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Buei1�.iÂYí:es, 21 (U, P,) -
o govêrno argentino decretou
hoje a demissão dos professores
universitários que assinaram a

petição instando para que seus

colegas não dessem aulas hoje
e amanhã, A medida, que afeta
vinte e quatro professores,
lembra o famoso decreto baixa
do em outubro de 1943, demi
tindo todos os professores 'que
assinaram a declaração que
exigia do govêrno argentino o

preenchimento dos compromis
sos assumidos no acôrdo do Rio
de Janeiro, retornando, pcrtan
to, ao govêrno constitucional.
O decreto de hoje foi assinado
por Peron, como presidente in
terno.

Buenos Aires, 21 (U, P,) - aulas do importante Colégio
A greve universitária que co- Nacional de Buenos Aires e da
meçou ôntem repercutiu con- Escola Superior de Come. -ia,
sideravelmente, pois foi insigni onde foi pequeno o compareci
ficante o comparecimento de mento de alunos,
professores e alunos às aulas, No Instituto Nacional os

Os estudantes dos cursos se- professores secundários recu
cundários também aderirma à I saram-se a dar aula e tampou
greve, estando paralizadas as co o farão amanhã,

Assinala-se que o movimento do atual govêrno," destacando,
grevista também contou com a além disso, sua nenhuma par
adesão do Sindicato Universítá ticipação nas manifestações
rio argentino, de tendencia na-I organizadas pelos provocado
cionalista, que, em comunica- res.
do convidando os estudantesa. *

Ano XXXI ,

A ca�'ltulaça-o �o Ja�a-o �evel�ções 8e�tença proferida· Visitaram a Sala de
de traidores RIO.' 21 (A, N,) - C? ,Juiz Jogo da PerlaI

substituto da XII vara CIVIl, dr.
Paris, 21 (S, F, L) _ "Os Marinho Garce� Neto proferiu

"
_

, , " sentenca na açao movida pelo Versalhes, 21 (S, F, L) -- E
_

Milicianos Fr�nceses ocupam C I' s : A 'I A" , mistér dar o sinal de partida,
,-

d 1 no meu coraçao o mesmo loaar o egio ng o merrcano, na
, ,Manilha 21 (U,P,) - Tambem o segundo aVIa0 com e e-

ld d d W' ""ht" Praia de Copacabana opinan- para uma nova forma de CIVI-
" 'T'

'

d ís d pernoitar em que os so a os a errnac . _,. II's
_" declar Presígados Japoneses regressou a oqUIO, epois e

ter declar d Hitler I do pela renovaçao do contrato 1 açao - ec arou o resi-
Ie Shima onde foram reparados os danos sofridos ontem du-I D . enad I

ec a:a, � 11 derda. do citado prédio, A decisão do dente do Conselho Nacional de
rante a tentativa de decolagem, Segundo o quartel general arfan, s,SOt Ol Ie�� � o u� I

magistrado deu nova interpre-I Resistência, sr, Louis Saillant,
níponico comunicou ao general Mac Arthur, esse aparelho Kran, e _um in erroga ?1l01 POlI \ tação á lei que regula a reto- em discurso pronunciado pe-

,

d T'
, mppmg ex-responsave pe a , , rante delez d d E t dchegou as 14 noras, hora e OqUIO, MT'

'

d .

mada do prédio por parte do os 'e ega os os s a os
• • • 1 \Cla nt z?na

1 ocu�a; a, o
proprietário a qual reclama a Gerais do Renascimento Fran-

Manilha, 21 (U,P,) - As primeiras tropas, d� ocup�ção Dqu� revde DOU }gtua mBen �d qhue entrega do' prédio alegando cês que visitaram a Sala do Jo-
norte-americanas devera-o cheaar a zona de 'Tóquio domingo arnanu, OIlO e ucar, a- ,_

'd' go da Péla onde se desenrolou'"
_

,

d t 'I' I prescnçao me ica de precisar "

próximo, por via aérea, enquanto os que I,1avios de guerr,a sao viam, ura n e o auxi 10 vo un-
residir na praia a cêna histórica do juramento- tário de Sigmaringen, tentado ,

'

esperados dois dias mais tarde, E, o que mforI?a a �mIssora persuadir os alemães que ainda ? !�IZ ?,eclar,ou qu� � prn,- d_e_1_7_8_9_.
_de Tóquio, divulgando um comumcado do serviço de informa-

podiam ser úteis,' fornecendo pn�tana ja resld� pr_oxImo a

Ações japonês, mformacões de ordem militar praia do FI,amengo nao haven- tirou-se do• • •

e preparando as chamadas tro- do nec�ssIda�e d� ,Amu,danç,a dManilha, 21 (U,P,) - A rádio de Tóquio diz que g�'an�e pas de choque que deveria ser p�ra satisfazer a exigencia me- nono an ar
parte do exército japonês continua i�t8:cto, sem a es_penencIa ulteriormente lancadas sôbre dica. Rio, 21 (V,A) _ Na tarde deda guerra, Possivelmente alguns mais ll;np,ulsvos nao, s_UP?r- a França em paraquedas, Ain�a, com ,r�laç�o á die,tü ante-ontem ocorreu um suícítarão ter de entregar suas armas e assistir como o mirmgo De outro lado, os interroga- necessa�'la, o JUIZ opma ser is- dia espetacular na nossa prindesembarca para ocupar o Japão, Ninguem pode preve� os la-

tórios de Jean Herold Paquís; so pos�I.vel no Hotel dO,s ,E�- cípal avenida: um homem ati-
) mentáveis incidentes que pos�am ocorrer, podendo ate agra-

o "traidor da rádio de Paris" e tra!lgello!' o�de a propne�al'�a rou-se de uma janela do 90
var a situação, termina a emissora amarela,

de Losteau, terminaram hoje, resíde, nao �o pela excelência
I andar do Edificio Brasília, na., • •

" Os réus foram mandados para
do estabelecimento como pelos' avenida Rio Branco n. .311,Rangg0J?-,_21 ,(U,�,) � Soldados brítanícos q�e tentavam

a prisão de Fresnes. Durante recurso,s da mesma sen_?ora, , I caindo no pateo interno do
l�var a ,rendlçao OIto ]ap?ne�es na est�ada� doe Ranggon a lV;,an- o último interrogatório, deela- , ? Tnbuna�de Apelaçao decI-, mesmo, onde morreu ínstanta-
aalay tiveram de passar adiante pOIS os Japoneses usa am

raram ambos que Pierre Laval dlla a questao, I neamente.granadas, Só o oitavo escapo.u, isso mesmo porque a granada vivia em Sigmaringen em com-

N b
. A polícia do 5° distrito C( 111-

lhe arrancou apenas uma per�a, . I panhia de um filh onatural que eu uma tentativa I
pareceu ao local e apurou ser

_,

'I' '" '"

" " panha. A identidade desse

'1· á.
o suicida Walter Vinkelmman,Sao Fl:a�cI�co, 21 (�,P,) :-' A r�dIO de Tóquío de,Cla\O� personagem misterioso foi re- revo umon ria alemão, com 50 anos, casado,

q�e, a rendição �aponesa con!lan�u grande parte dos clrc� o
velado por Paquis que os soube Paris, 21 (S,F, L) __ "Não se! residente no apartamento 203,rrllllta�es do pais e a ocupaçao aliada talvez s.eja ,uma t�I,e�a do antigo conselheiro da em- poude constatar na Alemanha, I da rua Anibal Mendonça n, 77,

dema�Ia�ar;;ente grande para ser executada por alguns of'ícíaís
b,aixada da Alemanha em

pa-I ás vesperas da derrocada nazis- e,gerente da Empresa d� Publí-
do exercito -

,_ , , " , " ns, ta, nenhuma tentativa revolu- CIdade A, D, A" com sede nas
A transmissão da rádio de ToqUIO, em lmgua mglesa, - , '.' índ d

.

t salas 915 916 e 919 daq -ele
aravada pela Comissão Federal de Comunicações, acrescen- O F S· b

r

I· c�onallat vm a o povo, con ra-
edificio Foi de uma ]'�nela dcsb

" 'lt d t· f'
"

t 1 ogo Im o ICO namen e ao que ocorreu em'
-

tau' Alguns elementos exa a os en re os o IClalS a vez se .

