
S. FRANCISCO, 8 (U. P.) •• O Q. G. IMPERIAL NIPôNICO DISTRIBUIU HOJE VARIAS ORDENS AOS JAPONESES CIVIS.
ENTRE ESSAS DETERMINAÇÕES FIGURA O DESENVOLVIMENTO DA LUTA DE GUERRILHAS CONTRA AS TROPAS
ALIADAS. SEGUNDO A EMISSORA DE TóQUIO "SE POR VENTURA O INIMIGO TENTAR DESEMBARCAR EM ZONAS ME.

TROfOLITANAS JAPONESAS, TODOS OS SÚDITOS DO MIKADO DEVERÃO LUT AR DE "PER SI" CONTRA O INVASOR��.

�

EXECUTADO O TORTURnDO r
O ROMA,7 (U. P.) - Pietro Koch, condenado a morte 'J

mo um dos maiores torturadores de petríótas durante a ocu <I

cão alemã de Roma, foi executado ontem por um pelotão t,-'
fuzilamento.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprletaric e ülretor-ãerente MOACYR ICiUA TEMY DA SILVEI (A

I- Florianópolis Sexta-feirõ. 8 de Junho de 1945Ano XXXI H 9393
---------

Ecos da declaração de guerra do Brasil ao "Japão
Rio. '7 (A. N.) -- Decla.ran-, ,inente na luta finlal pela líbér- com entusiasmo a declaração

do o estado de guerra entre o' Jade dos povos oprimidos; con-' do govêrno de v. excia. do esta
Brasil ie o Japão, o Presidente

I
stder.ando encerrada a nossa

I do de guerra com o império [a
da Repúbliea assinou o seguin-I participação bélica, na Europa ponês". Essa afirmação foi
te decreto: I com a rendição incondicional feita, hoje, pelo presidente

"O Presidente da República, dos nossos inimigos; conside- Truman, dos :Blstados Unidos,
usando da atribuição que lhe I rando que, desde 28 de janeí- na mensagem que dirigiu ao

coufere o art. 74, letra :iU da I ro de 1942 foram rompidas as presidente Getúlio Vargas .

rfollstituição, consider.ando que I relações díplomátícas com o Acrescentou ainda o despacho
os compromissos internacio-: império do Japão, em conse do presidente norte-ameríca-

. nais e assistência mútua se! quência da agressão aos Esta- no que "esse ato de nossa re

acham em pleno vigor e foram I elos Unidos da América, decre- p�blic,a irmã é. significativo
reiterados e ampliados na re-: ta: nao so porque incorpora as

eente Conferência das Nacões Art. 1 (l
- É declarada a fôrças materiais de uma gran

Americanas reunidas no M�éxi- existência db estado de <yuerra de nação à luta comum contra

CO; considerando que, o pode- entre o Bra�il e o Japão� 0. ini�igo traiçoeiro mas con�
rio total dos nossos aliados, os Art. 2.0 - O presente decre- t�tue igualmente .

um elo. adi

Estados Unidos da América, se to entrará en: vigor na data da c��nal "na h�ston�a "amlzad.e
transfere agora para o teatro sua publicação. dos nos"o� dOIS países . Term�
de operações no Ocean-o Pací- Art. 30 _: Revogam-se as

na o presidente Trumarr dí-

fíco ; considerando que os ob- disposições em contrário'. zeIl!�o que "em nome de seu

jetívos de paz das Nações Uni - g�lVerno e do povo norte-am�-
das tcclaimam a participação I Washington, 8 (U. P.) - "O ricano ele. expressa ao presi-
doe todbs 'Os Estados deste Con- povo norte-americano recebeu de�te V�rga's a sua profunda

satisfação, ao pensar em que
o govêrno e o povo . brasileiro

a rmas estão firmemente ao lado dos
Estados Unidos, assim perma
necendo até a derrota total do
agressor eixísta, que ainda res

ta vencer".

I.

Solidários com os

pelas
Q. G. DO 12° CORPO DE EXÉRCITOS NOR'TE-AMERI

CAN�, 7 (Umted Press) - Revelou-se hoje que dois jovens
alemães, membros da Juventude Hrtlerísta, foram acusados
de espionagem e fuzilados no dia primeiro do corrente mês

pelos horte-americanos,
OS nazistas fuzilados chamavam-se Heinz Petry, de 16

anos qe idade, e Jo:sef Schdner, de 17 anos.
------------------------

Instalado, ontem, o Tribunal EleH!h' u
Instalou-se ontem, solenemente, vn :\fcdeil'os Filho, lomnrum ;1. 11-

às H,30 horas, na sala ele sessões do lo :\ mesa quo presidiu os tralra i '1 S

Tribunal de Apelação, o Tuibunal os srs, dr. N'ercll Ramos, ln l c-r vi h

Hegional de Justiça Eleitoral (lo Ior Icdcrn i, D. Joaquiru Dnm im.u. S

Estado. Ir Ojive;ra, arcebispo metr-opolita-
Arruda hora chegava ao local da nu, dr. Alvaro Millen da Si l veirt.

cerimônia o sr. Interventor Ee.Ie-. PJ'l'sirlellte do Conselho Arhu iius
ral, dr. Ner êu Ilnruos, acompanha-I Irntivo do Estudo e dr. 11'0 dAqu i
do de seu"nludante-de-ordens, t2n.1 no, SC(Tl'IÚI1JO da Justiça, Edue:lçúo
Arruda Câmara, e de sua excia.1 e Saúde.

l'e�rna;., D. Joa(luim Domi.l1gl1e? de I COflsic,lc-rando ubr-r la a sessão, o

Ol i ve ira, arcebispo ruetropolâtnno, sr. prcsjI(l,cnte proferiu o cornprn
que se f'êz acompanhar ele seu SC-lll1iSSO de posse, nu que foi acompa
crctár-io, cónego Frederico Hohold, nhario pelos membros do Tríbuual.
os quais, rccchidos pelo sr. prcsi-,' Prestando, COIl!O frisou. lima h o

de�te do !ribunal d_<, Ap��açáo, des'l rncnauc:u �'l imprensa e aos jo rn a l is
João ela Silvu :.\Jcdelros Filho e de- tas cutur incnses, o sr. pr-esidente
mais autoridades presentes,

dirigi-I' COI1\'i.dOll o jornalista .T. Balisla Pe
rum-se para o salão ele visitas, onde rciru, presidente da A. C. I., para
palcstrurum por alguns momentos. sccreturiar a sessão .

D�corrido pouco tempo. o sr. eles i
. Prof'crmdo mais algumas palavras

presidente do Tribunal, acornpa-: ulusi vns ao aio. ([11C foram cal-iro
nhado de suas excias. o sr.

Inter-,
same nte cplaudidas, O SI'. prcsiden

vení or Neréu Ramos e D. Joaquim t e deu por enccrrndos os trabalhos

Domingues de Oliveira, e. demais l11ar�ando. porém, outra;sessão paru
pessoas presentes, encaminhou-se as If horas do mesmo dla c no mes

para a sala das sessões afim-de pro-Imo local.
ceder ti instalação elo Tribunal Rc-I Ao .rlo est ivcram presentes 'nú
giorial d� Justiça Eleitoral de San- meras. pessoas, entre .as .quais: au

ta Catar-ina. toridadcs, advogados, jornal istus,
A convite do sr. eles. João da Sil-' etc...

