
Onde Pétain acabará seus
.

dias
PARIS, 18 (U. P.) -- PETAIN ACABARÁ SEUS DIAS� AO QUE PARECE, NA ILHA DE SANTA MARGUERITE, N(l MEDi·
TERRÂNEO. A COMUTAÇÃO DA SENTENÇA DE MORTE EM PRISÃO PERPÉTUA, AO QUE INFORMOU A EMISS.ORA DE"
PARIS, FOI CONCEDIDA POR SOLICITAÇÃO DA ALTA CôRTE DE JUSTIÇA. A(REDITA-SE QUE A ELEVADA IDADE DE

PETAIN FOI O PRINCIPAL MOTIVO DA COMUTAÇÃO DA PENA.

Declarações do Min. I
José Linhares

9450

Revalidada a
reserva ouro

Rio, 17 (A. N.) - o Minístro
José Linhares, Presidente do
Tribunal! Superior Eleitoral e

Presidente do Supremo Tribu-
nal Federal, falando aos [orna- O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
listas a respeito da suspensão Proprietario e Diretor-Gerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA

.

do estado de guerra em face da �_ __'___

vitória das Nações Unidas, sô-

I Ibre o Japão, disse que a sus- Ano XXXI florianépolis-S&bado, 18 de Agosto de 1945
•pensão do estado de guerra em

_ ____::__ .

�i:F�1�:i���;:n1!::�rp�� -=-A-ca�lltu·laça-o �o Ja�a-o\OS operários texteis
mar sôbre os povos vencidos. I reuniram-Se
ve������'�s, ����tr�O:O��os��� Ih�J��e�7 d�A. ��ústr�S t����í
lidáriamente ligados ás gran- reuniram-se em assembléa ge-
des potências relativamente a MANILA, 18 (U. P.) - O Q. G. japonês comunicou a ral na séde do Sindicato, ügu-
nll;:ll�,,�·· meàirll'l com tal fina- Mac Arthur que vários membros da família imperial partiram rando entre os assuntos estu
lidade. A cessação do estado de hoje de avião para a Manchúria, China e Indochina, afim-de dados, a organização de uma
p·ll"· .. ·- .,('\ Brasil não póde ser transmitir ás tropas a ordem imperial de cessar fogo. Ao mes- cooperativa de consumo e Haia - S. H. L -- Segundoimediata e total. mo tempo a rádio de Tóquio revela que o imperador com outra construção de .casas de mora- despacho de Eindhcven, che-
O que deveremos fazer é proclamação manda ao exército e a marinha que deponham dias bem como a construção de garam a Rotterdam três navios

suspender certos efeitos des- as armas em rendição total. nova séde do Sindicato. Numa com alimentos doados a Holan-
se estado, ficando a revoga- • • •

demonstração de significativo da pelo povo da Dinamarca.
ção total p::-l'a �ia? futur?s, MANILA, 18 (U. P.) - Em seu pedido a,�ae Arthl!r, pa:ra interesse pelos problemas de Os armadores facilitaram os

quando a �l�uaçao mte�·n,aCI?-. que pze?se sustar o avanço russo na Ma�c�una, o governo. Ja- classe, os operários téxteis transportes, enquanto que os
nal o permitir, com a vigencia I pones disse queoutra ponta ,l�nça sovtetlca_ avança rapl�la- compareceram em número ele- marinheiros recusaram paga-
do tratado de paz. Como sabe- mente a sudoeste na Manchuna. A declaraçao Japonesa da a

I vado. superior á 2 mil. 'menta por essa viagem.
mos, o estado de guerra res- entender que Mukuden já está quase a ponto de ter. sítio, 0\ --'------------------------tringe os direitos de alemães e que significaria que os soviéticos já avançaram mais de 400

Outra ofensl·va DI·pU'"DI·Cajaponeses e não seria cabível kms. além das posições indicadas no último comunicado de

que agora esses elementos vol- Moscou.
tassem a gozar daqueles direi- .. 6) -

Washington, 18 (U. P.) anunciados pelos russos. Final-
tos, que foram suspensos para LONDRES, 18 (U. P.) - A rádio de Moscou lançou mais

A Manchuria, de acôrdo com mente, após a confirmação de
responder pelos prejuízos que uma das suas proclamações ao exército soviético no Extremo .

f
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t
.. ,

d
.
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. .' tinuar n ndo
as in ormaç�es,. e ? pon. o, c�n- que os Japoneses ja esigna-

srll" nq,íses causaram aos 'tLOS- Or,lente, de�laral1:do. que .a ordem e de con muar
. av� çar '{vral da resistência mpomca ram um representante parasos interesses. ate 9U� os lmp�nallst�s Japones�s deponham as alma�. �cusa ,Tão consideráável é o encarni-I avistar-se com Mac Arthur, in-

• os mp.oes de te�em torturado f�lld�s russ?s e pede vmganç�. çamento dos japoneses contra' formou-se que o comando su-129- aniversáriO ser:r .�ledade. FmalmeI1:te., a. emlss'�ra exorta os �oldados � per-I seus adversários de dias, osrus-! premo nipônico não fez 8, dis-
IÍio, 17 (A. N.) A Escola Na- seg�ll. sem descanso o_lmmlgo, �Ol.tando-Ihe tO?OS os car�llnhO� 'sos, que vários comentadores tribuição de volantes anun

cional de Belas Artes comemo-
de retirada com exceçao de um unico - o cammho do tumulo.

I mostram-se admirados e acredi ciando a rendição na Manchu-
1'0U hoje com uma sessão sole-

• "" ,.

.

.'
- tam existir algo oculto atrás ria, devido ao mau tempo.

ne, o 1290 aniversário da fun- LONDRES, 18 (U. P.) - A BBC captou uma mformaçao dessa disposição de luta dos ni-

dação 'do ensino artístico no
do Serviço Tele�ráfic� da M�nchú:iS:, .dizendo que o coman-:

pônicos.
ACADÊMICO DE DdTREITO!: ce

Brasil.
dante em chefe japones contmua resistindo. O comunicado de guerra

ranta a realização as suali aspi-
rações. votando no PARTIDO ACA-*' '*',.

,. "'. soviético de hoje voltou a se DÊMICO RENOVADOR.

OC"
S. F�ANCISC�, 18 (U. P) - A rádio de T09Ulo mfor,m�u: referir a intensos combates,eara na que o remado _fantoch� de V:et-Nam, que a antiga prov:nc�a: em seguida aos quais, as fôrças O tra" fego subl·ra"

d de Anam contínua na ímtençáo ele defender sua independência de Stalin realizaram novos

vangnar a contra os aliados. UII2 despac�lO I?ara a. Domei diz que o sobe-
avances. Nada disseram hoje a 12 por centoRio, 1" (A. N.) - No Tribu- rano declarou que nao se deixaria subjugar novamente pela os russos sôbre a contra-of'cn-

nal Superior Eleitoral rea�i- Fran9a.e que todos deviam se preparar para morrer em defesa síva japonesa, anunciada ôn- São Paulo, 17 (A. N.) - Um

zou-se ôntem mais uma sessao, da Pátria. tem, pelo que se deve concluir vespertino informa que a Com-

presidida pelo Ministro JoséLi-I.
... � *

, que as fôrças soviéticas recria- pa::hia Mo&,i.::-na de estra�as ele

nhares. O Diretor do Departa- Manilha, 18 (U. P.) - FOI .an;ll�cIado que o� representam- çaram todos os ataques ír.'mi- feno, �dqUlllU 300 .vagoes. e

menta do Interior e Justiça, o
i
tes de .lord M�ntbatten e, �s emIssarlO.s .da Austra�Ia chegaram gos. Durante o dia de ôntem, 1600 quílometros �e !nlhos, d�s

sr. Junqueira Aires, enviou. ao I
a Manilha, .a�lln-de partícípar das atívídades aliadas para o segundo o comunicado de Mos- pe.ndendo 270 �ml��es de ci u- �

Tribunal Superior uma Iísta ato ele rendição do Japao. . cou, os exércitos da União SO_I�elros com_a pnmeira etap:1?<1
constando os nomes dos c�da-I

fi' <I.