1918" b "F' " sa última sala que Walter pro,

-

_ _

d P e er que R·
- o serva 19aro que

-

?el:�{em lev�r p�la emoçao � nesse case: nao �e 120:, r v

no 10 acrescenta: "O único movi- jetou-se, sem que pudessemmCldentes mfellzes ocorrenam, os qUaIS pre]UdICanam a atual
t bIT' I evitar o seu ato várias pessoas, ' _" men o que a a ou o ercelro. '

dellcad� sItu�çao -

, ,,' ..' Rio, 21 (A, N,) - O Fbg'o I Reich foi inspirado pela direi- que ali se encontravam, A�; lJ,-MaIS adIante, acrescenta, O edIto do Imperador, pedm- S" bOlo d P't" '-;,1- 'l't" t D I d 'I t- da a indentidade do morto e,

d" I' f t d " '"
ser membro da 1m o ICO a a na que sam '�a mI 1 ans a, o a o pro e a-do ngorosa ISCIp ma, e? a o, � o premler do Monte C.astelo na Itália rio ninguem se mexeu nem realizados os trabalhos dos pe-família ir_nperial e tamp_:m m��Istro da Guer�a }orna certo

vem percorrendo o' nQSSO lic')� tentou mesmo mexer-se, ritos do, Ga;binete de Pesquis:1.s,
que a malOr parte das falças mIlItares obedecerao ngorosamen- 1 d d

'

d t' a autondade arrecadou peq'le-,

t d'
,

1 M
>

"t m explosões espo
ra es e as praIas nor es mas,

131
.

, , "

' .

t� 8: von a e lI�pena , esmo qu�, �e regls r_: " _ -I carregado por equipes atléticos campos de n� ,Import�nCIa em dmheFo e
radIcas o Japao pretende cumpnr com todas as obngacoes , ,

f'
A

t' vanos papeis que foram eH -n,
_

d P t d f' 't
'

tA naCIOnaIS, OI on em recepclO- v'" '

decorren,tes da declar�çao e asam, que 01 aceI a com 0-
nado no Rio de Janeiro com cooperal'a-o trados nas algib�i:as d� suici-

da solenIdade e boa fe,
_ , , festividades á altura do o'.Cande \I da e o cadaver fOI removlC1O pa-"No entanto, a manutençao da ordem publlca apresenta- t

"

A t h
' bb'l' ra o necrotério do Inst�tuto, , ,

'bl d" d . h d sn'bi a o CIVICO, oe a SIm o Ica Rio 21 (A N) Pela sec "

ra um dIflcll pro ema l_l0�_ las, vm ouros, laven, o a p� "I -

esteve depositada toda a noitê
' ,,-- - MedICO Legal. Um dos direto-

lidade de choques de opmIOes dn�er,�entes, Mas ha tamb�m o
na I Te'a do Outeiro da GI0�'h ção de fomento agrícola fede- res da empresa declarou à po

perigo de que esses choques de opmIa? �'�sultem numa aça� de-
daí �onLnuando o seu percu;- ral em Pernambuco executora lícia só poder atribuir o suicí

sor?enada e prematu::�, Essa, possIbIlId�de s� torn�, amda, so ara o sul do aís, A artida
do acôrdo com o govêrno esta- dio ao fato de Walter ,enco�maIS ameaçadora pela mtranqUIIldade SOCIal eXIstente , A alu- p

t't
. ,

P Pt' dual, foram realizadas na ano trar-se enfermo e em sItm çao
são à "ação prematura" não foi explicada pela emissora de co�s à UI�bum _Imen�o, 't�spe ,a- passado 131 campos de coope- de dificuldade

.

Tóquio, a qual disse que "a atual situação é uma amarga pí- cu o e VI raçao pa no Ica, ração com laVlfadores abran- ------' _

lula para os militares". R gendo uma área total de mil Melhorl-a deSalientou finalmente a emissora nipônica que "uma par- egressou O hectares,
t.e considerável das fôrças militares japonesas permanece in- O trabalho levado a efeito _

tacta, sem ter experimentado a derrota no campo de batalha, pres.. Farrel nos campos de mu1tiplicação venCImentos
e com seu moral muito alto, Desarmar e desmobilizar essas das sementes foi o mais provei-

t
'

1 b d Rio, 21 (A. N,)-Prosseguemunidades e assistir passivamente o desembarque das fôrças de aso paSSIve como em e-
Buenos Aires 20 (U P) +, 'f 'd os trabalhos determinados peloocupação no sí>lo nipônico talvez seja uma coisa muito di- '" monsvram as CI Tas onun as

'fícil de suportar para alguns oficiais militares". Procedentt. 10 Paraguai che- da distribuição das mesmas aos prefeito da cidade para melhor
gou hoje meio dia, o presiden- lavradores, esclarecer a situação do magis-
te Farrel, acompanhado por terio reunindo-se ôntem os drs,
sua comitiva, O "Cuidad As Faleceu repentt-_ Teixeira de Freitas secretário
sunción" atracou, escoltado geral da Administração e o cel.
oelm caca-minas "Robertion" namente Jonas Coreia secretário da
ê "Granville", à entrada do Educação e Cultura, redigin-

Rio, 21 (A, N,) - Estiveram porto a unidade preside.. ial S, Paulo, 21 (A, N,) - FaIe- do o decreto relativo ao interes-
no Itamarati afim de congra- foi saudaàa pelas embarcacões I ceu repentinamente qua;ndo se dos professores municipais,
tular-se com o govêrno do Bra-I surtas no porto com repetidos viajava para o Rio, o dipIoma- iniciativa que já estava sendo
sil pela feliz terminação da toques de sirene, Ao desem\-ar- ta uruguaio sr, Faustico M, estudada com o fim de garan
guerra os embaixadores dOS! ca� o general Farrel fO,i ,cum- Tei3'a, Se,u corpo deverá �ma- tir esses serventuarios as van
Estados Unidos, Portugal e pnmentado pelos mlmstros, nha segUIr prura o UruguaI em tagens de recente decreto de
França e o ministro da Finlan-! altos chefes do Exlército e da' vagão especial ligado ao trem me�horja de vencimentos da
dia. l Marinha, que o foram receber. internacional. clrusse.

Florianópolis Quarta-feira, 22 de Agosto de 1945 I M. 9453

VJ'iT A c:::! A DEMOCRACIA
Buenos Aires, 21 (U, P,) .

Cerca de 500 procuradores, ad
vogados e escreventes deram
vivas à democracia 'e condena
ram o govêrno Farrel-Peron,
especialmente o coronel Peron,
na reunião -que realizaram no
Palácio da Justiça, Depois da
reunião dirigiram-se para o lo
cal onde funciona a Côrte Su
prema, repetindo as manifesta
ções contrárias ao govêrno, o
dr, Alberto Irirbarne Arenga
pediu que fosse entregue à
Côrte Suprema um requeri
mento, a fim de que a mesma

não comparecerem as aulas,
explica que "em nenhum mo

mento vitoriaram os homens

o
o MAIS ANTIGO DIARI� DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente MOACYR ICiUATEMY DA SILVEIRA

Montgomery como
assassino
Hollywood,21 (U, P,) Robert

Montgomery voltará a tela co

mo assassino, no papel dum
homem que julga ter morto a

espôsa e não consegue escapar
ao remorso, para gozar o seu

dinheiro. Como estrela femin�
na temos a jovem e s,ensacio
nal inglesa Angela LansibÚri.

IEstiveram no
Itamaratí

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o santo do dia Isi. Hipólito, Bispo e

IMártir

M;]I
r

t
· WASHINGTON - (S. I. H.)

08 elcrito8 deste lábio san to otores Jj e ricos - A Quarta Conferência Pan-
deixam entrever que nasceu no I de Americana do Café será reali-
Oriente; pois, elcreveu tôdas as I
suas numero las cbros em língua I 1/2 a 5 H. P. zada a 1" de setembro, na cida-
grega. Deve ter nascido na segun- de do México, segundo revelou
da metade do sêculo 2'. Foi discí- REPRESENTANTES O sr. Mário Camargo, presiden-
pulo de st . Irineu e aparece em te em exercício do Bureau Pan-
Roma pelo fim do mencionado sé- I -

s Glavam Ieu Ie como sacerdote. Nos primei- nrmao.
.