Anunciada a prisão do líder nazista
Com o Supremo Q. G. Aliado, 8 (U. P.) - A prisão de

Peter Bach, líder do partido rural nazista, acusado por uo
tros alemães de ter chefiado o grupo que assassinou pilotos
americanos na aldeia alemã de Preíst, em 15 de agôsto de
194·4, acaba de ser anunciada pelo Q. G. do 15° Exercito. O
nome de Bach foi persistentemente mencionado durante o

Julgamento de .três habitantes de Preíst, acusados de terem
participado do crime.

PAZ
Manilha,8 (U. P.) - O ge-

neral Joseph 8tilwell. comau- Um me'di'P1f'l no banco dos re' 11 �...

iante das forcas terrestres dos .
\.lU lo! ,)

Estados Unidos, visitou a área I Rip, 7 (E.) - O juiz Afonso I do na criminosa interven(.ao
sudo0ste do Padfico, teudo

I Chagas, da 12a. Vara Criminal, \ cirúrgica 'pelas suas enferu'('i
cOllferenciado com o general intAgro'ü as testemunhas' do ras l\Iabel e Maria José.
Mac -\rthlll', supremo connn-I processo a quP respondem o e8-1 À audiência, comparecei'um
dante nessa zona. t'ldantB José Carlos de Mac8do

I
apenas o médico e suas enfer

�����������--����������������--�--�����--�� Soares Qut�eiro, o médico Pe- meiras. José Carlos fatiou,

Carecem de lundamen' to as declaraço-es
dro (la Sliva e suas

enfermei.-1deixando
o processo correr à

ras, Maria J. Migueis e Mabel sua revelia.
Tavares de Oliveira. Motivou

S. Salvador, 8 (U. P.) _. cial que atualmente estão

sen-1biO
de comércio e viajantes, en- o processo uma queixa ofere- A Ivo de eut

·

tO>Carecem de

fUTId.
amentos as I, do dados os passos necessários tre os natumis de Guatemala cida pelo pai de uma aluna do uSlas 1-

declarações dos encarregados para a criação de uma federa- e de São Salvador. As tropas Externato Pedro II contra J�sé "8"" maotefesta"o-esde negócios de S. Salvador e ção de ambos os países, inclu- que guarnecem as fronteiras Carlos de Ma.cedo Soares Qum- ti � "
Guatem3!J.a 110 México, sobre! indo a extinção das formalida- comuns foram retiradas, desde tei:m. No decorrer do proces- São Franciséo, 7 (A. N.),
a fusão· dos primeiros dois pai- ! des e dificuldades de intercâm- fevereiro último, SO, entretanto, recaíram tam- O Chefe da Delegação Brasilei

ses, com a consequente elimi- bém as acusações sôbre o refe- ra na Conferência ie São }i't'an-

n�ção de fronteiras e supres- Reun.'Iu ...se O gabin'ete I'I aponeAs rido médico, que, em seu oon- cisco, SY •. Leão Veloso, foi alvo

sao de passGiportes". Este des- sultório, à rua da Assembléia de entnsiftstic::l.s �nanifesta('ões
mentido cattegóricc foi distri- NOVA IORQUEJ 7 (U. P.) - O gabinete japonês reuniu-se 11. 67, 2° andar, salrus 1 e 2, te- por parte dos seus colegas -das
buido, hoje, pelo Departamen··i hoje extraordinàriamente, durante cinco horas, segundo in- ria tentado ocultar o crime outl'ns Nações TJnidé"s, por mo ..

to Oficial de Imprensa do Sal-· formou a agência Domei, em mensagem captada pelo Serviço praticado por seu amigo, o pri- Uva da declaração de guerra

V4tdor. Acre$(l�tou a llotá ofi·, de Informação de Guerra. meiro aC!lsaqQ� aepdQ a,1!;iUa.· ÇlQ B!'ªsU ª,O ,Japão I,

Montevideu, 8 (U. P.) - Os
jornalistas argentinos, perten
centes à Federação Argentina
de Jornalistas, observarão dez
min'Utos de suspensão de suas

atividades, como "demonstra
ção de solidariedade com os

seus solegas presos pela polícia
argentina". O dia de hoje foi
deClarado "dia do jornalista"
na Argentina, porque na men-

ESlão funcionando novamente

Conferenciou com
Mac Arthur

LONDRES, 7 (U. P.) - A emissora de Moscou anunciou

que os tribunais de justiça já estão funcionando novamente
em Berlim, sendo consideradas apenas as leis existentes até
1933 ..

Explosões na

militar
séde do govêrn_

de Bremen Solicitou demissão
Rio, 7 (A. N.) - Solicitou a

demissão do cargo de suh-se
cretário da União Democráti
ca Nacional o sr. Antônio
França, que se filiou a outro

partido político da oposição.

Londres, 7 (U. P.) - Dando i O édlfício em que fundO'na�
detalhe

..
s de duas explosões quP

I
va o gov€�rno militar ame rica

derruiram as instalações do no de Bremen servira até re

govêrI).o militar norte-ame1'i� centemente f·e quartel de des
canO em Bremen, às primeiras tacamento da SS.
horas de hoje, a rádio de Nova I Além dos mortos e feridos

York, diz que "morreram, pelo' constatados, haveria ainda di
men0S 15 pessoas, - ameríca·

!
versos alemães desaparecidos

nos e alemães - e 80 ficaram' e que se presume tenham fica
feridas" .

. I do soterrados nos escombros

I'NIMIGOS DA
NOVA YORK, 7 (U. P.) - Em discurso pronunciado

por haVler recebido um prêmio conferido pela revista religio
sa "Churchill", Henry Wallaée manifestou que "são inimigos
da paz os que procuram delibemdamente causar um conflito
entre os Estados Unidos e a União Soviética".

colegas prêsos pela polícia.
cioriada data Mariano Moreno Argentina de Periodisltas" con

fundou "La Gaceta de Buenos ta com membros em tôdas as

Aires", que foi o primeiro jor- cidades importantes, exceção
nal argentino. A "Federação de Rosário e La Plata.

Não ha para pessimismo
SÃO FRANCISCO, 7 (A. N.) - Sôbre a fórmula do voto

no Conselho de Seguran.ça, o sr. Jaime de Barros, Secretário
da Delegação Brasileira, declarou que a proposta do Brasil po
derá constituir solução satrsfatória para todas as Naçoes.
Disse mais o sr. Jaime de Barros que não há razão para pessi
mismo, acrescentando que a revisão da Carta de cinco em cin
co anos é de eXitmordinária impOI'tância.

razao

Condenados e'executadfi�
BELGRADO, 8 (U. P.) - A rádio jugoeslava 'info�' 11.

que os seis líderes croatas partidários dos alemães, entre (,

quais um ex-primeiro minis.tro, condenados pela corte rü d'

cial do Segundo Exército jugoeslavo, foram executados onti dI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Brasil planeia desenvolver, na cacho·
eira de Paulo Afonso, empresa semelhant�

a do vale do Tennessee
Washinglon - (S. L H.) --- (Por outros estudos p reli m inna'es, o Mi. ..

concessão especial do Foreign nixtóri o ela Agricultura do Brasil
COlllJJH'rCe We ek lv ) - A ernprêsa adiuutarú á nuva cornpanhda a

de fôn:a hi d ro-clé h-ica na Cacheei- quantia de 40 milhões de cruzci
r a til' Paulo Afonso, no rio São, ros.

