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CANBERRA, 28 (U. P.) ... OFICIALMEN TE SE INFORMOU QUE UMA PATRULHA JAPONESA) ARMADA DE F A C À s' E
GRANADAS, TENTOU CERCAR O Q. G. DIVISIONAL DE BORNÉOJ ONDE BLAME Y CONFERENCIAVA. O FATO TEVE LU··
GAR NA NOITE DE SEGUNDA·FEIRA. OS JAPONESES FORAM ELIMINADOS A TIROS,. DEPOIS DE TEREM CHEGADO A

UNS SEIS METROS DA TENDA OCUPADA POR BLAMEY.

I

O �o�����t���e�s ,ooI��!��;:n��!�!����I
como a mais rica zona de fruticultura da Holanda, ficou tão
devastada, que não há esperamça de se poder ,tirar colheita, al
guma duranee o corrente ano. Por outro lado, esperam-se bons
resultados da "cuLtura de orquídeas na ilha zelandesa ele Beve
lanel Meridional, e de batatas na província de Frísia, com pos-

I Qulnta-.fe,'ra, 28 de Junho de, 1945 I sibilídade de produção de 33 a 40 mil toneladas por semana.

_�n.�xX�__ ��_F�lo�ri_a_nó�p_ol_iS__�����--�������.��H�.�9�40�9� A Rússia será ainda auxiliada
Jóias, moedas e cheques, Hoje se reunirá

t d
-

d
S. Francisco, 28 (U. P.)

orna os aos JU eus Embora a Conferência das Na-

ROMA, 28 (D. P.) - Centenas de pacotes, contemtlo [oias, I ções Unidas 'se tenha �ncerra
ouro em moedas de várias nações e cheques, confiscados pelo. da ante-ontem, os represen
govêrno fascista dos judeus italianos, toram encontrados n�ma: tant�s de 5� naçõ.es deverão

caixa forte de Val Darmo, revelou um porta-voz do governo reunir-se hoje, mais uma vez,

aliado hoje. Aqueles valores estavam depositados na banco para instalar a comissão pre

local.
'

paratória do futuro ó r g ã o

mundial. Trata-se mais duma
reunião formal, que discutirá
a organização daquela comis

.,são a funcionar em Londres,
até a ratírícação da Carta
Mundial. Os membros mais
graduados de muitas delega
ções, entretanto, já partiram
de regresso aos seus países.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario 'e ülretor-üerente MOACYR ICiUATEMY DA SILVEIRA

WASHINGTON, 28 (U. P.) - O administrador da econo
mia exterior, sr. Crowley, declarou ao Comité de Empréstimos
da Câmara, que "conquanto a União Soviética não tivesse de
clarado guerra ao Japão, o auxílio da lei de empréstimos e ar

rendamentos para aquele país ainda continuava em vigência".
"Por outro lado, o sr. Crowley lembrou que a possibilidade ela
entrad a, da Rússia na guerra contrtbuíu enormemente para fi
xar no norte da Mandchuría grandes contilngentes de tropas ni
pônicas, as quais, de outro modo, poderiam ser lançadas con

tra as fôrças britâ!nicas, norte-americamas ou chinesas, 110 tea
tro da guerra da Asía. A entrada da Rússia na guerra contra
o Japão viria indubitavelmente ajudar a abreviar a guerra e

salvar milhares de vidas de soldados norte-americanos". Re
velou ainda o sr. Crowley que os auxílios para a França, Bél
gica e Holanda, relativos à distribuição Idas fôrças norte-ame
ricamas, cessarão no próximo dia trínuta-e-uan.

Guam,28 (U. P.) - Mais de
47 super-fortalezas voadoras
realizaram aterrísagens de
emergência em Iwo-Jima, ao

regressarem hoje do último
bombardeio contra J Japão.
Os gigantescos aparelhos des
ciam, nos aeródromos da ilha
há pouco conquistada, com in
tervalos de apenas 30 a 45 se

gundos. A maioria deles esta
vam apenas com falta de com

bustível, mas algumas tinham

si?o avariadas pelo fogo [apo
nes.

D8clara�ões di cei. iSoldado
lnápi.nomes !cetarmense
Rio, 28 (A. N.) - O coronel I O "Jornal do Comércio", do

Anapio Gomes coordenador da I Rio, inseriu, há dias, interes

Mobilização Econômica'A inque-I santes notícias sôbre a. atuação
rido pela reportagem sobre a

I
do sol d a d o expedlClOnar�o

viagem que acaba de fazer ao Afonso Kath, natural de RlO

sul do pais, declarou: "Fui vi-· da Luz, no Município de Jara- Vall·osos aOer I·Ssítar a zona carbonífera de guá. Escreveu aquela folha o

Santa Catarina, Paraná e Rio seguinte: - "Afonso Kath Londres, 28 (U. P.) - Cinco
Grande do Sul, com o objetivo (Jaraguá, Santa Catarina), valiosos anéis, apontados co

de solucionar o problema do descendente de alemães, fala mo a "nata de uma coleção
transporte do caJrvao nacional. dos cuidados médicos a que foi egípcia clássica", serão dados
Fiz a viagem com o CeI. Ed- submetido. Ferido por um es- de presente à família do faleci
mundo Macedo Soares e con- tilhaço de projétil de canhão do presidente Roosevelt, a

f'esso que voLtei entusiasmado 88, que lhe entrou pelas cos- Montgomery, Churchill, ao rei

pelo que pude observar na im- tas e saiu a altura dos íntestí- Faruk do Egito e ao prínsipe
portante e promissora zona nos, foi salvo 'por um trata- I herdeiro da Suécia, rei Gusta
mineira do Brasil. mento eficientíssimo à base de I voo Os anéis foram doados pelo
Em 'I'ubarão a Companhia injeções de soro (não podia co- 'coronel Caer Anderson Pasha,

Nacional Siderúrgica instalou mer e passou vinte dias sem
I
autoridade egiptológica, recen

uma usina destinada à lava- injerir alimento algum), de temente falecido. Anderson
uma verdadeira maravilha que tomou 10 litros de plasma passou a maior parte da vida

gem do carvão que constitui sanguíneo e 260 injeções de pe- no Egipto e reuniu amplas co

quan ao seu aparelhamento, nicilina. E é hoje detentor de leções de objetos antigos epip-
equipagem e preparo de com- uma costela de platina". cios e gregos, no Oriente.
bustivel, para o funcionamento
da nossa siderurgia. Os outros

�;���à��'�c�e:�;��o:líP:��c�f�� O castl·go esta' tardandod?S tendo a produção .do car- ••• tantes cor:nunicaç�es de tôda a

voo aumentado conslderavel-j PARíS 'J8 (SFI) _ S ., d d _ d t t "
sua carreira política. Essa no-

t Ar tá , indo uma. ' '"

_

UI PI ee.n en o se. e �ue an os cri- tícía foi dada pelo secretáriomen e. 1 es.da dsudIg . .

I
mmosos ele guerra nao tenham ainda recebido Justo castigo o d I d C Bverdadeira Cl a e e mmelros.. . . . 'e mprensa a asa ranca

'FeliZJmente a parte referente a sr: Pierre J�h:qUll1 recorda, no jornal "L�bres" "os con�,pro- que não quiz entretanto dizeI:
t t h

.

s l'
111ISSOS conta aídos em Mosca.u a esse respeito: O fascismo se a comunicação eri d aranspor es ac a-se quasi o l-II tí d tôd ' 'f'

- "
s la e c -

cionada. E quanto á produção
c eve ser ex irpa o com o as as suas 1 anu ieaçoes . Devem_?s rater nacional ou ínternacío-

de carvão já temos uma produ_ll�mbrar �ssas p,r�:nessas e relembrar tam?em a d�claraçao nal. A entrevista coletiva de

ção de cerca de 60 mil tonela- a�nda mais mElim?I�vel de Roosevelt, C�urclll11 e Stalin,

an,u�-I presidente Truman está mar-.das brutas desse precioso com-l cíando qu� os crm�l�10s�S de guerra seriam lleva�os. �o cenar!o cada para as 5 horas na tarde.

bustível, podendo em breve, de seus crimes e �l julgados peI.os POAVO� que perseguiram ..Na:o hora de guerra de léste.

depois de feito o. necessário es- deve;l1os �onse�tlr _

que c�rta:s í.ndolêncías possam constítuír Londres, 28 (U. P.) - Fali- Novo «caça» inglês
toque ter início o funciona- obstaculo a aplicação ela justiça, tes geralmente bem informa-

menU; dos grandes fornos �a das, nesta capit�l, dizem nada
I Londres, 28 (U. P.) - Os

