís
síonais, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi-/
lízadores, ferros de engomar, Ifogareiros, aparelhos médícos l
� outros, com exceção de apa-]
relhos de rádio. ' __ _ ,__•

MATE: gelado
chá
chimarrão

B'ebida saudável

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tropas soviéticas
em manobras

Lua-de-mel aos 101 anos!

vítimas da

«V» «VENf, VIm, VICI»
Vândalos vis, virulentos
Vêm. vorazes. violentar?
Vendaval vaciferante
Vêm, vastidões varejando,
Vexar, violar, vitimar?

Vo'untário valoroso.
Vai, valente vingador!
Voa! Verga ventanias.
Vara várzeas. varre vales!
Vinga! Volta vencedor!

Volta! Vem! Virás vir vindo
Visão voluptuosa .. - Vê:
Vértice vivo, violento,
Vibrando verticalmente ...
Vertigem, Vitória! «V»!

guerra
LONDRES, (V. A.) .. NADA MENOS DE 1.231.000 CRIANÇAS ESTÃO SENDO URGENTEMENTE NECESSITADAS DE AUXt.·

LIO, NA IUGOSLAVIA" SEGUNDO DIZ A AGÊNCIA IUGOSLAVA. SEGUNDO DETALHES FORNECIDOS PELAS AUTORIDA·

DES IUGOSLAVAS� 83.000 CRIANÇAS PtRDERAM AMBOS os PAIS� DURANTE A GUERRA, 435.000 PERDERAM UM DOS

PAIS E 653.000 SE ENCONTRAM COM OS PAIS DESAPARECIDOS OU SEM RECURSOS PARA SUA SUB SI S T Ê N C IA.

) Cuidado com a
crise econômica!

São Paulo, (P. C.) - Acaba de ter desf�cho favorável, o

Washington - (V. A.) _ A caso tão discutido nesta capital, do casamento do macróbio

advertência de que os Estados Calvímo Sicílio Militão, que conta atualmente 101 anos. A sua

( Unidos poderão sofrer uma cri- companheira conta �3 anos. Afim �e fugir à curiosidade públt
! se econômica interna, "tão ca, os nubentes realizaram uma vIagem de lua de mel. '

O II-m da {{HI-ena de 8resclDa» ������11�0�e�T��at%�����\ ��� Filmasem de «Maria Madalena»
so nao se desenvolva ampla- &

. ". mente o programa de recon- Londres, 9 (P.) - A Terra mado em tecnicolor com um

Inform�m de Rom� que ? julgamento do crinunoso de
versão industrial, faz parte de Santa se�'á a cena da film�geI?-1 orçamento de mais de cinco

ruerra f'ascista F'erruchio Sor lin.i, �onhecIdo por s�us atos c�e I um relatório publicado nesta de "Mana Madalena" primei-: . _ ,

crueldade como a "hiena de Brescia ", chegou �o �1l1l .repenü-j Capital por uma comissão es- 1'0 filme da nova companhia I ml,l?�es �� dolares. Seu �leI?-co
namente, no dia 31 de julho, quando um pollc.Ial ItallaI�O se

i pecial do Senado. O presidente cinematográfica fundada pelo sela inteiramente constituído

apro�imou do. �éu � o yrostou, n�,orto, C?lll um :.uo de fUZIL,�11l1 da Comissão declarou que, se magnata do cinema inglê� A_r- t
de estrêlas, inclusive Ingrid

s�gulda o pollcIa� l.tallano. entregou-se �s autoridades da Corte, a guerra contra o Japão termi- thur Rank. O drama sera Iil- Bergmann e Joseph Cotten.
dizendo que Sorl ini o havia torturado barbaramente e que essa nar subitamente os Estados
lembrança o fizera perder o domínio sôbre si mesmo. Unidos não esta{iam prepara-