,. . .
viétíca ocuparam as cidades de lemodelaça�_ daq�ela rOd��I�.

dãos que perderam seus direi- Chung King, 18 (U. P.) � A agen,cIa D�meI íutormou que Poly, Minguta e Tumin, na di- Com .os vagoes agora adqUlrl:
tos políticos a partir de 1937. Okamura, comandan�e suprem? d,as forças japonesas na CIU-, reçào de Harbin. A cidade de dos fica aum<:,ntada de. 40 .1201
Essa relação será publicada no na, revelou seu desejo de de�o� as armas pore.m mais tarde Poly está situada a 150 kms de cento a �otaçao da r efell�.a
"Diário da Justiça", de ordem. indicou que. U,ll1� parte do, ex:rclto de. C�llUlI? Klllg estava ata-j Harbin, o que repres�nta um companhIa, e .c?m as 10C�1?O�I
do Presidente Linhares. I cando os mpol1lcos. A agenCIa DomeI dIZ amda que Okamura novo avanço consideravel dos vas. 0,ra adqUIr.ldas o tlafebo

O Tribunal resolveu que os solicitou ao generalíssimo Chiang Kai Shek ordens para a ex,ércitos russos. No setor de subIra a 12 por cento.

escl'Ívões em disponibilidade completa cessação (�as hostilidades, advertindo que de outra Trasbaikal os combatentes so- No bar e no lar
não podem exercer funções forma os nipônicos serão forçados a tomar medidas para sua viéticos ocuparam as cidadesde ,K N O T
eleitorais. auto-defesa. Danchen, Chiefeng, Kailu, Su- não deve faltar
A previsão do alistamento

• biau, Kaitmog, Buchetu e Sza-

para o Ceará é de 335.209 e1ei- A qUI- se f�z aquI lantum. Ou t r o s despachos
tores, sendo 182.996 home.r;s � ti , • • •

_ acrescentam. que ,o� exérci�os152.213 mulheres. O Ceara e
París, 18 (U. P.) _ Brevemente, LavaI e Darlan estarao vermelhos prossegUIram aVa,n-

atualmente o Estado qu� se
também sentados no banco dos réus, seguindo o julgamento de çando em ::-mbas as .margens

acha na vang-uard� do alls.t::-: Pétain, que terminou com a condenação do marechal. Infor- do .Sungan, onde capItu.raram
menta e �om ? �alOr coeflc.l: I mações oficiais salientam que LavaI e Darlan foram interroga- a clda.de de Szan�an, sItuada
ente de mscnçoes, �endo Ja, dos na prisão sôbre o assassínio de Georges MandeI, como pre-

ao nor te ,de Harbm. Os. avan-
alistado 50.000. O numero de

1" d' 1 anle'Ilto ços das forças russas cnar:tm,
. . ,.

f' d Immar o JU g .

't
_

quallflcados ex-oflclO Úl e ao que parece, uma SI uaçao
17.944. O B ii Restabelecl·da a

de pânico em Tóquio. Informa-
Deu entrada na Secretaria vapor {( ras » I

II
cões não confirmadas salien-

do Tribunal o pedido de regis-

I pO t d NI tam que o govêrno japonês
tro do Partido Social Demo- ar.ribou .'

n e e_ mega teria solicitado ao general Mac
crático, com séde no Distrito .,. Arthur intervenções junto aos

Federal. Recife, 17 (A. N.) - Arnbou Amstel'dam - S. H. L - Se russos para que os mesmos

É seu Presidente o sr. Alci- ao porto desta capital o vapor gur;'}u despacrn de Haia, foi c:;uspendessem o avanço. Essa
des Gentil sendo delegados os sueco "Brasil", afim ?e des_em- oficialmente anunciado que o intervenção, ao caso em que se

s1's. Jaime 'Madruga e Ladislau barcar o sr. JoaqUIm Pm�o trânsito de passageiros e car- confirme a notícia, teria de ser

Vinhais. I Dias, Minístro do no.sso paiS gas ferrovi�rias, atrayés, da feita através de Washington.
Consultou o Tribunal Regio-l na Noruega, que f01 a�a?ado p�:mte de Nnn.ega, sera l'elil�- Revelaram os japoneses que os

nal de Minas Gerais si o eleitor j de Angina do pe�to. C? mmlstro crado em melados. de agos�o, russos tinham introduzido
residente em distrito poderá I brasilei!o foi lmedlata�ente r�:)taurando-se a.sslln m? elo uma cunha e estavam 12roc11-
alistar-se diretamente na séde

I conduzIdo.
em ambulancla, r:a- vItal entre a paI te lli,en<;llOnal rando cercar o centro mdus

da Zona, resolvendo o Tribunal I'a o h.ospIt�l do CentenarI0, I da Holanda e as provlllclas do
i trial de MUke,den, a quatroceü

Superior que póde. onde fICOU mternado, noroeste, tos kms alem dos avanços

H.

Haia - S. H. L - Segundo
despacho de Nova-York conür
ma-se oficialmente que na re

valorizacão da reserva ouro do
banco de Holanda, obteve-se
um valor nominal ele duzen
tos e nove milhões florins. A
referida reserva, em trinta de
junho do corrente ano, pesava
duzentos e trinta-e-nove mil,
novecentos-e-sete quilos. O
cambio oficial atualmente é
dr 265 florins por dolar norte
americano ou 11),6:11 florins
por libra esterl.na.

Alimentos doados
à Bolanda

Adiado os

trabalhos
Montreal, 18 (U. P.)·_ A

conferência da orgarJização in
ternacional de aviaçüo civil de
cidiu adiar os trabalhos, devido
as novas descobertas no cam
po da aeronautiea.

Moedas cunhadas
DOS II. Unidos
Haia - S. H. I... - Segundo

despacho de Lopdres, o jornal
inglês "Daily Express" revela
que um navio mereante holan
dês, o "Amstelstroom" está
com alimentos doados à Holan
da, conduzindo caixas cheia.s
de moedas de prata, cunhadas
n?s Estados -qnldos para o go-
verno holandes. '.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SAPATOS
,
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= Q U Â L IDA O E MALHARIAS

Rua Padre Miguélinho, 23 -- Floriané polis

a bomba al ômica , é ·Sir .Iunir-

Chnrlvcivk, que se tornou m:I;,
co n h.xi do cm ptincipios de 1!l:�2
r-nm a rcvclação de nculrou , a

I"Ilwis r:"]Jida COUS:I da criaç.i o ", I

cnrnn entào chamou. Sua

.dCSCO!Jpl",!11'1 Io i conside-rada m.us imporl an-

LIVRA·RIAIc dc (I"C qualquer outra dcsd» o

l rahu l ho expcrimcn l a l de Lord Hc
l h c rf'o rdx, em l!lll, lendo mer-ecido
o Prvmi. Xob:1 de Fixicu crn l:l3:i.
Pri su-ru-irn dos a lcmàcs na gm'I'I":\
paçs:ida, Cnadwivk organizou um

pequeno laboratório no cumpo .

1('

,'oncentraçüo em que se achavn,
que ncnh.un f:l!p.oso cientista bri- prossegui ndo em suas cxpcr-iéuci as.
lâ n ic.i deixou de participar dos () ]J,',)fessoJ' Xnrmnn Fouth.rr, !lu
estudos iniciais e de colaborar pa- Laboratório Cavcnrlich de Cabri(i-'
ru a vi tória da ciência aliada. O gc, é considerado o primei ro 110-1resullado fina] é, assim, produto mC111 a separar o úlom�) de os i g.0.
de um esforço conjugado único na lHO. lssc ele o co nscuuru cm 1032
história. Embora seja demasiado e o seu trabalho, DO

aperreiço:'-Icôrlo para se afirmar quais os cien- mcul o da nova arma, foi incsl imá
tistns que concorreram com seu sa- vcl. Duruu c If anos, pcrs cvcrou
bel' p.u:a a gr-ande descoberta, po- r-in seus exper-imentos e em oi!o
de-se garantir que uma grande con- ()(,;I<;iõ('� disri nl a« conseguiu pleno -"''''''''''''� _'''',.'''''''..............._.....'''''''......�
tribuiçâo foi prestada por Sir GN)]' êxito. O professor Fcalhcr sempre -, =_:

gc Paget Thompson, que presidiu o truhalhou sóz in ho , alé que foi chn
com ité de pesquizas constituido em mado pelas autoridades hrií ânicn« 'Ibr•. ltrta��j Pereir. !l1940. Fi lho de um vencedor do e muericanas para auxiliar o apcr- JJ li rua /I U

Prêmio Nobel, o próprio Sir Geor- !'c'iç'oalllcnto ela bomba atômica."
e OII"Vil!ir�gc mereceu metade dessa grande Estc� e muitos outros famosos UI U

e corisagradorn recompensa, em cientistas br-itânicos c de outros Clínica Geral de Adultos
1!l87, »or seus trabalhos sôbre o oniscs suo os homens que guardam D d_

,

(' oençaa a. criançall
:il0PlO. Junlamente eom um c]e'n- I)S segredos do grande in\'enlo., Laboratúrio de Análise.
tisla de -:\o"a York, cle consegui1l trabalho prosseguiu ano após ano. clínicas.
pn!:in ]1:,o\'ar experimentalmente, 'I l'. contl:do. quandu chegaram as Consultório: rua Felipe Sch.
teori:l de De Broglics de que di- lIliilll:1S noticias sôbre o :iI<lquc a:1 m/dt, 21 [altos da Casa Pa.
minnitíssilllas partículas de maléria, I-riros�lillla os mais e6tiC'�ls eln LOI:- i i'ai.o]. da. 1030 á. 12 e da.