Usina Siderúrgica. O carvao

T h
saber de qU!Ç estivesse prepa:_a- detalhes do maior "caça" es-

retirado das minas e lavado ânger e o império de. C erifano da para hoje uma declaraçao, tratosférico britânico mono-

passando pelo processo recla- semelhante a que p�'etende fa- place revelam que o aparêlho
mado pela técnica moderna. P,ARíS, 28 (S. F. L) _ Depois ele frtzar a importância

zer nos Estados Unidos o pre- é destinado ao combate a

Como vê, a orientação conti- sident� Tru�a�. Com isso, p�- aviões inimigos de grande teto
nua vigilante e atenta aos mais excepcional da zona de Tânger e aludir aos boatos, que agora rece ficar eliminada a possibí- de ação e conta com sistemacirculam. sôbre novas pro,post1as fe�tas por Fnanco aos aliapos, rd d d tJ t d d

"

importantes problemas que es-
"Le Monde" escreve: _ "Não se sabe ainda o acolhimento

1 a e
_

e r� ar-se uma �- especial para iluminar a for-
tão ligados à vida nacional.

que as nações interessadas darão a tal iniciativa, nem mesmo claraçao}o?Junta dos "T;'e.s mação pelo exterior da máqui-
Gr�ndes s�bre fatos de polltl� na. O aparêlho é conhecido co-

Para tr·IPular o suas intenções a respeito das modificações a fazer no "esta- ca mternaclOnal. Segundo fOl mo "Westland Weklin" Tem.

. tuto"; mas o certo é que tudo dependerá de duas ,premessas: revel.ado, o president� Truma_n de asa 70 pês e é impul�ionado
«Du.ue de Cax,·as» de uma parte, a zona de Tânger jama1s deixou de fate,T ;parte consIdera a �ec�araçao de hOJe por dois motores "Rolls Royce"

'I elo Império Cherifi<ano; e, por oultro lado, êste Império, em seu uma ?as maIS Importantes da tipo "Merlin", com 1.650 cava-
Ria, 28 (A. N.) - Com desti- wnjunto, está ligado à França pelo Tratado do Protetorado, sua VIda. los de fôrça cada um.

no a Miami, Estados Unidos, que ainda está em vigor".
seguiu em avião especial da CASA MISCELANEA distri-

FAB, mai:1'! um contigente de

p
.

· -

do J
- buidora dos Rádios R. C, A.

marinheiros que constituirá a ara a Invasao apao Victor. Válvulas e Discos.

:tr,ibulação do Duque de Caxias, Rua Cúnselheiro Mafra, 9

transprürte cedido pelo govêrno
Snorte-americano ao govêrno GUAM, 28 (U. P.) - A rádio de Tóquio transmitiu hoje erá em Julho

brasileiro e que terá como pri- �s declarações do con1:entarista militar japonês Massa,nori-
meira mÍ'ssão transportar sol- Rito, segundo as quais, os preparativos, comparáveis aos que Londres, 28 (U. P.) - A pró-
dados brasileiros que aguar- xima reunião dos Três Gran-

daro na Itália o regresso á Pá- precedemm a invasão da Normandia, regis'tam os aliados an- des será mesmo em julho. Isso
tria. Os marujos brasileiros se- tes da inViasão ao Japão. Os raides aéreos ,contra o Japão au- foi estabeleddo hoje, quando o

guirão chefiados pelo tenente mEJil1:taI1am de intensidade. Além disso, navios, num total de 6 sr. Churchill declarou, num co

Newton Braga Faria, sendo o milhões de tOll1iS., estão transportando homens e material para mí�io el�itoral e� Halifa�, que
avi��da FA!3 pilotados pelos a invasão de Tóquio. Estão, ,porém, à e,spera del'e,s, grand.e nú-

tena de Ir a Berllm no mes en

capltaes aVIa.dores Pessoa e I trante, para entrevistar-se com

;Décio Moura Ferreira.
.

mero de aviões suicidas, que agirão em estreita cooperação. Truman e Siali:n.,

ft extirpação do nazismo
Recente notícia de Munique diz que ° governador militar

norte-americano na Bavaria, Coronel Charles Keegan, prosse
guindo com sua tarefa para extirpar o nazismo determinou "a
remoção pública de todos os nomes e símbolos maztstas " e de
terminou aos funcionários alemães que exigissem que todos os

alemães terminem essa tarefa até julho próximo. Esta ordem
afeta todos os nomes dias maiores ruas da cidade e outros es

palhados em Munique. Ordenou também que os 16 esquifes de
bronze contendo os "rnánt.lres " do putsch de Hitler de 1923
sejam levados ao cemitério e enterrados normalmente.

Em aterrissagem
lor�ada

Farã importantes
declarações
Nova Iorque, 27 (U. P.) - O

presidente Truman, que re

gressa à sua terra natal, pela
primeira vez desde que entrou
na Casa Branca, fará aos jor
nalistas uma das mais impor-

Baixa o núm�ro
de doentes
Haia, 28 (S. R. I.) - De

Amsterdam anunciam que as
calorias dos alimentos suminis
trados à população da capital
holandesa já atingiram a dois
mil, quando tinham caído a
menos de 400 durante os últi
mos meses da ocupação. alemã.
O número de doentes, em con

seqüência da desnutrição, di-o
minuiu de 60%

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• $. rSDRO
dia -transferida

mercado.
Baixo. São José,· fica

que será oporiunamente
Ponia de paraem.

Por que as crianças alentas são as mais sau�aYeis �a [uropa
Bremen, 27 (U. P.) - Um! co Abrão Gelperin, que dirige mag ríf'ica salde, sem que se "eguint<', seus filhos tan.bém que residiam num acampa

dos raros médicos sanitários os serviços médicos para os observe enlt re elas um só caso I' estavam desnutridas e precisa- mento de jornalístas. Essas
que teve oportunidade de exa- cívís alemães, na zona ocupada de desnutrtcão. Tal fato CGllS- varn de cuidados que UIL:a crianças, magnítícos exernpla
minar as crianças de todos os de Bremen. Entrevistado no títúí um doloroso contraste críauoa carece. Todos os tur- res pertencentes à campanha
países da Europa ocupada de-I enorme hospital da cidade de ('0111 a França, Holanda, J3élgi-1 cioná�'ios aliados i.êm notado a de propaganda nazista do dr.
clarou que,

,e do ponto-ue-vista' Bren.cn, o Major Gelperín con- ca, e Polônia e numerosos ou_I diferenca entre as crianças ale-,Wilhelm Spohr, enare 5 e 13
biológico, a Alemanha ganhou I firmou o que muitos observa- L1'OS países da Europa, onde Imãs e as que vivem na Bélgi- anos de idade, estavam todas
a guerra". Essa informação dores profanos têm notado: as abundam as crianças raquíti-/ ca e em outros países. Fico

I
excelentemente constituídas e

foi. prestada pele "''fajor-méclj-! crianças alemãs gozam de caso Nas imediações do hospí- triste em pensar o que sucede- apresentavam uma côr sadia
�I tal, muitas crianças alemãs, I rá dentro ele 20 anos". COlJ- e magmtjca dentadura. "Essas

...------------------------- ve�ld�l1(10 saúde. brincav�ml ternplamos pela janela abe�ta!cri�anças são iguais aos que os

l,tlllmad811lelnte, teu.lo � Malor, as crranças �lemas, que b1'111- i pais norte-amerícanos gosta-
,G�ell)�I:ill ObsPI'vado_: "E qll.ase I

cavam sornde�tes. "Dentro
I == d_e ter _como filhos; po

I
diabólir-o : os alemães cogIta-I de 20 anos serao adultos -

i rem, mao estão assim e, nunca
I varn cr iar apenas meninos de continuou o dr. Gekperin -- e devemos olvidar êsse tato, as

I boa sauúe, tendo proibido dUJ10S
adultos mais

s.
audáveis de

I

crianças da F1'81n,ça, HOla.nda,i rante cinco anos às pessoas, tôda a Europa, porque nasce- Bélgica e Polônia (nossos
; <lu� não apresentass�lll boa ram com saúde. Ao seu Iado, (, aliados), a_? passo que as crían
I saúde manterem relações na- resto da Europa parecera. en- ças alemas gozam de boa
! (n1'a18, na própria Aleman!1a.1 ferma. físicamente ". O Major saúde porque desfrutaram ali
I illntrcl11f'l1tes, milhões de pes- Gelperim perguntou-me se eu mentos que seus pais rouba
I soas na Europa se encontra- havia observado cuida .losa-

I
riam dos nossos amigos" ._

I va.m desnutridas e obrigadas a I mente as crianças alemãs, I
terminou o Major Abrão GH:'

te.rrlvcic; tJ1ahalhos e, por con- apO'l1tailldo�ll1e êle qll'aitro das
I
perin.