Os ral·os solares
_'--

I
dos para enfrentar os graves
problemas que surgiriam na

Hill e HOXY ec.onomia doméstica. De fato,
são magnéticos acrescentou, a reconversão das

indústrias não teria progredi-
Nova York - (S. r. H.) H O J E do suficientemente para absor- Moscou. 8 (U. P.) - o sr. Molotov. ministro do exterior, infor-

Os raios solares, segundo as Noticiaria Universal 3994QO I ver o potencial humano repen- mau que o Japão; em Bjulho, havia pedido à Rús.ia que solicitasse
provas apresentadas pelo dr. com as seguintes reportagens: i tinamente desincorporado das 0011 EE. Unidos, Grã-Bretanha e China as condições de prrz, Essas

d d lo • Rendição dos s ub rno r incs f" tA
.

t d ir i T" d' 1Felix Ehrenhaft desta ci a e, ! IIeIras e surgiria provavel- po e.ncros , em r6SpOS a, mglram a OqUlO, ire tc rnerrta, c u timato

numa recente conferência da
alemães

'mente o desernprêgo em gran-
de 22 de julho, para rend iç ão incondicional O Japão, tendo repelido2° • A Alemanha ratifica sua êsse ultimato, tornava automàticamente sem efeito o pedido formu-

"American Physical Society" rendição incondicional. I de escala. lado por intermédio da União Soviética. Esta, como Nação Unida e

em COlumbus, Estado de Ohio, 30 - Os Aliades recobram Ec- I desejando evitar que o Japão. aliado da Alemanha, continuasse uma
mosos tezouros artisticos, F I f I t

. , '1
.

d d ídPossuem efeito magnético. A a a um pro essor u a
í

riú t
í

, com rncuor-es per as li! Vl as e com maiores prejuizos4° • A façanha épica do por- H iddI' d I d d
presente descoberta de que.. a para a urno.ru a e, reso vm ec arar-se em es to 0- e-guerra contra

ta-aviões «Franklin». 8,.. o Império Japonês, afim de apressar o restabelecimento da paz.
luz solar carrega comumente 50 • Celebração do dia da Japones N. R. •• Ontem, durante o «Jornal Tupi». irradiado às 23 ho-
uma carga de magnetismo, pO- vitória na Europa. ras, o locutor leu, deatoccdornen te, um telegrama de Tóquio, dizendo
de afetar as idéias científicas Londres - (V. A.) - O Pro- que, antes de declarar guerra ao Japão, as fôrças rU5Ball tinham
acerca do dinamismo da cria- • r •

,-- I f�ssor J�li. E��moto, Sec�'etá- atacado os ja�onesell.
cão - revelam autoridades no O V Igesslmo Cen tro �'lü do Ministério da M�nnha ta
.

to O dr. Ehrenhatf fOij •

I
]apones�, numa 8;lo?uçao que �reparou-se emassu�. .

.
,

.' Inter "merlcano pronunciou pelo rádio com o
iii.

,..anteIlor�e�te dlleto� d� �nstl-, -11 título de "Aos americanos", segredOtuto de rísíca da umversldade, Washington (S I H) A 'f t d J
'

.

V
.

, E t dos L,.
-

., -.
-

mam es ou gran e pesar pe o
dde :VIena. ero para o.s s a os

I cidade industrial de Louisville, fato dos Estados Unidos e o HOllywoo,. 8 (U. P.) - A
Unidos, � durant.e cmco �r:os í sobre o rio Ohio, no Kentucky, Japão entrarem em guerra.