'<1.-------------_....._IEll__lIlII'. •

COlllO electrons, consistem de 011- dres foram os comentarlslas de 1':1-: 15 à. 18 hso II s
.

Idas de movimento. Sir George é dio lIue, cmbora soubessem que os Re.idência: rua Vimc. de Ouro eJ·a O llDER Dftj)rofessor de Física do Colégio Illl-I alemães. estayam elllpenhndos Cl;I, P 6
j)(':'ial de Cil:n.cia de Londres e h:í exycril'r:_::ias. sôhre as bOlllbas. :l.t�)-I Fone: í��Otm!'nuaIl IdOIS anos {OI nomearlo

.

assessor lllIC�IS nao tll1ham a menor. "leia

I Icienlífico do :t\lin.istério (10 Ar. Um de quc os ingleses c 81llC1'lC'11l0S

MOO ftOU.tl�O .Jllel1lbro da equ!pe. de súbios trn'b�llhp\·alü também neste

lllCSI1]°I· iNSTITUTO D.E DIAGNOSTICO
bl'llal1lcos, que eont1'lbUlram 11:11'11 scnlldo.

CUNiCO

I
ORe DJALMA
MOElLMANN
<>rmado pela Un.lvera1d&1!. do Gen&tm>
Com Drtttca nOl' hospltü, eur01)em
\m.iea mcid.l.ca em !fera], ped.!.�, Qoen

u do l!1fiema uerrollUJ, aparQllho !fen1to
urmário do bomem '" da mulher

�"".te. 1'écra.loo: na PAUW 'l'AVA;_
CuTGo d. RadtolOI(1A Cllntca com o dr
lan�1 d. "-breu Campama.r1o (11.10 Pau
�. EI!peC1altr.aQO em HlJr1ene 'II latid.
llbllca, �l!l Ull1veraldad" do Rio 110 Ja,
.iro. - Gnblnetf! dll 'Ralo :li: - JIllootro

i u�lo:J'rtfl.ll clln1ca - lIetabollilmo ti«

r s.J - 8I}n<!al'l'em Duodrmal - GIIblnete
to �oteI'llplll - LaboratórIo �G mmro.

'opla • llIIltilJIit clln1ca. - RUA rwnando

PARA TODOS
(achado. II. I"on. 1.1 ... -- J'JorIan61)Ollil

Fône 1595 � FlOrianópolIs I BOM�;;wP�R; ÁGUA li,.manuais, e�etricas e a
�������������������������������� vento.

Aproveitem ai Oportunidade Motores Elétricos
=--....-----------..:

Atenção! muita atenção! de .=------_,,-------------------
rovo de Florianópolis! FORNITURAS E UTENSILiOS PARA
A "C_:REDJÁRIA PARA. TODOS" estabelecida á nm 112 a 5 H. P. OURIVEIS E RELOJOEIROS

Felipe Schmidt n. 38, esquina .lel'onimo CoelllO, atendendo aos

.·1 REPRESENTANTES
efeitos da crise ocasionada pela g'l'ande alta que vem diaria-
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em g'el'ül - lUUI-1 � �\.rm�o� 61avam
TC) AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia I - U tJ i

31 d� AGOSTO fazer uma grande bonificação em seus preços

IIafim de beneficiar ao distinto povo de Florianópolis.
A todos que interessar, freguezes ou não, queiram sem I

compromisso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS., _

'A

---
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Os descobridores da
«bombc: atômícc»

Loudrr-s, agôslo ele 19"[5, (BNS)
- A bomba atômica con

í inúu sen

do () assunto do dia, deixando em

plano st euudário tôdas as dcn.ais
noticias. Tóda a imprensa eJl!!JC
nba-se em revelar detalhes sôbro
o novo engenho bélico, assim como

t'111 recordar os primeiros estudos
e expr-riôncins para a consccuçâo
da desintegração elo átomo. Nâo
hú dúvida que o descobrimento da
bomba atôm ic« en volveu 11111 nú-
mero cr.nsidcrúvel dc iminentes
cicnt islas. Pode-se dizer, mesmo

MATE: gelado
chã
chimarrão

Bebida � saudável

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

o mELHOR DOS mELHORES

Visite, sem compromissos,

ROSA

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA

CREDIARIA
Rua Felipe Sthmidt. 38

Rua Deodoro, 33

Elor ianópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Trabalhou Comerciai.
Impressão a côres

Compostçdo de Iívros e

Jornaiu

Tésea e Memorois
Doublês e tricromia.

Revill:a. - Avullloll - Caixa••
Estojo., etc.

Novidades todas as

semanas

Rua João Pinto. 6
Caixa Postal, 42

Florianópolis

I
J

Sedas, Casemiras

CASA $A,

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°, 10 ••. Florianópolis •.. Santa Catarina

I
r
o embaixador

credenciais
russo apresenta

Haakon
•

reiao

\!sl". i Iu lcral iado ) : - PDI1CO c!e- "i éticas na libertação da área se,
:wis ele chegar a esta capital o Sr. tcrurionat do pais, pois os russos
:\ ico l ai [)Ill i tricvich Kuznctsnw, foram os primeir-os soldados I i hcr
r-rnhaixnrlor da L'ni âo Soviét ica jun- l ado res a pisar o sagrado solo dos
lo ao gO\'(\rllo norueguês, aprescn- noruegueses Depois a 01(,., se jUI1'
'ou :IS �U:IS crcdnciais ao Hei Haa- taram as fôrças patrióticas na lula
'«.n. Foi uma ccrhuônia emociorian- pela salvação do país da destrui-
.c o encontro elo embaixador sovié- ção alemã e, mais tarde chcaarum
iro com o soberano norueguês a os ingleses c americano's. aC'�1ll1)a,
'lima da rr-sistê nr-i» elas fren'tes �x- Ilhados de outros contingentes no-

"1 crnu c' in terna conlra a opressão rucgucscs, Desde então se dcsen
n az i sl a .d(l/aís. ..,. .

volveu a_mais cordial e, sirnputicuA ,()C.d�ldO se. 1 CI estlll de JIll, cooperílçao entre os exercI!os dos
')ortancw" em nrtl1de da coopera-I llOS<;os aliados americanos, so"iéli-
�'iio das {orças norueguesas e S()- cos c ingleses.

Confeccionando o seu
terno na

ftlfa�ataria Líder
de

ClftUDIONOR OUIRft
Rua Saldanha Marinho 2.A

FLORIANÓPOLIS

Balança� para oficinas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-

tear Cordas, vidros para relógios, etc,
Preços e prospectos com a

CASA MASETTI
Rua Semir.ário, 131 - 135 - São Paulo.

e Lãs

ORLAN'])O S01\ I-{PE'LL]
Rua Conselbeiro Wiafra, 36 - lojô e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 5 t --- End. Teleg.: «�carpelli)) --- Florianópolis
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o eSTADO

Vida Social
AN IVER8ÁBJO�

SDerá: muito comprimentada ama.

nhã. por .uas inumeras amigui
nha., por motivo do .eu aniversário
natalício a graciosa menina Lourde.
Maria da Silveira, filha do ar , Moa
cyr Iguatemy da Silveira, diretor
deste jornal e de sua exma. espô
Ia d. Delcille. Climaco da Silveira

*

D INTElIGÊNCUl
FRDNCESIl VENCE
A BRUTDLlDDDE

ALEMã!Fasem an08 lloJe.
os srs. Professor Anacleto

miani, Lauro Mende•• Mario
pes de Almeida e Ci:apitão
Lemos do Prado;

as sras. d , Vitória Fernandes
Arantes; Leonôr Abraham, espôsa
do ar, Oscce Abraham, fiscal do
do imposto de consumo; Helena
de Carvalho e Mirandolina Cidade
Moronha. e.pôsa do sr. Domingos
de Freitall Noronha. funcionário
federal apollentado;

ap sritas. Anita Clara da Rosa
e Neuza-Arleide de Souza;

o jovem Washingtou·Luiz. filho
do sr. Hipolito Pereira. guarda-li·

Do
Lo
Luiz

Pode ser contada agora
uma das histórias mais"

significativas desta guer
ra: como foi que os

franceses combateram- a
fome. Chiqueiros secre

tos, terra que "desapa
recia" e gado que "se
escondia" quando vi
nham os inspetores na

zistas - assim foi que
os admiráveis franceses
frustaram as tentativas
dos alemães no sentido
de extinguir a França
pela fome. Pág. 95.

vros.
•

Fazem anos amanhã:
a exma sra. d. Clotilde da Luz

Fontes. digna e.posa do sr. desem·
bargador Henrique Fontes;

OI srs. Roberto Schmidt. ltalo
Paladino e Adernar Nunes Pires,
destacado elemento nos meios so

cial e esportivo desta capital;
a Irita. Julieta Doura, filha do

Ir. João Doura. comerciante neste
praçGl.

