
�O NOVO PREFEITO DE BERLIM
Londres, 21 (U.P.)-Foi nomeado Prefeito de Berlim, com o consenti
mento do govêrno russo, o sr. ftrlhur Werner, engenheiro arquiteto.

Para sub-Prefeito foi nomeado um operário.
.

o
._----

. A têmpera ainda é a mesma
SAO PAULO, 19 (A. N.) - O Interventor Fernamdo Cos

ta, recebeu do general Eurico Gaspar Dutra, o seguinte tele
grama: - "Ainda tenh o diante dos olhos o soberbo espetá
culo da entrega das bandeiras pelas damas paulistas, às duas
heróicas umidades da FEB. Agradeço-she o telegrama de con

gratulação pelo !termino da guerra, em a qual o soldado brasi
leiro mostrou ao mundo a mesma tempera dos ousados e impá
vídos bandeiranutes.

Não querem paz
NOVaJ Iorque, 20 (U. P.) f'orute, o Japão continuará lu-

Os japoneses .não 'estão que- tando, Outros informantes ní
eC{)Ic10 fazer paz com o ínímí- pônícos revelam que os círcu ..
go. Foi o que afirmou a emís- los dírtgentes de Tóquio não
sora de Tóquio, desmentindo desmentiram o boato, uníca
os rumores que circulam no mente, porque estão muito
estrangeiro sôbre uma oferta ocupados com sua tarefa, que
de paz feita pelos japoneses é continuar contra os ingleses
aos aliados. Segundo a mesma e americanos .

() lUIS ANTIGO DIÁRIO UE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
------------�---�---------------------------------------

•

concessao enVenarl8 o mundo

Ano XXXI , Florianópolis Segunda-feira, 21 de Maio de 1945 I N. 9378
•

ROMA, 20 (U. P.) - O conde Sforza, ex-ministro do Ex
terior da Itália antes do fascismo, declarou que a "concessão
de 'I'riestre à Iugoeslavía seria uma, 'nova Alsacía Lorena que
envenenaria o mundo".

do

ft questão polono-soviética
Londres, 20 (U. P.) --

OS!
invasor nazista. deve ser o nú

membros do govêrno polonês cleo fnndamental do novo go
exilado em Londres ficaram vêrnr- da Polónia. Além disso,
d-esesperados com a. declaracão: deixou entrever Stalin mão
de Stalin à Polônia. O chefe>do I acreditar que um govêrno di
govêrmo russo deixou bem cla-I ferente pOSS2, seguir uma sólí-
1'0 que o govêrno de Lublin, I da política de amizade polono
que sustentou a luta contra o í soviética. Enquanto isso, nos

I
círculos a.liados, atribue-se

OS ReCEPTORES DE grande importância ao des-

APÓS GUERn"" ! 1;1entido de Stalin,. eSclare.cen-ftli",J no que os deZCSE'elS poloneses
IH'SOS eram simples conspira
dores e não parlamentares.
Acredita-se que êsse esclareci
mento, feito por Stalin, poderá
levar os governos britânicos e

nórte-americano a rever

I ')O';icã" c,'o suspender as

versações acerca do 1101'0

vêrrio polonês.

Pode-se imaginar o desenvolvi
mento do rádio depois da guerra e

o aperfeiçoamento dos apa�eJhos
de recepção. E se hoje é rara a

casa onde não haja um o po.r-e lh o
de rádio, é de supor que nenhuma
deixará de tê.lo, no futuro.
Daí o interesse, ou melhor, a

conveniência em aDrendermos a

manejar o rádio, c�nhecer a suo

montagem. a descobrir os seus de
feitos e falhas. e a maneira de
corregi-los, sermos enfim, perfei
tos amadores ou técnicos, o que
constitue uma ótima e rendosa
profissão independente. Para isto.
peça informações a ELECTRA RÁ.
DIOS LTDA. que é a maior e me.

lhor organização nacional de en

sino de rádio por correspondência
enviando o coupon abaixo.

•

A t3rceira esquadra norte ameri:::ana avança nas águas elo Pacifico.

primniro plano está um porta-aviões do tipo "Lndependence" seg uido por

tipo «Esex»: (Fóto do S. I H).

No
outros

Cadorna pediu .

Roma, 20 -U ,p- O groI. Cudoe- \1
na. chefe do E stado Maior i talia· ),
no, solicitou às autoridades alia
das a urgente instituicão do tri··
bunal especial para julgamento
doa criminosos de guerra.

Lord, é o título
a que tem direito
Londres, 20 (U. P.) - Nu

ma declaracão formal dada a

público hoje, Bertrand Russel
afirmou que deseja que seja co- Inhecido como lord Russel, tí
tulo a que tem direito, e não
como Russel. Ademais, afirma,
não sou médico nem professor,

Localidade r com tem notado por vezes cha-

Estado I marem pessoas menos ínror-
--------- mados sôbre sua pessoa.

Snr. Diretor de

ElECTRA RÁDIOS lTDA.

-

Rua Ouvíder , 164-3.o·Rio de Janeiro
Peço enviar'me GRATIS E SEM
COMPROMISSO o seu folheto

«NOVOS RUMOS» [89J
Nome

_

Rua
, __

ac�saçDes

Continua a destruição
GUAM, 20 (U_ P.) - A destruição do Japão contínúa a

ser feita em grande escala, Mais de 300 super-fortalezas parti- I

cíparam no iI::l;tenso ataque desfechado contra Hamatsu, ím
ROMA, 20 (U. P.) - Trinta e três mil quilos de ouro con- portante centro de produção bélica, situado a noventa e dois

físcados pelos alemães foram retomados em Bo lzamo- ao norte quilômetros ao sul de Nagoya. Outros despachos sôbre a luta
da Itália, pelas fôrças norte-amertcanas. O o.uro em questão I no Pacífico adiantam que os norte-americanos obtiver.a,m no.

foi enviado para Roma, sob forte esco1ta aliada. Ao que pare- vos êxitos na luta em Okinawa, onde o objetivo imediato aliar
ce a maior parte do ouro referido pertence ao Banco da Itália. do é a ocupação da cidade de Naha, l

1.

México, 20 (U. P.) -- O sr. q�.:.2� Padilha. Toledano salten- rcun'ê., I.avíd; ontem, Vicen
Vicente Lombardo Toledano, tou que Padilha subordinou I te Toledano arírmou, também,
presidente da Federação Lati-. "o bloco latino-americano ao

I que
Padilha é o principal res

no-Americana do Trabalho, desarranjo de Estado Norte- ponsável pela orientação da
atacou a política da delegação americano, além de atacar sís- delegação mexicana, orienta
mexicana em São Francisco, tematicamente a União Sovié- ção essa que não coincide com

presidida pelo chanceler Eze- tica e a Grã-Bretanha. Numa a política do presidente Avi-
- --._-

la Camacho. O dirigente- tra-

O .morechol Petoin néga balhista mexicano criticou
também, os erros do Departa-
mento de Estado norte-ameri
cano sôbre a questão polonesa
e o caso dos blocos regionais,
salientando que tais erros pu
seram em perigo a união das
grandes potências.

ROMA, 20 (U. P.) - O marechal 'Petatn negou ter sido
membro do movimento "Cagouland", sociedade secreta fas
císta existente na França. Petain, defendendo-se da acusação
que o apresentava como chefe dêsse movimento facista, cítan
do ter demLtido " major Declau, do Estado Maior por estar
com os "Cagoulards".

.

As atividades do grat Pinto Aleixo Prêsa a mulher
Rio, 20 (.A. N.) - O Gel�. to �o CoordeAna�or doa l\'I<> .íu- de RudoU Hess

Renato AleIXO esteve ontem a zacao Econômica e diretores
noite em demorada conf'erên- dos Departamento Nacional de Londres, 20 (U. P.) - A
cia com o ministro Agamenon Estrada de Rodagem e Depar- emissora de Bruxelas infor
Magalhães e governador Bene- tamento Nacional de Portos e mau que a mulher de Rodolf
dito Valadares, no apartarnen- Canais, problemas ligados à Hesse foi prêsa pelas fôrças
to deste. O Chefe do Executivo economia do Estado da Ba- francesas, nas vizinhanças do
bahiano durante o dia tratou, hia. lago Constanza.
junto aos ministros da Agri-
cultura e Fazenda, de assuntos
de ínterêsses do Estado. Tam
bém esteve o general Pinto
Aleixo mo gabínete do Chefe de
Polícia carioca onde se demo
rou conferenciando com o mi
ntstro João Alberto. Hoje o in
tp.rrf:"'ntor da Bahia. tratou, jun-

Retomados 33 mil quilos de ouro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS
homenagem

CLUBE - Dia 26, sábado, grande «Baile da Vitéría»,
à FEB, FAB, Marinha Brasileira e Nações Unidas.
-

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTOi 25 - fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

FlorianópolisI Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exo rna poro verificação de c oncer ,

Exame de urina, Exame para verificação da gravi·
dez, Exame de escorro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções .

..&utovaccinas e transfusão de sangue.

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

NAO E NOÇIVO

�--------------------------------------------....------

ADVOG.ADOS
f Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. j. j. DE SOUSA OABRAL

I ESCRITÓRIO: Ruo Alvaro de Carvalho, 8 (esquino

I Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. I

em.
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Seja o LlDER DI
MODa

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria líder
de

ClftUDIONOR OUTRO
Rua Saldanha Marinho 2·.'1:,FLORIANÓPOLIS

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

Proor.etártos - J. Moreira & Cia .

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.25000

Muitas bonificações e médico g-ralis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

..........& �

I ����Od:; osC:Od�.�rd��p<!�a!
modernos, inclusive SondoNas para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
PRECOS SEM RIVAIS!

Não comp;em seus calçados sem visitar a I
«Tamancaria Barrei.ros» I

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 --....I

li
I

I
I

----------------------�-I
. Quando surgirá o· 3- candidato 11

. Pnulo de Campos Moura IPresidente do Centro de Expansão Cuâtural
A po ljtdca nacional está realmente tomando um rumo di

·ferente do que todos presumiam. Os entendimentos travados
entre os maiorais da nação talvez resultem ID.UIll1!a solução de
wllta stgutrtoação patriótica. Sem golpes armados, sem paixões
e f�nltdsias ,e com bom senso e serenidade tudo será posstvel.

Nada de precipitações e excesos partidários. O Brasil está
acima dessas cogitações. É de se crer que, na hipótese dê estai!' Iassegurada a ordem 'IlJO pleito eíeítcral, 'OS' dois candidatos mi-]
Jwares renunciam patrlotícamente a índícaçâo de seus nomes
e contríbuam para o prestígio de um Tercetro Candidato civil,
mdependente, respeítável e digno.

Quem. não estará de acôrdo com tal solução ?
Eduardo Gomes e Gaspar Dutra são personalídades ilus

tres e de alto mérito militar e jamais os brastleíros veriam com
síanpatía uma pugna. entre êles, que ,3ifirral teria como conse
quência um golpe no conceito Inatacável do exército e da aero
náur.íca do país.

A coníerênoía de Getúlio Vargas com Luiz Carlos Prestes Ie deste, �om Eduardo Go:nes, Valen�im Bouças e OIUtooS vultos I «Sele�o-es» doda. polítíoa e da economia do Brasil, assume, 'nesse momento) V
uma suprema Impomâmcía .. É ° representante e líder do prole- Reader's Digesttaríado conciliando-se e entendendo-se com os polftíoos e €oo-! ,.

;., d bílldad I d
. .