história sentimental
que está empolgando
todos os ccracões:

,

Uma

UM OLHAR
PARA A VIDA Seja 'õlTótrô1

MODI
Confeccionando I seu

terno na

Ilfaiataria Líder

c==p

romance de
.:�.,�_.:

CONTRA FERIDA!>
RECENTES ou ANTIGA5MARIA LUll,t\ CORDEIRO

_________________________ • -=aa__��6W�_

I
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Prêmio Alcântara Machado
DA ACADE�IA PAULISTA DE LETRAS

I CRS 14,00
Nas livrarias ou pelo reembolso postal

de

CLIUDIONOR DUTRI
Rua Saldanha _Marinho 2 ..A IFLORIANOPOLIS

-

EDIÇAO DA LIVRARIA DO GLOBO
Rua dos Andfldas Ilt16 - P. Alegre

Móveis
Comprar, vender ou alugar

..............--.I � ..
.6 na

................... __ • cu __ ,.....iiIiII1':w...:"tai. = _.u __ .... Tau _ u uu .. wc .u-

a SERVIDORA ICOMPANHlA 64AlJ'ANÇA DA BAlA"
fedada em 1878 _. Séde: B A I A
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIUCIA

I.. C.uelHlr. "fra, 4 • 5 - FONE 1.141
!atrela. �......

ra maior organização no

g3nero ne.ta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

CUra cio balanço de 11143:

CapItal II l'e&ert1Ul .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cri 74.617.0M,1Io
Responsabllidades .•......... , .... , . _ . . . . . . . • • . . .• Cri 11.978.401.755,97
ReceIta ...................•....... ,.............. (,'rl 84.616.216,90
Ativo , _ . . . . . • • • . . • • . . • • . . Cri 129.920.006,90
Btn,lBtroS pegos nos nltímos 10 anoe .........•...... Cr$ 36.629,898.90
R.e8pOnlil8.b11làad.ea .........................•.•••.•. Crt 76.7118.401.1100,20 J)OJ�XCAS XEHVOSAS IICom os progressos da medicina'j•

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei-I
rismo, fruto da ignorância, só pode i

prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Servie o Na-Icio na l de Doenças mentais -dispõe

Ide um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos

in-jdigentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

R. H. BOSCO LTDA.
ITA.lAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Reprtuentações Tronlporte. Mcu'itimotl; 'FerrO.

Consignações •• Conta Pr6pria. viário., Rodoviários. AéreQ.,
Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, F6qo, Acidentl' elo

2' Pavimento Trabalho. Acidente. P••loai.,
CAlXA POSTAL, 117 R..pon.abilidade Civil e Vida.

Endereço Teleçrófico « BO S C O»

OlRETORfIlS: - Dr, Plm.ctu.o d'mt.n rr.:.r. ü CilrTlIlbo, Dr. J'rQnct.co
4. lia II Ãn1I!lo KaMOITL

Agênclu e llUi>-agiDtClU em tA:lC1o o território uc1<mal. - ltuouraJ no

Uruguai. RelruladONlll <te 'Ilvar1U nu l]t'tnc1pal.1 C1«1aàH c1a Ál1.l"r1ca, Ilua'opll
••!rlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A. lU P o s L O B O A C I A. - R1la Felipe 8cllmll!t, IL ••
Caixa Postal a, 1. - TelE\follfl um - End. Telegr. "ALIA.NÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA.". a(OSA
ORLANDO SOA R_PEJLL]

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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5, 6, 7 e 8 de julho, à noite, «BARRAQl1INHAS), DO pátio do

Colina, promovidas pelo Centro Acadêmico XI de Fevereiro «PRO SEDE

SOCIAL», com prendas, roletas, bar e exibição de filmes ..

Entrada franca e popular

LIRA: Nos dias
Clube da

-

= cn (em frente ao Tesouro do Estado

nnÁTOl1D pnTÕ�OGlCn5 Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sax:gue, Exame para verificação de cancer,
Exame de_ urma, Exame para verificação da gI_yi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de li
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
}lutovaccinas e transfusão de sangue.

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

.parêlbos elétrl·COS EXPANS,\ü DO CmmHCIO BR1-
11 TANfCO NO SL'L DOS ESTADOS

A Instaladora de Floríaaô- CNIDOS I
polis, à ru� �rajaniÜ n. 1�, avi- Londres, (B. K S.) _ () IIs� a_sua dlstInt� !reguesla. que ,novo plano para cstubcleccr U!l1

dispõe de operarios habll�a·-I c.e".ntro r.e�lOmd (�e tll�rc:t.do
de al.·

dos para executar ínstalacões t�"os bnt�lnJCOS �1l1 ])dll,�s,.110 (:s�
,

- tad o de Texas, Estados l n idos, 101
dê Luz e Força em geral: for- recebido com g,rande cntusiasrn o

necendo orçamento grá'Js e pelo comércio local. De acôrdo com

sem compromisso par'a seus esse plano, os cx portud orcs bri l a
nicos tralariio os Estados l.'n idos
como uma área composta de um

grupo de mercados separados, com
necessidades variávc!s, em 'Vez de
centralizar todas as vendas em I
Nova York. O .lornal "Dallas :'Irer
n ig News" i nf'orma que as novas

pr-opostas Ioram muito bem rcrc

b.idas pelo sr. I{oscoe Thomas, p re-
5J dente da Com issào de' Comércio
Exterior da Junta Comercial dr
Dullas.

Os artigos de Io uçu e vidro br i
tan icos. cuja alta qualidade é Uio
apreciada, ser;lO as primeiras mcr

cadori as a sercm ati nzi dus pelo
novo plano. Logo que a�"" con dir-õcs
o pcrrnitam, comccarão a ser

..

ex

portados os artigos de couro e ou

tros produtos caracteristicos da
industr!u br i í ân ica, .l1otú"e·is pelo
seu perfeito acabamento. De acor

do com esse plano comercial, se

rão lançados llrtigos de tipo e es

tilos cond izenles com o goslio dos
compradores do sudoeste dos Es
Iad os rmidos.

J. H. Md;owan, ministro britft
nico mo s Estados T'n irl os, de c larou.
recentemente, em Dullus, que o es

tado de Texas é considerado. na

Grã-Bretanha, corno uma das zo

nas mais sucesp l i ve is de pr-ogresso
nos Esturlns l 'n idos. O cslahclcci
mento ali de UIll importante cen-

I tI'O
- acentuou ele - contribui

ria al1l])lamcnfe para as relacõ'es
come·rc-iais, estabelccendo conrtâcto
direto C.Olll os l11crcarc]os inglêses.

serviços,
Possui também oficina espe

cíalízada. com técnicos profís
síonaís, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores. ferros de engomar,
fogareiros, aparelhos médicos
e outro-s, com exceção de apa
relhos de rádio.
.... -

... • " - - - " ._.,. ftw""'_ �

de

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d·e Adulto.
Doença. da. criança.

Laborat6rio de Análi.e.
clínica•.

Con.ult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Casa Pa

rai.o], dai 10 30 á. 12 e dai
15 a. 18 h•.

Re.idência: ru,a Vilc. de Ouro
Preto, 64,

Fone: 769 [manual)

MACHADO & elA.

1]:\1 TTPO DE "AVIÃO FAMILIAR"
E SPAS VANTAGENS

..-.

Ir. Guerreiro da I
Fonseca I

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPRe

o mELHOR DOS mELHORES
I.IC OH:; N� 1114

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

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina. Município

de S. José

Ag&Dcia. e Repre.entaçõ•• em Gera'
Matriz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n, 5
Caixa Pa.tal , 37
Filial: Creleiúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.
Pr6prio).-Telegrama.: "PRIMUS·
Agent.. DO. prineipai. rnunicipiol

do Eltado

•

NOVOS e
USADOS

Londres - (B. N. s.) - Uma
crupr-csa de construções aeronáu
Iii cas i uglêsas construiu o tipo per
feito do "avião familiar", barato,

COMPRA e de I'aeil direção e aterr.issagern
VENDE simples - inf'ot-ma o "Daily He-

rald ". Esse avião é o "Messenger",
IdiGlma. por. projetado or iginalrnente pela Mi

les Aircraf't Lirnited para serviços
de guerra especiarisados. Segundo
se anuncia, o "Messenger " é o tâ

po de avião ideal para vôos parti
culares e, praticamente, dotado de
pcrfc i ta estabí lidade .e segur-ança.
I� um aparelho monoplano, de asa

baixa, que pode levantar vôo e

ul e rni sa'r no es;paço de apenas. 60
jardas com vento a 5 milhas por
hora. Equipado com um motor de
140 H. P., pode atí ngir uma altu
ra de 50 pés numa distancia de
1:38 jardas.