•

Casamentos:
Na re.idência dOI pais da noiva,

na rua Anita Garibaldi número
10. realiza-lIe hoje, às 17 horas. Icivil e religiosamente, o enlace
matrimonial da srita. Avany Olt
veira com o Ir. Cri.tiano da Cos
ta Pereira. Servirão de padrinhos;
no religioso, por parte do noivo, o

dr. Paulo de Tarllo da Luz Fontes
e lenhara, por parte da noiva o

u. Otávio Ferrari e lIenhora. No
civil por parte da noivo. C!I ar, Al
varo Saches e aenhora. por parte
eda noiva, o sr.•Carlos da Costa
Pereira e senhora.

Leiam também:

*. O TERRIVEL B-29. Fatos novos

e sensacionais sôbre o mais pode
roso bombardeiro do mundo. Pág. 7.

* NOVAS CONQUISTAS DA
PENICILINA. Novo tratamento

para as vítimas da endocardite
infecciosa! Pág. !ii4. \LS'''''''' '''\ecÕes-e �

D' t
do Reader's 1ges

-

SSE PERMANEN'fE
GDS DE INTERE Rotarr:lnA.Rl1

materialS plástiCOS •

.
.'

.

NoVOS e estranhOSos menUlOS a VIver
Nt:: ....' Republ,c �_--liiii

PdOetnOS en�l��:ãO B-29 .'

D Elton Trueblood
O lorlll:daves O que lhes falta

.

MéXICO
MaiS fe ei

\enosas do Nova
day Everll

As torres mlS Satur

* AS TORRES MISTERIOSAS DO
NOVO MÉXICO. Que estranhos

BRITO
O alfaiate indicado
Tir adentes, 11

desvendados com afatos foram
descoberta de 16 corpos, que atra

vessaram 700 anos em perfeito
estado de conservação? Pág. 13.

Todos esses
29 artigos in
teressantes e

sugestivos,
mais a con

densação de
um livro d.

excepcional
interêsse.

NOVO HOTEL
dede Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina. Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

I WALT DISNEY, o genial desenhista americano, diz

sôbre Reader's Digest: "Informa e diverte; mas ao

mesmo tempo a sua enorme e fascinante variedade

de assuntos, a sua escolha de empolgantes pontos de

vista, o seu "faro" para as coisas fora do comum

- tudo tende a acordar o espírito, a dar-lhe elas

ticidade e agilidade".

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

ccnragiosae

Mocidade
Evangélica

Realizar· ••-á amanhã. domingo,
com início às 17 horas,' no tem

pio da Igreja Criltã Pre.biteriana
da rua Visconde de Ouro Preto,
uma reunião em comemoração ao

dia da Confraternisação da Moci
dade Evangélica.
Mostra allim com moi. esta so

lenidade a unidade espiritual dali
jovens evangélicc. adentados para
bem lervirem a meus e a Patria.
O Snr. Eny ·Luz de Moura Pre

sidente da União da Mocidade que
esteve em nossa redação trazendo
no. amável convite, pediu-nos que
tran.mitissimos a todos quantos
delejarem participar de.te movi

mento, um cordial convite
Falará nesta oca.iíio 001 moços

o pa.tor J. Alcantara Santos.
... - ..... _-_ .-..-.. ••• w • w ... w ...... _,.,."

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8

N('prp�f'nl(ll1te Ceral TIO Brosí! : FEH:"i_\"inO CiH�ACI.IA - UU(l, do Ro�(Írio, .tj.i�A - 2.° andar - Rio

CONTA CORRENTE POPULAR

I Benção apostólica de S ..S_ o Papa
Juros ���i�e�tação.Li��e ��!q���OOO,oo à Fôrça Expedicionária Brasil�ir�

Banco do Distrito Federal S 4 r ROMA - (S. 1. H.) - Sua San- Exprimiu também sua satlsf�ç�IO
· ·

I ticlacle o Papa Pio XII, em uma au- p�lo grande numero de eXI��(llClO'
diência particular concedida a um narres nrasíleíros que compar�c.emCAPTTAL: r R$ 60.000,000,00 correspondente ele

.
guerra norte-. a suas �ueliência� públicas,. c�lal'las.RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 I americano junto à Fôrça Expedi- A Bençao Apostólica, escI�tcl pelo

TraI-ano 23 _ floriãnõpolis i cionárra Brasileira na Itália, em próprio 'punho do Papa, f�l a. se-.
,

seu gabinete no Vaticano, abenço- gumte: A todos os. nosso",. diletos
ou apostolicamente todos os ofi- filhos elo Brasil, que as ':1CIS�1�U
ciais e praças ela FER, bem como eles ela guerra trouxeram a Itália,

Chácara Vende-se uma com
"toda a querida e nobre nação bra- e que est,ão.prestes a voltar a sua

sileira". Um secretário elo Vatica- amada Patrla,.l;em C01110_ toda �
50.000 rnts2, ten- no recebeu o correspondente à querida e nob111s81111a Nação brasí

Na Avenida Hercilio Luz n do casa de morada e engenho, no recebeu o correspondente à en- leira, damos de todo o coraçao qual
69, precisa-se duma que saiba sita em Itaguassú. Tratar com duziu ao gabinete particular do penhor das melhores graç_as celes-

e-.--
..

P·
....

-R
.....

E··C··E--...T"':O···-D·--O·
--....

·D·-."A·" Papa. Sua Santidade, envolta num t�s, a nossa p�terna ..Bençao Apos-
cozinhar. A. L Alves, à rua Deodoro. 35

manto branco, ocupava uma gran- tólíca. Papa PlO XII .

CÁRIE DENTÁRIA E VITAMINA D ----------------------------- de escrivaninha, ostentando uma

A falta de vitamina D, na ali- de seda branca. Sua Santidade ex-

mentação, é a mais importante

� DVO'·'G \DOS pressou grande interesse pelas Partido Acadêmico Renovador
causo da cárie dentária. Essa vita- contribuicões do Brasil ao esforco PROGRAMA
mina não só preserva os dentes r_-. L de guerra e fez muitas perguntas PROPÕE A CRIAÇÃO DE:
contra a cárie, como até, segundo sobre a organização e estrutura da
alguns autôres, auxilia a curo dali Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA FEB. Durante a conversação, ini- lo Séde Própria.
dentes cariados. Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL ciada em inglês, o Papa deu mos- 20 Teatro Acadêmico.
Use leite. manteiga, cremes de tras de conhecer o Brasil e a Hís- 30 Viagens culturais e outras

leite. ovos e fígado, pai, êsses

ali-I ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

I
tória do país, empregando frequen- realizações de interêsse' geral e

mental fornecem o vitamina D, E F' 1 temente palavras e frases ela língua
neces.ária à laúd. dos dentei. - difício Cruzeiro - lorianopo is. portuguesa. O Papa fala ambos os particular. apresentadas pela
��lS. �����������������������������������i�d�io�n�la�s�_e:x�c:e�p�c�iO�l�}a�l�n�le�n�t�e��b�e�ln�.�C:l�a�s:s:e�, ___

Rua

Camisas, Gravatas. Pijames
Meialdss melhores, pelos me

norea preços 16 na CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra. 9

Empregada

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Condecorado com a
Ordenl do Cruzeiro
do Sul
s. I. H. - Foi condecorado com

a Orelem elo Cruzeiro elo Sul, em

reconhecimento pelos relevantes
servicos prestados ao Brasil, o dr.
Einor H. Christopherson, que até
há poucos dias exercia o cargo ele
chefe ela Missão Técnica norte
americana junto ao Serviço Espe
cial de Saúde Pública. O elr. Chris
topherson foi um elos principais
animadores elo programa de saúde
pública e saneamento levado a S. João Eudes, Confessor
efeito em cooperação pelos govêr- Nasceu no ano 1601 em Maze-
nos elos Estados Unidos e do Bra- roi. na Normandia. Ainda bem
sil, em cumprimento elas resolu- jovem entrou para a Congregaçãocões ela Conferência elos Chancele- do Oratório. Apenai 2 anal tinhares ele 19:[2. Tendo chegado ao Bra- trabalhado na cura dai almas,C�r'E DOS SERVIÇOs DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00 sil em princípios ele 1943, o dr. quemdo a aaude obulcda o IôrçouH()SPTTAL "N"ER:mU RAMOS':'. w -

Curso de aperfetcoamento no Hd;pital são Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-emr Christopherson foi nomeado dire- a uma vida mais pacata, que, polriârlo do Instituto "elernente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico Interno dr tal' elo Programa ele saneamento rém, ofereceu-lhe o ensejo de a.SalÍatóT"io de Santos. em Campos do Jordão. 1 A a
.