. I Do seu Representante Geral no
no��slJas e responsa 1 1 e, no e eva o ln'Ü.1Jlito de garantir Brasil _ Sr. Fernando Chinaglia'O êxjto de nosso futuro. 1_ com escritório à rua do Rosá

O Brígadeíro Eduardo Gomes com seu espírito patriótico I rio, 55-A - nesta capital. recebe
concordará com todos ÜiS planos que revertam em benefício do lUO� 1 exemplar dess[<l a:f,n�ecIaoa I

d d �;. -

. d' .' . revista e referente a erliçâo de Ipovo ,es e que este na.o se. separe _0 repnle demoorázíeo e se Marco de 1945. Como sempre, todaafaste de toda e qualquer íntervenção dítatoríal. a matéria contida no texto é de
A entrevista de Prestes com Valentim Bouças é de suma palpitante mterêsse c .opo�·tunida

ímportâncía. O grande ecouomísta brasíleíro uma das mais de, destacando-se porem, os se-
, .',' C )' 1

.

F
A" gni ntes trubalhos que aconselha-expressrvas ,l?+uras (a n�ss'a ímte igencia 'e dia. nossa C'lllltuI�a, l110s aos nossos leitores: Podemospelo seu eS,pITl"O esclarecído 'e pela sua mentalidade íneguala- acabar com o Paludismo ? - Paul

velmente patriótica" poderá com sua sabedoria estabelecer de Kruif ; Reallhos do drama co

com sólidos alicerc.es, as bases de gramdes soluções nacionais: iidian� - \V . E. \yoo(;;vard; "O

Nr
-

Iestí d' .

" mar nao ha de traga-los - Ame
essa� CO/Im ersaçQ�s O (e�tlllo O :nosso povo fOIl aualísa- r-ican Magazine; William Pcnn,do conveníenremeute. E acreditando l111SS0 que esperamos no- Precursor da Democracia - Do

vídades no cenário político do país. E qual a melhor novidade nald C. Peutti e ; Enxergando com

do que a apresentação de um Terceiro Candidato civil índe- óculos jnvisi'yei� -. Atlantic ; As

1
.

.' . "mulheres mais in Iel iz es da terraI�����r:.t�_ � � _�::I�Ic!_OS, }.,e;;p:Itav:�_e., ;l:gJIlo? _
_ Sla. Even ing Post; Tome osv... .orm�._r_OV5 .. _W_ ....... _W ••__ ..... _._..- .._&&__.",__................"""'__
pí nceis e pinte ._ .. Hccreution ; Tc·
remos garages subf cr râneas ? -

Americun City; - - Nin ho das Iú
rais .-- New Hcpuhlic ; O amor no

matrimônio - Alex is Carrel; A
assistência soci al carni nha a pas
sos largos - Na í iuus Busl ness ; O

que deseja a l+ússia - Summcr
Wcllcs ; Foi então que Ford apa
receu - Char-les )'1erz e o conden
sado «l o livro : Ana e o Hei (lo, Sião

)'Iargarel Lonrlon.

Iniciará o partir do próxima 2a. feira (dia 7),
a sua grande liquidação, intitulada «FESTAS PR
MAIO», - Vendendo todo seu stock com grande

redução nos preços.
ACiUARDEM! .�PROVEITEM!

FESTAS DE MAIO - A PARTIR DE 7 DO CORRENTE - A «CAPITAL»
'
..------------..-------�,------------------------_.---------------------------------------------..

i
�\
I

Não sofra de +nsónia, perda c!e

rnemór'Ia, dores de c;;;;beça, máu

humor. €sgotarnento nervoso por

excesso de trabalho ou de di ver-

sões,
Se V. se cansa no roais leve es·�

forço físico ou mental, se V. sente

as suas energias descrcsc(-'rc'ln c

dorme mal, ícrr.bre-sc que poàe
ser consequência do CÉREBRO
CANSADO. Comece a tornar

imediatamente os FOSFATOS

DE HORSFORD.
FOSFATOS DE HORSFORD

...

contêrn em sua fórtnula: sáís de

Magnésia, Cálcio , Sódio, Ferro e

todos os fosfatos indispensáveis
ao perfeito funcionamento do cé

rebro e dos nervos. Com um

vidro apenas, os FOSl<'ATOS DE

HORSFORD devolvem a saúde,
a vitalidade e O prazer de viver.

STANDARD

NOVO HOTEL
dede Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina. Município

de S. JoséI
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Produto cientifico para embélezor os seios
Honno VlvOII D.· l;pena 011 ...Ios pequeDOII ou ilacldoe
HOImo Vi� n.· 2 para os aei08 orandee. volumoeo.,
Inofensivo à saúde - F6rmula de �bSoruta coafiançs,
.. _.. -�_"a, """"',
.......... e tia '6 - 811ft' BlumeDClU! "_IM
...it..• W. - .... Ik!laI: 'ar...... .",.
r_.iaM.

A pedido

05 passageiros
. nada lhe

dirão...Vida Social
Sidnei Ig ue terni

--

'Tra�s:orre, �oje,. o aniversá.rio Humanítáriosnatahclo do lntehgente rneruno

ISidnei Iguatemy, filhinho da nos-

,.0 pre2'ado companheiro de tt'oba Sanl a Catarina sempre leve. em

lho, sr. Moacyr Iguatemy da Silo seu seio, grandes benfeitores dota-
veira, proprietário deste diário. I dos de sentimentos nobres.

I Dois bahianos, médicos - Frede-
João Luiz rico Bola e Bnlcão Viana; Libório

Completa, h c j e , sua segunda pri Sonci ni e dr. Aderthal Ramos - ca

mavéro o menino Joã.o Luiz, err- tarinenses.
.conto do lar de nosso auxiliar de Fr-ederico Roln quando visitava o

tipografia, sr. Osmar Lomarque e enfermo paupcr'runo era atacado,
nétinho de nosso competente ehe log(), por Forte sentimento filnnt ró
fe dos oficinas 1Ir. F'rc.ncisco La pico que, não raras vezes, de man-

lTIarque, 'gas ar.regaçadas, 'lia cosinha, mata "a

Igal i Ilha. Deixa va de ser médico,
Marcos ManDe! Cordeiro pan. ser cosinheiro : preparava () I

Registra a efemeride que hoje nddo para o enfenll.o e - (juan.do I1:ranscorre, o aniversário natalício saia, deixava, ainda, na cabecel ra,
do sr, Marcos Manoel Cordeiro. do infeliz. dinheiro para a compra ,

funcionário da Alfandega desta do uu-du-aun-nto ! !
capital. .\ sua morte, até hoje, é, ainda

I• lembrada, Foi um verdadeiro acnn-

Ot B "h

I
tccimcnto. O maior acompanharncn-]ornar o m

'f' I
'

A data de 19 do fluente o sain u- �(). que se ver: ICOll, naque a epucu,
, , 101 no xcu sepultamento.I�� o �at�bclO do, .sr. O�omar BtllC'[io Viana veio [ovem puraBõhrn , te�nlco ern rcidío , reaiderrte lcsla í

crru. Aqui passou sua cx isl
ê ú-

nesta ccpito l ,

ciu, l iurante mais de quarenta
i' f6�,t"m atHUS boje, I aHOS. lodos os dias, penctreva nos

o exma. sru. Heleno Regis da Cu- lares dos en fermos. E, aos pou-.%lha. Melo: cos. conlp�l(le('id() dos sofrirucnlos 1
o sr

í

to . Morena Mendonça; al hcio s, foi reunindo, em seu nobre
a srita. Lídia Mancelos �oura; cor.içà«. o anu.r por êslt' povo bom
o sr. Edelbarto Costa Avtlo; e j"c('nnhceiclo.
o sr: Marcos. Mano�1 Cor�eiro; Quando já, no post» fie gellcr:d,
Q .rlta, Mar-io Tereslnha Ramos; rcf'oruuulo. e St'1l1 a amhiçâo pi-lo
1) Ir. Orival Audrade Cordova; metal so nan te, con l inua V1I clini-
o jovem Mário G. Costa; c.uuío, curundo. cspa lhnndo o bí:ill
a exma. sra, Agostinho Ga l Iuf : scn: rcnumcrnçào dos pobres.
o menino Geraldo Fernando Bor Libór in Sonc-ini foi humunitúi-io
.h.. pedei lamente ex :H\erado. Exag'.'ra

dI) xímplcsmente. Sofria pela mixé
ria alheia.
Durante 1,nos, no cargo ele lesou

reiro, uux i liado pela sua c;'ridosa

('sJlósa. t rabulh.rva para os pobres !
Os vencimentos que ambos rcce

hiam er.un tol�,l!nellte dcstr+buidos
CIIJ csmulas !
Parn dcsfribui r o piio COll1 cqui

dar!c, eJII sua rt-sirlônciu, !I10!1 Iun
um ,,�:(ll!glle o ndc, mensuluu-nte,
('1';1 "batida uma rcz c, confurrue
" número de pessoas d:)' lar ncces

xil ar!o . era entn'guc o quinhão.
Dcu-, prcmiou-lhe ti gc�to (Iv hu

mun itúrio. :\IrllTCll rico,
() dr. Ader.b:tl H,trllOS � jUYf'1ll

a(h'ogac]o, o maior indu.strial eala
-�-""===;If.;;;-;-;-';;-=-"=-="""':'" riJlellSl' _ herdeiro legitimo !!t\sses

que d!'ixal'ctn1 falIa ii caridade, tam
bélll é lllll cOlllpadt'ci([o por aqueles
que soJfrel1l,

Quer receber ótima surpresa? Os seus atos praticarlos iI carida-
que o fará feli2'! e lhe será de tl\elll escapados ii \'ulgaridade"
de valiosa utilidade! Escreva H:'t tempo baleu ii slla }}Drta 11m

a Soares, à Caixa Postal, 84, chefe de-família solicil,wdo seus

I, Niterói, -- ,E8�ado do Rio, I ]l1'l:'slil11os profissionais. O interessa
do, C()lll nl1'llll:l>o�a prole., de�lituido

""""��������������� (lo c;!rgo, ficou l'1l1 siluaçiio difícil.

O santo do dl�a BC'III:) jO\'('lll lId\'oga(]o condoeu
Sl' do constituinte,
Eslando elll jogo a contenda, selll

('S!!(':'�lnç�:l de p;:lnhl)-de-('(ltlsa, du-
1'1.. 111(' o !cmj)o l'11I <[li!' decorreu a

ljul'slúo, o lar do consliluinle foi I
sllnri(f:, COIII [od('s (l'j reclIrsos !
\lel11, ainda, dos grandes auxílios

quc \'l'I11 dando ú'; assl)ciaç()es es-
,

porli\'as, ús associaç()es bel1di('el1- Apresentados aole", SI)!lI','S',:ll'llI os I'l't'ursos o!crl'-,
cidos a ll1uilos jO\'l'ns ljUl', :l cusb

d R
v

bl·de SlI, ÍJolsa, eSll!(blll l'llI curso Sll- prese ii epu lea
]lerlo!'. 'R' 1 R (A N) ,\'
(;rande C'oraçüo ! Bl'lll'JlIerllo hll- 10.�, .•.