Frun oi sco, Brasi I, sob certos aspcc- ! Acredita-se que as obrus levem
tos, será feita nos moldes da "Teu- cinco anos e. quando concluídas.
n exse e Vallev Authorltv", nos Es- terão ('ilpacidade inicial de 110.JOlJ
lados Unidos. A cmprêsa proposta k ilowut ts. e unia adicional alé I)

ficará soh a rlireç'ão do Ministro t o lu l de 440.000 k iluw atts, a ser
da Agr+cull uru do Brasil, sr. Apolô- usada quando necessária.
nio Sales, que no ano passado vi- A d istr ibuiçáo de Ió rça para a

silou l' estudou clcla lhad amcnte as viz
í

nhanca será feita em linhas
'obras do vale do Tenncsse c. iguais ii estabelecida pela "Autori-

Os planos para aquele ciuprccn- d arl e d o Vale do Tenuesscc, rros
rlirnento prevêrn a formaçiio da Cia. Estados Unirlus ", e espera-se qt ('

lIidro-Elóüricu Nacional do São lo ]JiI'l'ÇO atual dc 1 cruzeiro por lu
Fruncisco, ('0111 um capital de cer- Iowat t huru, naquela regiüo, se a

C(1 de ·l1JO milhôcs de' cruzeirns, rc duz id o para 10 centavos por k i
mctaclr- do qual será subscr-ito pelo lowat I hora,
governo brasileiro. Para planos c A promessa de Iôrçu elétrica ])'1-

rata e ubundan u-, para todos os

fins, ao que se cri\' tornará a re

gião clél r-lcamente prox iruu a Pau
lu Afonso UI11 grande centro indus
tr.ial e dp colonizucâo.

A ,primeira lnstnlaçâo será, Co!:
flll'IlH' foi anunciado, li de dOIS
grandes geradores de r,5.000 k i 10-
\\'aMs (' de cêrca de SOO krus. de
linhas comlutorus de alta voltagem.

A cachoeira de Paulo Afonso es

lú situada a 204 kms. da Józ do rio
São Francisco. A alturn da queda
dÚn'Wl é de cerca de 80 metros COlll

I 11l1� vo.lu�ne de, cê rca de 3.�)(Hl 1l1(,

I trns cub;cos dúgua por segundo.
I Vera h.elscy, num de �ell.s li vrns
. sôhre o Brasil, ao se 1'ele1'1r a ca

I chocir a de Paulo Afonso, dísse :

"Na garganta. ha um pandemouío:
de liquido, que volteia, investe c _se'
despenca do alto, rugindo: O Nia

gara púde ler volume nuuor ; Jlla�
I seu acanhamento anglo-saxoníco e

l.infini.tamente menos pi!<oresco. d.o
o ue a n-rupção cosnuca brasi lei

Ira". Para dar brflho aos artfgos
de suede - Para proporcionar
brilho aos artigos de suedo, de
�lue são confeccionadas muitas
bolsas, devem ser molhados
com um pano embebido em vi
nagre e depois escovados leve
mente.

Lavaaem do 'veludo - O ve

ludo perde com o tempo o seu

Lrtlho e para restituir-lhe seu

aspéctto de novo, basta molhar
:> veludo do avesso e passá-lo
1. ferro pelo direito com um '===========================:::'ano sêco. O calor do ferro!
'ará com que a água se

eva-Ipore e se levante o pêlo do ve-

ludo.
Contra as queimaduras -- O

Ibi-crabonato de sódio é um óti-

I
mo medicamento contra l;1.. 1.1-
quer queimadura, Díssolve-se
o bi-carbonato em água c em
Iorrna de pasta, aplica-se íme-

j díatamante 86111'e a queímadu-
ra, evitando a formacão de bo

� Ilhas e extinguindo �compl('ta-

I
mente a dôr. I(�()mÍl Iímpar os talheres --I
OS talheres sempre devem ser'
revezados no seu uso, para que

�������������_;:_;_�,,:,_,�������......;;���::=-:---�-;:--:.-�- (', todos recebam o seu necessário
ii

�::
� regular banho de azeite.

Para limpar os chapéos de
paUla - O melhor processo
para limpar os chapéos tle pa

� ·.ha, CO!lsist,� em molllar um

pano em água oxigenada e es

fregar S1JaVem�llte as partes
afetadas.

i
�,

�
t: VENDE-SE

II 4 ler.rarias completas. devidamen- Muitas bonificações e médico gratis
te reglstCl'o.dal no I. N. P., lendo 3

d"om quotas para pinho e umu Tu O isto por apena$ Cr$ 1.00

_______ . .. '::I�_---------- ...--'l Pi��o��:���a.�_:_;t_O�i��_�;;ª��.�__ ._, . _ ...._._. . ,,_, __ ""_

", )4

Pessoal de terra, num aeroporto norte-americano, apronta bombas para
serem colocadas a bordo de super-fortalesas voadoras, B·29, para um bom

bardeio sobre Tóquio. (Serviço de Informações do Hemisfério).
-----

SÓ SE USA

Seja o LiõER nA1
MODA' "

terno na
r

Alfaiataria Líder
de

. ClftUDIONOR DUIRI
Rua Saldanha Marinho 2·A

FLORIANÓPOLIS

geladO
chá
chimarrão

Bebida saudável
MATE:

o Que tôdas as
donas de casa
devem saber I

--

Laboratório CHnico
RUA JOÃO PIHTOf 25 - fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Dr, 8. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de SíUIU

Farm. L. Oa Costa Avila
Exame de sangue I Exame para verificação de caneer,
Exame de urina, .Exame para verifioaçôo da gravi
dez, Exame de escarro, Exame paro verific.açã.o. de •
doenças da pele I boca e cabelos, Exame de féze.,

Exame de secreções.
.

Jlutovac.cinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. (ÍguOIJ, .tç:.

Esta ve rdade lé a
Sapatos de todos os modelos' e dos tipos :mais
modernos, inclusive Sondo lias poro, prnia ao oleo,1'lc,e

dos SENHORAS e SENHORITAS, por ve!'d�dejros
PREÇOS S.EM- RIVAIS!"

Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barrelres-
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Crédito Mútuo Predial
Proprtetártes -- .J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Sedc;1S, Case:miras e Lãs

CASA $A.T4 a(O$�
OR.LANDO SOA RPELLl

Rua tODselheiro Mafra, 36 - loja e sObreloja - Telefone 1514 (rede "internal
Caixa Postal 51 --- Eod. Tel�g.: «Sca�rpelli» _.. Florianópolis

$ $' qzaq$); , "eM XI � , � § ct. t .. t; 14 h , ; $I 44:a4 ".
'.