Americano do Café. A resolu-
res decênioll do 3' século era Hi-I cão convocando a conferência
p6lito o prebítero maia distinto

I
Rua João Pinto, 6

I
:oi aprovada em virtude dos

por ca,'lIa da riqueza de seu

eSPí-, Caixa Postal. 42 sérios problemas que entren-
rite, de sua lIagacidade e seu sa-

ber corno também sua santidade Florian6polis tam atualmente os produtores
e seu zêlo. Mas êste zêlo po-Io em .. de café latino-americanos. To-
opoerçoc CiO Papa Calisto e ao !lU- los os quatorze países produto-
ce..or deste S. Ponciano, Durante })OENÇÁS NERVOSAS res de café da América Latina
estElII disc6ridias aparece pela pri- di

.

meira vez como Bispo. Em 235, 011
Com os progressos da me lema, _Gran1 convidados a enviar de-

hoje, as' doenças nervosas, quando 1 d
'

f' d f
A •

doil anatagonista. foram bonídcs tratadas em tempo, são males per- ega os a re en a con erenCla.

para a Sardenha. Aí reconcilia-
feitamente remediáveis. O eurandei- Esses países não poderão desig

rem-se os dois adversários e pou- rismo, fruto da ignc rância, só pode nar apenas "observadores); ao
co depoia lIofreram a morte dOI

.'He]·udiear os indivíduos afetados de trarí t
-

d
.

dele-
rndrtires. eon rano, erao e enVIar e e-

.ais enfermidades. O Serviço Na- d O t
'

t t
eíonal de Doenças mentais dispõe ga os. u ros países, en re an-

.e um Ambulatório, que atende gra- to, poderão se o desejarem, no
uitamente os doentes nervosos in- mear observadores. Esses ob
ligentes, na Rua Deodoro 22, das 9 servadores, certamente, não
IS 11 horas, d-iàriamente. terão voz nem voto nas delibe-

rações da Conferência. Doze

países latino-americanos pro
dutores de café, inclusive os

maiores, já expressaram, otí-

I
cialmente, que participarão da

I Iconferência. Ao que se acredi-
ta, um dos principais tópicos a

,__...:;

CAPTTAL: CR$

60.000'OOO'OO� I ser discutido será o dos atuais
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 I preços

máximos permissiveis
Rua Trajano, 23 - Florianópolis I para o caf� nos Estados. Uni-

___;, .dos. TodaVIa, segundo foi reve-
!-----------------------

I lado, evidencia-se grande inte-

ESOTERISMO Irêsse das companhias de tor-

.

. ,','
.

t d P tro-: relação e importadores dos Es-
Em homenaget;I ao amveI,s�Ilo de faleclmer: o o a

tados Unidos para aquisição de
no-Fundador do CI_rculo Eso�enco. da Comunha?, d� per:�a-. maiores quantidades de café
mento, A. O. Rodngue�, sel�a realizado n� Centro Amoi e

no interior dó Brasil.
Luz", sediado nesta Capital, a rua Conselheiro Mafra, 3�, uma
sessão Branca no dia 24 do corrente, para a qual convidamos
todos os irmã�s e profanos que de boa vontade queiram assistir

a este áto solene. Agradecemos antecipadamente.
A DIRETORIA

(SIH)- Um soldado norte-americano vigia um grupo de prisioneiros iaponêees na

ilha de Okinava.

1LOCODlove z )}

Vende-se um semi tixo de vapor superaquecido «LANZ', último tipo, NTO·

IV, de alta e baixa pressão, sistema tubular extraivel. preaquecedor de água
e superaquecedor de vapor com lubrificaçãe automatica permanente; distribuí

ção por valvulas: «LENZT» com dois vmlantes de 2.000mm., desenvolvendo
as seguintes forças: 130 / 155 I 185 H. P. erf

com fornalha e special para serragem e cavacos; algumas peças sobressalentes,
com duas correias de pelo de camelo (Inglesas). Serra- ia São Paulo, rua dr.
Carvalho de Mendonça. 40 - São Paulo - Pode ser visto funcionando.

•

IllVa Conferência
'ido Caíé

PARA ÁGUABOMBAS
manuais, eletricas e a

vento.

Camisas, Gravatas. Pij arne.
Meiasdal melhores, pelos me

ncres preço. 16 na CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra, 9

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/� a 2. - Limite Cr$ 30.000,00
Movime n tação com cheques

Banco do-Distrito federal 8.4.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Sedas,
- Casemiras e Lãs

CASA $A, �. a(OSA.
ORLANDO SO�\ RPELL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
.

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Sccrpellí» -_. Flerlanépolís

COMPREM PElO REEMBOLSO POSTAL

"P.�RFECTA
ANCORA 15 RUBIS

A Maravilha da Técnica Suíça Moderna

PARA HOMENS - Igual ao modelo:
Caixa folhada Cr$ 700,00
Caixa aço inoxidavel Cr$ 560,00

FORMATO REDONDO:
Caixa folhada Cr$ 520,00
Caixa aço inoxidavel Cr$ 400,00

PA�A SENHORAS - Igual ao modelo:
Caixa folhada Cr$ 500,00
Coixa aço inox-idavel Cr$ 450,00

FORMATO REDONDO:
Caixa folhada
Caixa aço inoxidavel

o-s 450.00
Cr$ 380,00

IMPORTANTE -- Cada re16gio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque.

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 e Rua Marconí, 44 - S. Paulo,

'****"Mi fUZ1#'; pSi"" , 'iM

Oswaldo Apolonio da Rosa
RIPResENTACÕES

Aceita representações para o Es todo de
Santa Catarina.

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

Oficiais brasileiros
nos EH. Unidos
Washington - (S. I. H.) - São

I o i l o l�S of'icia is hrusi lei r-is mntri
CllltHlo<; num curso trimest rn! de
('�llld,),; especiais da Escola de C(\-
nunulo e Esf'ado Xlaior do Exerr-i l o
nortr-nmcrlcano, em Lcnvenwnrt h
ESladl) dp Kansas, sob os allspÍ('io�
!lo JJf'llilrlalllcnlo da Gucr ru dos
ESI:Hl('s l 'n irlns. CIH'gados recente
mo n lr- ;1OS Estados Tnidos, são r les
os leIlPI:[('S eoroneis Pedro ElIgi"-

I nio Pies c Adn lardo Fialho, E" O�

11l1;ljo,rcs LCOlU!rd? Hibeiro da Sil
\'H Fi lh o , Br-nimnim \Tace(lD Cos
Ia, ld:ll;o Sardenberg, José �:'po
le50 P:I'lo de' Almc ida , Antônio
�ro"l'ii':l Cr.imbrn e Jaime HiIJl',T"o

I da (;r:w.a. Tcrnunnr àn a 1;) de ou-

I tubro (kslc ano, os cursos cm que
�(' acham mal riculados os referidos

I :)j'iciais hrusilclros.

..--........--....--....................----............--....----�....-- ....,......--�

�t\ DVOG'f\ ]J()S
, f Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

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

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Representações

Consignações .- Conta Pr6pria
Ruo Pedro Ferreira, 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Transportei Marítimos; Ferra.
viários, Rcdovídrtoe, Aéreo.,
Cascos, Fôqo , Acident•• do
Trabalho. Acidente. Pelloai.,
Re.ponsabilidade Civil e Vida.

Endereço Teleç;ráfico « BO 8::0,)
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Social
FAZEM ANOS HOJE: I

o. IIU. Ten. João Benicio Cabral
e dr. Acacio Moreira Filho;
as lira•. Vitória Fernoridea, Ze

Ilita Dadiloff Lessa, Silvia Alen
court Avila, Hilda Gomei Ulisséa
e viuva Benedita Damiani;
o menino Raul, filho do soudcao

conterrâneQ Arí Tolentino,
•

Nasetmentoss
Estefaninho é o nome do goro·

to que veio enriquecer o lar do I
sr. João E. Ho tains, comerciante I
pesta praça e de sua exma. espô- I
'0 d. Catina J. Kotzias. I

I�B�t�O'%W
O alfaiate indicado
Tiradentes. 11

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Material plástico
Cambridge', Muxsuclursctts - (S.