O "Messenger
" já foi submetido,

com êx ito completo, a esp.eriências
(las mais variadas, e das mais

enérgicas. Em ceJ-ta ocasião, foi
lancado de encontro a uma rede
vertic,al. resistindo -as rasas ao il1l

pa'Cto, antes que o apal'elho cais se
ao sólo. Não houve danos, de qual
quer natureza.
Mesmo quando, .transporta pes

soas o "MessiCnger" é um

avi ão de quatro lugares - levanta

vôo apenas em oito segundos. Sua
y,elocidade média, e111 viagem, é de
94 milhas por hora e sua velocida-
de múxima 120 milhas por hora.
Outra grande va·ntagem do, apare-

da Guerra lho é sua economia. Com efeito, o

consumo da gasolina é somel1't,e de
seis gal(ies pOT hora. Graças a iss'Ü,

R
. - . - pode ter um raio de açã'o conside-

5,. egiBo Mllllar ra\'el para os seus objetivos, isto

16'. Circunscrição de Recru- I é,
550 milbas.

lamento Militar
� ...

ci!)�,ra �;f:���a�!i��t09;<�3�0�ío I SRS. DENTISTAS I
Decreto-Lei na 7.581, de 28 de Maio Executo qualquer tipo de

d. 1945 (C6digo Eleitoral), lião con- dentaduras, pontes em

Ividados a comparecerem a e.ta

louro
ou palacril. Conserto

Chefia, com urgência, todos os dentaduras em :; horas
oficiais da reserva de I" classe,
remunerada, residentes nesta Ca- apenas..

pital.

I
CONSTANTINO SERRATINE

IChefia em Florianópolis, 26 de Rua Duarte Schutel 11
Junho de 1945.

TELMO ANTÔNIO BORBA
CeI. Chefe da 16". C R. I

MÉDICO
Todes os dias em Santo

Amaro
AteRtle o qualquer h.ta io

di!!l • cJ.a Roib

RE'SiD:tNCIA :

Hot.l do Snr. Cunh';
SANTO AMARO

I
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
.

IDEAL PARA REPOISO
Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

tuguê., eapo
nhol, francê.,
inglê., etc.

�omance, Poesia, Religião, Aviação,
\'1atemática, Física, Química, Geo

ogia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
liaetricidade; Rádio, Máquina.; Mo

tor•• , Hidráulica, Alvenaria, Agri
:ultura, Veterinária. Contabilidad ..

.

Dicionário•. etc. etc.

Confecções
de

Gravátas
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLIS

I
Ministério

CASAL
PREOISA SE d. tim ca.al para

uma chaco.ro. d. recr.ia perto ••
cidail. de São Paulo.••ndo CI mu

lhlr para tomar conta ii. uma

COlla. de r••idencia. o marido po
ro jardim, pomar etc. Of'rta. com
todo. es detalh.. à P. Ho.hn.,
Rua Carlol Vicari N. 316, S.Pendo.
-]Bairro Agua Brence-. . ..

Procura-se uma casa

de comércio para ins

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

êste jornal.

Atencão
,

Precisam se. duas moças para
casa comercial. Uma para bal
cão, outra para eseritÓrio. Ne
cessano, de fato, habilidades.
Cartas para RP, caixa postal
139.

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE".
CI A. WETZEL INDUSTRIAL-.J()]NVILLE (Mllrce r�g·ISI

economiza-se tempo e dinheiro

AEPRE'SENTACÕES
Áeeito. T. Robin. Caixa Postal
n. 3012. _. Rio ii. Janeiro.

IRRITAtAOi'RE:r� L
COMICHÃO OU HEMDRIIAGI�AS-�.
SINTOMAS DE HEMORRnIDES

ilt

rJ;j
Si tem irritação retal ali hemorra

gias, cuidado I São o prenuncio de
grave doença que, não tratado CIO

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgiea. A Pomada Man Zan Ihe
:iará alivio imediato das dôrea, lCa
ças a uma substancia de recoabecido
efeito antisético-bactericida.

-

-: :} ,::;;1..: .�::,.:�.�� :;.:.?;::.<�.:(.:.:"

Bungalow
Vende· se o da tua Quintino

BocaiuvlrI, 622, Estreito, que
dispõe de todo conforto_ 3

quartol. hanbeiro. piaI. bôa

àgua. Tratar no local.
-----

Motor para máquina
de costura

Vende-se um. em perfeito es·

tado. Vêr e tratar na Ag�ncia
de JorRais de Artur Beck.

lOv·6

Até ces 300,00
Preeila-se olu.gar uma CtIIO, nQo

muito dl.tante 'do Colegio Coração
d. J••ús. Pago1=tl-1& oté CR$ 300,00
Jn8naai., od,.g_ntCldamente. Oã.o-••
ref.l'ineial. InformCl!;õ•• n..to R••
daçéia,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fracasso do uovêrno militar
. Londr,�s, (v. A.,� - Em ar-I siste em bl�s0ar ? apôio �a es-

I ter�I�lOS qu.e. encontrar �ova amadurecimento político, do
tígo no Obse:-ver, o sr. ,R. H'I querda an�I-fascIsta. Os íngle- polú.íca posítíva e pers�adIr os que nesuêtou, frequentemente,Crossman, opina que esta fra- ses e IHl1E:rIC3.nos, ao contrarto, nllSSOS a que a adotem . uma atitude de proteção a ele
oassamdo o govêrno militar esperavam que a severidade Em seguida o articulista sa-

rmentos
comprometidos com o

aliado na Alemanha. "Os rUR- pudesse subst ituir uma atuação lienta o vivo contraste existen- partido.
sos .- diz êle - têm uma polí- política, cujas linhas os alia- te entre a parte da Alemanha
tica para a Alemanha e já a dos ocidentais ainda não firma- ocupada pejos russos e a parte "Na Alemanha prosse
estão pondo em prática. De ramo Estamos num dilema. Ou ooupada pelas fôrças anglo-' gue o al'�iculista -. as c?isas
modo geral, essa política con- 'aceitamos a política russa, ou americanas. Das zonas domi- s.� complícaram mais ainda.

nadas peles russos, chegam no- Tlve�lo<; .rle enfrentar duas n_?- VI'da Socialtícias do reaparecimento de vas .dlreltIv�s: 3" ordem d.e nao

atividades industriais e de me- contraternízação e as ínstru-

lhorta da sítuacão alimentar, ções para não levar a cabo a I •

elnquan.to. �1a "ZO:I1.a-ofali.ada só re���ll!ta.ção..e:onf:�ica. Mu�to;'j
ANIVERSABI08

chegam sintstras profecias de OfICIuIS clar ívídentes percebe- Menina Arita
do seutorne durante O próximo in- ram o que tal fato acarretaria �eBtej,a. hoje a ?�SBagem,

•

-c

_, 'f'. '
. anIversarIO nntulícío a menina

verno, e informações sobre a e pro euzaram o Que esta ago- Arita, filhinha do dr. Alfredo
paralisação industrial". ra acontecendo. Mas, suas ad- Damasceno da Silva, provecto od

O sr. "Crossman considera vertêncías foram desprezadas. v?gado, e_aplicada, aluna do Cole·

I ... . O aovêrrio míIitar tem de en glO Coraçao de Jesus,um L os pnnClpaIS motivos do - � ..
-

•

fracasso aliado a má localiza- frentar, portanto, a tarefa írn

ção do govêrno militar. possível de liquidar com o na

zismo e ao mesmo tempo re
Opina ser errônea a escolha cusa-so a qualquer entendí

para desempenhar cargos na mento amistoso com os anti
administração militar dos paí- fascistas ou reconhecer de
ses libertados da tirania nazis- qualquer modo os partidos an
ta, elementos sem o necessário I ti-fascistas".

fTstab�etimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA
Trabalhos Comerciais

I
Tése. e Memorai.

Impr'e�são a côr.. Dcublês e tricromias
Composição de livros e Revis�as - Avul.os - Caixas -

Jornais Estojos, etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n", 10 --- Florianópolis --- Santa Catarina

Associacio Comercial de' Florianópolis
alistamento Efeitqral ex-otício

A Associação Comercial de Florianópoli., sempre atenta aos in
ter..... da. cla••es que reprellenta. chama a atenção dos seus 0"0

citado. poro o. editaill que estão sendo publicados pelos r8spectivo6
In..titutos, relativamente ao alistamento eleitoral ex' ofício, de acôrdo
com o que determina o art. 23 da Lei Eleitoral.