,

1$& 4fi4 . $; j ,i 441 i ,A .. (
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o EITADO-lexta.fel'8, 8 de Junho ele t945

I dos aler-iães, 'inclusive mulhe
res e crianças, partiram de
Den Hclder em direção a Wí
Ihelmshaven. Formam o pri
meíro grupo ele evacuados ale-

I
màes conforme foí estabeleci
do pelo ato .Ie rendição incon

I dicional. Na sexta-ferra será

DR. RUY PORTINIIG DE &108418 ,., Médico I ��.����cl;�e <�e���("�a���e��aou���
CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS solda-los alemães.

CONULTORIO. - Rua Santos Saraiva, 76, (defronte ao duo
.

í
6 de Janeiro) - ESTREITO

,.

NCONSULTAS das '5 ás 17 horas. O DI
R"idên'ói.-Á;��óó�r;ifuo

6

D�LOl�§i�OPOLIS �1��O.. 8uvico. de eliniu Infantil da Assistência Municipal • R 011 P H••

de Caridade
. CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULT05
OONSUJ/I'óIUO: Rua Nun� Machado. 7 (Edificlo S. Prancíseoj , (011. 1.4.4-.

Consultai das 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 78:'1

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela J"aculdad41 Nac. de KflIliclna da Un!yeraldad41 do Brlt8llJ

Ib:-Interno do 8en'1ço d. Cllnica Médica do Profe8!10r OsYaldo Ol1yelra. mélllco <J

Depart:lUnento de 8a11dl!
ULIJYJUA MIl:DIOA - lIÍIol&!t1u Illterau de ..d1l1_ e c:-l:u.çaa. OONIUJLT6RH

• KIIlSH•• I\IUIA: R... Ji'..Upe Schmldt 1>. 38' - Tel. 812. OONSULTAB -- DIU II la \1';

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Servtçc de Slfllls do Centro de Sal1<1e

DO,t:NÇAS DA PELE - SíFILIS -- AFECÇõES URO-GENITAIS D �
AMBOS OS SEXOS - RAIOS JNFRAVERMELHOS E ULTRA-VIOLETA:

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 4f!
RE.":i.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD.A
Clínica médico-cirúrgica de 01h05 - Ouvidos. Nariz - Garganta
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 12511
RESJ))�NCIA - Conselhei.·o Mafra, 77.

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta rirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBlRAMA (HAMóNJA) - Santa Catarina

DR. POLYDOIW S. THIAGO
Clíuíca 1Iédi('a em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e criamças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

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

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 13 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n" 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO

LHE RECOMENDA

·TENHA. JUIZO
TEM S(FIL1S OU REU-

M".'TISMO D!l. MESMA

ORIGEM? us o PO·

conTRA FERIDAS RECEnTES ou AntiGAS

í. _"1,_;,
Jaime Soares qualquer ooletivídade. Foi as

sim que se formaram os gran
(Exclusividade do CEC para des povos que abateram as

"O Estado"). hordas no naz+-Iaseismo no

O essencial em um país qual- : mundo.

quer é que todos saibam tra-
balhar e viver com os recursos

do s.eu trabalho. No entanto,
estamos num ambiente de con

fusão em que todos falam e

ninguem se entende. Com a vi
tória da Inglaterra e seus alia
dos e irmanados como estamos
a êles, o que há de pronto a fa
zer-se no Brasil é estruturar
mos um regime político como

o dos Estados Unidos, pois que
não pensamos em restabelecer
no Brasil a monarquia, que ao I
que parece não se adaptaria!
mais às nossas circunstâncias. I
Ora, o regime dos Estados Uni
dos aqui no Brasil é exatamen
te a Constituição de 24 de fe
vereiro de 1891., elaborada pelo
genio de Rui Barbosa. Dentro
dêsse regime, os Estados Uni
dos progrediram em provídên

NSTlTUTO DE DlAGNOSTlCH elas sociais, de forma tal que
CUNICa . nenhum operário americano há "ENDE-SE uma máquina

DR. DJALMA que não possua o seu autornó- , de costura

vel, e o mais nessa proporção. «Sanxonia». Tratar na barbes-

M OELLM A N N Não podemos ficar às escuras
ria Theodoro, rua Nunes Ma-

no sentido do que pretendem ���_. _ _ �..�
. os partidos políticos. Aquilo LOTES DE T'RR'NOque se concebe claramente fi Il
também se escreve ou se fala Na "Vila Laporta". vendem-se 6ti.
claramente. No momento atual mos lote. de terreno. Tratar com

cada um, cada partido, cada cl- o sr. Carnpolino Alves.

dadão, cada coletividade precí- p
-

d dsa dizer clara e exatamente roprle a e
aquilo que pretend.e. E também I Vende se uma, com bôa casa.
o povo todo preCIsa ser alfa-, situada em Biguassú (Morro
beti.sad<:, porque todos têm: da Bina). Tratar no local com

obl'lgaçao de conhecer seus di- d. Maria Flancisca Marques"
reitos e deveres. É básico em! 4v- 2

• .. -.-.--.- ....
----

f"P- ..... "'.,...

Camisa-;�" ovGra;;t;s�' �pti;;;'H.�

I
Meiasdas melhores, pelos m

Dores preços s6 na CASA MIS

J CILANEA - Ruoe. Mafra, 9

PULAR PREPARADO

os
......ir-'ãiiã'itiâ,i"õ,êS'

....

de
guerra dos Eé. UU.
continuam em suas

laUVidadesWashington - (S. L H.) -

Ao ·que opinam unandrnente os
--------------------------------------------------------

dirigentes de fáhrlcas bélicas
em cinco grandes centros de

produção, os trabalhadores de

guerra produzem mais em fa
ce das reduções de contratos.
}1Jm Los Angeles por exemplo,
o representante de uma com

panhia de construção naval
informou ter se registrado
"mais atenção 3,0 trabalho"
desde que o pessoal de seu es

'a,leiro foi reduzido de 34.000
rara 23.000 nos últimos quatro
.neses. Em Chicago, dos 1.400
trabalhadores despedidos pela
fábrica Buick dessa cidade, ..

500 já conseguíram novos

empregos, provavelmente mais.
Entretanto, grande número de
donas de casa preferem regres-
sar à vida doméstica. (1059)

-

Assistente do Prof. San�on, do Rio de Ja.eiro
ESPECIALISTA

Doenças e operações cos OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia modema da GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORINO (Iábío e céu

da bôca fend1dos de nascença)

Ilsôfagoscopla. traquêoscopia, broncoscopia para retirada de corpos estranhos. eh'

CONSULTAS: das 10 àe 12 e das 1� às 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

(AUSENTE)
-- __---------------

ORe SETTE GUSMAO
CHEJ''E DOS SERVIÇOS DE TISIOl.OmA DO CENTRO DE SAúDE E lJO I "ormado pela f}n!YflI'lI1dllé. d41 Gom.t,:",

HOSPITAL "NER.QU RAMOS". I
Com prA.t1Cl1 nOl' hosplta1.t europeus

Curso de aperfeiçoamento no Hospital são Luiz Gonzaga. de São Paulo - Ex-esta JUin!ca m*11ca em l'ermJ, pediatria, do' 1

glário do Instituto "Clem�nte Ferreira". de São Paulo - Ex-méd1co interno do ... do 8t.temB nel'TOIlO aparelho pn'.o
Sanatórfo de Santos. em Campos do Jordão. i .'

.