I. H.) - Tru» nova suhstâucia
plúst ica estú sendo obtida dos pro
dutos refugados das fabricas de
açúcar, segundo declarou o dr.
Louis Loug, membro do corpo de

pesquisas químicas do Instituto de
Tecnologia de Xlussnchusctts. Mui
tas tentativas foram feitas para
aproveit1ír o açúcar e seus sub
produtos corno matéria prima pa
ra a co nf'ccçâo de substâncias
plásticas. O dr. Long revelou ((UC
[á se conseguiu "algum sucesso"
recentemente e que a "produção
comercial jú leve início, embora
em pequena escala no estado de
Louisiana" .

,esfriado
00'1'1'0

Friccione o peito e

costascomVapoRub.
As ações de ca ta

plasma e de vapores
sol tam oca t a r r o,
aliviam a congestão,
acalmam a tosse.

o PRECEITO DO DIA

Leia também:

* A INTELIGÊNCIA FRANCESA VENCE A
BRUTALIDADE ALEMÃ! Uma das histórias mais
significativas desta guerra: como os franceses com

bateram a fome. Pág. 95.

* NOVAS CONQUISTAS DA PENICILINA. Novo
tratamento para as vítimas da endocardite infecciosa,
antigamente fatal em 97 % dos casos. Pág. 54.

* AS TORRES MISTERIOSAS DO NOVO MEXICO.
Que estranhos fatos foram desvendados com a des
coberta de 16 corpos, que atravessaram 700 anos em

perfeito estado de conser-

vação? Pág. 13.

NÚMERO
A VEN

DE JUNHO
DAAGOVeja a /. RAIsto COIJJ Idos art. Peta

'905:

Agentes em Florianópolis: PEnnO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Re!,rp'wnlulIte Ceral 'lO IJra�il: F!�H" \�uo cru' L\GLIA - nua t:ln nf)sá.ri()� .').i�A - 2.0 anelar - Río

CAUSA DE REBELDIA
Quando as adenóides estão mui-

!�ç:um;:t�:�:o :e o����:� � ;:!� COnvoCaça'"o Ipirar pelo boca. fica quasí ím-

I;����:il�,a�;�:e 0!�!:t:al:�e�:�� I
- ,

perde pêso tornando-ae fraca e' De ordem do irmão Presidente, convido os confrades membros FILHA I MAE I AVOdoentia
.

I da Diretoria e lDelegados dos Centros EspÍritaa do Estado, junto à • •

Se se� filhinho tem dificuldade esta Federação, para a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se

em mamar é de toda conveniência na Séde provisoria da mesma, à Rua Mal. Guilherme n
'

29 nesta ci

consultar u.rn ellpecialista em na- dade: ,àll 19 hora. do dia 30 de Agosto de 1945, com a seguinte ordem

riz, garganta e o.uvidos. SNES.
1
do dIal·. Eatudos e respectiva aprovação do. Elltatutoll.

2' Outros assuntos de interesse da sociedade.
pela Federação Espírita Catarir�ense.

]OBEL SAMPAIO CARDOSO
Secretário Geral

OS SALTOS ALTOS
Os sapatlils de lIalto alto, além

de prejudicar 011 pés, trazem modi
ficações à forma da bacia, obri
gam o corpo a tomar posição for
çada e canllctiva, de que resultam
dores de cabeça, fadiga, nervcaís
me, etc.
Pouco a pouco, pallse a Ullar se

Patos de meio salto. afim de evi
tar, entre outroll males, a defor
maçQo dos péll. SNES.

*
.

APARÊNCIA QUE ENGANA
V,lÍriCls aublltâncics modificam a

coloração, o cheiro e o sabor da
IÍgua• Na entanto, a água pode
Conter impureza. prejudiciais ao

organismo, sem que se modifiquem
'.nsivelmante tai. característicos.
Al\tes de utilizar a água de be

her, procure certificar-se de que
lia não ••tá alterada por alguma
in\p1.1r••a, SNES.

OTERRIVE\.
8-29

. otos doS caças ja-
porque os pü ordens para

ceberarn -o
Poneses re

quedas e na

d ara-
descer e p

. teis das super-
enfrentar os pro]e e surpreen-NoVOS d sfortalezas. ora revela o ,

dentes fatos a�escrição de �s
inclusive urna

'fvo eletrônlCO
pantosO diSP��la�ores do B-2.9

que dá ao� _a lrde noventa por
urna precl��rOos. Pág. 7.
cento nos

I
•

ELEANOR ROOSEVELT - esposa do
• grande presidente americano, diz:

;. �) "A leitura do Reader's Digest é uma
.....-i i alegria, precisamente porque nele en-

\_..J' centramos condensada uma variedade
de assuntos capazes de estimular nosso intelecto,
sob vários aspectos, ajudando-nos a manter a

atividade do espírito".

Todas devem usar a

Ij l!ti-miJ.J!\ i I :m�
(OU REGULADOR

A MULHER
Alivia as

VIEIRA;
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantag e fi pa
ra combater as Irregulartdades
das funções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-�EDATINA, pela I'UR

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.

IFLUXO-SEDATINA encnnlra,se
em toda parte,

------,

'G EVA CURIE - a conhecida biógrafa,
� . "'" 0'

assim se expressa: "Considero um feliz

� 4 augúrio a acolhida calorosa que têm

�I '-," recebido as edições internacionais do
Reader's Digest e faço votos para que em breve

possam ser lidas em tôdas as principais línguas".

:I. ,� LlN YUTANG - renomado escritor
� \'(?-�Ychínês, assim diz: "Seleções desperta

� �\_-=- r no leitor uma viva curiosidade, que o

"/� torna consciente do mundo contempo
râneo, e êste estado mental se reflete em suas

relações com os demais".

APENAS o-s 3,00 ! CASA MISCELANEA distri-
�om e�s.a ínfima quantia, � ocê buidcra dos Rádios R. C. A.

esta auxiliando o seu

pro:lUmo.!.,
.

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor, Valvulas e Discos,
aos Indigentes de Florianópolis. Rua Conselhelro Mafra, 9 I
�-------------------------------------I

jEvangelía e Ana
participam aos parentes e uessêas amigas de seus

pais João E. Kotzias e Catina J. Kotzias, o nascimento,
hoje, na Maternidade desta cidade. de seu irmãosinho

E S T E F A H 1 N H O.
Fpolis., 21/8/1t5

·----------------------------·----------�3�v�-11
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO Quarla-felr., 22 da Agosle d. '945
__________________________________________________________________.... � �----------------�----�----------------��H

IndicadorMédico
"".._·.'_-.-_w.- ·_·_-.-.-_-.-_·_·_·.·.,-••._ _..- _..-.-.._....,..,.-.-..

- __.-_._._-_-_-."

DR� A_ SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

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

seríeérdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. EK médico assisten-
ti do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

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

Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Resiãêncía: Ruo. Alvaro de Carvalho n" 18 - Florianópolis.

Dr. Newton ORo ANTONIO MONIZ

DE ARAGAO

d'Avila
Qpercaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen
ça. do. inte.tino., réto e anUII
-- Heroorroida.. Tratamento da

colite aroebiana.
Fi�oterapi�- Infra-vermelho,
otínault: vitor Meirele., 28.

Atende diariamente a. 11.30 h•.• ,

à tarde, doe 16 h•• em diante
R..ld I Vida) Ramoe, 66,

Fone· 1067.

JIr1lr5la • OJ.';o�L OIbúee 011 Vlru1r1A
.. Coras. 1'_ ••_.... _1Il.iIIo""",

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Diá
-uun.ntM Ilti 1. .. 17 !õ4>ru. .ll.DID2N
....., "'U'�'" .u""'_' a. r__ 'fIll.

DR. MARIO \l'JENDHAUSEN

DR. BIASE rARACO
Médico - chefe do Serviço de sume do Centro de s.aQ.d.

D0.ENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS t9S SEXOS - RAIOS rNFRA-VERMELHOS E ULTRA-VrOLETAS

gt)NSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 4ft
RE5i.: R. Joinvile. 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
t;llnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NlllI"iz - Garganta.
llipl(llIla de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
Ce�LTÓRIO - .Felipe Schrnirlt, 8. Das 14 às 18 horas.
ftESIntNCJA - C,onselheil"O Mafra. 77. ..