1 SESP
.

ICLINICA OIllRAL _ DI"-ONóSTICO PR�,COCE :a.; TRATAMENTO IIlSPIi:CIAUZADI
(a m zorua, c o , em jun 10 profundar lieus estudol, principal.

DAS DOENÇAS DO APA.R:ftLHO RESPIRATóRIO. elo mesmo ano. Mais tarele foi de- mente da Sagrada Escritura. Re
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS signado para as íuncões

'

ele supe- feito, lançou-se de novo para o
OONSULTAS: Diàr�amente, das 3 às 6 horas. CONSULTÓRIO: Rua Vitor Metreles. I> rintenc1ente elo SESP e por último campo da antiga atividade, diltin-RÊSID:mNCIA: Rua Esteves .J1lnlor. 1311 - '1'el. 742. I fi M·

-

T'
-

passou a c 'ie iar a issao eCl1ICa guindo'le pela coragem com que

OR MADE IRA NEV'ES norte:americana .. posto em que o serviu 008 empestadol. Pregando
• ,"ubstltu:u O ;11'. EUg:�1:. P C�l1:P- I misaõel popu lores reconheceu a

• • • I!_ DOEN I
hell. dev Ido a sua ])IOXll11a par tida necessidade de um bom clero se-MediCO elpeclalUta em ÇAS DOS OLHOS p�ra" os Est�dos �'nido:: Em todos cular para o aerviço das paróqui.cura0 M Aoerfelcoamento e LOl1ga PrAtica no RIo 48 Janeln esse: postos, O dr. ChI istopherson as. O melhor meio para formar·)lftlUUJLT48 - Pela maahA: CIarlameate ... IO,30àl12 h., à tarde except .... 00' se dedicou ativamente a luta COI1- tal clero são o. seminário.. Por

..lia••••"14 ás 16 lior.. - OOJlfSULTOBIO: B.. ,Joio ....te .. I. "ra.e - tra a doenç�, conc,orrendo com, a iMso, tratou de fundar tais in. ti-
_et .....1 _ Bestü.ela: B........ot.. Oo.Uüo. ,.. su� cle0lcaçao e �s .

seus esfoI5'0S tutOI. Como os Ore tcr-ícmca, na

par a. o exíto elos ti aba lhos ele saúde quele tempo somente tivessem co.
pública e saneamento, empreendi- légiol, saiu João da Congregaçãodos pelo SES� nos vales. do AI!\a- e organizou o primeiro seminário
zonas e elo RlO Doce. FOl,. assim, em Ccaen. O próprio cordial Riche
um �)om e verc��de�ro al":l&:o do lieu tinha prometido leu auxílio
Brasil, f�zendo JUS a gratídão elo

morreu, porém, antes de podainosso 'pals,. q�le _§lgora lh� concede curaprtr IiUI1 prerneseu. João soubemereclda cllstmçao hononflca. ganhar como Quxíliares um certo
Tel. 1.1I1}8 ....-- - ..__- ........a.........._...... _-.......... número de lacerdotel com OI quais

formou a Congregação dOIl Eudis
tas. Uma significação elpecial tem
�Ite .anto para a devoção 008 Sa
gradol Oora!Fõel de JelÚs e de Ma
ria. Já desde muito tempo era Ale
o apóltolo :le.ta devoção tão Ia·

lutar e conseguiu a aprovação do
culto litúrgico dos Sa.rados Cora
çõea. Unindo a leu VOlto laber u

ma coragem vlH'dadeiramente a·

pó.tolica, resilitiu com grande IU

C8lS0 àl maquinaçõ8l1 nefasta. dOI
janseniltal. Enfraquecido por leu.
imenlOI tra,balholi veiu a falecer,
em Caen. aOB 15 de agosto de 1680

•

de Maria
Foi S. João Eudel que teve a

'primeira idéia desta solenidade.
Mal Roma·- sempre cautelola
quando le trata de devoções no

vali -. concedeu elta festa IÓ maÍII
..............a·.. W--_.-a-.. w .. ,,"- ,. tarde, a uma ou outra diocele.

Foi em 1855 que a Sagrada ConPrefira uma pa� de se. gregação dOI Ritos aprovou um
trôco em "Selos Pró Doente oficio festivo que tem por objeto
Pobre do Hospital de Carlda- 'o c�lto do Pu.:ísBimo Coração �e
de". e estará éontrlbulndo para. �a�la. As razoe. deste culto soo

A obvIo•• Veneramos no Coraçllo de
que ele tome mais um pouco Maria o símbolo de sua imacula·
de leite, tenha melhores medi- da santidade, seu amor de DeulI e

ca·mentos, mais confôrto no dOI homenl. Ao lado da devoção
leito de sofrimento, etc. etc ••• ao Sagrado Coração de. JesÚI de-

(Campaha de Humanidade �:���lv.'8docadc v:zr r;:a�s ã ao vend�
do H08pltal de (larldade). Maria. Um forte estímulo exte-

IndicadorMédico
.,...._..__•••-,_- -_-_ - - •._._._ -_-_-_.•-.- -._..•._-._•.,_y ._-_-.-_. -._d'

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Dlplomado pela Faculdade Nac. de llec1!clna da Un1"nrsldlde do Brull)

_·lnterno do &erY1OO de ClJn1ca J4fdJca do Professor OaTaldo OIlTetra. m6d.1� ac

Departamento de "dde
CLlJlfICA IIIIIDICA - .olMttaa blte..... de e41lltotl e erlançaa. CONSULTOR!!'

• IUll8W.NClA: R.. Jl'eUpe SchmJdt .. 18 - Tel. 811. CONSULTAS -- Du 11 ibt 111

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
D.. 8.rTleo. 4e Clínica Infantil da Assistência Municipal • HOIll1!Pltll;

de Caridade

CONSULffi�!�1u���AM�td���A���iOEs.��12�. loae 1.644
Conlulta. dai 2 às 6 horua

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Méd1co - chefe do servtco de S1tlllfl do Centro de Balld.

DtlENÇAS DA PELE - StFILlS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
uml9S C!)S SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VJOLETA�

C0NSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schm.idt, 4ft
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD,A
€:lmica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. N8Jl"iz - Garganta.
Díl'>toma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
C@l$ULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àa 18 horas.
RESID�(MA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES· 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMAnA
Especialis.ta tBI alta cirúrgia e ginecologia

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

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica MédIca em Geral

Daeaças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
e8N�ULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RE�IBENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO

DR. ROIllÁO CONSONI
VlRURGIA GERAL - ALTA CffiURGIA - MOLJl:STIAS DE SENHORAS - PARTO/Õ!

Fórmada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
48tnstenote por vários anos do Serviço CIJ'Úlrgico do Prof. AUpio Correia Neto.
Cil"m'gla· .do estômago e vias biliares. intestinos (leigado e grasso, t.írõíde. rins.

próstata beXiga. ütero, ovãrios e trompas. Varlcoceie, hídrocele, vlilrlzes .. hérnia,
.

CONSULTAS:
cJJu 2 as li horae, à Rua Felipe Schmldt. 21 (altos <ta Casa Paralso).

RESIDflNCIA: R.ua E8t€'>'''S J1lnior. 179: Tel 1(764

DR. ARAUJO
A.ssutente do Prof. San.on. do Rio de .f_eiro

ESPECIALISTA
Doenças e aparações CIOS @LHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

E:lnlrglla l!Boc;!erna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO Oáblo e céu

da bOca fElndWos de nllJSCeIlÇ8)
.Il8OfagolKlQPlla. tl"aquêosoopta, bronooscopia toara retÍlNlda de corpos estranhos, ''',

OONS'iTí1l'A8: da.!! 10 às 12 e das 13 b 18 boru

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
ci@nal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

Rua Felip6 Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

•

d'Avlla ANTONIO MONIZDR.Dr. Newton

DE ARAGÃO
Operoçõe. -- Via. Urinarial -- Doen
I1ca. do. inteltinol, réto e anuI
-- Hemorroidal. Tratamento da

colite amebiana.
Fiaioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meirelel, 28,

Atende diariamente àl 11.30 h.. e,

� tarde, dGII 16 hs. em diante
Ruld I VidC1l Ramoe, 66,

Fone 1067.

� • Orlo...... 0IIII1_ li 0Ir1IqIa
.. toras. r� e ._....e ..-r.. ,

CONSULTÓRIO: R, João Pinto 1 Dili
nam811.te du 11 as 17 horu. ÍUlaIDaJIt

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto 0.0 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 Cr' 0,30

No lnt..,rlor:

Ano

Semestre
Trimestre

Cr' 80,00
Cr' 4.5,00
Cr' 25.00

Anúncios mediante contrito.

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

� SEJA SUA

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

o santo do LIVROS NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

Age_ ·ia. e Repr.lentaçõ•• em Gera)
Matriz: Florian6poli.
Rua João Pinto i n, S
Caixa POltal , 37
Filial: Orelciúma

Rua Floriano Peixoto, I/n (EdU.
Pr6prio). - Telegramal: ·PRIMUS·
Agente. no. principail Ul'l1niciploa

do E.tndo

... -

��
...��.
0:·[. tOSA

I)UA DEQDOQO;3�
nORlllHóPllllS .