De acôrdo com o.• editais, cada empregador deverá remeter à
Del�acia do Instituto a que está subordinado uma relação dos seus

empregado., em trêl vias, até dia 30 de junho, conforme o Modêlo
n. i, a que .e refere o § 3', do art. 14 das inltruções.

St. lrinêu, Bispo e Mártir
Este santo nasceu durante a pri

meira m.taae do 2' século na A'.
sia Menor, S. Polãcnrpo, discípulo
dOI Apóstolos, ensinou' lhe as ver

dades da doutrina cristã, enquan.
to os autores pagãos fornecidm'lhe
os elementos do .aber olássico que
f.z de Irinêu um exímio • defensor
da. vet'dades católicas. Póuca dú
vida po:le subsistir que êle tenha
vinde para Roma em companhia
de Policarpo, Tão peuco .e pode
duvidar que o mesmo Policarpo
mandou a Irinêu para a Gália.

. Fixou-se éste � Lião, onde exis
tia um. numercsa colônia grega.
Patino, o Bi.po da cidade, elevou
o ádvena ô. dignidade saserdotal.
IrinAu foi quem manteve vivo em
Liéio o interé.se pela Igreja uni.
versaI no meio da. perseguições
locai•. Da. profundezas dos cala
bouças escreveram os mártires cor

tas de advertência ô.s comunida
des cri.tãs da A'lIia Menor como
ao Papa Eleutério. lrinêu foi en-

I
carregado de levar esta. cartas a

Roma. De volt. a Lião, foi feito fuz.-Iadosl!ilpo detsa cidade. depois da mor

te de Potino. Requeria uma forte Londres, 27 (U. P.) - Os
do.e de coragem e fé a aceitação traidores holandeses anteriorda dignidade .piscopal numa épo'
ea em que as heresias .emeavam mente a. serviço �as "SS':, fo
à�ão e confu.ão por dentro. ram fuzüados hOJe, depoIs de
�as Irinéu .ra o • homem para ter sido provada sua autoria
lltO

.. Com. sua pal��:a falada e \em atos de espionagem. Foi o
•Icrlta anImou OI heIS. desarmou . A'

h 1OI h.rege.. E, quando Séptimo que anuncIOU a agencIa o an-

S.vero de.encadeou a sua terrível jdesa.perseguição contra o. cristão., IOU
b,e Irinau sel,ar .

sua confis.ã? da Vende se
u' a máquina de

fe com e proprl$ sangue. Fel em -

escrever Royal.202.
Vêr e tratar à rua Almirante

Horário das Santas Missas Alvim. 14 Sv·alt.5

para a Festa ele S. Pedro
Dia Santo de Ciuarda

Catedral: 6, 7, 8 e 10 hora•.
No"ena: à. 19 hor01l.
Igreja de S. Francisco: 7. 9 horaa.
Hospital d. Caridade: 6 e 8,30 ho-

Iraso

MUDA·S participam aos seus pa-
Puríssimo Coração de Maria (Par- ren tes e pessoas de suaS
to): 8 horas.

relações e amizade, o nas-IgrejQ de St. Antônio: 7 e 8 horas. Frutíferas e Ornamentais.Igreja de S. Seballtiã.o: 6,30 horas. cim en to do se u filho
Igr.ja de Sta. Tereainha: 8 horas

I
Peçam Catálogo ilustrado. José Guilherme,

Capela da Base Aérea; 8 horas LEOPOLDO SEIDEL ocorrido a 2S do corrente.Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. Corupá. F l' 27 /6/ 54 IGindsio: 5, 6, 7,30 (II.Ó aluno.), !!l,30 po IS., •

horas. -- �
Cap.la de S. Luiz: 7 e 8 horas' 10 v.·IO --------------
Cap.lQ do Abrigo de Menores: '1
hora..

I
Trindade: Matriz: 8 hora".
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas,

�-g���1�;:;��i I
LANEA é .aber eéonomizar,.

A Pellcilin8 Da
Od90tologll
Londres;n (U. P.) - O em

prêgo de penicilina na odonto
logia pode significar que um

dente seja extraído e posto a

crescer novamente. O primeiro
passo nesse método de tratar

apcessos e raizes infeccionadas
foi dado no Hospital de Saint··
Mary, nesta capital. Num caso

de experiência, em que a raiz
estava infeccionada, o dente
foi extuaído; as extremidades
infeccionadas da raiz foram
corotadas e os canais da polpa
preenchidos e o dente recoloca
do em alvéolos que haviam si
do tratados com penicilina pa
ra re�ebê-Io. Cinco meses de

pois de ter sido. o dente recolo
cado, o O'sso se havia reforma
do em tôrno da raiz e o dente
estava tão firme, que foi utili
zado para sustentar uma pon
te com vários dentes.

IATE:
,

gelado
chá
chimarrãe

aliado Alemanha 1

VENDA SOB RECEITA MEDICA

Bebida' saudável

I A r!n�!"e2� (Ua��� Minis-
tiério do Ar anunciou que a
RAF começou a operar no Gol
fo de Sião. Nas duas últimas
semanas, os aVIOes da RAF
afundaram ou danificaram 20
navios japoneses que navega
vam entre Singapura, o Thai
land e a Indochina francesa.

na

o santo do dia entra os
óbitos infantis

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

._---

Monumento a

Capbtrallo de Abrêu
FORTALEZA, 27 (E.) A po

pulação do município de Ma
ranguape inaugurará em ou
tubro vindouro, naquele mu

nidpio, uma estátua ao histo
riador Capistrano de Abreu,
realizando, por essa ocasião,
grande festa -popular.

FORTALEZA, 27 (E.) - A
Liga de Defesa da Criança
continua na sua campanha
contra a mortalidade infantil,
fundando várias comissões por
todos os bairros da cidade.

Prefira .ma pam de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre 110 HO!pltal de Carlda·
de'�. e eswá'1!6ntrlbulndo para
qlle êle tome mais um pouco
de leite, teuha melhores medi·

?:;
Ao

camentos, mais eontêrto no

lê.tÔ de sofrimento. etc. etc •• ,

(Campaha de Humanldad.
do HOI'Pltal de -Caridade).
---------�- ._--

Aniversaria-lie. hoje, a gentil
senhorinha Adyr Neves; fino or

namento da nossa sociedade e

dileta filha do sr. Ataliba Gon
çalves das Neves, alto funcionário
do I. A. P, M., nesta capital.

Falem anol§ boJfJl
a lirita. Dóril, filha do sr. Edu

ardo Santos, proprietário da Far
mácia Popular;
o sr. Pedro Leão Coelho; comer

ciário aposentad�;
a menina Lia-Dalva, filha do

Ir. José Araujo;
o sr. Protásio Leal Filho, oca

d&mico de Direito;
o sr. Argemlro CabraL alto fun·

cionário da Casa Hoepcke;
a srita' Iracema Zomer, profes-

soro;
a srita. Ivete Ferreira;
o sr, Vitor Zanetti, dedicado ge

rente da Cia. Sousa Cru"Z, nesta
cidade;

o sr. Pedro Ferreira Wenderley.
sargento da Areonáutica;

o jôvem Jorge Manoel Vitório,
reaiderrte nall Capoeiras.

•

Nascimentos:
Foi enriquecido o lar do nosso

estiaado conterrâneo sr. José Si
meão de Sousa, alto funcionário
do Departamento das Municipali·
dades e de !lua exma. espôsa, com

o nascimento de um robusto ga
roto, que na pia batiamal reberá
o nome José Guilherme.

*

flaJantfJ81
Mário Uriarte

No bar e no lar
:KN0T

não deve faltar

Em companhia da espôsa e uma

filha. encontra· se nesta capital o

Ir. Mário Uriarte, caixa da Mel
triz do Banco Indúlitria e Co
mercio de Santa Catarina, em

Itajaí. Desejamos-lhes feliz· elltada
entre nós .

•

Enfermos:
Acha-_ enferma, guardando o

leito. a exma. sra. Célia Lentz de
SOUBO, espôlla do noeso estimado
conterrâneo sr. João Olegário de
Sousa, acatado industrial, resi
dente em Ponta de Baixo, no visi
nho município de São José.