estrela Larrame Day prepa
t�m �qUl cond�zl�� exp�r�en- com r�lais de ?OO mil habitan- "É natural que essas duas na- ro�-�e em n�egredo para a c�
eras num !aborato:lO particu- tes, fOI a metropole dos Estados cões guerreiras recorram às rr!;edla musicada, to�ando 11-
lar. Acredl,ta .0 dr. Ehrenhaft Unidos que mais recentemen-Il>,mis modernas armas para se ço�s >

de ru�?a, baIlado,s, etc,

que, � mag1}etlsmo da luz �o- te estabeleceu um Centro In- �:iminarem mutuamente Agora" �evera submeter-se a O Coordenador da MobilizaJar e Igual a cerca,d.e um qum- ter-Americano, elevando para ":�"e o sr. Enomoto: _ mas
uma sene d� provas para at�ar ção Econômica, usando da

to da força magnetIc� do sol. '20 o número desses centros no deve haver limites aos quais
como parceira �e Fred Astaíre, atribuição que lhe contere o

.------
'

país. A nova organização de! ambas adiram. Deve ser esta- O cantor. mexicano Tono EI, Decreto-lei n. 4.750, de 28 deNo bar e no lar I Lou�sville orie�ltará os a�sun- belecida rigorosa distinção en- Egro. assmou co��rato. ,para i Setembro de 1�42, e conside-
_

K N O T
i tos mter-amencanos na cidade tre combatentes e não comba-

atuar no clube
.

Brasil", de, rando a necessidade de aten-
__n�o deve fa.lt��_____ e suas adjacências, inclucive tentes". O orador classificou! Hollywood, a partir de 18 de der ao abastecimento interno

"Carlr Margarl.da em New Albany e Jeffersonvil- os bombardeios americanos de I s�tembro. d� carne verde no Estado do
11 Il�, no estado vizinho de In- "brutalidade sem paralelo nos 1'8 t EI I

RlO
..

Grande do Sul, resolve
O artista catarinense Acarí Mar-' díana. Este centro vem de ser anais da humanidade, aue ul- Et 18 amento eitorá proibir, naquele Estado a ma-

gar.ida está concluindo os pr�p�-, reconhecido pelo Escritório de trapassa de longe a pilhagem Informa-nos a Secretaria do t.anç� de vacas para indústria-
ratlv.08 para sua nova expcarçoc Assuntos Inter-Americanos. O dos hunos". Tribuno I Regional Eleitoral, devi- lízaçâo, durante o ano de 1946.
de pmtura, com �ue. pretende a-

sr. H. F. Wilkie presidente do ri omente autorizada pelo Senhor
Presentar-se ao pubhco da terra � , "

t d 1

O V
Desembargador, que, até o dia 4

em encerramen to do salão dêate novo cen ro, ec arou que o
de agosto co�te, havbm sido

ano. Dispondo de grande coleçéio Interêsse de Louisville pelas II "alistadow,'- .no Estado, 75811 eleito-
de quadros com paisagens de:' ilha; \

atividades culturais do progra- " II res.

vem-nos. mostrar que o artlsta e
ma inter-americano data de ..,._.

- - -. -.�
um apalxonado pela sua arte, um

I
.

admirador sincero das beleza. das �UItO tempo, e qu� a promo- A Cruz Vermelha de São Paulo FRACOS •
nossoll praias, E' mais um pasllo ca'Ü das boas relaçoes comer- fez distribuir na Cantina Pró-Expe- AN�ICOS
que o' pintor. ca.tarinenlle dá em ciais com os países· da Améri-. dicionários. entre 09 nossos valo- TOMEMprol do II�U ldeal d� arte .AJuar' ca Latina é de suma impor- !

rosos ,soldados. uma original e Vi h C::';'�:.J':;;'._ � _8_u_a_..!S.....:X!.?�l:��:..... tância para a comunidade. O expreSSlVa lembran.ça: pequenos, rIO D relsltai
t' d L "11 > " i l.nç"s de seda, tarJad09 com aSl '''SILVEIRA''cen ,la e. OU�SVI e PI?POICIO- i côres nacionais e trazendo inscrito

nara SerVIçOS Informatlvos pa- artIsticamente, este belo poem�
ra as empresas comerciais e