•

Idismal por.
tuguêl, elpa.
nhol, francil,
inglil, etc.

Romance, Poelia, Religião, Aviação,
Matemática, FJllica, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade' RÓdio, �áquinal, Mo
torei. Hidrlulica, Alvenaria, Agri
r.ultura, Veterinária. Contabilidade:

Dicionário.. etc. eto.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

MACHADO .I ClA.

rior veiu dali aparições de Nos.a
Senhora em Fátima ·Portuga!--,
onde Ela, no meio doa horrores d.
1. Guerra Mundial, convidou a to
tOI recorreslem Q leu Ceraçlio de
Mãe.

Santo de Domingo

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6, 1, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da Sêmana: Missa: às
1,30 horas.

Igreja de S. Francisco: 1 e 9 horas.
Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho
lias.

Puríssimo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 1 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 hora••
Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas
Capela da Base Aérea: 8 horal.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas .

Saco -dos Limões: 8 horas
Ginásio: 5, 6, 1,30 (só aluno.), 8,30
horas.

Capela de S. Luiz: 1 e 8 horas;
Capela do Abrigo de Menores: 1
horas. (todos es dias).

Trindade: Mi3ltriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: a
horas.

João Pessôa (Estreito): 1,30 hora.
(igreja), 9,30 horas (capela).
Jão José: 7,30 e 9,30 horas.

Festa do PurÍssime Coração

-

I '.'iA. CAr%�A%.�� I
Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e barato., algodões, mOI'Íns e aviamentos
para alfai':1tes, que recebe diretamente das

Snra. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma
Florian6po1i., - FI!''''IAIS em Blumenau e Laje•._;

melhores fábricas, A Casa ·A CAPITAL" chama a atençã.o dOI
visita antes de efetuarem auolI compras. MATRIZ em

-- _ _ j � � _•....� JAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5e eSTADO ::'Sábado. 18 d. Agosto d. '945

Clube-«Sucessos de' ontemn-HOJE,
Grêmio Estudantil

Grêmio, Mesas

Lira Tênis
promovida pelo

Eleicão da Rainha
t

do

magnífica soirêe
Catarinense, . com início às 21,30 horas ..

JOALHERIA MORITZ ..a

dia 18,

reservar na

�"""""" a. _....

I �
�\�.u.=��.;:::: �

I :ÁTono PRTOLOGlC:
Dr. H. G. S. Medina

Parm,

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Farm. NarbaJ Alves de Souza

L. da Costa Avila

Exame de .angue, Exame poro verificação de cancer,
Exame de urino, Exame poro verificação do gravi
dez, Exame de escorro, Exame poro verificação de I
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidos, café. águas, etc.
.......................an ..:
� = .

CASA IE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção clínica do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável. situada em aprazrvel chácara com

esplênd ída vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APAItELHA�IENTO COMPJ,ETO B �IODERN1SSIMO PARA TRATAJ\1EN'l'O

MÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para 08 exame. ele elucidação de dtagnõsttcos.

Apartamentos de luxo com banheiro

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

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

Casa de Saúde Cr$ 400;00.
o DOENTE PóDE TEU lUtilDTCO PARTICUJ,AR

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

••••••••••••••••••••••••�•••D ...

NAO É NOÇIVO

cõ����i.�õ:�:BAlli;-1
INCENDJOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Responsabilidades Cr$
Receta «

Ativo «

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.81630
76.736,401 306,20

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

R. HB. BOSCO LTDA.
ITAlAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Representações Transportes Marítimos; ·Ferro•

Consignações •• Conta Pr6pria vmrros. Rodoviários, Aéreos,
Rua Pedro Ferreira. 5 Cascos, Fôgo. Acidentes do

2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pesaloai••
CAIXA POSTAL, 117 Responlabilidade Civil e Vidq.

Endereço Teleçráfico « BO seo »

� _ �

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Floriaaó- APE�A� c-s 3,00. .1 CASA MISCELANEA distri-
1·, me.. 11 I

Com essa ínfima quantia Voce buidcra d Rádi R C Apo IS, a. ru� � rajano n.
.'
avi- está auxiliando o seu prÓ:S:imo'j

OS a lOS • • •

sa a sua dístínta treguesia que

I
Contribua para a Caixa de Esmolas Victor, Válvulas e Discos,

dispõe de operários habiltta- aos Indigentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9
dos para executar ínstatações
de Luz e Fôrça em 'geral, for- i

I
necendo orçamento grá'Js e Esta

�

a vel-dadc� 1.sem compromisso para seus e �
_

serviços. I
Possui também oficina espe-:

cializada, com técnicos protís- Isionais, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
rogareíros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

o SE U OQGAN1SMO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

o mELHOR DOS mELHORES

_�'c.'" ,·�(�_B' ;w

CO:�;MA D"� ;,(�;�!c�eo�12,�l;Q�(OC.VuTt;�A... ,O�(o�;.,.};O���AHjli '"'" '1""-

Nova descoberta
inglesa
Londres, 13 (B::."\S) - Os cicn-

l istus br i lâ nir-ns descobriram dois
110VOS métodos para a produção da
penicilina. As batatas ou mesmo as

-u as cascas formam a base do pr i-
111L'iro ruétor!o, que foi de�l'nl'olvi
do PCIOS pexquizndorcs do High
(;ale Hospital de Londres, de acô r
lo c'nn uma in [ormação pu blicada
ue lo, 'British ::\Icdical Journ«I".
Após 11111 tratamcn to com água c

·lcido hidrur-Iortrh-ico, verificou-se
qu e as suas hal at as produzem um

extrato que, em seguida a um novo

'r-atamento muito simples, fornece
'llIl excelente meio nara o cresci
mcn lo do bolor ela pcnicil ina. O se

zundo método, descoberto por um

iovcm médico de Glasgow, é ba
,eMlo 1'21 colch ic ina, que é uma
substância química utilizada ])'11'8
) desenvolvimento da planta de fu
1110. Durante seis meses, o Dr. Cor
tem e o Dr.. 1. ::\fckech n i c, seu as-

sistente técnico de laboru l ór-io, pes
quizarnl1l a dcscobcrtn de UI11 agen
te que pudesse duplicar o rleseu
volvinren!o do bolor da penicilina.
I'crminru-am ambos por descol.r-i r
IUe' a colch ici na rcnl iz a ess I fina
tieh.d_' n!1I1W prnpo rcâo sei" vezes
-uaior elo que nu tc riurm cntc. Al ém
l isso, a pc n ici li nn produzida por
esse meio é considerada mais re

<is tr-n t e do que' qualquer outro ti
po. Nova informação acêrca elo
LiS(' CI'(',ceI11e dessa droga aC['11

.uam ()� seus enormes bcncífcios.
\ H(h oza mirnculosn" jrJ.glc�·w jú
foi utilizada com ôxí to para a cura

]e sepccmias, dif'It-r i n, an lrús P11('ll
-nun ia, gangrena gaf'osa, I e tano
(' outras doenças. Ainda 11ú poucos
dias, um médico ingles revelou o

exilo do seu emprego no tratamen-'
lo de certns culermid-rdcs mentais

Veda M. Orofino'
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.

IConsultas com hora mar

cada, no periodo das 14
às 19 horas.

Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MA IOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações ., médico gralis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

.......................a.a. �

- ,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

(OU REGULADOR VIEIRA;
A MULHER EVITARÁ DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagern pa

ra combater as irregularidades
das Iuuções periódica!' das se

nhoras. E calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-�EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

conüanca.

I"FLUXO-SEDATINA encontra-se
em toda parte.

----

Gremio Estudantil
Gatarinense

DOENÇAS NERVOSAS
CHm os progressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes aervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

De ordem do Sr. Presidente, con·
vido todos os associados para ali

sistirem a Assembléia Geral a rea

lizar-se no dia le do corrente, na

aéde socíc l do Lira Tênia Clube,
com rrucro às 14 horas, ocasião
em que serão tratados assuntos

de grande interesse.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
Luiz Fonseca

Secretário

Oswaldo Apolonio da Rosa
REPRESENTACÕES

Aceito representações para o Es todo de
Santa Catarina.

Laguna - Cx. Postal, 66. - Tel: Rosa
Santa Catarina.

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.. CtI_.Da,lra lIafra, 4 • 5 _.:. FONE 1.142
btre,. I ....adI.

Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sonda lias paro
dos SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVA1S!
Não comprem seus calçados sem v-ísitar o

«Tamancaria Barreiros))

dos tipos mais
praia 00 alcance
por verdadeiros

I

CONSELHEIRO MAFRA, 41 I......--- 1---

RUA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A administração de Berlim Des?bstruindo 'Grande
BERLIM - (S. r. F.) - de ocupação tomaram lugar O riO Mosa Uniões

Em sua primeira reunião, o I em torno de 4 grandes mesas. de Eindhoven que os engenheí- . ,Conselho Aliado de Contrôle de Eisenhower presidiu a reunião, iOS holandeses 'á removeram 1 ,Washington - (S. L ,H) - O as Iúbricas inspecionadas incluiam
.,..... li d 'do d f d t 1 d 'd' d "J _ nnmcr o «e membr-os f'emin inos das se as de produção de peças de.Der im eCI lU ar aos rance- uran e a qua se eCI lU a 0- os obstaculos a navegaçao no

• ,uniões tvabalhistas nos Estados avrocs. automóveis e equipamentoses uma zona de ocupação na tal' o regímen de rodízio para rio Mosa, o que foi conseguido l.'nid .s aumentou de SOO.OOO para de autos, além ele embarcações,capital alemã. Essa primeira a presidência, mensalmente, e duas semanas antes da data 13,()()().OOO, durante a guerra, ao que produtos de lona, produtos elét r i
reunião foi impressionante. De- realizar reuniões ordinárias que havia sido assinalada para: 1',c:'::PlcI1H'ntr' nnunciou U Bu:'�au, cos , c muitas outras fábric�s. O
cidiu-se que os assessores dos 4 nos dias 10, 20 e 30 de cada termí

'.

dos tr b Ir' A! Feminino do Departamento .1 ra-I Bureau recomendou a adoção do
� errmnaçao Ou Ia a lOS. -I hu lh i s l a Nortc-Anrcricano. Num scguint e programa:grandes chefes atuem como mês e tantas sessões extraor- tareia dos engenheiros holan-; estudo de SO contratos trabalhis-I 1) - Eliminai' as classificaçõesum Comité de Coordenação, dinárias quantas o Conselho deses consistiu em recnns-j ras, ahrungcndu 7?000 llllllll('�'es de t�refas yara homens e, l�ll1lhe.

que se reunirá quase diària- julgar necessárias. Para o 1'0- truír as comportas, extrair os

I
que l ruba l h am em 02 Iabricas '11- res; 2) ---:- Estabelecer .a Illedl�

..
pa

mente. A finalidade imediata dizia da presidência será ado- escombros e limpar "o cemité- dus+riaix, n Rure,HlI encontrou mu- �'a a tarel� em prmcipio e pl:atlca;
d C h, '.

..

.

• Iheres nos rom itcs de mais de um 3) Conseguir oportunidadesO onselho e estabelecer um tada a ordem alfabetica dos no �e �)arcos" existentes
.

nas

I ��Iarto das 1IIli<il:s. locais. De�c?b,riu iguais para mulheres e hOIll�!?s n�smecanismo governamental pa- países, começando pelo gene- proximidades de Maasti icht, J;) mu llu ros dir igi nrlo cscrrtórros, promoçoos ; 4) Intensificação
ra a Alemanha. ral Eisenhower, sucedendo-lhe na província de Limburgo. quatro CO!110 presidentes; quatro co- das ,m('di�as para consecução des-

Quarenta e quatro represen-! Montgomery, Koenig e Zhu- 1lI0 vicc-prcsidçntcs ; 14 como se- ses f'ins ; t» - Procurar que o ade-

tantes das grandes potências kow. D. �'I'el�,:na 1'. Borb�
rrcl árius encarr-egadas de arquivos, quarto e igual pagamento c as leis

i ;;;0 li UI
n lcm de muitas outras em VÚ"ios, de salário mínimo sejam processa-
po';lo') menos importantes, Entre dos em todo Estado.

número de mulheres
Trabalhistas

nas

Por ato do sr' presidente da
República, foi nomeada escriturá
da do Domínio da União, a sro .

Helena C Borba, que por muito
tempo exerceu funções no nosso

magistério. A nomeada já tomou

posse do cargo a que recente
concurso lhe deu direito.

Amanhã, no RITZ e ROXY - Nelson
Ecidy e Gonst9-nce Dowlling em:

Rl:VOLUQIONARIO ROMANTICO
Umll opllr.t� divutida II al'l1r'.

Os que pagam

Resenha Foreuse
I (:!�o�,,�����,���,�«

do :!f!:���o��s�� c��,��������;;!:,,:li��"""�:';
Julgamentos realizados pela "Fogo Simbólico", desta vez Nova Iorque, 18 (U. P.) .- artigo muito aquém do valor

c, C" I
- procedente da Itália, teatro p rin- N t" d }'1 ilh c d I correspondente; se o artigo COJll

amara nmma, em sessao o reias ,e viam a capta as
prado depois examinado deI cipal da bravura dos nossos sol- a, " ,-

de ôntem. I pela NBC indicam que os japo- I 1101 11'111 '\ I" (lo ncaoci: 11tdados, estiveram reun.idos no I I S a a ,e 'ti '1<1 e

Recurso criminal n. 5.231 da gab inete do sr. coronel Lopes neses, com caças e canhões an-/ ao in.pingi r. pelo preço corr-eu

comarca de Orleães, em que é I Vieira, prefeito municipal, ante- ti-aéreos, atacaram 4 super te no mercado, o que deveris

recorrente O dr. Juiz de Direi- ontem, autoridades militares, bombardeiros b-32 que realiza- ter, j.clo menos, 50'/c ele dcscon-

chefes de repartição, diretores 'd h" lo, talo estado depreciativo do
to e recorrido Martimiano D_.ae; - vam voo e recon ecimento t' I' I f' I,.-

de entidades esportivas e ho- ar Igo vcru Ir o, o rgues rec a-

de Andrade. Relator o S1'. des. mens da imprensa local. sôbre Tóquio ao meio dia de ma, Pode até recorrer à po l i-
Urbano Salles e revisor o S1'. Perfeitamente à vontade, os hoje. As máquinas americanas cia. pois foi lesado,

ues. Guilherme Abry, �lecidin.. presentes trataram do assunto derrubaram 2 caças japone- Se levarmos essa questão,
Ia rgamente, sendo diversas as b 32 f'

. , comparati vamcntc. ao campo ria
do a Câmara Criminal negal M • ses e um - ICOU seriamente I' C I)

-

I'sugestões aprovadas. -. s , " nao se poc era negar
provimento ao recurso, para Em princípio, ficou assentado avariado. razão aos que I:i estiveram do
confirmar a sentença recorrida que um expedicionário deverá mingo último para assistir, pu-

Pelos seus fundamentos oue conduzir o "Fogo Simbólico" RESFRIADOS ga n do bem, o que, se algo valia,
- mal chegava a 500/< do valorsão jurídicos. na etapa final do percurso ur-

bano, pois, além de atender às cobrado.
Apelação criminal n. 7.476 recomendações da Liga de Defe- Se pouco concorridas eram as

da comarca de Canoinhas, eITJ sa Nacional, promotora da pa- purtic'as ele futebol na nossa

que é apelante a Justiça e ape- triótica maratôna, inicia a série F'Iori a nópo l is, o espetáculo ele

lado Pedro Lourenco. Relator de homenagens de que serão al- rJomingo último veio aumen l ar
,

vo os expedicionários da nossa a descrença no nosso pebol e
O sr. des. Guilherme Abry e re-

terra. corroborai' a opinião (los desa-
visar o sr. des. Guedes Pinto, O ten.-ceJ. Nilo Teixeira. por nilllados, qIIando deveria senil'

negar provimento á apelação, solicitação do sr. prefeito, fi- para deseredito desses meSlllOS

f· t b rou encarregado da organização p6ssimistas. participam aos parentes e amigospara con Irmar a sen ença a -

de !!'rande parte dos festeJ'os, no Pr"virlr�ncias se fazC'lll ne('e�- o nc18cimento de seu filhodecidindo a Câmara Criminal � ,

f Ed 1
que será auxiliado pelo tenente sarJas, pOIS s(.' ccm lnllarlllOS mi.son.

solutória. Francisco Assiz, da 7a TI. I. A. C., nesse passo, amanhã, teremos Florianópoli•. 14-8·1945.
pelo ten. Guedes, da Fôrça Po- nas nossas canchas rle futC'bol 5v·1

Prioridade para licial e sr. Fernando Farias, --- apenas os jogadores e os pr011l0-
� ... ----. .� •• ,., .....,...,._. .•"'.

cargas destinadas ás presidente do T. G. 40. ll'illanifesta�a-O ao sr� i:;::�� �1t':J/���il�I�\� m?!!':I�t�� !dire- Antevê um aumentoN'a Praça Getúlio Vargas, se- .1. I '" .
"

nacões Unidas rão concentrados o povo e auto· � b·'
LAVIROD

de 500 tHaia - S. H. r. - Segl ndo ridades, para as homenagens itrCe ISPO por cen o
despacho de Nova-York, o que terão lugar após a chegada