José Simeão de
Souza e Senhora

Esta a
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sondo lias poro praia 00 alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados se� visitar a

«Tamancaria Barreiros»)
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 4l

verdade!
-

Quartos com entrada ,in.de
i pendente e otJma

instalação sanitária, alugam. se.
Tratar na rua Vítor Meireles,
42. Sv·5

I

I
-

" 4·1'A.· C.Ar,:.,.•.Z_riillllriiIIII
Fabricante e distribuidores das afamadas con-11 LI fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

I· pol'a alfai'l.tes. que recebe diretamente das

.

melhore. fábricas. A Caso "A CAPITAL" chamo o atenção do. inr.o Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma
visito antell de efetuarem SUOII compras, MATRIZ em Florian6poli., FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MédiCO : ���;����f!l�!��a!�,�i��:�,e:.����e��h, f��:��.������f���:��mI próxima decisão do Rei Leo-: chefe do Departamento JUdi-1 t3JIlJdO as recentes declarações
.,.. -- -,.. - - -... poldo ,em Salzburgo, o jornal ciário Militar da Bélgica, acha- do Rei Leopoldo, acolheu com

comunista "Le Drapeau Rcu-
I
se presentemente em visita ao sacistação a oferta do sobera

ge" advertiu o soberano de que Rei Leopoldo, em Salzburgo. no de leal cooperação com ou
o "Ievamte dos democratas e a Declarando Que o Rei Leopoldo tras autoridades constítucío
greve geral dos operários" não poderia escolher um meio nais e que não era mais possí
serão o resultado de qualquer melhor para demonstrar suas vel acusar o soberano de dese
passo que o soberano venha a más Intenções, ° jornal decla- jar praticar a violência para
dar na sua intenção de esco- ra: "Os belgas não desejam com a nação belga com o. ob
lher o sr. Ganshof Van Der um govêrno que seja. o precur- jetivo de estabelecer uma di
Meersch para seu primeiro Mi- sor de um fascismo real". O I tadura.

Indicador
DR. MARIO WENDHAUSEN
(Dl'Plor,,,.ao pela J'aculdad41 Nac. d. Kediclna da Un1Ter.l� do 1IraaIJ)

.·lS1terno <10 SerTlço d. ClJn1ca MMica do ProfeslIOr OIrTaldo Ol1Telra. m6d1co do

Departamento d...dd.
C..... ll'A MIU"UA - MoINU", blterau de .daltoe e erlaJtçaa. CON8ULTORJCl

• &lll!UUaNI:tA: R.a .."UI><' I!klbmldt a. 18 - TeL Slt. CON8ULTAS -- D.. II b III

DR. RUY PORTINHO DE MORAES - Médico
CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

CONULTORIO: - Rua Santos Saraiva, 76, (defronte ao du·
6 de Janeiro) - ESTREITO.

CONSULTAS das 15 ás 17 horas.
Residência: Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIS

UR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
e.. S.ntço. de Clínica Infantil da Assifltênda Mnnieipal • Ho••U.'

de Caridade

WN8UI��l�1u���AM�td���A�i�oE8.��L12�. toa. 1.U4
Conaultaa daa 2 à. 6 hora.

tU�SIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DFt BIASE F"ARACO
NIédl(!() - chefe do Serviço de S1tti18 do Centro de Saild.

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
1MBOS us SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 4ft
Rfui.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.riz - GarS!lnt-...

Dilllem.Q de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 heras. Fone 12551
RESInÊNCIA - Couselhelro Mafra, 77.

DR. GEBHARD BROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. POLYDOIW S. THIAG8
Clínica Médica em Geral

Doe�s de coração, pulmões, fígado, estômago, Iatestínos,
rültl � demais órgãos internos, de adultos e criamças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16

CeN$ULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas
JlESlbENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. A. SANTAELLA
(Di:plbmade pela Facufd�de Nacional de Medici�a da

Uf).i�ersidade do Brasil). MedICO por concurso do Serviço Na

eional"de 'Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdiaj 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 �or�s -:
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Flonanopolls.

DR. ARAUJO
Aslif.eteate do Prof. SaneoD, do Rio de JlUlefrO

ESPECIALISTA
001119&1 e opvaç6i!s c,os OLnOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Ck'1lr,••odema da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iabio e eéu

da � fendidos d!Il nascença)
......OMOpWI, traquêOll<lOpi.. , broncoscopia par. r-etírada de corpos eetrannoe, etr

(lON••L'!'.... : ... UI a. 12 e clu 15 U 11 ..or....

Rua Munis Machado n. 20 - Fone 1441
(AUSENTE)

.

DR� SETTE GUSMAO
CJO!r"E nos SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDJi: E 00

HOSPITAL "NER�U RAMOS".
Cuno de lpl!r!tiçoam.ento no Hospital São Luiz Gonzaga, de 8110 Paulo - F:x-est,
rttri. de Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-méàico lnteruo d,

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
OLtNlCA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE 11; TRATAMENTO Jj;SPJj;C1AJ,IZADI

DAS DO:&N«AS DO APAR1tLHO RESPIRATóRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
()\I)NSUt.T.A.8: Dl�r\a�ente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitoc MelrelM, l�

RElSID:tNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'l'ei. 7i2.

DR� MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno .. Aoerfelooamento e Longa Pr't1ca no Rio ele Janeiro

IO".CLT'" - Pela mlUlhA: Garlameate ... lO.30à.12 h•• à tarde ezcepto ao,

"f .......... 14 ás 16 lIlor.. - COl'i8ULTOBIO: B.. ,JoAcI Pblte .. T. "ra•• -

...... 1."1 - BeetattC!la:. B.. rre.tct_te CcnIUaIlo, 'SI.

DR. ROLDÃO CONSONI
URO.IA ailRAL - ALTA CmURGIA - MOL1I:STIA.S DJil SENHORAS - rARTO�

F.�ad() pela Faculdade de Medicina dII.. Universidade de São Paulo, onde fo

��; por vários anos do Serviço CLrllirglco do Prof. Al1pio Correia Neto.

elturg:1a'; de estômago e vias billa1'1!8, intestinos <leigado e grosso, t.l!r6ide, rin.
stata beXl«a ütero, ové:rios e trompas. Varicocele. nídrocele, varizes p hérnlll
.,

CONSULTAS:
li.. II boras, à Rua Felipe Schmidt, U (altos da Case Paralso). Tel. 1.698

RESID&NCIA.: RUIS EBteTee Jllnior. 179; Tel. K7M

aR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO

r. Newlon d'.vlla
•rQÇõ•• _. Via. Urinarias -- Doen·
• cio. int..tino•• réto e anu.

. Hemorroida.. Tratamente cia
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

Con.eult: Vitor Meirelu. 28.
\11.. cUo.riamente àa 11.30 h.. .,
_ tarde, ciGII 16 N. em diante
R.leI I Viciell Reuno.. 88.

Fina.· 1087,

� • ono.,.-s.. VIIale. • 0InIqIa
te _ai. �ertoe e .._.... ...

CONSULTÓRIO: R. JOGO Pinto 7 Dió·
r:1UIAIlte dU li .. 17 Jaoru. &IEDP
OU:�41"'."'ua.

Outro desastre de
avião
Rio, :27 (.,Estado") - De

sastre de dolorosas conseqüên
das ocorreu 'na manhã de do
mingo, nas proximidades de
Passa-Quatro, com um aVIa0,
de propriedade do tabelião
paulista Inácio Uchoa da Vei
ga, que o tripulava, levando
em Sela companhia uma pa
rente, a Srta. Margarida Cas
tro Amaral, da sociedade pau
lista. Segundo informações
procedentes da cidade mineira,
a causa do desastre teria sido
a pouca visibilidade reinante,
desorientando-se presumível
mente o aparêlho ao sobrevoar
a serra e vindo a projetar-se
ao solo, à margem da linha. da
Rede Mineira de Viação. A
Srta. Margarida Castro Ama
ral teve morte instantânea e o

Sr. Inácio Uchoa da Veiga veio
a falecer quamdo chegavam ao

local os primeiros socorros. O
Sr. Inácio Uchoa da Veiga era

escrevente do Tabelionato Vei
ga, nessa Capital. e um dos
maiores entusiastas da aviação
civil. Ao que se sabe, tinha.
ido a S. Lourenço, conduzindo
pcnicílina para uma pessoa em

estado grave, e regressava à
Capital paulista quando ocor

reu o desastre.

NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

BELlEMA

'onnado pela Un1Terllldaée 4. o.n.bra
.

Com pr'tlca n0l1 hoeplitel.t .uroJ)eIY
JUn1ca m6d1ca em pr&), pediatria, d<MID·
_ do tútema nenOllO, apanlho .-nt»

ur1ID6r1o do homem • da mulher
u.ute. TrAeIlloo: DR. PAULO TAVAImI
0Un0 4. Radiolol'la CUnlca com o dr .

danoel de "'breu C&mpanarto (110 �u·
ot. �tado em HlC!en. • "UI
"dbllca. pela UlÚTere1dad. 40 RIo da Ja·
l.lrO. - Gabmew d. Raio X - Illeetro

trfill�1a clJn1ca - IIhtabollmlO III
.. - SQnGqem Duodenal - a..bll1ett
I. fWlotanpl.t � Labont6r1o da m!Cr'oe
-opia • a.úIaI cUD:1ca. - Rua J'cUDd.O
"@ado, I. roae 1.lN. - 1'lOIWl611C)l1a.

para Erupções da Eczema

• Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

I - ,

FILHA I MAE I AVO I
Todas deve ü� usar a

Ultl1.lSj].Ei i I ât!1�
(OU REGULADOR VIEIRA;

A MULHER EVITARA DORES
Alivia IS Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagernpa
ra combater as irregularidades
das funções periódicas dr!.s se

[Iberas. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-:--'EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito rf'

ce itada. De v e ser usada com

confia I) ca.
FLUXu·SEDATlNA enCf\n!rU·!ie

em toda parte.