I de Guilherme de Almeida:
industriais interessadas no ir:.-I

Moscou - (V. A.) - As te.ccâmblo oomercial do hemis-!
tropas soviéticas no Extremo: fério, e envidará esforços no

Ori.ente estão continuando seu I sent,id.o de pôr os homens de
tremamento, e as manobras e negoclOs norte-americanos e:rr.

exercíci�s têm sido aumenta-II contacto com seus colegas das
das - dIZ um despacho do "Es- repúblicas da América Latina.
trêla Vermelha". O despacho é I No campo das relacõ_es educa- r
ilustrado com grande fotogra- cionais e culturais: o centro
fia mostrando soldados arma- manterá coorperação com es-,
dos de metralhadoras de mão, 'colas, igrejas, clubes e org'ani- :
atravessando um rio muito lar-I zaç�es c!vicas, auxiliando a.o1'- 'Igo, em botes de borracha e, gal1lzaçao dos programas cm ('- i
tendo as inscrições "Para a matográficos, literários, de ex,· I

Frente Oriental" - "Estudos posições e radiofônicos sôbre
técnicos da Unidade N ... ". I temas pan-americanos.

PITIILml1
I�III[IIR

.
_.

II;

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AHCCOES DO

COURO CaBELUDO.

ARússia em guerra
Washington, 8 [U .P.l - Esta tarde, às 17 horas (hora de guerra

de Nova Iorque), o presidente Truman reuniu os jornalistas e dire
tores de «broadcastings» e disse-lhes: - «A Rússia declarou guerra ao

Japão. Isso é tudo».

Carnisaa, Gravatas, Pi i ames
Meiasdaa melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS·
CILANEA - RuaC. Mjtfra. 9,

Proibindo a matança
de vacas

QI�'mãe5 incendiários
Praga, 9 (P.) - A pnlícia

civil e militar foi convoca.da
quando alemães lançaram fo
go numa usina situada em

Aussig, perto da fronteira da
Tcheco-Slováquia, ao norte de
Praga. O incêndio se propagou
para outros edifícios, mas a
ordem foi restabelecida, sendo

d�tidos vários alemães. 9 Mi
mstro da Guerra e o Ministro
do Interior visitarão Aussig.

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi.
{rentes de Florianópolis.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Grend. Tónico

Desabou o teto
do Atenêu
Natal (Pelo correio) Às

. primeiras horas do dia 22 de
julho, desabou o teto do "Ate
nêu Norte-Riograndense", tra
dicional estabelecimelJ,to ofi
cial de ensino secundário, não
havendo, felizmente, vítimas a

lamentar. O fato causou a pior
impressão possivel entre a po
pulação desta capital.

RITZ ,., Boje,., ROXY
SIMULTANEAMENTE

Às 17 e 19,30 horall Às 19 horas
Sessões Chics

Pat Obrien, Garole Landis, €:ltester
Morris e 8apton McLane �m:

A OBRA DESTRUIDORA
Com punhos de aço e vontade de
ferro os homens da lei enfrenta"

Moscou, 9 (P.) _ Boris Efi- ram os sabotadores.
. Impróprio até 10 ano.

mov, cancaturista político do No programa:
jornal "Izvestia" apresenta Brasil Atualidades 2 55 - DFB
um desenho do marechal Pé- Noticiário Universal - Jornal
tain, com ar tristonho, so- Preços: Ritz. Cr$ 3.60 e 2,40
nhando com o passado, relem- Roxy • Cr$ 3,09 e 2.00,
brando-se das homenagens a Amanhã, no Ritz, às 19,30 horaS,
Hitler, dando-lhe um presen- Wallace Beery e Marjorie Moine
te: a França. Este desenho em: MALANDRO DE SORTE
tem como título, uma velha

.

cancão russa: "Lembro-me Dommgo, no R�tz.e Roxy • Franei'
A •• • I Lederer e Slgrld Curie em:

dCRse momento maravIlhoso",« UMA voz NA TORMENT,A

Caricatura
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