CLfNICA GERAI, _ DI.'\GNÓSTICO PRECOCE Jj; TRAT.4.MENTO ESPilCIALIZADO urlnArlo do homem. da mulher
DAS DOJilNCAS DO_ APARlllLHO RESPIRATóRIO. I Uldate. T�c:a1oo: DR. PAULO TAVAR")!

OPERACAO DE JACOBOEUS ,
Ourso d. Radl.ol<>«ia CUnl.ca com o '"

CONSULTAS: D1àriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vítor Meireles.

18jlll.
anoel d. Abreu Campanarlo (ao �u

RESID1!:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'I'el, 742. • '" &}'_""'o.. ",IIpect ._uO em meten. • któ"·

O R M A O E I RA N EVES [
P1lbllca, pela UlliYe,....ldaM do Rlo 4••�.

• I leiro. - Gllbtnete d. Ralo X - Jllecu-c·

M 'd'
• I!_�- �OENÇ ... C DOS OLHOS ·ar.uoantla cUnlca - Ketabol1mlo lj.,

e ICO elpec•.auaUli em li lt.aJ 411 - 80ndagem Duodenal _ o.btnetr
CUNO <te Avertek;oamento It Looga PrAtica no RIo de Jane1ro 14e �loterap1a _ Laboratório de 1IIiCr">,

VOIUIUI,TA8 - rela lIlaaba: 41ar1.ameaU< b. lO.30à.12 hl. b tarde excepto aoe
.

oopla ... a.n6.l.1H clfiUca. _ Rua r_<lh1'

..bati.,., .... 1".tI .. t8 Itor.. - OON81JLTORIO: a.. .Joio ".to .. 1, _"r••• -- ! Ilachado. 8. J'OWl 1.11l'1. -, I'lor.!anópoll.t

.0."" 1_4411 - &Mftl�.da: Ró rremtl_'" ColltlJlho, ,I. 1_. ._._-

I ]JAJIE:Y'l'AVEIS COYSE·
QUÊXCIAS nA OCUPACÃO

DR. ROLDÃO CONSONI I NAZISTA
�

{)IRURGlA GJilRAL _ ALTA CIRURGIA _ MOLJllSTIAS Dil SJill"HORAS - PARTOS S. :a:. 1. - Segundo despacho
Formado pela Faculdade de Medicina da Ualivél'sidade de São Paulo, ond� fol . de HaIa, as autoridades daque-

&sslstente por vários anos do Serv1ço Cirúrg1co do Prof. Al1plo CorreIa Neto. i J
.

1 d
.

ClrlU'gla do estômago e vias bHiart>S, l.n:testlnos 0elgado e grosso, U.ró1de. rins, I
a ele a e anunCIurall1 que os

próstata, bexi,ga, útero, ovários ed){�'süt�A��ricocele. hldJrocele. vaJ'lzes " hérnia. t operários municip<>.is das prin
OU 2 ,. li horas, à Rua Felipe Schmldt, 21 (altos da Ca,ee Pa.ratso). Te!. U;{I8. : cipais cidades holandesas tra-

RESIDWCIA: :&U8 Esteves Júnior, 179; Tel. M7M

I b 11
-

d d 1
-

a 1<1.1'ao ' e nove a man la· a

--------------------- uma da tarde, tendo os' domin-
Dr. Newton d'Avila ORo ANTONIO MONIZ: gos e sábados como dois dias

Operoçõe.·· Vias Urinaria. -� Doen·

I'
rle descanço. Êsse regime de

,"a. do. inte.tinos, réto II onu..

DE ARAGAO trabalho suave é uma conse-
•• Hemorroido.. Trotamento �o

colite amebiana. quêucia do enfraquecimento de

Fi.ioteropia -- Infra·vermelho -- I que foi vítima o o,perariado
Consult: Vitor Meirele., 28, � • orco..at.. CUalea • VIrII.r:M holandês, juntamente com to-

Atende diarlomente b. 11.30 h.... «II torax. Pano. II I d d P' B
.

à tarde, dQII 16 h•• em diantl CONSULTÓRIO; R. João Pinto 7 DiÓ'j
O O povo os aIses alX�S,

R..ldl Vidal RemOi, �, �eJ1te da li .. 17 horu. 1UIIlDP· durante a. execravel ooupaçao
fq.". lIJe7, 'U.; ��...w U'l'1m. " J'.oT<I" '" I nazista.

A blFlLI::' ATACA TUlJU O OHGANISMO
O Fígado, o B/iÇO. o Cor8�RO, o g .. tômHg'n. OF
Pulmões, 8 Pe le. Produz Dôies de CAbeça, D{lre�
nos Ossos, Reumatisrno, Cegu-tra. Queda do C8

belo, AneG1Ía � A bôr to ....

lnotensívo 80 organlsmn. Agrs davel
Comi' um licôr

O ELIXIR 914 está aprova 10 [)PIo D ��.P l'PfIIO

auxiliar no tratamento da Sífilis e Heumausm«

.

dt! filegm� origem
Ft'\LA M CELFR'< IDA OVoS MÉDICA�

�() br-e o pl"t>p,. rad.. ELl X iii A co npostcão e () FIl'! bor 11

.914. neve dtzer-lhes- sem! r" gradavel do EI IXII'{ ,911. r,.·

qUf\ o tenho ernp f'ga1n, «rn ccmeuoam-no como UII1l<l de

0'". case s d� lodJ!'açlio ap- - [Reli manejo para o público
r:r1llda (e1fIljlj tom \arllill 1'1." \no combate á SUtIIll. qualída
suas rm.nltestacõe-) 08 re"ul· de" que frequentemente a·

iados iêm sido saustatortos, proveito no Ambulatorlo da

poli são rajídoe e duravel s. Maternidade de Santa Maria

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

o programa de que
carece o Brasil

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlMAClA

lu Ccp-IIHJWre M.fra, 4 • 5 - FONE 1.'41
Ltr.,. l.d....c:íI.

R. H. BOSCO LTDA.
ITAlAf - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Repre.entaç6es

Consignoç5es •• Conta Pr6pria
Rua Pedro Ferreira. 5

2' Pavim�lnto
CAIXA POSTAL. 117

Endereço Telegráfico

SEGUROS DE:
Transporte. MoritimoB; FerrO •

viário., RadoviáriOll, Aéreo••
Casco., F6go, Acidente. do

Trabalh_ó. Acidente. PU8ooil.
Re.pon.abilidade Civil e Vida.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CI�UBE-Dia
Centro XI de

10, .domingo ..
- Tarde Dansante, promovida

Fevereiro, Pró-Séde 'Social,
pelo

,

as t 5,30_

A fotografia mostra epenes parte dos 317.000 alemães que foram aprisionados
pelos Primeiro e Nono Exércitos norte-americano durante o avanço no Ruhr.