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRê:MIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

.. , ..

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

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção clíníca do

DR. DJALMA MOEL.LMANN
Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO CO�IPLETO E MODERNiSSIlI1O PARA TRATAIIIEN'l'O
MÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para OI exames de elucidação de díagnôatícos,

Apartamentos de luxo com hanheiro Cr$ 50,00 diário
Apartame'ntos de la classe Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 '"

Quart0s com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa
SECÇÃO DE MATERNIDADE

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PODE TER MÉDICO PARTICULAR

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

,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s
,
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�---i...,.....Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4e$elAp�i80 aa
ROMA, 28 (U. P.) -- O DESEMPRÊGO, NA ITÁLIA� ESTÁ-SE TRANSFORMANDO DIA A DIA EM ASSUNTO GRAVE À ME.
DIDA QUE OS PRISIONEIROS DE GUERRA E DEPORTADOS, CALCULADOS EM 1.500.000, VÃO CHEGANDO. AS AUTOIU.

DADES ESTÃO TOMANDO MEDIDAS AD EQUADAS AO PROBLEMA.
·

o It.lia�

-----------�----------------.------'

Florianõpolls 28 I�e Junho de 1945

Resenha forense
Julgamentos realizados pelo
Tribunal Pleno, em sessão de

ontem

Habeas-corpus n. 1.571, da
comarca de Caçador, impe
trante dr. Ricarte de Freitas e

paciente Sebastião Gonçalves
Lourenço. Relator o sr. des. Al
fredo 'Ilrompowsky.'
Por unanimidade, foi conce

dida a ordem impetrada, para
que o paciente seja intimado

regularmente da sentença con

denatória, concedendo-lhe no

vo prazo para a interposição
recurso cabivel na espécie.
Habeas-corpus n. 1.572, da

comarca de Mafra, impetrante
e paciente José Alves. Relator o
sr. des. Guilherme Abry.
Preliminarmente, foi a jul

gamento 'convertido em dili
gência, afim de ser avocado o

processo original.
Habeas-corpus n. 1.573, da

comarca da Palhoça, impe
trante dr. José Maria Cardoso
da Veiga e paciente José Cle
mente de Souza. Relator o sr.

des. Guedes Pinto.
Foi preliminarmente, 'o jul

gamento convertido em dili
gência, para que sejam avocá

dos os autos originais.

DITZ Hoje, S·,-feira, às
K

• 19,30 horas
Sessões Chics

TED LEWIS - e sua orchestra

Nan Wynn e Michael Duane em:

SINF ONIA DA SAUDADE
Uma pelicula musical. cheia de

romance e amor

Impr6prio até 14 anos

No programo:
Brasil Atualidades 2x47 - DFB
Noticiário Universal - Jornal

Preços Cr$ 3.60, e 2.40

ROXY Hoje, Sa.-feira, às
19.30 hrs ,

A pedido
Gary Grant, Ronald Calmon e

Jean Artur em:

E A VIDA CONTINUA
Jamais se viu nada mais real,
moi. digno do público brasileiro!
3 artistas, 3 pessoas que fazem a

vida moi. excitante, o amor mais

bélo, o riso mais feliz.
No programa:

'Atualidades Gauchas - Coop.
Impr6prio até 14 anos

Preços Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40

Domingo. no Ritz e Roxy - Roy
Milland em:

O SOLAR DAS ALMAS PERDIDAS
Um filme intenso e grandioso.

Maior que «o. Morro dali Ventos
Uivantes».

CODcêrto de piano
Ainda está bem vivo na me,

mória de todos o êxito alcan

çado pelo pianista amazonense

Arnaldo Rebellc, no conrêrto

que realizou há pouco, em FIo·

rianópolis, com a cantora Alice
Ribeiro. Arnaldo Rebello vai

voltar à nossa cid,tade para uma

apresentação individual, no re·

gresso do Rio Grande do Sul,
onde acaba de ser aplaudidíssi
mo em recitais promovidos pelo
Orfeão Rio Grandense de Porto

Alegre e pela Sociedade de Cul
tura Artística de Pelotas.

Duas funcões
Foi criada uma função de co

letor na Coletoria Estadual de
Ilhota (Itajaí) e outra de auxi

liar de escritório no Depart. de

Edu.ação -- ambas da tabela
extriioumerfll ia-mensEllista.

Sr. Sttetinius .

o sr Sttetinius, secre

tário de Estado dos Es
tados Unidos, pediu de
missão dêsse cargo, ten
do sido nomeado pelo
presidente Truman para

representar seus país na

Organização Mundial,
cu ie "carta" foi assinada,
esta semana. em São
Francisco da Califórnia.

Importante sociedade anonima

em organização
Está sendo organizada, com séde

nesta capital, importante socieda·
de anônima que se derrorn irmr a
Iridústria e Comércio Catarinsnse
(CHia), com o capital de Cr$
3.0(0,00 divididoe em 6.000 ações
ordinárias de Cr$ 500,00 cada uma.

para serem integralizadas em 10

prestações de Cr$ 50,00.
A nova firma se propõe a explo

rar o ramo de comércio de impor·
tação e e,2C90rtaçio de mercadorias
nacionais e estrangeiras, comissões,
consignações e representações e

conta própria. bem como a .cons
trução de hotéis. Construirá ainda
uma usina eletrica em Rancho

Queimado para indústria de ma

deiras, Os interessados poderão
obter tôdas as info.-macões nos

escritórioil da sociedade. na rua Sal
danha Marinho n. 17, nesta capi
tal.
_ .............

-

....-_....-_-..-..-....."_w.....-,_._...

PINTURA
A tarde de hoje será a última

em que permanecerá aberta a

formosa exposição de pintura do

festejado artista paran àense, Os
wa ld Lopes, no salão de honra
da Associarão Catarinense de
Imprensa.

. ,

Essa valiosa "mostra" veio
revelar-nos mais um talento

pictural do moderno Paraná, que

já tem produzido não !lOUCOS
mestres do pincel. Seus traba

lhos, reveladores de aguda sensi
hi lidarle, têm sido muito aprecia
dos e a nossa imprensa já se re

feriu a êles com extrema sim
patia.

o nosso conterrâneo Nilo
Dias, que há muito se vem de
dicando_ii arte pictórica, vai

inaugurar, sábado, às 16 horas,
na Associacão Catarillellse de

Imprensa, (altos das Casas Per
nambucanas) a sua !Himeira ex

posição de pintura. A sua "mos
tra" será de 50 e poucos qua

dros, todos com motivos nossos,
e entre os quais figuram estu
dos e natureza morta. Conheci
do como hábil desenhista, o sr

Nilo Dias, que se apresenta mo

destamente como amador, vai.
assim, sofrer a !>rimeira prova
perante a opinião !>ública. Fa
zemos votos para que seja mais
um representante das tradições
artísticas da ('Made, das qnais
seu tio, Eduardo Dias, é sincero
cultor.