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

Dr. Polydoro S_ Thiago
Clínica MédIca em Geral

DeeJil.ças do coração, pulmões, fígado, estômago, i:çtestinos,
rins e filelllais órgãos internos, de adultôs e criamças

€ONSULTÓRIO: l{ua Fernando Machado, 16

i1_�SULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas
RESi»ENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO

DR. MADEIRA I\!.EV'ES
Médito espec:ialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUl'tIo • A�loollJllento • Longa PrAtica no RIo de Jan.1rtI

OO.llBULTAB - rela m&llbA: ClarIamfJllte ... IO,30à.12 h•• à tarde excepto ao> I
""'._. c.. 14 ás 16 1lO!'.. - COl'f8UIIrOJUO: S.. .loAo I'blte L T. lJOIt!'aC. - I
......" 1."1 - Beotc�.Clla, S.. PrwlC_" eo.a.JIo, .L

DR. ROLDÃO CONSONI
VIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOL1l:STIAS mi) SIilNHORAS - PARTO'"

Formado peJa :IJlIlculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ondf' to'
AssIstente __por vArieiS anos do Serviço CirÚll'gico do Prof. Aliplo COITela Neto.

CITu;rgIB,110 estômégo e via.! blJ 11lres, Intestinos (Ielgado e grosso, t.lrólde, r!.na

próstata bl!x1a"a, ó.tero, evár!os e trompa •. VaTlcoceie, h!dTocele, vulzes • hérnia
•

CONSULTAS:
� 3 la li h01;M, II Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da C!188 Paralso). Te!. 1.1198

RmSIDIlNCIA: RillI Esteves .J1lnIor. 179; Tel H764·

DR. ARAUJO
A.8sutente do Prof. Sanson, do Rio de Jlmelro

ESPECIALISTA
Doenças e operações CIOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

CtrUorgla moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO <lAbio e céu

da bôoa fendidos de nascença)
IlIIOfagoollOOpIa, traqueosep.p�a, broncosoopLa I>ara retN'ada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS, das 10 à. 12 e das 15 à& 18 horu

Ru·à Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Aliviada em Poucos Minutos

CR s 6.250.00

Crédito Mútuo Predial

Em pOIl-COS minutos H nova receita .

M�,!daco - cornecu a circular no sangue,
aliviando 0f� HCPSSQS e os ataques da asma
ou bronquite. I,", pouco tempo é possível
dormir bem, respirando livre e Iacilmente.
Me!"daco ali\"ül-�), mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remova o mucus

que obstrúe H� YiAR I'f'SplJ'lltOJ'/US, minando
a sua enerzin. arruinando sua saúde, fa
zendo-o s e n t r rvs e prctuu turumenta velho.
Mendaco tem tido. tanto cxito qu'ô. se ofe
rece com fi garantJa de dar ao "paciente
respiração li"I'€, e lací l rapidamente e com-
1'Ieto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peca ,Mandaco, hoje mesmo, em

qualquer Iarmac!a. A »ossu garantia é a
sua maior proteção .

..endaeo A�a!:.:::.m
Agora também a (r $ 10,00

VENDE-SE

Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR

Muitas bonificações e médico graüs
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

Virilidade!
forca!
Visar!

u'a máquina Singer, para sapa- Washington (S. I. H.) -

teiro. tipo 18x2. Otimo estado de
Anunr-iu-sc que o dr. CaI·I() H()�<;i, Iconservoção, Tratar com Hercilio

• profcssor da L'n ivcrsidadc de São IS_��za� _ na_. ��lho��. _ _ _ _ _ _. _a:�3 Francisco l' autor da obra rcccnt c-

N Ó V d
mente publicada, "Portuguesc, l hc I

eg cio- eu e-se l.anguugt- of Brazil", rr-a lizurú es-:
tudos fi lotógicos especializados 110

I

com freguesia feita, na Pra- Brasil durante os próximos dr-z
(Diplomado pela "acuidade Nac. 11.. l:Ilea!c!na da Univerl!ldade do BraJr1.l) I

ço Louro Müller' 2, por motivo de meses. Sendo esta a sua segunda
h-Interno do 8erYlço d. Cl.fIn1ca Médica do Professor OaTaldo OllTeirL m.6d.1co 40 vio.gem. Ver a tratar no mesmo. v i s i la ao Brasil, o dr. Rossi jú teve

Departamento d••add.
I _ _ _ _

6vs-4 oportun idndo de realizar paleslrus
CLINIUA 1UI0lUA - MoltleU... btteno.. de adulto. e crianças. CONSULTORIO·

---- --

"!Il xris lI:li\·ersid:lC!es brn-Jlcirus
• K.l:SmaNClA, R.. Jl'eUpe Sehmidt a. 118 - TeL 811. CONSULTAS _- O.. 11 AlI lI! Empregada l'lll 1\)-13. :'\a presente viagem de!

� ohxcrvuç óes. o dr. Hossi percorrp-IDR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS Na Avenida Hercilio Luz n
' rú todo o pais, levando a cf e ito pes-

quisas sob o patrocínio do Depar
í

a-

Serviço. de Cltníes lnb.ntil da A!lsistênd. Municipal • Bo.plS.,,1 69, precisa-se duma que saiba mcn
í

o de Estado norte-americano.
de Caridade cozinhar. \ no vu uhra do dr. Hassi, publicaria

�N8ULffi�Jf1u����AM�t(���A���loEs.�r�r.2�....... 1.6441 -M-�o"'�tora�-��l·e-o-"c-r--u:- �;:;�i:.��Ii;�a(:·� ����-lr��I\���n(7� �!�;:� �����
Conauftus das 2 ali 6 horas U 'h li nuun portuguesa, com vocubu-

RESIDENCIA; Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 783 VENDE-SE um marca "Oli. lário IJn,:eado 110 idioma tal como é
I "

-I
-

f
falado no Brasil.

max - mI rotações - orça
de 6 a 8 cavalos. possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44.
Telefone 1134.

eHE...."E DOS SERVIÇOS DE TISIOLomA DO CENTRO DE SAúDE E 00
H()SPITAL "NERll:U RAMOS':.

Our.so de aDillll{e!lloamento na Ho1lpital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - !r·x-estr O alfaiate indicado
I1Al'lo do tm'!tuto "e:1e.rpente Ferreira". de São PauLo - Ex-médico Interno do

Sana.t6tlo de Santos, em Campos do Jordão. Tiradentes. 11
CLf,NUlA GERAL - DU.GNÓSTICO PRECOCE 11; TRATAMENTO ESPECIALIZADO

IDAS D(jIlNCAS no APARf!lLHO RESPIRATóRIO.
OPERACAo DE JACOBOEUS

'

OONStrLTAS: .làrl'lI:p.ente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 18

NOVO HOTELRESIDJIlNCIA: Rua Esteves .J1lnIor. 1311 - 'l'e!. 74,2.

�� I ...

'ormado pela Univer81da<l.. d. Genem-.
Com prAtica noo hosp!tt.t:I europelLl

�l1n1ca m6:llca em ..araI, pediatria, noen

.. do 81IIteIDJI n9n080. aplll'ftlho "Ilnlto
urllllArio <lo homem li da mulher

1Ublte. T�_'ClO: OR. PAULO TAVA.&iiiié
Oureo de Red101QC1a CImlca com o <k.

Clínica Geral de Adulto. ÚllO!lI d. Abrem Camp.nal'10 (a.o Nu-

Doença. da. criança. ()�. Especlal!sa<io em m.tenft ii 8Glld.

Laboratório de Análi.e. "'Obllca, pela Un!TeI'81dad.. do Rio 11. Ja-

clínica.. lelro. - Gabinete da Ralo X - Illectro-

Con.ult6rio: rua Felipe Sch- 'IIl'�locn.tla cl1n1ca - K_tabol.Wno lia·

lT'.�dt, 21 [alto. da Casa Pa- .a.l -- 8onQB".m Duodenal - G&b1n.,te

rai.o]. da. 1030 á. 12 • da.

II
'. t1lI1oterapl. - Labonl�rlo d. mtcro.

15 a. 18 h.. ·opla et an&lln cUn1ca. - RUII remando

_R_._._id_;..·:_:_:_�P_:í_�_�_:_t_�_i!_:_·u_:_:_J"'o_u_r_o_.ll
.....·� • .... 1.1... -

-"""1Visite, sem compromissos,
Partido Acadêmico Renovador

PRopõl�()GJ:I��ÃO DE: LIVRARIA ROSA
lo Séde Própria. Rua Deodoro, 33 I20 Teatro Acadêmico. FlorianóPoli�
30 Viagens culturais e outras

realizações de interêsse geral e

particular, apresentadas pela
Classe.