'I I-t Na f V M S C
"Journal of Commerce" infor- do "Fogo Simbólico". c�. etropo I ano • • · · • \\':lshinglo!1 (s. 1. H,) - A

• Ólll· Gomo estava assentado, reuniu-lIe "Ai!' Trnnsport Associatio11 oI' Ame-ma que os expOl'tadores c nti- A Holanda perdeu o mundo catolico de Florian5- dia 15 último, no Clube Doze de rica" anteve UIll alllllento de 500ro de agôsto, de cumprir o re- polis prestou a II exa, revma. D. Agosto, o Conselho de Represen- por cento, sôbre os níveis de lH4'1,quisito de tempo de guerra que 14 DaV"IOS Joaqu.im Domingue� de Olil7eira,
I
tantes da Federação de Vela e na capacidade de transporte de ca!'-

nuarão a partir do dia pr:mei- ,. Arceblspo Metrol'ohtano, signih· I Motor. que procedeu a eleição do gas dl' ln empresas aél;eas 11orte-
t t·

.

bt
-

dr·· '
A t 'd S H T .:-<"" cativa homenagem na noite de 16 Comodl!lro, vice-comodoro e Con- amerkanas para o imediato [lerío-es a �lla a o ençao e Icel�ç,a

.

ms eI am,- . ,.1..-:-- OC;!do corrente, por motivo dos recen- selho Fiscal daquela entidade. do() ele após-guerra. Estas aerovi:Jsde pnonaade de espaço n1antl- g,undo despac110 de HaJa, a tes atas da Santa Sé que lhe con- Por aclam:1ção. o dr nortc-amcricanas, empregando 3,14
mo para o embarque de cargas companhia ho:andesa de nave-

I
feriram as honras de Assistente 00 João Eduardo M.ritz tornou-Ie aviries, 272 cios quais em o!Je!'aç'ôes

adquiridas pelos representan- gação informou que durante Só}io. Pontifice e de, Prelado Do- comodoro, enquanto que para a r1iúrias, transportaram 202.1179,OO!j
tes dos govêrnos aliados acre- a guerra, fOral1I perdidos dois I

meshco de Su� _?anttdade o Papa. vice-comodoria, por unanimidade libras de ('orrespolldencia, en('o-
• , • . I Grande multtdao compareceu ao de votos, foi aprovado o nome do mendas c- execs�os de bagagem emdrtaaos nos Estados Unidos. : de seus I1H.V;OS de pas3agfll'0S Palacio Episcopal, notando'se a sr. Valdir Fausto Gil. No Conselho 19--1-1. Ü acréscimo de 409 novos

,e doze de seus vinte-e-seis na-, presença do snr Dr. Nereu Ramo�. i Fisc;a!, pe.rmanecem o. �r Osvaldo wírics ele passageiros agora eneo.

"ensura br-ltaADt-ca : vias de ear:_:'l. I Interventor Federal. altas autorl- Bulcao VIana e sr. VIrIato Leal. Illl'ndados, bem como 22 transpor-UI" dades e associações religiosas, Fi- tendo .ido incluido o sr. Nelson tes, que serão entregues [lC'ln Fôr-
Londres, 18 (U. P.) - A (en- I zeram UIIO da palavra Oi snra Spog�nicz: em eubsti�uição ao sr. ça Aérea �\IiJitar dos Estados rni-

sura britânica cessará logo que Farmacia de plantão Monsenhor Har:y,Bauer dr. Nereu ValdIr Cll, que fazla__ parte da' rIos, proporcionarão espaço Sll-
. _, _ _ Remos e por ultImo o sr. Arce- quele Conselho, na gestao paliada. ficiente j)2!ra transportar .... , ....os Japoneses puserem em açao Elltara. amanha, de planta0 a Ioispo ogradecendo a manifestação, 995 9?? ('19 I'b rl

os termos da rendicão incondl- Formdcia Santo Ant8nio, na rua
" ��,), I ras ue cflrgas, ao ql1e

cional, O que provavelmente; I João Pinto. V, elevada a mor- _ Oss:� .f��v�!Ç���reender estima a associação.

ocorrerá dentro de dez dias. _-- i) Não sou grande. Não tenho pro' Negócio ..Vende ..seFoi O que revelou à imprensa tandade l-nfantl-( jeção,,,
O contra almirante Thompson,

.

- Ora, seu Gil! - interrompe o

I capitõo Mendei, Isto de <ser gran-chefe da censura britânica. :í mu. OODÇ.l Haia S. H. r. Informam II de é bom para quem «pula de

RITZ HOJ'e, Sábado, às
JRJl'I'O J'KJLIOpSA Amsterdam - S. H. r. - Se- v_a_r_a_»_._A_t_I_Ílt_a_e_n_fi_m_. .PJ.A.l .À I'.4IfIJ.U

g'undo despacho de Haia, as es-19,30 horas • P.A&A .À '&ÃÇÂ
lo Filme Jornal 33xl0 - DFB tatísticas demográficas mos-

C
...,

20 John Ciements e Godfrey Tearie tram que a mortalidade infan-

A rr E'N .J A (.).em: GUERRILHAS til continua em nivel alarman-
Homen. que lIe batem paro que te na Holanda, apesar da mor-
outros pos.!Jm viver em paz e

liberdade! talidade ter diminuido para
36 Olsen e Jonhson, os maniacos. _ outras idades, a partir da liber- Ade «Pandempnio» em: IProJetos tacão A h- d: ,

t 'bl'FANTASMJ\S DA FUZARCA '
,

man a, omIngo, sera expos o ao pu iCO desta ca

Misterio. terror, e emoção numa
'

A
A

d t áf' pita!, das 10 horas em diante, no prédio da rua Tiraden'
fuzarca�a �e arr,epiar os cabelos. Rio, 17 (-'\. N.) -- ,Estivelam cor o or ogr ICO tes n. 17·A!hJ.iataria Brito, ';!m g�ande leão que foi encon-

IpmproprClo $a�eOOI4 an200s0 com o PrefeIto Hennque Dor-I Rio 17 (A. N.) _ Informa-I trado nali nossas matas. Nao deIxem de ver a formidavel
reços r "'. e,

d th P f' t .' f
-

d f
' .,.

E dswor ,na_ re e1 �r�, os s1's.· ções procedentes de Lisbôa adi-I
era que seg�n a- eIra segulr� �Iagem. ntra a gratís,

ROXY Hoje, Sábado, às Rafael Calvao: AntOnIO Av�lar I antam que foi assinado o acôr- N. B. RI�orosamente proIbIda a entrada de menores

19,30 hrs. e Carlos Martms, que lhe Ílze- do ortográfico entre o Brasil e de 14 anos. (364) 1v 1
l@ Noticias da Semana 45xl0 - DFB ram entrega dos projetos d8- Portugal. I
2e Olllen e Jonh.on em: finitivos para a construção do

FANTASMA DA FUURCA Estádio da cidade, a ser edifi-
Üm::t comédia musical cheia de
mistério e lancell omocionantes. cado nos terrenos do Derbi-

3e John Clemenh e Micael Wal- Clube,
.in� em: GUERRILHAS, O prefeito achou interessan-

Surprezall! Sabotagem! EmboBcada! tes esses projetos e solicitou ao
Ação intenso! ,

Impr6prio até 14 ano. Presidente da Republica uma

Preços Cr$ 2,40 e 2.00 audiência especial para a Co
missão, pois o assunto depen
derá da aprovação do Chefe do
Govêrno, que está interessadis
simo na solução do mesmo

o ESTADO Esportivo Morta UDla baleia
em Itajaí

Ante' ontem, segundo informa
ções que nos chegam de Itajaí.

I
eatrou na barra daquele porto, u
ma baleia que perseguida pelos
pescadores, foi finalmente abatida

I
e rebocada para a praia do Porr-
tal. Grande é a afluência de cu·
r iosoa que tem ido ver o cetáceo
que mede 10 metros de corrrpr-íI rneerto- As mesma. informações! adiantam que os quatro felizes

I pescadores venderam o precicao
I pesco do. Q uma firma de pesca.

II
pela bela importancia de 50 mil
cruzeirS .0

I �.��!!.�:�� pero sopa-
teiro. tipo l8x2. OtiRlo estado de
consE!C'vação. Tratar com Hercilio
Souza, na Palhoça, 3v-1

Florlan6polis 18 r1e Agoslo de 1945

Quem perdeu ?
O ar. Vinicius Gonzaga confiou

a esta redação, uma certidão de
idade, por êle achada, para ser

entregue ao seu legitimo dono.

Leopoldo Meira e
senhora

com fregue.ia feita. na Pra
ça Lauro Müller' 2, por motivo de
vio.gem. Ver a tratar no mellmo.

6va·2

F R E R A 5,

PARA

E C Z

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,

ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