- �..,.pOS O

Ilwl1il:lrjo ! Be11 -lespacho ,1e r)ntenl, com"
I,:, j)l)is. dl'-\,('rns ]Jena, <[Ul' UIIJ Chefe da Nação, o Ministro da

!tOllll'll1 COlIJO () sr. ;\(ll'l'bal Hall]()s ..\Iarinha 1e\ ou à preselD ça do
- <[lIe lanto se IIlIPrcssa pelas (,Oll-

. ,,' ,

SilS di\'in:ls e humanas, núo !tor pro- PreSIdente I._,etullo Vargas os

l'lll';l(!:J pr�)il't:lr-se :11(;111 (l:is SlI'lS alnürantes Ary Parreiras, Ju-
1!1il'id:l<il's �onlt'l'('iais l' de ;l(h:og:I-! lio Re;:ds Bittenconrt e ::.vIário
CUI. :\foço S('!"lO, le;1!, hum, Intellgen-\ Heksher ']up acabanl ele ser
k, ,tll\'(), t",lllOkr. l'l'lln(' I()dos os 'I .', .,' Iref!uisilos para slI:l\'isar os soft'i- 11l'onlOvlCIos ao 1118lS alto posto
Il1l'lIlus dL' ull1a coleli\'idade e dei da Armada. O Presidente Var
"('r :lIiI1\1r,id,) ]ler da.

I g;as palestrou longamente COIU

,! lo.!(', �":l1S de <[U\' nlll�l':l, qli" a I
os nOY08 almintntes.

\'Ida eS!;1 jl1"l'ucllpalldo Ioda a llu-
lll'lIlidal]c. por ('crIo, os crenlps

.

<[uc faZl'lll da ]ln'Cl' 11111 aslrolahjo, RIO, J 8 (A. N.) Foranl I]ledindo a DeliS miséricol'flia, l:bllJ- apre"entaclo;,;, nntnlll. 2.0 Presi-.
'

hélll, cl".muilus lar('> algul1Jas IlL'S-1 dente eh RE:pública pelo Mi-
,soas ,1lIxJ!wdas pelo .!O\'('llI proll'lor, .

, , "
, .

nas horas de suas ()1'açC)L's, :\ noite, IUStIO da Guen a, no PalaclO
filam o céu, ell1 sua f(, religi()sa de do Catete, os �e,nerais Henri
olhos \,o!lar]os p1t,ra a cruz l's�'lIIP!- �lJe Azcyedo, Estevanl Sousa
da ('llJ gohl �le luz, c peçalll [cll('l- Lima e Otávio ::\Iazza, que aca-dadc ]lari! esse gr�lnd(' allligo dos ,

'

...

pobre's. banl de ser Jll omovldos a psse
Jovita Lisbôa alto posto.

ANIVERSA..BI08

40s sofredores
Dra. L. GALHARDO -Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Carid.ade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

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

velope selado para o reG

-<losta

GRATISl

Sta. André Bobola,
Mártir

Na festa da Páscoa de 1938 cano

ni2'ou Pio XI um mártir a respeito
do qual declarou a S, Congrega
ção dos Ritos: que mal se encon

tra na história da Igreja um se

gundo que tivesse que sofrer um

rnartírio tão a tro2'. Era André Bo
bolo, sacerdote da Companhia de
Jesús, Nasceu, descendente de u

rna das mais nobres famílias, da
polônia, em ,1592, no Poladinato
de Sondomir. Entrou em Viena d'
Austria na Companhia de Josús e,

depois de sua ordenação sacerdo-
1:al. dedicou'se à pregação, sendo
superior dos jesuitas em Bobruisk.
A situação da Polônia era deses'

perada. Inimigos de todos os lados
invadiram o país, aumentando a

confusão religiosa e política. Bobo
la era odeado pelos cismáticos que
,o apelidoram de «caçador de 01

mas», porque, com o poder de sua

palavra, reconduzia muitos dêles
à Igreja católico. 'Em maio de

1657, entraram os cossacos em

em Pinsk onde residia, en tão, An'
dré. Conseguiu fugiu para Janow.
Mas, um traidor mostrou aos cos

sacos o esconderijo. Estes prende
ram o santo, submetendo-o ao

=ais cruel martírio, Foi no dia 16
de maio de 1657. Santo André Bo
bola é venerado como padreiro pro

tetor contra o comunismo.

J, W, T, 14,246

FARMACIA ESPERANÇA
i. I'al'macê.tlco NILO LA \JS
Hoje. IIJIUULILI .erA II na�..

..,.... ..-ala .; eet:raacetr.. - Homeo...áu - .,_

&rUIrOct .. !torra""
___ • __'- •.._....tAGIa .. .......-..rte ........

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
�""""""I""""�

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi ..
gentes de Florianópolis_

só na

II MACHADO & ClAs
A SERVIDORA Aqências e �eprellen�açõe. e� G...aI

Matrl2': Florlan6poh.
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif_
Pr6priol.- Telegramas: "PRIMUS·
Agentes no. principais municipios

do E.tado

ALVARO RAMOSMóveis
Comprar, vender ou alugar

CIRURG lÃ0-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

rQ maior organi2'ação no

qênero nesta capital]

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

/
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CONSELHOS DE BELPlA
XOTAS BlOGHAFIC.\S SOBHE os!
J>ELE(;�U>OS BH fTXNICOS A

I C(}�l:'l:m::X�:lA , pE s.�() J:<:HA:\
USCO, lOH:\LUDAS PELO

I
B . x. S.

Clemente Hiclut r Alllee

I
Clemente Hicliur Al1ke nasceu

km 19;1S. Estudou !lO flúleyüul'.\'
College, ingressando depoi,s na

Univcrstdnde de Oxfurd, ond.e se

II formou, com rl isl i ucáo elll histó
ria moderna. Praticou a a,'dYOC�ICiade 1905 a l!JO!l. Entrementes, foi

I u-abalhar na Hallevburv HOnsl'.'
,

em Eas! Eurl. o rule leve o seu p rr- I'meiro contacto com as classes
obreiras c vin [) que s ign if icava a I
pobreza. Viveu no East l.nd, em

I Limchouse, at(' ! 922, com cxcessâo

I do p(,l'if:,do da gUf'rra. Em 19D,
. tOl'nIJU-Sl' professo]' de Clô ncius

I Soriais da I':scola dl' Econnuriu dl'
Londres, 11<1 L'n i vcrs id ade de Lon
dres, conscrvurnlo-sc ]WSSP cargo I

I ati- Hl2:1, quando rt-uunciou. En-II tre H)05 e 1914 tomou gr<lnrlc in
! teresst' PColc,) Movim cntu Tl'3balhis-1lta, Seu espírito foi influenciado

I pelas le i turas d e \Vmimn "Y!.orr·is c
I

lJOhll Hlls�in, c pelo seu ·lrahall;.o I
om Ea'st burl, Ingressou no parLl-1! r]-o, TI'�lhallo.. ,is.!a ern Hi07, fez () ,S(�ll

1 pr-imen-o discurso num conu c ro :

I realiza rio ern Limehouse. e lledi- \I cou-se ativamente :'t política. Quun
! do irrompeu a guerra de , .... ".

i 19H-l!Jl11, u listou-st- no Soulh

Lall-II casl1i-re" Hl'gilllent e serviu �n: {;al
Ii po li c na 'Yll'soj)(JtaIIWI. fOI Wa-

I
vom e n

í

c fl'rido n

lIJl,
I ,li !ell!alJ \':1

Iparél libertar Ku l , t' voltou ('(liIl,O
\ i nvá l ido pura a Inglaterra. Depois ]

I de servir (�llraute algl�ln tr,lllpo, 1111

Corpo rl e 'I u nques. VOI!OU a i nla n

l!al'ia e serviu na Frnnra. 'I'ermi

llllf1'1I f,l
S('U !ll'J'1.)(fo rni lll ar PHl 19lH,'cont o .posto de mujor. ElO 1\)1 ÇI

I
roi eleito prcf'ei l o de Sí opncy. c'

dois an os dejJois ern c lr ito rcurc
sr-n tante trabalhista por ,LiJllE'lwll-

I
se sendo uomeur!o sec rr-Iúri o pur l a-

Jl:(,�liar purt iculur do lidl'!' d�1 OP,f)
i SIÇUO, I{mnsay }facJ)ona](\. hll J�-
! ('�eito purn o Parla�l:ent() nas ele,'� 11 "'Ih ,-

I' t
·

I c:nes geraIS de 1923, c 1orn�'Il-S,C pare iaS e e ricos
I Sllb-sl'<_:r!'!úrin ria {;�l('rra no 111:1I11el- li

• rI) g"\'l'J'IlO il"lll:lIhlsta. () movuue n-

j' tU,trabaolhis.ta
Io i derro!ado e ui 1�:!.�! A Instaladora ,de F'lortaaó

c nos segIlJll�l'S_ CIll:(l anos ele h: polis, à rua Trajano n. ri, avi-
CCI' na 'JI)l)SJ("W. Exe rrcu nesse,

d'
. .

I "!' '-11"1 IS' 'l!l'\OI"I'III"s i nc lust vc sa a sua lstInta freguesIa que,
pC.J']{J( o \'t. (_, (:. \ (. \... • '. ,

• .... ,.... ••

I rli)is anlJS l1a ftúli,l e na Binll<lllla (lIspoe (\e ope.ral'lOS hablllta-
COlHO llll'lll bl'1} du Com iss:lO EsI a- dos para executar instalac;"',es
llIlúria, ;\;0 SL'f(lll1r1o gnv("rno tra� de Lllz e Fôrça eln cre.ral for-
I II' ·t, 'II I C) '}I) :\fr A<LiL't' f<)1 b ,

HI IIS.I, l, I
'-".-

.

'o< "necendo Ol'cam.ento o-rá-l-is e
nomeado Challr'l'lI"J do DllC<ldo dt � b

Lallc:\stpl', interessnnd()-�e espe- senl cOlnpromisso para seus

I, Cill,llll(,'nte
pelos lraha,l!lOS, _da C0f!- serviços,

fl'J'I}ucia lmperia1. leglslaçan agn- Posslli também oficina espe-
coln. e () CO!1sP]l!o COl1snlti\'o de

-

"
. I eiali:-facla, com técnicos ;H'ofís-

I Ec0!10111 ia, En,l 1 \)32, OI, nOnH'DJ o

Postlllaslel' (,enel'al. 1·.lllbora o sionais, para consertos de apa-

I!
Partido Trabalhis!a tivesse sirl,O rêlhos elétricos, enrolamento--
fl?gorOS[lIIll'uk rlY.rrotad,�) naS clel- de motores e dínamos, e-stabi-
coes gerais de 1 !),U, :\11'. AllIE'c con-

l' d . " o

I
ser\'oll Sll<1 cadl'ira no Pal:lall��'nto lza or,es, fellos de enb?�lar,
e foi escolhido para Vll'c-IH]cr fogareIros, apa:relhos medlCOO
parlaJ1lt'nlar do P,�rt!df) Tral?aflJis- I e outros, com exceção de apa

I ta, Depllis da� ell'IC'(J('S g-enlls
.

cfl' I

relhos de rádio

I
outubro de 1\),1.1, foi eleit\J Ilder I •

I do pnrtido. posir:üo que [linda oC't:- 1 _ _ _ _.__ _ . o

}la. Foi o ]lrtlllelr.o .llder da opoSI,-1
C:lO, a I'cc(']Jer salarlO, quanrlo I:'ssa,

I Ú()si�'iio foi oficialmente rc('onhe- I
,

cida Clll 1!);017. J)psdc IlI<!1o de 19-10,1......-------------�-

qllanrlo roi organizado () (;OYl�rll,() o

:\"acional. :'IIr .. \.!II('e já O('UPI!ll \';\- •

rios ]los!os 110 (rahinl'le fie (,UPIT:l
Illri1ânico, F,)i nOl1ll'ado Lord do

Selo ]-)1'[\,,\(10 e yiel'-lir!er da CÜ- I
mar" dos Cf),\llllIlS. Em f('\'('l'l'iro de

]942. abandonou UllIl>OS os cargos
nara substitllir o \'isconde Cran

horne como S('l'l'l'lúrio dos ])Olllí

ni{)s. Ao, llll'SIIW {('\lI}lO, roi nll\ll('a

d() vir'r'-j)I'r'l\lif'l', fl1n(:,!o que exer

c(' até agora. Em sl'lellll>ro de . o ..