Il'hácara Vende-se uma com

U 50.000 mts2, ten-

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

IA. L Alves, à rua Deodoro, 35

LEICA
I

o dr. Carlos Rossi
visitará o Brasil

No bar e no lar
KNOr

não deve faltar

Dr. Artor Pereira
e Oliveira

Procura-se uma casa

de comércio para ins·

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

êste jornal.

Com a tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - Á base de Hormônios

(extratos glandulares) e VitamInas sele
cionadas, OKASA é uma medicação
racional e de alta efiaRciR terapeutica,
em todos es casos ligados diretamente
a perturbações das glãudulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: Ira

queza sexual em le<las as idades, sob a

fôrma de il;'1I1ici�ia glandular ou víta
minaI, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e toda!
as perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, na
cidez da pele e rugosidade da cutis, na
mulher. OKASA (importado diretamente
de Londres) proporciona Juventude,
Saude, Força e Vigôr. Peça fórmula

"prata" para homens e tórmula "ouro"

para mulheres, em tedas as boas Droga
ria. e Farmacias. Inlormações e pedido!
ao Dístr. Produtos ARNA. - Av. Rio
Branco. 109 - Rio.

Em perfeito estado, com telemetro
filtro amarelo, objetiva 1 :3.5
fóco 5 cms.. com bolse. de couro.

VENDE-SE.
Informações nesta redação.

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

muito distante do Colegio Coração
de Jesús. Pagam-se atéCR$ 300,00
mensais. adeantada.mente. Dão-se
referências. Informaçõé·s nesta Re·
dação.

Aparêlhos elétricos
A Instalador.a de Floriaa<)

polis, à rua Trajano n. 11, avi·
,sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habilita
dos para executar insta1.açíjes
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grátis e

�em compromiE\so
serviços.
Possui também oficina e�pe·

cializada, com técnkos profis.
sionais, :Q{Lra COl1sertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
fogarei�o.s, apaTelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio,

para seus

INSTITUTO DE DlAGNOSTICQ
CUNIrJ)

DR. DJALMA
MOELLMANN

B R IT O
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

dede Miguel Rodrigues
Sousa

Angelina. Município
de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestí$ls

cont'lgiosas

MACHADO & CJA.

Novidades todas as

semanas

Agência•• Repr.llentaçõe••m G.ral
Matriz: Florian6poli.
Rua João PiPoto, n. S
Caixa Postal, 37
Filial: Cre8ciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Esiif.
Pr6prio}.-Tel.grama.: apRIMUS·
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I L:�A' CAr·,.,·.·t.�rt
Fabricante e distribuidores das afamadas con- II •• 1' h.' ,.�

./.
:
/ ,I ),..' /' .'

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

,

de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, mor·ins e aviamentos·

I
para alfai".1tes. que recebe diretamente das

Imelhores fábricas. A Casa a

A CAPITAL'" cha·ma a atenção dos Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes. )

� � � _ -- , ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Confeccionando o seu
terno na

Blfaiataria Líder
de

CLIlUDIONOR OUTRA
Rua Saldanha Marinho 2·A

FLORIANÓPOLISI
-,

(SIH)-lmportante base naval de Kobe, no Japão, está envolta em chamas de.

pois de receber verdadeira chuva de bombas lançadas por aviões norte americanos.

Imensas quantidades
de penicilina

Washington - (S. L H.) - Um i rica Latina, represenlando mais de

sef(und(J "Cl ippcr
"

c:heio ele peni-] s�i� .vezes H produção total de yc
cilinu voou eom des

í ino aos puises /llIc!lllla norl e-amcr icanu, nos t;ll1-
sul-arucricunns, 'desde que foram mos vinte meses. Devido ao falo ele
abrandadas as medidas ele controle CXH(II' fi pcn ici lina no transporte>
do uovôr no, há aproximadamente manejo e refrigeração especiais, é
dois meses, transportando 40.000 UIl':! 'llel'cadori a "r-xprcssa" e

frascos, ou seja 4.000.000.000 de portanto, mais facil de ser l rans
unidades 'de penicilina para o Bra- portada por via aérea. Como no

sil. O primeiro embarque aéro- prim e i ro caso, a segunda l'l'lll(',Sn

transp-u-tudo, enviado para S. Pau- dt' penicilina foi frita por inter
lo POUC(, depois que foram atenua- múdio de trm "Clippcr" cspcdia l
das as medidas de controle, totali-] da "Pau-Amcr ican World Ai rwavs ".
ZOll 30.fl()(l frascos, ou seja O transporte no sistema de serviço
3.000.000.000 ele unidades da r-cf'e- aéreo allamcnte desenvolvido en

rida drrgu. Foi o maior embarque Ire os países da América assegur-a
que ')S Esturlos Unidos já haviam a cnh-cgn da pcnir i li na em tôda
feito para uma república da Amé- sua potencialidade.

-

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

Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer
Exame de urina, Exame para verificação da gravi'
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreçlíes.
Jlutovaccinos e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
____ 1 __ ..:

MW w._ = _ ••�_ •• = ==......,.... IV

COMPANIllA "AlJANÇA DA BAlA"
Fud.d. em 1878 - Séde: B A I A
INCENDWS E TRA.NSPORTES

Cifras do Ba lanço de 1944:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Legião da decência

J{�NNER
=QUALIDADE

ROUPAS(S.I.H.) - A renovoção ela pro
messa da Legião ela Decência para
a censura de fitas cinematográfí
cas foi planejada na reunião elo Co
mité cios Bispos, realizada em

Washington, por ocasião ela Confe
rência Geral elo Episcopado elos
Estados Unidos.
Os mons, John H. Me Cafferty, se·
cetáio executivo da 'Legião Nacio
nal ele Decência, informou ao Co
mitê que entre novembro de 1943
e novembro ele 1914, a Legião havia
revisto "129 películas elas quais .. ,

+4,52% foram qualificadas na classe
A-l (sem objeção para toela classe Ide público.j 42,89% na classeA-ll
(sem objeção para adultos; 11,89%
na classe B (com algumas obje
ções) e ainda 0,70% na classe C, is
to é, reprovadas,
Ficou aprovado que durante o

.últímo ano aumentou a producão
ele películas ela classe A - 11,e que
diminuiu ligeiramente a produção
ela classe B. Nas estatísticas ele
194.'3 as películas ela classe C' (re
provadas) constituem O,D1% ela
produção ,total.

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr. 80.900.606,30
Cr$ 5.978.401.755,97
« 67.053.245,30
« 142.176603,80

SAPATOS

MALHARIAS
Sinistros pagos nos últimos 10 anos 98.687.81630

Responsabilidades « 76.736,401306,20
Rua Padre Miguélinho, 23 �- Florianópolis

--

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

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

.

.";-.tr.-..._....
-
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APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Voei>

está auxiliando o seu próximo.
Coutribuá para a Caixa de Esmolas
aos Indiaentes de Florianópolis.

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. C. A.
Victor. Válvulas e Discos.
Rua Conselhelro Mafra, 9

TODOSPARAA CREDIARIA
..................................--..-...�..---Rua Felipe Schmidt. 38 - Fône 1595 - Florianópolis

Veda M. Orofiuo I
CIrurgiã - dentista

....-

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

Aproveitem a Oportunidade
Atenção! muita atenção I
Povo de Florianópolis!
A "CREDIÁRIA PARA TOnOS" - estabelecida á rua

Fellpe Sehmídt n, 38, esquina Jeronimo Coelho, atendendo aos

efeitos dn crise ocasionada pela grande alta que vem diaria
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - lUUI
TO AO eONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de AGOSTO fazer uma grande bonificação em seus preços
afim de beneficiar ao distinto povo de Florianópolis.

A todos que interessar, freguezes ou não, queiram sem

compromisso fazer ;uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS.
,

Diplomada pela Escola de

"Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-

I
sidade de Porto Alegre.
Consultas com hora mar

cada. no periodo das 14
às 19 horas.

I
Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

SOUZA
'I'robnlhos Cornerctcds .