Bôlsa de Estudos
Foi cmncedida .bôlsa de es-

tudoslI de SOO cruzeiros à srita.
Idília Lazzaris, para continua
ção de seus estudos em Curi,
tiba

Camisas, Gravatas, Piisme
Meiasdas melhores, pelos me

Dores preços s6 na CASA MIS
cILANEA - RuaO. Mafra, 9

o ESTADO Esportivo

Seja de que
origem fôr
é sel'l1pre aliviado

com o uso dós

Vela
Por mais rcccnt c que fosse a

org:ll1iz;J(::iu do esporte da "ela
na terra lJaITiga-vcJ'(lc, nada
iurpcdiu que S:mta Catar i nu se

fizesse rr-prcs.-n tur no Pr-imt-i ro
Call11'('oll:Jlo Brasileiro de Vela
_ ne111 Ill(�SIIIO a curfissima ver

ba de que poude dispor o dr. Ar
noldo Cúiu-o. cnl âo dir-igente da
F. Y. \1. S. C. ! Dispusemos, na

quela ópncu, dos recursos e van

t<lgel1� que agora se nos �)re
sentam, u coisa teria sido bem
outra, po is hú os que afirmam
ler a iil'l dum prociro a mais nos

assl'gurado o titulo máximo, ao

invés dUIlI honroso segundo 10-

gal'
.Paru o c.uuptnnalo que se anro
x imu _' s()ilrc o qual, até hoje,
por r<!Z(il's obvias, nos abstive
mns de' f:lzl.'r c.nuentár ios
núo ,1i';POIllOS tão somente ,de
muiorcs co n hcc-imcn tos tóondcos,
pràl icr.s OLl «l c timoneiros mais
('''[l�'rilll''llt�HI"s. Ternos, no que
nos consta 'e faz crer a FY:\ISC,
:1 possib ilirladc financeira de lc
varmus ao Hio lima representa
ção ii altura do conccito da nos

sa' vr-Ia no exterior. Como ex em

pl o des<,a "largueza" (I" recursos,
basi'i citar que a -Ielcgação ca

t�lrin('n.�e inclue um secrctúr!o
I csourch-o. além do presidente
da Federação e um proeiro rc

serva, ainda mão designedo, pois
o sr. Nazareno Situas, se impos
sibilitado .nâo estivesse, iria co

mo det i \'0, substituindo o p.rof.
}fartiIl5, e 11,10 na rcscr va C:1n

forruc dcf cr-mimárn o Conselho
de Hr-prr-sentantes. No compr-o
nato passado, .mal pudemos cn

viar as gu:;rnições; desta \ ez,
.levcu.os s:J1H'r nprovcrtar a ex

cepcional oportunidade
() sr. presidente da FV;\ISC de

I'l' saber. mcIhor que .n ós. da
eX'lt;ij necessidade dêst c ou da
quclc clcmcu to no campeonato
dc vel«. Se') cst rnnharnos que,
P'h:('l'iol'lllcnte Ú

ú

ll imn runiào
do Conselho. constatada a viabi
lid:H!e do envio dum í imonci ro
,'('5('1',"1, pasx.issr' a Ferloruçâo :l
"()lllputU(':lo dos pontos cnnse

guidos pelos indicados, nos trci
nns ro n l rn a cq u ipe represen! �l

IiI':!, c, terminados ê<t'es, al
ó

agora, não tenha s. s. dado ,a p�
lavra sóln-e o assunto, o que vem

provor-ando "azedos" comentá
rios, de vez que a vitór-ia de
Fr rr.u-i nüo comporta mal-en
tt-ndi.ios ou preter-ições apa'Iri
nhadus. Ar'l'c.'ce que Abet ird:
FC;T!u'i, leal vencedor duma
disputa que a própria Federação
;ncclllil'ou e a�ora, segundu tu
r]fJ indie:l, [uel' tI!svirtllar. recc

Ileu um ofício sôbre O assunto,
isto é. Cf)1l1lll1icando sua im'!u
siio na llossa reprcsentnçiio,
<]ocull,cnto {Iue, poucos minutos
depois, "evolvia, por solicitação
dc' s('crclúrio da Fy:vrSC !
Afinal, isto 1l1ão está ccrto.

'i'iio qllC'l'eIllOS crer na mú "u11-

tade (lU pal'ciatidade de s. S.;
IlUS jú que se trata dUIll C:JIll-

])(")ll!,io. convem lemhrar (jUP
estal':) C'lll jogo o nome <lo nosso

Esta0o.
O nosso go\'(irno soubc dar o

apó'Ío que' S'.' fazia necessúrio e

csv>er�l tia c()lllpl'léncia e isenç:io
'1(' flililllO dos I'l':;f)onsávcis, o

fruto de sel! benemérito acolhi
IllcUllo, jú que tuclo n mais nos é
j)ropicio.
TCIllOS, na Ferlel'açiio, Ulll Crm

sclho de 1ll'!Jresentantes. Se élc
L' COlllposto -de hOlllens capaz('�
e IlPlle,tos, podrl'ú, Íll1'edia1a
Illentc, deixar as coisas bem 'ela
l'3S _ basta eOIl\'od-lo.

.

COll \,('Ill nii.o esquecer que nós
cstan'1ll0S :l postos ]Iara rlerlllll-

• ciar. <le Q)úblico, aquelc que por
lr"ar elll consicleração picui
nhas, Cfllestõ,'s pcsso�is ou !llll

biçüo insatisfeita, prejudicar a

consl'cução ,dulll fim que nos tra
rá orgulho ,e incentivo na luta

VERDADEIRAS

PASTILHAS VALOA
\

vendidas só em

com o nome

c e ix o s

VA_�DA
"'0 licénço do D. N. S. P. N° 186

. ••
"", .

de 26 de Fevereiro f}o,fJ
.

'4e�1 de 1935 f/fJo, II'hOI 0.002. EucalYI'tol (l.

Porto Alegre, 28 (A .N.) - Continua intensa a onda
de frio q ue assola o Estado, mas o Instituto Meteoro
lógico, local informa que den tro de três dias a tempera.
ture subirá. Nesta capital a temperatura mínima regis
trada foi 70 abaixo de zero. As geadas têm sido grandes.
Ao amanhecer, extensas zpnas aparecem cobertas de uma

camada branca e em alguns pontos até os riachos Fice
ram congelados.

Fez seuslci81al
revelação ,

Roma, 28 (D. P.) � O serv' ,�
ço de informações italiano P! ,
clica a sensacional ínformaçã ."".
de que, em princípios de 194;
o govêrno rumeno tentou 01),4
ter o apóio do regime fascista,
para, juntos, romperem sua

aliança com a Alemanha. O
ministro do Exterior rumeno,
Mihai Antonescu, dirigiu, nes-

se sentido, uma carta ao conde
Ciano, que recebeu com agrado
a sugestão, mas não conseguiu
convencer Mussolini. Em ju
lho, o próprio Antonescu foi a

Roma para falar diretamente
com o "duce", e conseguiu dês-
te a promessa de estudar a

idéia. Mas, 11 dias depois, o'

fascismo caía e, com isso, Q

tentativa fraoassou.

fll�IR Df HflCUflM
Festa transferida
Por moUl'o de fôr

ca maior, fica Irans
rida, para dia, que
será oportunamente

I
marcado, a festa de
São Pedro, em Ponla
de" Baixo, são José.
__ .-_....-.... ... ... ...... .......... ... w ... w •

por Santa Catarina gr!lllde e

respeitada no esporte elegan!p !
VELEJADOh

'",

Y()S, OS DA VELA...
PARA ALIV' IAR- J!.�i

O «Iate Clube- e o representante JI-...;;r
do Sider�rqia, do :ubarão. reque-,OS ZUMB IDOSrer41n, a Federaçao de Vela, a

convocação' do Conselho de Repre
•

.entantes. para. qu.e se pusesse fim E A D I F ICU L
a «zum-zuns» InSIstentes. No en·

tanto. a «mater» da "ela negou-se DADE DEa atender o pedido, alegando Q

falta de credenciais do sr. Valdir OUV I RGit. atual representante dos pupi-
los d. 'Cavalcante. quando o ra-

zoavel seria reunir o Conselho e

pedir as credenciais daquele se

nhor_
Hoje.

dencial
Gil. os

carga I
Se o sr. Preaidente da F.V.M.S.C

se der ao trabalho d. ler um pou

quinho. já não poderá negar a tão
justa pretenção!

Se V. S. sofre de aturdiment.

catarral e zumbidos nos ouvidos,
anexa�do o telegrama cre- compre na farmácia um frasco de
recebido pelo' IIr. Valdir PARMINT e tome-o de acôrdo com
interessados volturam à

as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil ." �.1,
cessa o desprendimento do mu,,;,f(i?";'f
nasal na garganta. Parmint é agra.'

'
'

davel ao paladar. As, pessoas que
saírem de aturdimento catarral,
farão bem, l'1fovando êste remédio.

SI{l)! ADRIÇA .. _

Ele - Querida. infelizmente &6
disponho de 100 cruzeiro. para o

tua viagem ..

Ela - Ora, meu bem. Isto é o

bastante. Por questão de «pêso»
posso. ir ao Rio na vela!

Donativo real
Amsterdam,28 (SHI) - In

formam, d€ Haia, que a Rai
nha Guilhermina doou meio
milhão de florins ao "Fundo
1940-1945" instituido em 1944
por um grupo de membros da
resistência para socorrer a gru-
pos' e indivíduos que, de uma

lforma ou outra, cooperaJI'a:m
com o movimento tle resistêl}

• �.!'
ela. _-"'- ""--

� -�--
-! 'ífiiJ.Yf,-

,)"YI'.
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CONTRA CASPA.

QUEDA DOS CA

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
',ONICO <APllAR

POR'EX(ÚE�(.;À
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