1 943. (l�ixol1 a Secretaria dos Do

mínios I' lornoll-se Lf)!'d Presiden
!I' do Conselho.

l'i�r'(Jllrle (;JUXHOl?XR

Hobl'l·t Arthllr .lallle) (rasl'oyne
Ceci!. Yis('ondr' (rran]H)I'lle. Secre
tilrio dds J)olllí\lins desde 19-1:-), ('

'lidr'l' da Cal\l"r�1 dns Lords rles,tie

lH4:!, naSCl'lI :I '1.7 de "gos!o de .,.

111!l:-l. E () filho mais \'<.'Iho l' () her

deiro rfo qU�II·to Illarqlles de Salis

bll\. Foi educa,lo ('lll Elon e na

eh'rist Chul'ch, l'\ll {):\I'ord, I' fui

llll'lll!Jl'O ('onser\,ar[ur no Parla:
llIt'n!o rll'sdl' 1!)�()-1!)41. Suh-sel'rt'

DO DIA lúrio do Foreign orrice rlesde 193:í
a 1!l:'11l (qw!l'do resignou ('III

com-IDEPURAÇÃO DA ÁGUA ll,anhia de .-\lJlhol1�· ,CCJlllO. protes!oChama-se potável a água em contra a !lo1íli(':! (h, aj)azlglW\lH'n
condições de ser bebida. Quando to ,](' Chamlll'rlain), Lorrl Cran

modificada
o

em sua composição., horllP yoltou :lO pod('r no go\'(;rno
por substâncias estranhas, ou

I Chllr('hill ('0J110 1',1:\'lIlastt'r
.

(rl'lle

quando contém germes e impure' 1':11, lornanr!f)"-s(' l)Olll'O. depOIS (ou
zas, a água deixa de ser potável lubro rle 1!l40) SeCrl't�lrlo dos Do

e deve ser convenientemente depu· 1l1lIlJOS. Em 1!l4�, foi \1ol11('arl.n
roda. A depuração d0méstica é Lord rio Selo-l'riY<lrlo. Xos sens

feita, principalmente, pela filtra· discursos ('f)lllfl s('('relúrio das Co

ção e pela fervura, lcwias, Lord Craql)fll'nl' sallento.na
Proteja a saúde, bebp.ndo unica natlll'Pza dinHl11ica do Impertn

mente água depurada. SNES. 1 Bl,'iLúnieo,
Como porIa-voz do f(O

------------.----- yerno na CÚlllarH dos Lords, CIJll-

Precl·sa se urgonte bc-lhe fazer importantes declara-
- \S ('rlrs sohre assuntos int('rnacionais_:

A
'-

J
.

ra um 1 Lorrl Cr:lnhornc casou-sI' ('111 191;)
rmaçoes e ca eIras ça ,.

h 1 \T 1"1] ,

.

,

_ . _ ! com l',llz�1 pt 1 r1'(', H ,I la 11:,IIS
salao de ba�belro. Informaçoes

I \'elha rle Lord H.ich�rd Ca\'('11(]IS�1.
nesta Redaçao. com qUl' tel11 dOIS filhos; o lllaJS

"Ah! si eu tivesse sabido ..... -Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

rnaticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
:a extraordinária a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja .dorrnindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar -10 sangue as

�ubstancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto. constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas .. silenciosamente, sem que
o notemos SIquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos:

sa alimentaçãoou no nosso regímen de vida,
Irnpômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt,
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pilulas de Witt, valerá

uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que jú as tenham tomado, Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.

quizcr sentir alivio nas suas dóres e mo

lestias, aconselhamos-olhe a comer-ar hoje
mesmo seu tratamento, Vá à Iarmac a

e compre um vidro de

Pil 11
o VIdro grande de Pílulas De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos,

levouj
I
I

esiraiegia qlle
à vitória

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUl11entúrio (lo BHITISH NE"'S- teuia Ilnical11pnle na segurallca
st::HYICE rh� lhas Britànicas, poderia ter

acarrelad,() a perda da glll'l'I'<l, Foi
Lnndns. (R�S) "Se Hoosc- ne('e.�sál'ia muitn coragelll, llll'SI\1U

'eH f.(),j inspiradu cumo jnt.érprete da mais rara ordem, para agir se

Ios ideais das Na<;r1l'S tTnirlas, ('(Jl1-1 gllJ1du c's,�a opinii\o, quando a aciiu I
)(' <1 ChllrchilJ desempenhar () sigllificanl tn!lsrl'rir vanl l.\

rineípal pape'] na rleterlllin;t('[t() Ol'ientl' }[6diu, a única forllw�'ür}
Ia guerra estratégica ria alianca" blillrlutla ,di;;l,l()l1i\'('l pal'n enfrl'Il-1-0- l'SCl't'\'e o "Times" em artigo tal' () l'sl)('rad(} desembarque de
le fundo, <lrres('('ntando: "COJll fúrr<!s ininiigas ])rUl't'dl'llll's da
I sua esclarecida ,oisão, o PrillJei- cos'ia rio C;!;l�d. J)o!arl'l dl' lima

o l\Iinistro insistil! selllpre,

111e5-1
Illentalidar!e ['ortaleci:!a pelo c(}-

10 quandu a (;rã-Bretanha e11(,\)11- nhecillll'nto da história militar, o

trava-se isolada e enfrentando u Pl'illleiro �Iinis!r() J('\'(JU () seu

ameaca da invas:lo que pareela pais n sl'guir a sua estrall'gia !j'a
iminente', ]lara que fosse prepara-I di,eiollal J),�ra manter �IS. linhas cip
",;) UIll plano d(' guerra capaz ('C)\lIUlllcm:Ol'S do Illlperlo l'lll \'01-

e a ti 11 g i r ,IJ Sl'U ('Olllpll'l(l I
ia do globo. Assim ganhar-se-ia

Jh.icl i VO, par<l a uni.dade exis-, telllJlo para lllobi I izar, as reservas

'entes no Jmpério c para a I da l'Ulllllllidude' (' concentrar <IS

Illaior llll,iiio rias

])oti','lleiaS nmn-I
ror(:as de todas as outra.", nH(Jles

liais (jue, COl!lO ]Jrc\'ill, cleveri� qUl' ('S!i\'l'SS('11l unirias sob o l'stall
ornar-se UIll núcleo antes que a rlaril' ria JifH'n]arll"', conclllc o

dtória fosse all'an�'atla. A estra- "Tillll!S",
'

Clínico. Geral de Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de AnáliBeG
clínicas,

ConllluItório: rua Felipe Sch.
midt, 21 [altoll da Casa Pa

rai.o). doI.! 1030 ál9 12 e da.
15 às 18 hs.

Re.idência! rua Vise. de Ouro
Preto 64.

Fone: 769 [monuall

Hemorróidas e Varizes
�-=4I.�.Tratamento sem operaçao

Para varizes (nas pernas) e hemorróidas inter

nas, use via buc'al. Para hemorróidas externas,
use a pomada e tome juntamente o líquido.
Não encontrando em farmacias e Drogarias,
peça para a Caixa Postal 1874 - São Paulo.

o PRECEITO

BRAULINA SCHMIDl" COSTA
Euclides Schmidt e família.. Francisca Schmidt
Dutra e filhos convidam aos parentes e pessoas de
suas relações para assistirem a missa de 6". mês
do falecimento de sua sempre lembrada irmã, tia
e cunhada BRAULINA SCHMIDT COSTA, mandam

,lebrar terça-feira 22 do corrente. às 7,30 horas na Catedral lVietro.
"litana, no altar' do S. Coração de Jesús.

Penhorados agradecem o comparecimento.
Florianópolis. 18 de maio de 1945. 3 v,-3

PARA PROTEGER E AMACIAR ..
cOns

Experimente o Leite Hinds,
preparado de fama mundial,
nascido em Nova York.

PAaA EUM NAR CRAVOS, MAN
CHAS 1:' l SPINHAS

Adote o Leite Hlnds que
agindo sôbre os tecidos e

tonificando-os, remove. gra
dualmente, todas as imper
feições neles existentes.

PARA REfRHCAR E PERfUMAR
A PUE

Espalhe Leite Hínds que tem
um perfume muito delicado ..

no rosto. colo e braços.
PARA fIXAR O PÚ DE ARROZ
o Leite Hínds fixa o pó de
arroz-e faz permanecer por
maior número de horas a

beleza do "maquillage".
UsP-o

(iiàI'iamente1'M'U.

17I�II J.
'�04LE'T�/.;l

I
Pro/coe e embelezá a cútis.r

tuguê.. espa
nhol, francê••
inglês, etc.

NOVOS e
USADOS

COMPRA 6

VENDE
•

Idi",ma. por-

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática. Física, Química, Geo

logia, Mineralogia. Engenharia ci

vil. militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo

tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ultura. Veterinária. Contabilidade;

Dicionário.. etc. etc.

�"'. �
o a::::'

REUMATIS- =�ÇJ:��MO? Tor- il '-.t"

c�duras ? Nev�al� l':;: (o' },
glas? AliVIe esL

"',

seu mal com
'

Pronto Alívio

Radway.

•

mOI'O, snrgerr[o piloto. lllorrcu e!lI

l!l-l-l; o Illnis \'elllO {: tenente dos
granarlpiros. Enl janeiro de H)44,
Lord CranlJOl'llC foi nomeado pre.."
sirlente da �:e('('ão britúnica (la

rniúo rlos Po\'r'Js r]e Linglw Inglê
sa. "O IllUI](lo de lingua inglt;sa"."
declaroll ele Clll 1948, "é uma ro-'

c}la que Sllportou as ondas da

guerrH" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



g t$TADO. Segunda-feira, 21 a. Maio o. '945
--�----------------------�------------------------�--�=-------------�----------------------------------------------------------------------�

5

iSucedem-se, ainda, as mani-
li (estações de regosijo

I
Belo Horizonte, 18 (A.. N.) I do :;;-ralldi080 acontecimento,

-- S':_lce,lem-se, ainda, as ll1a.ni- exaltamdo a bravura dos nossos

festações de regosijo pela ter- I soldados e apreciando a con-

Illlinação
da guerra 'na Europa, tl'ilmiçào l)restac1a pela Fôrça

com a completa Yitória das Expedicionál'ia Brasileira pa-

I Nacões Unidas. Várias soleni- 1'a a vitória, assim como a

----- clac1es estao programadas alll- cooperaçao prestada pelo Bra

;;;;;;;.,;;;,;;;;...------�----...;;;;;...;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;.I
da para muitas cidades do in- sil, tanto no terreno militar

EstabelecI-meu to Gra' fi-CO Dras,-I
I

te�'io]', tals (·omo paSSf>atar; e como ·no ec,mômico. Destacou

�n U sessões cívicas. Na última ses- as dir�trizes do Presidente Ge-
são semamal da União dos Va- túlio Vargas C]ue em hora cer-

D E l'ejistas de Minas Gerais, o seu ta sonhe interpretar os anseios

N I C A N O R SOU Z IA presidente S1". 'rerendo Torres, do pOV0 l)rasileiro no comba-
a falou sôlFE' a tCl'minaçào da te CIO nazi-f2sCÍ.SlllO.