(Serviço de Informações do Hemisfério);
BRLO (n�S'l'O J)}] SOLIDA
RlEfUnE IH POI'ULA('.lO

IlE 'l'ILBl.JRGO
>

S. H. L - Informam de Eín-
,

dhoven que os moradores de
Tilburgo se ofereceram pata
albergar as oríancas do ocí
de.ite da Holanda as quais fio.
caram sem lares. Por out ro la
elo, já estão sendo adaptadas
algumas casas para receber se

tecentas crianças, cada uma. A

primeira delas será inaugura
da e111 Utrecht, na próxima se··

mana e as outras serão COllS

truídes em Amsterdam, Rot-
terdam, Haia e Leiden. I

Vil1ilidade!
Forca!
Vigár!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKAS.\. - A base de Hormônios
(pxtl'atos glandulares) e Vllaminas se�e
clonadas, OKASA fé uma modícacão
racional e de alta eficacia terapeutica.
em todos os casos ligados díretumeute
a perturbações fias glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: tra
queza sexual em todas as idades, sob a

Iôrrna de insuficiência glandular ou vita
minal senilidade precoce, 1'a.diga e perda
de memoria no homem; fl'igídcz e todas
as perturbações de origeiu ovariana,
idade critica. obesidade e magreza. íla
cid e" da pele e rugosldadc da cutís, na
mulher. OKASA (unportudo diretamente
de Londres) proporcionu Juventude,
Sande, Força e Vígúr. Peça fórmula
"prala" pura homens e fÚI'Ill111H. -ouro"
para mulheres, em todas as boas Druga
rias e Farmácias. ln[OI mações e pedidos
ao Dístr. Produtos AHNA. - Av. Rlo
Branco, 109 . Ri o.

A IUINHA GUILHERIUINA
TRAIULHA A'rIVX!UEN'l'E

PELA RE�B1LIr�CXO
POLí'l'ICA

-

Dr. Artur p�-"::Vida Social
e OIiUlJll"n-,':

.

,'}'I\i.lilm anos hO.1tiH
U '" � " OQIli Gcnrio d'Eça;

I : .'. p'.rQ Luisa Brando;
, ,r ,elson Maynoldi Nunes.
f r C'ionário do Tesouro do Es'

Clínico. Geral de �d ..llte.
Doençua dos crianças

Laboratório de Ancili",e�
clínicas,

Consultório: rua Felina St.h
midt, 21 r altol! <la C';sa Pa
rc iao ], dali 1030 ri. 12 e ,h"

15 às 18 hs.
Re.idência: rua Vire, de (I'3.ro

Preto, 64,

1_",, F_on_e_:_7_6...

9

..

[
..m_o=�_

,

O santo do

o Cardoso;
) n", .LI"� Oliveira Alves;

en' III M riam de Castre;
",v n. sr, A!enca IvIosimoa 1

lllvor' Soares de OI",
1·:( ni'("'u 1 te;

) .. r ('r"ÁndrJ Cunha, Eu nci.
lrl ,'o ,Q Fo -cko a deatocc.d
rre r LO do esporte náutico

I
"at(" !nen�.e;

l.!LLt\l.

S. H. 1. - Informam de Ein
dh oven que a rainha Guilher
mina recebeu vários membros
do movimento de resistência,
relativamente ao novo gabine
te, in formando-os do significa
do político da situação no que
diz respeito aos seus partidos.
Também foi recebido o prores-

I
SOl' Schermerhorn, residente

I
em Delft, bem C01110 o dr. Tel
legen, morador de Zwolle, os

quais mantiveram a Rainha
informada sôbre as novas ten
rlenr;ias políticas do povo.

e .. '1Q. ara. Iolando de ::: i( a

f)r'l" .. idir 'II Es�ôsa do sr . ten.... .1'"

íc.) Sr.olding, da Fôrça Po, , .. al
Festa do Sagrado 'Coraçâo (., do Es codo :

]esús a srita. Dí lrnc Santana:
Para introduzir esta solenid oe' �

a srIta Olga Dutra;
serv lu se Deus mais urna vez d.

o rneru no Valdir, filhinho do.r.
uma religicsa, Sto. Mal ga id" ACI.Qa Miranda;
Maria Alacoque. da Ordem de

(l exrno . aro . Lenira da Cunha
V" _

d N h h Swain. espôsa do sr , dr Edsonlsltaçao e osso Sen ora, ac (1-
S .

.

vu-se diante do Ssrn, Sacramento wom .

fazendo adoração no diô 16 de ju I
I nho de 1675, quando Jesús mos. ViaJantes I

j
trou-lhe seu Coração, encarregan I Em companhia de sua espôso ,

do a de trabalhar para que se CG- d. Dalva Pizani Müller e arrta ,

lebrasae urna festa em honra do Miriam Pizcní , chegou ontem de
Sagrado Coração do Redentor to· Lajes, onde reside, o sr. Werne�
dos os anos na primeira sexta-feira Müller, do comércio daquela cio
depois da oitava de Corpu. Chris dade serrana.
ti. E Jesús mesmo indicou a sig- -----------------

nificação desta solenidade: que os Bunnalowhomens dessem satisfação pelas �U
inúmeras ofansos e pela ingrati·
dão e frieza com que é tratado o

Coração do Salvador. A santa di
rigiu-se a »au confessor, o beato
Cláudio de la Colombiére, S. J ..

que foi o apóstolo desta devoçiio
em França e na Inglaterra_ Reis
e príncipes, cordiais e bispos e lei
gOIl sem número pediram aos Pa.
pas a ccncessãc da festa, Foi Cle
mente XIII que, em 1765, atendeu
a . êstes pedidos. Desde então não
existe mcds país em que as bons
católicos não se unissem para de-I
!logravar o Coração de Jesús dos
crimes e ultrajes públicos e par
ticulares.

Vende se o da rua Quintino
Bocaiuva, 622, Estreito, que
dispõe de todo conforto. 3
quartos, banheiro, pias, bôa
àgua. Tratar no local.

Dr. Guerreiro da
FODseca

Todos
MÉDICO
os dias em Santo

Amaro
Atende a qualquer hora do

dia e da noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

Aparêlhos elétricos
A Instaladora de Floriaa.ó

polis, à rua 'I'rajamo n. 11, avl
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habilita
dos para executar ínstalacões
de Luz e Fôrça em geral, for
nec0ndo orçamento grá':is e
sem compromisso para seus

13erviços.Possui também oficina espeI cializada, com técnicos P).O'lS
sionais, para consertos de d.pa

_______________

. 1'611108 elétricos, enrolam(.,ato
de motores e dínamos, estabi�

['. .
hzadores, ferros de engoI '1.1',

UM. I ,,�� 11'eiros, aparelhos méd.,C'os
) ltl'OS, com excecão de a, .a-

lhos de rádio_
�

GRATISl Desobedecida a ordenl de cessar fogo!
Beirute, 6 (De Sam Souki, d1J :1 referida aldeia a um violen-

correspondente da U. P.) - ln- to fogo, durante uma hora, con-

formações chegadas, esta noite, vertendo-a em escombros e cau-

de Damasco, indicam que as i,',)- saneio numerosas baixas.