Irnpressdo a côres
Compollição de Iivrca e

Jornai. I
Tése. e Memorau

Dcublês e tricrornial
Revill�all - Avul.oll - Caixa. _

Elltojo.. etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n'l; 10 -00 Florianópolis 000 Santa Catarina

o Sabão

"VIR<iEM ESPE(IALIDADE�I
w ETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MlHCll
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ESPECIALIDADE
M
\ i, ,\. . reglsl

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Libertado o general Wainwrighl' Declarações do novo' Embaixador
CHUNG-KING, 21 (U. P.), ponês enviou a Mac Arthur da França na Argentl-na- Após a libertação do tenen-: uma mensagem pelo rádio, de

te-general Jonathan Wainwrí- Tókio, dizendo que tais resga- Paris, 21 (S. F. I.) - O Em- tejo de prelados, de Guardas Como! - dizia eu com meus
ght, herói de Bataan e Cone- tes possivelmente dificultarão baixador Wladimir d'Ormes- Nobres, de Camareiros e de

I botões
- a França está sendo

gidor, por paraquedistas norte- "a realização 'de nosso sincero son que acaba de ser nomeado Suissos, desce, sempre de .acôr- honrada no Altar dos Altares ...

a�ericanos voluntários, o Ja- desejo de pôr .em prática, de para Buenos Aires, fez as se- do com os ritos, á Basílica de Mas em que momento! No dia
pao pediu formalmente ao ge- forma satisfatória, a cessação guintes d�clarações ao Ser_vi- �ão �edro, onde é recebido mais trágico de nos�a ?ist?_
neral Mac Arthur por termo ao das hostilidades e a deposição IÇO Frances de Informaça?: junto a_ Porta de. Bronze pela ria ... Quand� nossa infeliz pa-
resgate d e prisioneiros d e das armas.", I "Designado no dia 21 de maio delegação do Capítulo que lhe tria vae cair, quando uma
guerra nas zonas ocupadas. de 1940 pelo Presidente do oferece água benta. mão fratricida se apronta pa,
Um avião norte-americano O tenente-gener�l Albert c.1 Conselho, sr. Paul Reynaud, Quando cheguei ao limiar ra lhe desfechar o último got.

aterrisará em Mukden par-a re- V!edemeyer �nuncl(:)U que es-! para suceder na Embaixada da da basílica, o oficio que se ce- pe ... Que significa, então, tôda
colher Wainwright e conduzi- tao sendo dispendídos esf:?r- França na Santa Sé, o sr. lebrava em honra da Bem- essa extraordinária coíncídên,
lo a Chung-King, tão pronto ços para apressar �s. op�raçoes Charles Roux que acabára de aventurada Emilie de Rodat cia? Será uma caçoada? Será
chegue áquela cidade, prece- de libertação de pr�SIOnell"OS .de ser chamado para desempe- estava em sua fase culmínan- uma promessa?
dentes do campo de Sião, que guerra norte-americanos e ln- .nhar as funções de Secretário te. A nave estava repleta. Os Hoje, posso dizer que ares
fica a 160 quilômetros ao nor- ternados civis, Acrescentou, Geral do Ministério dos Ne- côros enchiam-na. O Altar posta é a seguinte: quatro
deste de Mukden. não obstante, que grande gócios Estrangeiros, chegou a resplendecia de luzes. E na anos mais tarde, dia a dia, á
Ignora-se se os japoneses quantidade de prisioneiros s,';-, Roma no dia 28 de maio. glória do Bernin, um quadro mesma hora, no dia nove de

procurarâo impedir que o te- mente poderá ser libertada I
.

Como é de costume não de- aparecia. Representava a as- junho de 1944, '0 Papa recebia
nente-general Wainwright V01- quando as fôrças aliadas OC\1- veria apresentar minhas car- cenção dessa filha do Rouer- solenemente, no Vaticano o

te às linhas aliadas antes da parem os campos de concen- tas credenciais ao Soberano gue que as mais velhas gera- General Juin e o Exército,
assinatura da capitulação [a- tração das ilhas metropolíta- : Pontifice senão uns dez dias ções da terra da França ha- francês vitorioso! A Bemaven-''.'"
ponesa. O Quartel general ja- nas. I mais tarde. A c.eremônia !oi ��am prepar.ado par:: o mist�- turada. Emi�ie de Rodat mere-"

: fixada para o dia nove de )U- llO da Santldade. Nao acredí- ce ser mscnta entre os Santos

I nho. Era um domingo. Sem tava no que meus olhos viam! . protetores da França!"

'I dúvida, por uma atenção deli-
cada, o Papa Pio XII havia II escolhido essa data porque

i nesse dia uma bem aventura
da francesa estava sendo hon
rada na Séde da Cristandade.
Celebrava-se, com efeito, nes

se domingo em São. Pedro a

beatificação de uma religiosa
de Aveyre, Madre Emilie de

o l nsl itu to Francês de Altos Es- Rodat. Essa mulher que nas-
Julgamento )'ealizadol pela Cô.- tu dos Brasileiros foi solenemente

ceu no fim do século XVIII no
mora Civil, em sessão de 20 do inaugurado no palácio de Cachi l-
corrente mês l op,

c

onde se encontra, também, antigo castelo de Rouergue,
Agro.vo n. 1 562, da comarca de instalado o Xluseu do Homem. fundou nos princípios do XIX

Ul'ussanga, agravante Severiano x x x século a Congregação da San-
Godofredo Nunes e agravada a Em Kunrning, Yunnan, foi of'cr e- ta Família de Villefranche.llia. Carbonifera de Urassanga. cida uma festa de despediria ao

Relator o 111'. des, AlfredCil Trom- :\Iajor General Claire L. Chamnault, Sua vida foi um longo ato de
pewaky, que se retira do comando ria 14" caridade sorridente. Quando
Foi negado provimento ao agro- Fôrça Aérea da China. morreu em 1852, em tôda a re-

vo, para confirmar a sentença 0- x x x gião um brado se ouviu: "Per-
gravada que julgou prescrito o di- O general de Gaulle recebeu, es-

reita que assilltia ao operario de tes dias, o grande cscri tor católico demos uma santa!"
aeionar a Companhia e. em corv- Gcor-ges Bcrmanos, relllem chega- Assim, ás dez horas da ma-
sequencia, improcadente a ação do rio Rio de Janeiro. nhã subi as escadas de honra
Agravo n , I 565, da comarca de x x x do Palácio Pontifical. A entre-

Cresciuma, agravante o dr. Cura Informam de Ei ndhovcn que a

dor de Aeidantes e agravado "Sul Tndúslria holandesa de fumo rei- ga das cartas credenciais de
America" Terrestre Maritimolil e niciou as suas atividades com 20rtr um Embaixador dá lugar no
Acidentes. Relatar o sr. des ,

Alfra· de sua capacidade de antes da guer- Vaticano a uma ceremônia
de Trompowsky. ra. Os novos terríveis engenhos de cheia de brilho e de nobreza.
A Cclmara deu provimento ao !.(UCITa foram o resultado de um

O blagravo, para reformar a sentença lorigo e honesto trabalho de gran-
Desenrola-se segundo um pro ema

agravnda, o Iirn de considerar total dl' número de cientistas em pról protocolo imutável, no mais Alberto Moellmanne permanente a incapacidade ve ele uma causa just a, mas, mesmo lindo ambiente do mundo em Ilorestalrificada no operario Jo.é Borgas e que o seu tr�lb.all1l� não tivesse sidojmeio á apresentação de cost.u- lu
Hoje, às 9,10 horas, faleceuQnim, condenar a Empregadora (I coroado rlc êxito e certo que o Ja-

es dese h d M' 1
pagar a indenização de Cr$ 6.300,00 pão seria afinal vencido, embora I m n a os por igue Rio, 21 (A. N.)-José Maria- na cidade de B umenau o sr ..

feitas al.deduçõe. doe importanci ('�m UIll e�e."adíssil1lo preço com Angelo.
_ _

no Filho presidente do conse- Alberto Moe llrnann, cliretor·pre_
U8 adiantadnll e custalil. virlns e sOfl'lmentos., I Mas meu c?raçao nao se ale- lho florestal federal apresen- sidente da S. A. Com. Moell
Apelação civel ri- 2.695, da co-

I f 1
X \�, xI' t

. grava com todas essas cousas' tau ao ministro da Agricultura mann e pessoa largamente con-
marco de Canoinhas, apelante o n ormum (e "as 11l1g ou que a

b I "I . _. '.

firmo Bento de Lima & Irmãolil a ndmim istt-açâo rla economia cxtc- � as que me cercavam._ Sen-, um documento da exposiçao ceituada no s me lOS SOCial e co.

apelados João TadeuliI Muziol, sua rior cios Estados Unidos anunciou tia-me transtornado. Nao era analisando as causas do agra-] mercial do Estado.
�ul�er e outros. Relator o sr. dalil. fi compra de 1.80 mil tOI�eladas c1elpara menos. E' que estavamos vamento do problema florestal I Seu sepultamente será �tetua.
Silveira de So�za, _ Sell1�Ilte de azeItes veget�ls e tortas no dia nove de junho de 1940. brasileiro sugerindo medidas do às l7 horss, no cemitérioNegado provimento a apelaçao,

\
de forragem, da Argcntllla, produ- O d" d' t M -. . d B . , .