I
Téses e Memorais guerra na

EUcl'OJoJa NeSTiglRlifAicadO
l ---r-A-R-M--A-C--IA---------------Doublés e tricromios ESPER·ANÇARevi. :09 • Avulsos • Caixas •

.

Estoios, etc. A SUA FARMACIA
I•• C....eUaelro Mafra.... 5 - FONE 1.542

E.treta a "ollllcfl.

- ,

FILHA I MAE I AVO I

(OU REGULADOR
A MULHER

VIEIRA'
I

EVITARA DORES
Alivia 85 Cólicas Uterinas

Emprt'gtl·i'ie \:OUl VUQtliflt'm�Ht
rli cvmb ... ler liS írr�glll�ri(j»dt:'t>
das hmçõe" pertó dicus dl;\R se
r.horus. É calmante t' regulador
de8!<fl'" tuuçõe«.
FLUXO-�EDi\TIN,A., 1'1:'111 t'-llh

comprovlifhl dicácia, é muito 1'1-'

celtada. D"'ve ser IJlll1dl1 com

conNança.

I��������!/=�==�F=L=U=X�o=�='r=;D==A=T�IN�A=�=,f=I��"=.�=.!=�tl=.=�e=.��!I."

;'MAI =rn 'nó. parte

O pres. Trumao considerou o tratado
·

drográfico mexicano como prova de
,f�rme p�IHica da boa �iziDbança
\\ �lslllngl(lJl, �S', J. H.) - o

I
nosso g,uverno, em rclaçã« <lOS'resJ(lente Hurrv S, 1 ruman COJ1- nossos bons vizinhus sóbrc a hu-

ider.()'lI ,n l"ali.fi�'flçÜI)., fio trat�d.o se de' ,simples .i ustí ça, equidade,
Idrogr,aflco :\I�xjeo-t',;sl�l(lDS UI,ll-lll'r:leTldl,IllCnto C.(.)l.ctiat

e

.

coopera
os, f'ciia por 1!ltcl'1l1e<110 do Se- (:ao prút ica. Por esta ação dr» Se
adu nurlc-amcr i cuno, como uma nado, os Estadus Unittus e () nIt'·
rovn convi nccnl e de que o Sena- xico unem as mãos Hum prngra
o "l;e!'manece fjrm� em auxiliar ma construtivo, afim de diviclf1' e

Ipoll lica estabelecida do nosso desenvolver entre eles suas vnnta-
ovêrno em l'l'I,H:iio aos bons vi- gells hidrogrMicas mútuas dos I

inhos". .i\U.I1W declaração que rios que lhes ,úo parle connnu". AI
plaud e a acuo 1'('('('nle du �enadü, raí if'i caçiio dll tratado, () qual pr{)-!
551111 se expressou o 1>.1'e51t1ente: po rc io nu uma concessão equitali-I
'Em v.nland(; ,:1 aprovnçuo ,do tru- �'a da úguu dus rios Colorado, Ti-jado llldI'ugra!J('() ('OI1l o :\ICXIC'II., () juaua e H.io Grande também foi
'eIlado hojr- deli prova Inegável saudada pelo Scc1'elúrio de ES!U-I�c ttue cO,n�jlllla de('idid(� a aux i- do nortc-umc-r icauo, sr. Edward
lar a pollilca extubclec idu por H., Stett i n ius �r .. que disse que a Inl i lud e do Senado "uprnx imou

mui tisxim« de SOIUf:ão o sério VI'O-!
blellIa hidl'ogrMieo, que tem pre<J-!

: cupudn esses dois países vizinhos, I
. por diversos rll'cl-nio.':i. Tudo o que Iresta Iuzc r ag(ll'a (' a rutif i cucâo por

Iparte do Senado .:\IexÍl"uno": O Se-
i crclário Stett inius disse que o lru- I
; lacto era, "acima d(· tudo, obra de'

; hon: senso. 11m acor-do pt-lo quul ]
i ux <lois goverl},)s. cada um cum-
! prindo f'i elme n le sua parte, havi am

I d(' cooperar como bons viz i n h os
'HO (k�(,Il\,(ll\'illlelllo das fonles dú-
I 'l' J

'

I
I gua VI :IIS ( os rl().� em que' CHf a

,UIII delps i)()SSlIe inleresse e{[uitfl
[in)", (088).

�

TOSSE�-�-�. PERIGOSA'E '.ii) s=
INCÔMQDA! : �� \ 11
ro���aec��o�e'l�:����,

\ ���'J.,'"USE' o xarope balsâ- I
��

mico que acalmae/.. �

'\'fac�ita a expecto- /il" -' \ 'l
raçao. .,� 1
PEITORAL DE ===

, ANACAHUITA -;.
1liJ1_:01,'. (pmP(Jsif,.

LACTIFERO
Lactifero. Tanico estimulante do leite. O beneiicio que ()

Lactifero tem presrado as Sl"dS. mães' quer no período do
aleitamento, quer no de gravidez é incalculavel. O Lacti
fero é um poderoso galactagogo e regenerador organico de
maior eflcaci8 até hJj" conh�cido, Em sua farm3cia ou

cem o depositari 1 Paulo Derenuasson & Cia. Ltda,

Rua M"jJr Eustaq,Iio, 11/15. - Caixfl Postal, 7".·.
Uberaba - Estado de Minas Gerais

Trabalhos Comerciais
Impressão a côres

Composição de livros e

Jornais

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

IR. H. BOSCO LT
I ITAJAí - §. CATARINA

SEGUROS DE:COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Represen toções

Consignações .• Conta Própria
Rua Pedro Ferreira, 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Elldareço

Transportes Maritimos; FerrO
viários. Rodoviários, Aéreos I

Cascos, Fôgo, Acidentes do
Trabalho, Acidentes Pessoais,
Responlabilidade Civil e Vida.

ITeleç ráfico « B O S C O»

Não houve decisão
Rio, 18 (A, N.) - Realtzou

se, ontem, a elei<.(ão para a;

v.aga de Alcides Maia na Aca

demia Brasileira de Letras,
concorrendo o general Bousa

Doca, ilustre historiador patrf
do e o poeta Waldemar de
Vasconcelos. No primeiro es

crutinio Waldemar de Vascon

celos obteve onze votos e o ge ..

'1,er:'1.1 Sousa Doca três, haven ...

elo" s-ís em branco. Foram rea

Iíz-rdos mai-; três escrutínios,

I com os seguintes resultados r:

! Segundo: Vasconcelos: 7, Sou-

I' sa Doca': 12, em branco 2; Ter�
ceiro: Sousa Doca: 14 e 14 em

I branco; Quarto: Sousa Dor-ar]
16 e 12 ern bramco. Em conse-

I quêncla, não houve decisão, de-

I v:mlo
ser marcada nova elei�

çao.

QUALUldlll'lOtllJ
ua

.

,

'$REALCARA
5FtI $(}f(RlfJfJ".j(l}lf

o R E

i
i

!

I ��-;�Veõde:Se���
I Uma Casa comercial, de ótí
i mo ramo, situada no centro,

I Um motor el etrico de

J4 1/2 H. p" em ótimas condr

I ções de funcionamento

I
- Um sitio, em Barreiros,

I
medindo 70,000, m2 com 2

I casas.
I

Um estabeJizador de bô a

t
qualidade.

! ':ratar na «A Servidor.ae, R.

I Joao Pinto 4, �esta capital.

I

Piano
Compra se um, de segunda mão'
Informações nesta redação'

McC

HEMORROIDES
1fh ,af,.4

mAlfjJ'S
-' ,

éSTé éSPUIF/CO TRAZ,
ALIVIO IMéV/AfO!

. J,f�� ·4
')'!;'J

* Ouça, na Radio Nacional,
às 2as. feiras, às 21.35, o

"Radio Almonaque Kofynos"

ograda mais ... rende mais •••

--
MAN,ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt
.a " _

Limpa mais, ..

A ação benéfica da Pomada

.

Man Zan, preparada espe·
,

cialmente para todos os ca·

sos de Hemorroides, é ime·

diata, alivia as dôres e OI

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas das

ulcerações e varizes helll .. r
roidais. A venda em toda�
3S Farmacias em bisnagas
Com cánula espeCial para
facmtar a aplicação.

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

-----

ITOME SEMPRE

gelado
chá
chimarrãoMATE:

Bebida saudável
o mELHOR DOS mELHORES
w ue o 1'1::" H� 1\\� l1li

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Promovido a
.

Cei. aviador
I Pequenas as redenções de
títulos de economias
de guerra
Washington - (S. r. H.) - Em

í'ins de f'cvereiro, o público norte
a11leriC�1I�O conservava em seu puder
uproximr.dumente 87 pai' cento de
todos os títulos de Eco'l!olllias de
Guerra omitidos desdi' que o pro
grama fui instiürirlo pelo Departa
mvnto do Tesouro, em março de
.t 935, de acôrdo com o número de

Iabril da Revista do Banco de Re
serva Federal, de Nova York. "Es
t:15 cifras , acen luou a referida pu-Ibli(:n<;:1o, "superam em huport âu
('ia quaisquer comparações til' cur
to prazo de redenções de vendas -,
('olll.paraçii�s que Ilutuam ampla-]
mente de sernana va semana e

de',mcs a mês ". A história do progra
ma dt' Títulos de ecounmius de
f;Ul'l'nl, prosseguiu a 1'�\·ist3. é as-I
�][1:tlarln por uma c.mtmuu expan .. 1

sáo desde seu início. As ,,('.ndas (leititules crescer-am ele �2(){J.OOO.O(lO
nos primeiros deZ., JIle.ses e

..

m que

Ios títulos fonml l1oStOS à venda
d·uIT'le 193;;' para $1.100.000.000
e111 19'10, e ao auge de - · .. 1o;;2.S00.000.00U SÚI1lVlItp em fevereiro
;Ie 191tJ. Em fins de fevereiro de li1945, achavam-se pendentes Cerca

84.1.700.00(!.oOO de Títulos dI:' ECllI10-1
I1IWS de (.I'I:'IT:I (nu vulor corrente I
de rclencãor. (%2), .

___ "_ �- n 1
I

Londres, 19 (U. P.) O
conhecido artista cinemato

gráfico James Stwart, da Oita
va Fôrça Aérea norte-america

na, foi promovido a coman

dante de esquadrilha, no pos
to de coronel avíador.