I pas francesas violaram a o rrlcrn Reina grande tensão nessa zo-

I
de cessar fogo e m etralh aram e na. A aldeia ue Rakka está si·
lancaram morteiros contra a a 1- tuada l1as margens do Eufrates.
dehi de Ral,ka, no norte da Sí·
ria. O fato verificou-se na zOlla NOVO iMPASSE
de Deierez-Zor, onde 18 soldados Londres, (i (U. P.) - Um novo

')tÍtâlli .. o� mantinham a ordem. Ímpasse na questão do Leyante
. Convocação do Conselho Um oficial britânico inspecio- surl';i\l, agora, em consequência

Deliberativo 'lOU esta tarde a zona e, pouco lIa firwe :l.titllde do "premier"
Pelo presente, ficam convocados drj10lS <le ,lia partida, ii ,!,'ul\rni- Chur"hill, a respeito da. metlia-

oa senhores membros do Conselho ção francesa a.briu fogo contra <:5.0 nH disputa pelos Estados

Deliberativo, abaixo relacionad,'s, a aldeia. O comandante do des- Unidos, Grã-Bretanha c França.
eleito. na se.são de Assernbl',ill t"lcaInento brit5nico pô<;;-sc e:f' em virtude da exigência do ge

Gar'al, realizada a 3 do corrente, com!lllicacão com Damasco e neral De Gaule de que o, proble-
para a reunião que terá logar dia re .·ebeu i�struções para ordenar ma seja submetido a lima Confe-
S deste. às 19,30 horas na S(VP ao<; fr:1nccses que cessassem o rência das Cinco Potências, da

loeial à rua Fr"i Caneca n. 145. f(wo. O" franceses obedeceram a qual participariam a Pnião 80- A prlsao de ventre raramer

Ordem do dia: 1') Eleição do ordem depois de terem submeti- viPtica e a China. produz perturbações que obrlg
Presidente do Conilelho; 2') Eleiç;;o o paciente a procurar o méd r.)

do Comodoro e Vice-comodoro; 3'j __,,__"'u_,----.....--.......---.. imediatamente, Na maioria d ,

Éleição do Conselho Fiscal e Su 4 "e' rn$ �OO 00 caaos. os sintomas surgem L\ 3

plentes. Visite, sem compromissos, a �! '-'K ':"'Y , poucos, quasi imperceptivelmem ,

J.l'polis., 5 de Junho de 1945. Preciso-se alugar uma casa, não sem que o indivíduo po�sa ati;c, I

João Eduardo Moritz. Comodoro.

LI�fRH:I1-.:R.IA ROSA muito distante da Colegio Coração com a causa, Muitas vêzes, 01:<,
* de Jesús Pagam-se até CR$ 300,00 aão opontadas causas muito dive·

* * �.
d d D- sos da verdadeira.Membros do Cons. Deliberativo:

,.
I mensais. o eanta amente. ao-se

,

f A' I E
-

t R Quando se sentir indisposto, cnnDr Osw�ldo B Vl'ana dr João PRD d 33 I
re e_renclas. n ormaçoas nes a e-_. � . ,- -'. ua eo oro, d sado, irritado, com dores de cabelMoritz, dr. Arnoldo S. Cúneo, Wal.

Florianópoli�
açao.

e insonlO. procure verificar se, ll(1êr,C'i?; (lt �eproFslen�açõ,ell eIm C· rtlI

:{� ��t:i�=��r���:!e::!2�e��� Livros novos e usados, .1· �SRS DttNTlltTAS I int;:�;:a fu::na;a�emdeSN::n I 'R�:Z:ãOp�!�!�O�;�.
Paulo Longe, Darcy Lopes, Adule" em diversos idicmas. '1\ • nl II trôco em "Selos Pró Doentõ' F�l�al: Cr:esciúmaN. da Silva, Alvaro A de. Vasco·

Ex-ecuto qualquer tipo de

I
C i

I Rua FlorIano PeIxoto, II/n (Edit .

. c.ellos, Ernesto Brand, José J, Golh.:.f, Atende encomendas àe

I"
Pobre do Hospital de aI' da- Pr6prio),-Telegramas: apRIMUS"

Ollmar Nune., Walter B. Wander obras editadas no Brasil dentaduras I pontes em de". e estará contribuindo para Agente. noa principaill mllnicipi�
ley. Armando Sabino, Nazarel'o

ou no estrangeiro. I i oúro ou palacril. Conserto
que êle tome mai8 um pouco I do Elltado

Sima. a Joel Moura. l'

'I
dentaduras em 2 horas de leite, tenha melhores medi-

I-
Suplentes: Arnoldo Sabino. Julio

� I:Klopoth, João P. de Oliveira, Wal- Novidades todas as � apenas,

I
camentos, mais confôrto no APENAS Cr$ 3,00

ter Stadieck, Wilson Abraharn, semanas .

. CONSTANTINO SERRA TINE leito de sofrimento etc. etc... C;om e�s.a Ínfima quantia. yOt'ê
Arl'lemiro Cabral, Mário 'Vieira, r � R D S h I 11 (C h d H' m nld"d.

esta aUXIlIando (I seu pro.:nmo_... • � ua uarte :: ute ampa a e u 8 .. Contribua para li Caixa de EsmolasOIni Raffa, Joel Lange e José Múr
\---.,..................----... D 1 _.1 1"1 Id d )tins Netto. � ",..

.......,...",.. do Hosp t_ de 'lIar & e • aos Indil!entes de Florianópolis_

------------�--------------�����--��--------------------------

Quer receber 6tima surpresa?
que o fará feliz! \ e lhe será
de valiosa utilidade! Escreva
a Soares, à Caixa Pos to l , 84.

I Niterói, - - Enado do Rio.
-,--,�_.-

IATE CLUBE

melhores fábricas. A Casa • A CAPITAL"
visito ardes de etetuorem suas

chama o

compras

o PRECEIT.O DO

No bar e no lar
I{NO T

não deve faltar

:�lAflfAUO & CL\

Fabricante e distribuidores das afamadas oon

fecções
_

"DISTINTA" e RIVET_ Possue um gran
de sortimento de casemhas, riscados, brins
bons e baratos, algodões, Inorins e aviamentos
para alfoi-:1tes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
atenção dos
MATRIZ em

PEQUENOS MALES. POR
ÚNICO MOTIVO

(lto
do;

fio
t·_,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Que surpresas nos reservam

os japonêses?

. EStabelecimento Gráfico Brasil 1
DE

NI'CANOR

I
, Trabalho. Comerciau
', lmpl'....Qo o care.
Compo.içao de livros e

)'O'rnai. '

:4' reserva-ouro
:da Alemanha

OÔRES NA CINTURA -

Rr:UMATlsr�,o - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
P A R IRREGULARIDADES

A Os RINS URINARIAS

!,EX'GA E A

las Dt-W

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona'
mento anormal dos rins.
É importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cionamentb e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteração do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho
importantíssimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem corno

outros produtos que acarreta

riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per-
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardíaco, mais
ainda, cada pensamento e emo-

ção concorrem para a

produção desses tóxicos.
Quando sãos, os rins
filtram esses elementos

nocivos e os eliminam do oro

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho
que a Natureza lhes confiou,
Os toxicos acumulados são fil
trados f. eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

friamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os tóxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres mtensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

Pilu

geral e pela' sensação de "ve
lhice", Os primeiros sin tornas
são em geral as to! turantes
dôres rins costas. Os rins estão
em ão sobrecarregados e infla
mados e COITI.O consequencia
\TOS assaltam estas terríveis
dores nas costas. As Pilulas
De Witt vão ter à sêde de
todos os vossos males - aos

Rms. A sua ação é indicada e

secura em todos os casos de:

ITT
o 'Vidro �rande de Pilules De Witt, contendo duas vezes e m&ia a quan-;
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

SOUZA
Tése. e Memorais

Douhlés 8 tricromitu
Rev-is�as • Avul.os • Caixas •

Elltojo.. etc.