.

paro confirmar a lIentença apal". tos estes que se destinam aos paÍ- . r�,. no la lme la o,, usso- de recuperaçao do patnmonlO e JunJe 1St· A fdnllba Moell.
da que bam aprecio� a prova aOIl ses dfl Elll'opa libertados, especial, hnl la declarar guerra a Fran- devastado. José Mariano insis- mann, nossos sentidos pêsame�.
autos.

.

_ '

mente aos possuidores de ;qa�lo lei- ça e á Grã-Bretanha. E eu o te em promover o refloresta-
.P.pelaçao de �eS�ulte n. 398, da teiro, como a Holalnda, Belglca e sabia. Sabia também que o menta intensivo como o único

comarca de JOlnvllle, apelante o Françn I t
.

dr. Juiz de Direito e Clpelados Ru-
u.

x x x I qt;e .rep��sen -ava para nossa meio de restabelecer a nossa ri-
dolfo Kai.er e lIua mulher, Relator .O� !1rrparatiV('S,' do exército .r.hi-I �atna, )a abal�da, esse. novo quez.a florestal. Foi ainda p�lo Io 111'. �e8. Alfredo Trompowlky. I1CS. para o go:erno e rehabllIta, golpe que lhe la ser VIbrado preSIdente do conselho feIto
Confirmada Q �entença que h.- ,(:iil) das zonas lIberladas el1!raram i pelas costas. Advinha-se o que um resumo do numel'ico do Imologeu o delilqulte entre RudolfG cm nova fase com a flllndaçao de d' t·

.

Kailler e SUG mulher.

I
lima escola do govêrno militar, sobl e� pO la sen Ir ao pronun,c�ar consumo da lenha dormentes e

a direçãe, do Departamento de ope- dla�te do Soberano PontIflCe postes das estradas de ferro
Convocados como ra"ões :�,iJitares rio COll1Selho Na-' o dIscurso de uso! bem como do consumo do car-

sárgentos da . reserva cionnl "Iilitar. Depois d.a audiência solene vão veg'etal em seus vários em- I
x x x

Rio, 21 (A. N.) - A Escola Os anos de guerra assistiram a
que se reallzou na Sala do Tro- pregos. O ministro Apolonio'

Técnica de Aviação acaba de um grande desel1\'olvilllento da no e da audiência privada que Sales recebeu a exposição com

graduar a 25a turma de espe- produção de aparel.hos de Haio X na teve lugar na Biblioteca do o maior interesse mostrando-se' __� , __

cialistas, tendo os alunos que Grã-Bretanha. "úrios tipos novos Santo Padre, o n?vo Embaixa- disposto a pleitear as provfdên- Partido Acadêmico
conc,luirem o curso sido cO,nvo- foratlll fabricad�St el, llflais I'CCelltte- dor em companhla de um cor- cia,s propo,stas. I Renovador. men e, novos mc o( os oram pos os
cados como terceIros sargentos em prútica na industrialização

dOS.9iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-------------------iiiiiüi.iõiiiiiii-íiiiiiiiíl'
PROGRAMA, R"um.".. numa

de reserva a servir na ativa, in-
I
mesmos.

B R A
:

luta,
intensiva pelo interêlilse pro-

corporados a FEB. x x x 5 I l E I R O I ,I! gressista da classe.
,--Segundo despachos <Ie Eindho-

RITZ' Hoj.e, 4a.·feira, às \'en, o escritório de materiais de • 1/1 Estre"'la cadenteconstrução do estado foi suprimi- Só o teu . , li « »
19,30 horas do em consequência rle ter sido veto conclente podera dar ao nosso \V, '1' "t (S I 1-I) A

Sellllão colosso Brasil g
A

d d d
,IS 1111", nn -

.. . . -, s
. apurad(J que c1prante a ocupação um overno e or em e e progresso, com a caracterhticas do avião de caçalo Filme Jornal 35xl0 . DFB al,e;l1lã os S€uS funcionários acei- coalisão de todos 09 cidadãos que amam a sua "Estrela Cadente", de proplllsiio' a20 Jinx Falkenburg e Tom Neal em: I t I' 1

.

Iaram pagamen os em (In lelro e patria. jato - reputado o mais rápido do
ELA É DA PONTINHA '

tI'
-

I
generos em roca (e perllllssoes Procura, pois, desde l' á, o Posto de Alistaménto mundo - foram re"elarlas recente-

Um turbilhão de canções. de ga- para a retil'ada de materiais.
E mente pelo General Arnold. Segun-

rotos bonitas e de romance. x X x
. leitora I do Comité Democrático Progressista. na do declarou êste general, aquele

36 John Clements e Mary Morris Os granrles mercados suécos Rua Vitor Meireles n. 24 (terreo). que funciona avião, fabricado pela "Locldleed
em: GUERRILHAS para l11erC'.adoI1ias inglesas léXtC'iSI diariamente das 14 às 17 horas. Aircraft Corp.", desenvolve lIma

011 que se batem pelo direito de compõem os maiores centros de A I Ir b "docidade superior a 900 kms. IJord d d .

u as noturnas para a a etizac_ão, inteiramen-viver e e amar. importação e pro utos da Grã-Bre- hora, pode alcançar uma altura de
Impróprio até 14 anOll lanha, informa o "Financial "Ti-j te gratuitas! 15.000 metros e está armado COI11
Preços Cr$ 2,40 e 2,00 mes".

������������������������_.��____ () metralhadoras de cal. 50.

'lorI8"61101l, 22 �e Agosto de 1945

Resenha Forense Noticias rtsumidas

ROXY Hoje, 4& ·feira, às
19,30 hrs.

Sellsões das Moças
Priscilla Lone e Betty Field �em:

UMA CANÇÃO PARA VOCE
Um drama emocionante repleto de

loelall musicalil e cançõel.
No programa:

Brasil Atualidades 2x41 . DFB
Preço. Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40

Amanha, no Ritz àll 16,30 e 19 30 a

no Roxy às 19 hOJ'as . John Gar

field, Gig Young a Ho.rry Caray
em: AQUII\S AM�RICI\NAIi

PEIIDLIII
I�III[IIR

,

I
Instituto de Auesentadoria e Pensões

dos Comerciários
Delegacia de Santa Cerertne

O Delegado do INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS no Estado de San
ta Catarina avisa a tôdas as emprêsas sujeitas ao espaço
legal dêsse Instituto que, a partir do mês de agosto as

contribuições serão cobradas na base de 5'; (cinco' por.

cento) sôbre o salário de classe, de acôrdo com o estabe
lecido no decreto-lei 7835 de 6 - 8 - 1945.

Cientifica, outrossim, que, em face do que prescre
ve o § 10 do artigo 30 do aludido diploma legal, nenhum
segurado, inclusive os empregadores, poderá contribuir
mensalmente também a partir daquele mês, sôbre salá
rio inferior ao minimo vigente na localidade.
Florianópolis, 20 - 8 - 1945.

ALBÉRICO GLASNER
Delegado
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Concorrência para
fornecimento de
2 mil urnas
.

Porto Alegre, 21 (A. N.) - O
Tribunal Regional Eleitoral,
abriu concorrência política pa
ra fornecimento de 2 mil urnas
para o próximo pleito eleitoral.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
;T3>NIC;0 CAPIL�I!'
P'OR' ExcedNCIA
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