Precisa-se grande quantidade de
borboletas azues. conhecida. como

MORPHO AEGA. muito comum no

Brasil. Paga·se a dinheiro qualquer
quantidade. Paga-lIe Cr$ 2,50 por

cada borbolheta MORPHO AEGA
em bôers condições, Respoatos par�:
- Butterfly Co., 297 East 98 :J"

Street, Broocklyn, New Ycrk,
Escrevavia oereo. I

1:�:,:'n:: t2J
reguladoS . - l
corno um relo9'o

Use para issO

PILUl.AS

a@��tLatallvas, de
. . o organiSIllOlião vlclalll

A séde do Partido S.
Democrático
Rio, 18 (A. N.) - A sede do

Partido Social,Democrático a

inaugurar-se na próxima se

mana, ocupará todo um pavi
mento da Avenida Presidente
Wilson, n. 294, onde ficarão
instalados os gabinetes do Di
retórí o Cemtral, Secretarra,
Sala de Imprensa e Servicos de
Informações e Propaganda.
Camisas, Gravatas, Pi iamea
Meiasdas melhores, pelos me

Dores preços s6 na CASA M IS
CILANEA - RuoC. Mafra, <)

Associação Comercial de Florianópolis l
Convite I

A Associação Comercial de: Ftor ianó p o lis convida aos I
seus associados e 80S interessados em geral para assistirem à'

palestra que sob o tema <Irn oressões da Conferencia de Tere

eopotis> far á o prol. Odilon Fernandes, secretário gera I da As·

sociaçâo e seu representante naquele grande conclave, quar t a

feira, 23 do corrente,
à
s 19,30 horas, :na sê í

e social. à rua

"Traiano, 13 - sobrado. 3v·l

DIA
HOJE 2a-feira

in.
(lHE

A's 7 1/2 horas
Cenas espeta culares e eletrizantes:

TAMPICO
com Edward C. Robinson, Victor Mc Laglen e Lynn Bary

Gigant esca e Incomparave)
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO Nac Coop.
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

Preços: 4.00, 2,00 e 100. Imp. 14 anos
• • •

CINE «(IMPERIAL)
A's 7 1/2 horas

ULTIMA EXIBIÇÃO
Constance Moore, Helen Parrish e Denis O'Keefe em:

Agora não sou de nínguem
100% agradavel

Roy Rogers no eletrizante «western»:

A lei da fuga
(Colorado)

Lutas e Sensações
NO PROGRAMA

A CIDADE DE PEDRA Nacional

Preço único. Cr$ 1,50. Imp. até 14 anos

• • •

Amanhã no Odeon às 5 e 7,30 horas
SESSÕES PARA-TODOS

O filme que volta para matar saudades:

Irene, a teimosa
com Carole Lombard e William Powell

S.BECIIK
NOVO PROPRIETARIO . Novn ORGnNIZnç4o

Av. Celso ·Garcia. 174

11;;��F�o�n�e�2�-�8�63�5�-�s�.�p�a:._l�_.8 �

I SRS. DENTISTÃs'l
Executo qualquer tipo de

Identaduras, pontes em

louro
ou palacril. Conserto

dentaduras em 2 horas

I
CONSTAtHr;�nasSERRATIHE IRua Duarte Schur e l 11

As navalhas que passam de rosto

em rosto são responsáveis por gran
de número de infecções da pele. Evi
te-as.i. Gillette, isenta de germes e

feita para uso privativo, elimina os

pengos de contágio. Se deseja pro
teger seu rosto, barbeie- se em casa,

diàriamente, com o novo e· aperfei
çoado Gillette Tech, o aparelho te
cnicamente perfeito. Adquira-o, hoje
mesmo, e passe a usá-lo sempre com

as insuperáveis lâminas Gillette Azul,
legítimas, as únicas submetidas, na

fábrica, a um processo especial de
rigorosa assepsia.

- Tudo isso resulte do contágio. Siga o meu conselho
foca a barba em caso, para evitar essas infecções. .

- E aí esta o que é o vida: fugiam de mim como o dia

bo da cruz; agora, que entrem na filo, se quiserem. 4_

GARANTIA PO!tITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar sa

tisfeito, devolva os oito e será reembolsado.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro 'nter-Amer1cdn�

G -142
._--- -----------

---� ---- -_.-

JUIZOTENH
A Fábrica de

MÓVEIS BRIlSIL
TEM SíFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA
agora melhor
apor e lhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes. apre
senta. em suas

lojas. os novos
modelos para

1945

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

I§J! fJ I:&#J t�,
A :SlFILI;::, ATACA I VIJU O U.H,GANISMO

O Flgado, O Baço, O Coração, o Estômago. o�
Pulmões, li Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôre s

nos Ossos, Reumatíerno, Cegueira, Queda do Ca-
belo, Anemia e Abôr'tos.

lnofensivo ali crgu nism«. Agrudavel
couro um Iícôr

O ELIXIR !:j14 està aprovado pelo D.N.S.P. como

auxíliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo
da mesma origem

Fi\LAM CELEBRlDADF.S MÉDICAS
Sobre o preparado ELIXIR A co upostção e (l sabor li

«914. devo dizer-lhes: sempre gracavet do ELlXIR «914. re

que o tenho empregado, em comeudam-no como arma de
oa casos de lndtcação apre- facll manejo para o público
prrada (sifills em varias de .no combate á slflllll. quallda
IiU":l.S manifestações) os resut- 'de. que Irequentemente a

tados têm sido sattalatorfos, nrovelto no Ambulatorio rtli

poís são rapidos e duraveís, Mate.mdade de Santa Maria.

Dr. WashingtoD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu,

•

OESPftCHAMOS E EtIGRAOnMOS
GRnrulTAMENTE raRA o INTERIOR

•

I
I
I
1
j
!

I
!
1

1
t
i
j�
I

r

I
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Nápoles esteve ameaçada de uma
"Nova, YOTI" (N. '1'.) - O

empOI-1
di!' a propagução do tifo; é um pu- AGEM AS AUTORIDADES MlLI.

cante romance da ciencl a, clIjo oh- d eruso exterru
í

mador de piolhos, TAHES
,fel ivo é o avanço das Irontclras f'ormigus hrancas, naças. baratas, () cornn«l V�'. S. Stonc, chefe da
�Ios COI1hecirncntos li umanos, cnn- pulgas. percevejos c diversos i nsc- Sedio de Med iei na Prevcnti vu do

........- .........._..._....-_.........- ....._-_._.........._..........,,_......,.....---•••.-..........._•...,....................... t inua a d esun vr l vcr-s c, acourpa- tos. Esse pó. i soladumeute, não é exército nmnr.icano com base na

nhando o ritmo do progrr-sso. Nos venenoso. mas misturudo com l al- Africa Setentrional compeuotran
tubos de ensaio. observados atra- co ou nafta lorua-se mortal para do-se do por-igo. deu ordens para
"és das lentes podcrostssi iuas. mi- os parns itas, embora continue que sc' tornassem as medidas neces-

CUnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NaJI'iz - Garganta. cr-óbi os C' suhstâncius trabalham inofensivo para () gênero humano. sár ia» para atalhar o surto cpi dê-
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de .Oftalmología. íncenssantcmr-nte e constroem, -

IllliCO.
Era iud ispensavel o 1>1>1',

CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 À� lI! hor-as, Fon e 1259.1 �Irav('s ri!' batalhas e -transfol'mn- .1':\[ "TEST" OL'E SALVOF MI- que não havia, Recorreu-se, então,
flESlDENCIA -- Conselheiro Mafra, 77. çôes espnnosas, o mundo nun-avi- I' LHAHES' DE VIDA it J)e]ega<"âo da Fllnd�c:ão Rocke-
-

lhoso de amanhã.. '" I
.

Em outubro de lH43, em Nápo- fel}er. e. ,?Ol!l seu aux il io, conse-

DR. GEBHARD HROMADA l_1esse .esf'orço d.a lnlt:"gencla, cm Il��, u. J)J)T rlemonstrnu sua di- gllll�-Sl' ehll1lil,a.�, fi p::'�1?a. qll� d:pro] do bem-esta: humano () secu- CH'neHI de Ulll modo sur-pr-enntlcn- ourr () m orln (f r iu tI az i do conse

'110 XX tem Iúcrudo com dcscober- Ile. )Iilb,II'('S de hahil antes duque- quê nci as pavorosas.
tas sucessivas COIJIO a sulf'anl laml- lIa cidade italiana viviam em ])1'0- Em 2(i de Dezembro, a campa-
da, :J peni cil inu, a li rolr ici na. I' miseui.da:de nos.' ,refúgios. subter-ra- nl,1a ('���nt�a.,u l!.fo ,li� estava. no .apo-*

1]('OS, inf'exl a dos de ratos e parasi- gcu. 1 amil ias
í

ntch as, assIm. (OlJl,O
O DDT E O COlVLBATE AO TIFO I tas .. Eram abundantes ,(}S piolhos

('.1
as pessoas que. com elas !lKlllll

o pr) insetiei(.la ])])T, 1.1Sa(k�1 com nã? tar.d.ou a !l,l3n.iJesl<:).(,:ã.n de LH!la �1I::1ll Cl!12Ial:> I�)r:lm ,J?"ll�,vel'l7.adas"excelentes rr-sull arlo s pelas Jnrcus I epidem ia de tifo oru grandes pIO- (OI,] J>l) I
..
Mas ISSO CI" apen,as o

amer ic anas na EUI'0ll:1, pura impe- I p or-cões. COIIH.'\,O .. �lI1da faltava rlesplOlh�r
a populaçá o r-m geral. Por meio

de cartazes e dC' jornais instou-se
cnm os habitantes para que se

J upr-esen
I assem em qualquer das 4{)

\ cstacõos criadas para esse fim e

nas "qnais se aplicava o referido
pó às diversas pecas de vestuário.
Desse m orl o f'oram protegi das'

fio mil peSSO!IS (]iari:ynente. Em
Jan eh-o de 1945 atil(Qia 1.300.000
o t-otal das pessoas cuja rOUDa ha
via sido pulver-izada corn ])DT e

nos fins cle f'evere iro quasi nâo
havia ma is novos casos de LHo.
Não tu r-larâo novas notícias so

bre os milagres do D1)T, quando
soar ii hora de desinfetar toda a

Euroua. evitando a prouagucão
das epidr-mias. Aí os cientistas te
;riío o prêmio da sua dedicação fi

causa -<In humanidade.

IndicadorMédico
DR. SAVAS LACERD�A

Esnectalista em alta eirúrgía e ginecologia
Hospital ..Miguel Couto"

IBIRAMA (HAM()NIA 1 - Santa Catarina

UU. POJ1YJHHW s, 'I'HIAGO
eUnka JVIédiml em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adulros e críamças

CONSULTÓRIO: Rna Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Foue Manual 766

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional 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 Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas

Residência: Rua Alvaro de Carvalho nv 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Asslsten'-e do Prof. Sanson, do IUo de JaJletro

ESPECIALISTA
Doenças e operações <'-os OLHOS. OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA

Cl<rurgl;a modern.a dia GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu
da bôca fendldos de nascença)

EsOfago..<;<!Opia. tJ'squeo!i>'{'.()·pia. broncoscopia para r'etiirada de corpos estranhos. etc.

CONSULTAS: das 10 �s 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR� SETTE GUSMAO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISlOLOGIA DO CE�TRO DE SAúDE E W

HOSPJTAL "NEH1!:U RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<mzaga, de S1io Paulo - E·1{-e�a·
giário do Instituto '"Clement.e Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Sanws. em Campos do Jordão.
CLíNICA GERAI, - IHAGNóSTICO PRECOCE .iL TRA'l'AlUENTO ESPEClAUZAIJO

DAS DOENÇAS DO_ APARtl:LllO RESPIRATóRIO.
OPERACÃO OE JAGOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 àó 'j horas, CO,\lSULTóRLO: Rua Vitor MelreJes. 18,
RESID1!:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - '}'e1. 742.

ORo MADEIRA NEVES
Mêdico especiabau em DOENÇAS DOS OLHOS

("'urso -te A.,..,-fe!coamenl.O e Long.. l>rt.t:e.ll no RIo d-e Jan.,l1'<>
4JOlUlULTA8 - Peta ma.nbI: dtartameute d". 1O.30à.12 he, à tarde excepto ao.
dbadOlO. d.. '.,10 lu! 111 bo..... - C.ONSULTóRIO, Ru.. Joli" f>1pto ,,_ T. ooo.,r,,,I<. -

•0..... ' l.4l'lt - 1I-<>"!1:4'\llcl.,, 11._ ......Id_'" {',o.tlabo, '!II.