Móveis
Comprar, vender ou aluga,

,6 na

I A
'

SERVIDORA
I Q maior organização no

, gênero nasta çopital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

NOVO HOTEL
dede Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina. Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

PARA DERROTAR O JAPÃO

SANG1'JEN(_)]
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos,

Magros, Mães Que' Criam.
Ürrunçus Raquíticas rece

berão a tonificação 'gera!
do organísmo com o

.. c........ .....w::ai:: CIC".JJIt.a: ....... _......-""...:-...,�_"'W •. iiJI! •• ..,..".... �.."",*-....� ....j ���

�
•COMPANIllA "ALIANÇA DA BAIA"

Fllndada em 1870 - Séde: B A I A
L�CENDIOS E TRANSPORTES

cUras do balanço de 11143:
Capital e r�serv8.S , .

Responsabflídades , ,' ' .

Receita , ..•........ , •.......•...

Ativo .. , ,
.

Sinistros pagos nos t1ltlmOll 10 mos .

RespoD.S8JbUld!ades .••.••••••.•...••••••••••••••••••

Cr$
Cr$
Cr$
c-s
Cr$
Cri

74.617 .035,�r
1í.978.401.755.r

84.616.zq6,!"
. 129.920.006;<>

86.629.898,90
76.736.401.300,20

DIRETORES: - Dr. PD.n.:fl1o (l'Ultra Jr"NJ!n de C&rTll.lho, Dr. J'nnCilll"r
de !lA • An.I.IIo MaNOtnl.

�. e wl>agênc1atl em todo o �tó1"'1o naCional. - ItucuraJ no

UruguAi. �oree ca RTIIl'lu IWI prl.nclpal.11 Cillll.da da 1I..m6r1ca. 1lurQ'PI'
• oU:rlca.

AGl!lNTIll !lM FLORIANÓPOLIS �C AMP O S L O B O & C I A, - Rua Felipe 8cb.mltU, .. ., �Caixa Postal D. 1. - Telefone l.og - End. Telegr, •ALIANÇA"

ISUB,AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·
NÃU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

_ __ " -..- -_" "_ _. -.- "_ -_-�_·_·""'_ J>_...,._ ·_ ·,_w _

Vilar San Juan '_ Diretor de dos nipônicos, como o "hara
Imprensa do CEC para "O Es- kiri", a escravidão das mulhe-
tado" ), res aos seus maridos, etc.

Habituamo-nos no decorrer Ora, tomando isso como ba-Idestá guerra a conhecer os ale- se .para qualquer comentário"
mães como indivíduos "super- não podemos menos do que re-I
civilizados" através a propa- ceíar pela nossa sensibilidade I

ganda do desaparecido minis- ao imaginar si o futuro não:
tro Goebbels. Agora, ao cons- aOE destinará contemplar es-Itatar ás atrocidades monstruo- peráculos mais tenebrosos e 1sas cometidas pelos nazistas mais horriveis do que aqueles
COl) tra os seus prisioneiros po- que as autoridades britânicas e IIítícos e militares é que nos aliadas desvendaram aos po-
voltamos para o Japão e inda- vos da Europa libertada. Igamos: - "Que surpresas nos I A 'tortura é tradicional dos
reservam os japoneses?" Atra- povos ortentats, Foram estes
vés toda, a sua história, conhe-j os que se especializaram em
cemos as barbaridades íntro- torturar prisioneiros e trouxe-,dirzídas no" rnodus-vívendí "

ram os seus costumes para o
ocidente que atingiram o seu

auge por ocasião da Inquísição.
Sendo o Oriente o berço do
castigo corporal, das atrozes
torturas físicas e mentais, o

que não devemos receiar pela

I segurança dos milhares de
criaturas que tiveram a infeli
cidade de cair nas mãos dos jl}-
poneses ?

Eis porque, não deveremos
deixar que a piedade, a comi
seração e a lástima, se apode
rem de nossos sentidos no mo

mento de fazer os criminosos
desta guerra expiarem pelos
seus crimes. Esta guerra reve

lou os maiores criminosos de
toda a História da Humanida
de. Atila foi um moderado e

Gellgis-Khan um piedoso, com

narados com Hitler 'e Musso
lini.

:Aceita ancom.adas para o interior do Estado

Rua Tlradentes. n", 10 000 Florianópolis ••• Santa Catarina

,

.

Washington _. (S. L H.)
.!DA RESERVA OURO DA

ALEMANH.A, estimada em 520
milhões de dólares, quatro
quintos não foram apreendi
-dos. Pelo que calculam finan
cistas de Londres, ii: reserva

-nazista de metal amarelo está
assim compreendida: O Reich

possuta $100 milhões antes da

-guerra, 'apreendeu $48 milhões
-da Austría," $52 milhões de =-------11.-----

.Dantzig e 'I'checoslováquía,
$440 milhões da França, Ho-

"lànda e Hungria; e $110 mi
, 'll1ões da Itália. Assim, a A�
'manha conseguiu um total de

'$750 milhões, 'dos quais des-
,

pendeu, segundo se estima

I,;230 milhões com aquisrçoes
'de produtos no exterior, con

-servando em seu poder $520
-milhões; Numa 'mina de sal de
':Merkers as', tropas norte-ame

ricanas capturaram aos nazis-
181s Gem toneladas de ouro

. ('Cêrca (de .$112 milhões). . ...

(105;). 1

(De SidnU Shalett)
Washington - (8. I. H.) -

Os chefes militares e navais
saudaram o Dia da Vitória na

Europa com sóbrias advertên
elas de que cs sofrimentos da
América não estavam acaba
dos, devido ao fato de termos
ainda q te ganhar a guerra
«ontra um inimigo igualmente
poderoso e terrível no Extre
mo Oriente. O Departamento
de Guerra norte-americano Ianunciou oficialmente que es-

tá para ser iniciado o trans-

,
porte em massa de nossas tro

pas da Europa para o Pacíü
co: "A redisposição das tropas
agora na Europa, �olneçou nu- ==�======::==::::::::==:::::::::::::::::::::':.:.:.:.-:.::��==
ma limitada escala)', anunciou
o Departamento da Guerra,
"porém o tran sporte em mas

sa de tropas para o teatro da
�uerra lIO Pacífico, está para
tomar seu eurso ". Acrescentou
que os; aviões de transport.e e

todos os navios de superfície
disponíveis estavam sendo pos-:
tos em serviço, "afim-de acele
tal' êsse transporte",

Com o término formal da
guerra na Europa, Washing
ton tornou-se ainda mais o

centro pr+ncípal aliado do VIa
nejamento de guerra, Os Esta
dos Unidos são a principal po
tência de maior participação
na guerra contra o Japão, e

Washington é o Q. G. dos Che
fes Conjuntos de E!:itado Maior,
que dirigem a estratégia total.

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
I(CI A. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILl;E (McaCél legisl

'recommellda ..se para roupa fina € roupa commum.

:
,

"(.e -4fI,4.'- ii __ '.' ( I 3.. L,o lO OS
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