DR. ROLDÃO (�ONSONI

O TOi'<lCARDIUM tônico elos rins e elo coração limpa a be-

xtga, os rins, 115 nefrites. <:reias, cólicas renais; aumenta as urinas,

Tira as inchações dos pés e rosto. hidropsías, falta de ar, palpi
tações. dóres do coracão, asma, bronquite asmática, artérto-es

clerose.

nJ{�n:.::DJ() DAS S:ENHOIL\S
É o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas, re
gulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita as hemor

ragias, antes e depois elo parto; contra todas as enfermidades das

senhoras de qualquer idade.

IJESÕES ])0 CORAÇÃO E ASMA
Use a CACTUSGENOL especifico contra hídropsías: pés in

chados, falta de ar, palpitações, abatimento das veias e artérias,
bronquite asmática, sifilis e reumatismo, lesões, cansaço, urinas

escassas e dôres no coração, pontadas nos rins e inchaçôes.
AOS :FRACOS E CONVAJ�ESCKN'l'}�S

Devem usar o STENOLINO que faz engordar, aumenta (\

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pessoas
anêmicas. Evila a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes corl

pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas, lin

gua suja. Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a con

valesc�mça é rápicla.
SiFILIS·PÉLE·REUllIATISllIO

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sífilis,
eczemas, tumores, clartl'os, espinhas, fi.stulas, purgaçôes, feridas,
cancros, escrófulas, reumatismo. - lrnico depurativo que limp'l
o corpo, tonifica e engorda. - Depositários: todas as drogaria"
ele São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

Em sua toilete íntima sómcnte .o l\IEIGYl"AN, de grande po

fIel' higiênico, contra molrl'tias contagiosas suspeitas, irrita<:ões
vaginais eorrim <:'111 os, moléstias utero·yaginais, mctl'ites e to(la

sorte de doell<:as locais <: grande IJrCScrvativo .

Drogaria PACHECO, Rio

ClRURmA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOL1i:8TIAS DE 8}O�NJ:IOHA8 - r'ARTOS
Formado pel3 Faeuldade de Medicina da Univer'sidade de S1io Paulo. on,if' foi

I d b tÁSSlstente por vários 3nO'8 do Serviço CIrúrgico elo Prof. Aiípio Correia Neto. naug'ur� O O US· OCkt!Lrgi<a d0 estôJna"o e vias bHiar€·.g, intestino;; ('elgado e grosso, tiróIde. rins, U
próstata, bexiQ;a. útero, ovários e trompas, Varicocele. hidrocele. varizes p. hérnia

f Ed dCOi\SULTAS; do pro Dar odas 2 la 6 horas. a Rua Felipe SChllüdt. 21 \alto" da Casa Paraiso), Te!. 1.598,

I e.RESIDl1:NCIA: Ru", Esteves Júnior. 179; 1'e1. M764

de Morais
Ba hia, ] 8 (AgPllcia Vitória)

- Realizou-se no "11a11" da,
enüada do Hospital das Clíni
cas, a ülal1guração do busto do

prof€·ssor Eduardo de Morais,
iniciativa particular da LE
GIÃO DOS MÉDICOS PARA A

VITÓRIA, da qual Eduardo de
Morais foi um dos fundadores
e o primeiro presidente. Dis
oursou o dr. Cesar de Aratljo,
dizelndo do significado daquela
solenidade no "Dia da V.uória"
e exa1taI1do as virtudes do

gran,c1e palt�'iota e democrata.

DR. rV�ARIO \lVE]�DHAUSEN
(Diplomado p-eh. F'aculdad.: Nac. de Mea\<.'in" d� llnj�"r8\d4<l .. do Bra!fU)

&1<-lnterno do Serviço d.. Clln1ca Médil'.a do Proteslmr Onaldo OU't'elTa. m<l!d1co do

Departamento de SRl1Cle
ULINJ<JA II.IIlDWA - ilol6stl... tntenulB de adulto. e cr1I1llÇUo CON8ULTORlO

_ KJIlSIDIIlNClA: R.... F"Upe ScbmJdt ... 18 - TeL 811. CONSULTAS -- Da. 18 .. 18.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Inbntil da Assistência Munjcipal e Hospital

de Caridade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OONSULTóRJO: Rua Nunes Machado, 7 (Edifício S. Francl8co). to.. 1.'"

Consultas das 2 às 6 horaa
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7s:J

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Sffills do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENlTAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RE).: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

--------_.---_--.,----

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO I' Dr. Newton d'Avila
CUNICO -

OR DJALMA Operações -: Via� Uririo;ia. -- Doen-
• ça. dos IntestInos, reto e anua

MOELLMANN
-- Hemorro�da.. Tra.tarnento da

cohte ameblana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
COIUlUlt: Vitor Meirele., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•.•.
ã tarde, doa 16 h•. em diante

R••id: Vidal Ramo., 66.
F'OI'l_ 1067

DR.. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

Com prAtica nO!' hogplta1.t europewo
CHn1ca m'-11ca em ..eral, pediatria, doen·

... do útema nervolO, aparelho Benito
url:DArlo do homem • da mulher

Aadalte. Tkalco: DR. PAUlÁ) TAVABD
Cu1'1IO de Radiologia Clln1ca com o 114".

llanoel d. Abreu Campmar10 (Do Pau·
�. Eapee1alisado em IDetene e SaMe

Pdbllca, pela Un1YeJl'll� do Rio d. Ja
neiro. - GablnetG d. Ralo X - Electro

cardloerafla cl1n1ca - lletabol1mlo ba
sal - 8()n!2agem Duodenal - Gabinete
H flmOterfipla - Laboratório d. DUcro.
N"Itt)fp • AnIJliH� �lf."fMt - Fhl21 .....-nfl"......,,,,

"clla40, a. rone 1.1". - l'loI':IaIlópollao

0In.rIr1a e Orto)le4la. OUa.lea • CJInr:Ja
to torax. Par10t • t_IM te MaJaor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dic:i'
I"lllDlente d.. 11 b 17 hora.. RIlIIIDU·
m.t.: .6lm1rult. AlYlJll, •• r.ou DL

i
tI'_-.-...- .......-_.....-..-.-.-......_-_

.._-.._-_....._-,....,,,,_-.-..r!!aI'_....-_.._-...",_. ...._..._._-..._,;;.._._.__••_ ...-.'-tJl, _

catástrofe

COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA"
Fudada em 1870 - Séde: B A I A
LlVCENDIOS E TRANSPORTES

Cifru do ballmço ele 1943:

Capital e reservas

ResponSB!bilidades
Cr$
Cr$
t.'T$
Cr$
Cr$
Cr$

74.617.035,�o
15.978.401.755,97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.�06,20

Receita .............•.•..........................

Ativo .............................•..•.......••..

Sinistros pagos nos últimos 10 lIDOS •....•••.....••.

Responsabilidades .....•..•........••...••...••••.•

DIRETOftlI!lS: - Dr. PIlni.t1lo d'Ultra rr.J.re d_ Canalho, Dr. J'rallm.oo

de 8! • An1a1o Kasaorra.

Ag�cla. e su1HlgIDClae em todo o W!'rttórto nacional. - lIuouraJ DO

UruguAl. ReI{Uladoru d_ Ilnrlu nu prtnc1J;NLa cldadeI da Am.noa, IlurOpa
• Atrlca.

AGENTJID EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O A C I A. - Rua Felipe Schmlflt, lIl. ••

Caixa Postal Id. 1. - Telefone 1.881 - EnIL Telegr. -ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA!, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

I Fungicidas ape'feiçoadas prote
gerão o equipamento bélico
Wright Feeld, Obio - (S. I. H.)

- Um dos inimigos mais jl1lplaca�
veis das forças al'l1laidas ,norte-ame
ricanas do Pacífico tem sido com

halido com exito por inter]]l<-�dio
dns lwsq�ljsas cienlificns. O tel'rivel
inimigo é () resultado elo crescimen
lo d{' numerosos .. fungi" microscó.
picos ql1P SUl'gl'11l rIO c8101' Í1'opi�
cul {' nH umidade, e 11::;0 apenas são
jJ,lr;,<;iUlrins do eol'po 11ll11lanO C'J1l10

lalllbélll ataealll o essencial {'qui
panlcnto eletrônico. 1\l'os lahor:!I'ó
rio'; "L' P( � quisas do "Air TechJlical
Sen'icl'

.

(;ollllllancl" nOl'tc-allll'l'!c:l
no, os rll�ngi('idas foram aperfeiçoa
dus ,�l'illl de cOllllbaterem a <JJlI(,'aça.
Esses fungicidas. qu::rnt!" dissrmi�
nadus l'lIl \':\rias unidades elo equi�
p:lmento ou impregnado pelo "va
<.'1111111" PIl1 seus ma(eriais C()Ill])O
llC'nlC's demollslraram Hlllllentm' 3!

d:!,"'.çii,� d() equip811lenlo em m,<tis
cle Cel1l vezes. Esss::! rlesco!Jcrt:IS
'1:i" �<'lI1;'('nl(' incremel'taram o ('s

forço !J("IiSO, dos Estados lJnid().�,
m:1S 1;,mlJem. no (fE'e se espera,
{'()ntillll�n'iio a ])C'nefieiar a" pessoas
nns regiões tropicais, no npós
gUl'ITa. (9S0).

�----.-

S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA·
TO, FOSfORaS, CAlCIO

ETC;
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

.w

D.N.S.P. n' 199, de 1921

O. Pálido.. OeplUp.radol,
EIgotadol, AnêmicoI, Mã••
que criam Magrol, Criança.
raquítica., r.ceb.rio a tonl-
ficaçio ger.1 do orgenitmo

co", O

Sa ouue n 01
LJe.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Japão fez
.

propostas de paz à Chio
MÉXICO, 20 (U. P.) - O dr. Lin, Diretor

dOI
que Tóquio se entenda, com as Nações Unidas. "A 1 das e preparar outra guerra maior e mais san

S�rv,iç.o Informativo �hinês € repres��ntal1te do Mi- China não �iscultirá a paz com o Japão, disse. A�res- Inár�a. Todos n�s �os lembramos da �o:ma com q
nístérto de Inrormação de Chung-Kíng, declarou centou mais que: "Essa oferta de paz negociada I

os Japoneses dlssímularam seus sunnstros plan
aos jOrnalistas. que o govêrmo da China receb,:;'U, I

dá-me a impressão �e u,ma te�'t�t.h:a mais �raixoei- 1,vl"Of'HSSando propó�i<tos de tpaz 'Com o mundo
recentemente, propostas de paz por parte do Japão, ra por parte do Japao, para dívídir as Naçoes Uni- dental, de 19:37 ate 1941, qunado sua agressão e

porém deu como resposta uma nota mo sentido de tava limitada à China".

sr-Ministro
Rio, 20 (A. N.) - ° Minis-I diretamente ao comanda

tro da Marinha, almirante da floti1ha daquelas unídad
Rio, 19 (A. N.) - O Presí- Arístídos Guilhem. resolveu I Para aquela função foi desí

dente da República assinou criar um contando próprio para, nado o Capitão de Frag
decretos na pasta da Guerra, base submarinos subordinado I

',A,'del_nar de_,_S,_�(_ll_le_i,ra,,_' ,.,__ .�.j'nomeando os generais de brí-
-

------ - - -- --- f�?

1.1·10 I·ulga um caso de honra gada Alcio Souto, diretor da fil ESTADO EsnOl'ti"('Motomecanízação do Exército; «(O ES"rADO» U'
_

'. IV ,

Edgar do Amaral, comandante
Roma, 20 (U. P.) - O ma-I desses territórios italiano e da 2a Divisão de Cavalaria; Avisamos ao pú- I fUTEBOL

rechal Alexander e o mare- austríaco, até a solução detí- Francisco Gil Castelo Branco, blico em geral, 05 jogos
chal Tito não chagaram a nitiva sôbre os mesmos na comandante da Escola do Es- que o preco da
acôrdo acêrca dos territórios Conferência da Paz. O mare- tado Maior; Onofre Muniz Go- venda avulsa des-
da Ietria e de Villach e Klagen- chal Alexander, por sua vez" mes de Lima, comandante da •

furt, que os jugoeslavos pre-I afirmou que a ocupação pela 110a Região Militar; Tristão de te lornal é de CrS
tendem anexar. O marechal fôrça dessas regiões constí- Alecar Araripe, comandante 0,30 (trinta centa-
Tito explicou que se trata de tuem uma reminescêncía da lda Infantaria Divisionária da VOS), por exem-
um caso de honra para os [u- forma de ação de Hitler e Mus- 4a Região Militar. Em conse- piar.
goeslavos a ocupação militar solini. quência desses atos, foram

exonerados Alcio Souto, do
Comando da Artilharia Dívisio
nana da la Região Militar; D B"Francisco Gil Castelo Branco, e rlDon
do comando da lOa Região Mi
litar e o coronel Manoel Gaio
so e Almeida, do comando da
2a Divisão de Cavalaria.

o catarro, o aturdimento e a dlf'ícul

dade de ouvir são provocados por uma

enfermidade constitucional. Por essa ra

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está

plenamente vitoriosa e tem �porciona·
do alívio a muitos sofredores, é conheci,
do sob o nome de PARMINT e está à
venda em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint ali

via a cabeça, a congestão e o aturdímen-
to catarrais, enquanto o ouvido se resta- Precfs o-se a Rua Duarte
beleoe prontamente. A perda de olfato e -Schu tell Z 1.
a descida do catarro para a garganta são
outros sintomas da afecção catarral que Tratar com D. rVETTE.
se combate CQln Parmint. J

��..r .......,,.. ........... �......

Sendo muitos os males do ouvido pro,
NO bar e no lar

vocados diretamente pelo catarro, pode- K N O T
�e evitá-lo com Parmint. não deve faltar

Numa rodinha de cronistas:

Dr_ Armando de SalRes Oliveira uma���r:�eC�r��:�' mas vencemos

(Missa de sétimo dia) I fare::o��to bem, mas, agora, que

Antenor Mor€les e Senhora, Dr. Ruy - Muito fácil..Z\rranjaremos ou'

Portinha de Moraes e Dr. Alberto d� tra!
*

Salles Oliveira, senhora e filho (ausen- V' FI' .

* '"
"

)
.

d
A d I

- íata, ovio , como fomos bem "1:
_ .

tes, convI
_

am as pessoas e suas re 0- tratagos, distinguidos mesmo?
çoes para a rn rs sci que faraD celebrar na Catedral !VIe· i -Ora. Força das circnnstâncias.

tropolitana, por intenção da alma do Dr. ARMANDO' - Não senhor. Espírito do tempo!
DE SALLES OLIVEIRA, falecido em São Paulo, no dia
23 de maio, *l.-feira, às 8 horas. 2 v,.1

Decré tos assinados
na pasta da guerra

Flo,ianõpolis 21 Maio de 1945

�R-ECÕ�RTE···-"�&··
ESTE AVISO

Conquistaram o Pão de Açúcar
Saipan, 20 (U. P.) - o monte denominado «Põo de Açúcar». na

ilha de Oldnawa, está novamente em mã-os dos norte- americanos,
Continuam a travar-se renhidas lutas nessa ilha. Os japoneses. desde

lo. de abril, já perderam 48000 homens mortos; os americanos, 8.300.
Urna vez conquistada Okinava, poderão deaêechor-se dali violentos

golpes contra o território metropolitano jàponês.

Nomeado adido militar
RIO, 19 (A. N.) - ° Presidente da República assinou um

decreto, nomeando o major Heraclides Fontenelle de Olrveira,
para exercer as funções de adido militar do Brasil junto à nos

sa Embaixada no Uruguai, sendo exonerado, em consequên
cia, das mesmas funções, 'o tenente-coronel Orlando Eduardo

Silva.

Al'l'TIGO PREPARADO INGLES

PARA ATURDIMENTO E ZUl\'1-

BIDOS DOS OUVIDOS

Se V. S. conhece alguma pessôa que soo

fra de congestão catarral ou aturdímen

to, recorte este aviso e leve-Ih'o.Afundaram o submarino!
Lisboa, 20 (U.PJ - Diante da praia balneária de Nazaré (Pader

neira), a 120 km ao norte de Lisboa, um submarino nazis1la foi oEun

dado hoje por sua pr6pria tripulação; Oa 47 tripulantes foram reco

lhidos por um bote salva-vidas português.
,-

U gesto amigo do Brasil
Rio, 19 (A. N.) - o Presí- mático, autoridades civis e mi

dente da República recebeu litares e as delegações estran

um telegrama do sr. Negrão de jeiras que vieram assistir às

Lima em aue o mesmo diz ter festas dI;(, Pátria Paraguaia,
feito' entr�ga do documento tendo formado as tropas das

relativo à Revolução Liberta- Marinhas Paraguaia e Brasí

dora do Paraguai, de acôrdo leira. Após algumas palavras
com as instrucões recebidas, proferidas pelo sr. Negrão de

ao general Hígrno Morinigo. Lima, o Ministro das Relações
O citado documento acha-se Exteriores agradeceu, pedindo
confíado à guarda da Biblio- que fosse transmitida ao Pre

teca Nacional do Rio de Janei- sidente Getúlio Vargas a ex

TO. Ao mesmo tempo, passou
I pressão comovida de reconhe

às mãos do Presidente Mori- cimento profundo do Chefe da

nigo,
'

a carta autógrafa do �açã? �ara�'uaia, por aquele
Presidente Getúlio Vargas, I molvl�avel mstante que esta
cam referência ao assunto. A

I
vam vivendo.

cerimônia realizada no Palácio ------------.-.--'
do �ovêrno, revestiu-se de ex- De Gaulle em VIsita
cepclOnal esplendor e grande p' 20 U P o' I Ch

. . arlS, - - genera ar-

dIgnIdade, comparecendo as lei de Gaulle chegou hoje em

altas autoridades, corpo diplo- visita à cidade alemã de Stutt
gart.

Resolução do

A DIREÇÃO.

de on�em

Em Florianõpolis
Atlético 4 x Ritz o
Colegial 7 x Bocaiuva 2.

No Rio
Fluminense 2 x Botafogo 2.
Vasco 6 x Bcnsucesso O.
América 6 x Bangú O,
Conto do Rio 3 x Madureira O.

Em São Paulo

Paris. 20 ,U P- De Brinon e sua

espôso, ao chegarElm a França, fo
ram detidos. sob acusação de co

laboracionismo. De Brinan foi o

embaixador de Vichy. em Berlim,
tendo-se ce-lebl+zado por luas intri
gas nocivas à França.

Palmeiras 5 x Portugueza
ta 1.
Sõo Paula 4 x S. P. R. 1.
Santos 5 x Jaboquara 2.

•

Bélo espetácuao!
De tôdas as regatas já realizada

entre os club"l" do ncaso Estado
de ontem, regata-encerramento'
temporada 44.45, sob o potrocíni
da FVMSC. foi a mais apreciável
pela alta técnico, pelo entusiásrn
reinante, pela cordialidade e 01
grau de disciplina observo.do.
Na árdua luta tralTada na

norte, coube aos rapazes do
Clube a vit6ria.

Nos, cu da vela.l.
- Puxa! O Ccvo lcc nüí falou du

rinha! e talvez só por delicad.e
não tenha criticado o fato de se

OS SU iCI- .uI.� iiI»........ r�m obrigados a correr nos nOSilOI
« 16 UU�" proz-es barcos.

Ch 1
.

20 [U P 1 A f'
-- Ncda disso. Ele' conhece be

unnng,' .'
- o erisrvo

I h' t' >

d b'f f
japonesa iniciada há um mês no

a JS Orla o, \ e , ez de cont"'l.
t d Ch'

'

4001
'

' que eramos nos os visitantes êJ,�>,,'cen ro a i no , a crn s a rior- h'
' !

deste desta cop
í

to l, fracassou Os�!i osped�ro�. �manhã, quand,'"
nipões sofrera� grandes baixas e

ormas a , u a�ao... "

perderarn muito material bélico.
- S:remos nos os VISItantes ...
-E eles os donos d03 barcos I

EM·PREGADA 'SEM AtUU(A •••

-- Concordo, Cavalcanti. Voc'
perdeu a regata porque esquece
as luvas. Mas no jantar você aba'
fou ...
,- Bom, úó a coisa

ser sern «luvas»!

PURO VENENO

RITZ Hoje, 2a.-feira, às
19.30 horas

Maria Montez, John Hall e Tur-
han Bey em:

ALI BABÁ E OS QUARENTA
LADRÕES

Um colorido estonteante .

Um espetaculo maravilhoso .

No programa:
Rep. Folha Carioca n. 51
Notícias do Dia - Jornal
Impr6prio até 14 anos

Preços Cr$ 5.00 e 4,00

o almle. King elogia a Marinha Brasileira
Rio, 19 (A. N.) - O Minis- so país, e que é do teôr seguin- seus aviões mui,to eficiente,

tro da Aeronáutica, para co- te: - "A esquadra do Atlânti- operando como parte inte
nhecimento da FAB, autori- co trabalhou en»estreita co- grante do Destacamento, de
zou a publicação do Boletim operação com as marinhas in- sempenha:ndo completamente
do almirante Ernest King, co- glêsa, canadense, francesa, a sua tarefa, no sentido de
mandante em chefe da esqua- brasileira e holandêsa. Os bra- a;bater o esfôrço alemão, ao
dra dos Estados Unidos eehe- sileiros desenvolveram uma dirigir o ataque dos seus sub
fe das operações navais, sob a atuação anti-submarina, com marinos contra as rotas dos
parte desempenhada pelo nos- .seus navios de superfície e comboios".

ROXY' Hoje, 2"., feira, às
19,30 horas.

ErraI Flynn e Olivia de Haviland
em: O CAPITÃO BLOOD

Romance, Ação. Lutas e Bravuras.
Um espetáculo gigantesco ...
Impr6prio até 14 anos

No programa:
Complemento nacional· DFB

Preço único Cr$ 2,00

RITZ - Amanhã - Sessões das

MO-lças com Lana Turner ,e George
Murphy

CONQUISTADORES DA BRODW1\Y
Musica - Bailados ' Romance

(onfeccões
"

de

Gravátas
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLIS
I

EM TARAKAN
Melburne. 20 IU.P.) - Ap6s 16 dias

de dura luto. as tropns austro
lianaa conquistaram dois terços da
�lha petrolífera de Tarakan, C1

nordeilte de Bornéu.

CONTRA CASPA, r

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO
COURO CABELUDO.

Ofensiva fracassada
Saipan, 20 (U. P.) - o almirant&

Nimitz declarou que os ataques
aéreos japonese. dos chamados,
«pilotos suicidas» têm caulado
mais estragos e mais vítimas dG
que os ataques por meio de bom
bas.

Tq�!Cc;>:,CAP'�AR
pbR';EXF�{;êN'�.t,A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


