
rrodos três
i

oram eu o <��iI_,_:�
COLôNIA, 29 (U. P.) VERIFICOU�SE'HOJE A PRIMEIRA EXECUÇÃO DE CHI MINOSOS DE GUERRA CIVIS ALEfis,
NO PRóPRIO TERRITóRIO ALEMÃO OCUPADO PELOS ALIADOS. ERAM ÊLES TRÊS INDIVIDUOS, QUE9 EM AGôSTO
úLTIMO, ASSASSINARAM UM AVIADOR NORTE.AMERICANO DESCONHECIDO, QUE SALTARA EM PARAQUEDAS DO SEU
AVIÃO AVARIADO. TODOS TRÊS FORAM ENFORCADOS, ÀS PRIMEIRAS HORAS DA MADRUGADA, NO PÁTIO DA PRI ..

SÃO MILITAR DE REIBACH.

o
o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Proprietario)e Diretor·Gerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA

Foi pavorosa a destruição
Haj,a,30 (8. H. I.) - Informam de Annhern que as autorida-

) fdes municipais anunciaram que a destruição causada, pelos
ãlemães no munícípío de Remkum, nas proximidades daquela
'cidade, foi tão grande, que somente foi permitido a cinco mil
;dios vínte-e-cínco mil habitantes locais retornarem a, suas ca

S1a'S. Laurens Doorman, da Junta Consultiva local, declarou
.que um terço das casas exãstentes antes da guerra foram des
truidas e as que aímda se mantêm de pé estão seriamente ava

riadas
Ane XXXI I florianópolis Sábàdo, 30 de Junho de 1945

Vapores alemães
Londres, 30 (B. N. S.)

"Navios mercantes alemães es

tão chegando à Grã-Bretanha

para auxiliar o abastecimento
do exército britânico de ocupa
cão" - escreve o comentaris
ta naval do "Evening News".

"Atualmente, cêrca de 20 deles
estão ancorados em Frrth of
Forth, esperando-se a chegada
de muitos outros esta semana,

Os navios alemães são dirigi
dos por tripulações alemães e

navegam sob as ordens do Al
mirantado britânico. A bordo
de cada uma das unidades
acha-se um grupo de fuzilei
ros reais armados para impe
dir atos de sabotage e fiscali
zar o serviço rotineiro. Alguns
dos navios vieram de Kiel, on- A crueldadede se encontravam quando fo-
ram capturados pelos fuzilei- d -

ros navais ao ter lugar a rendi- OS nazIs
ção, tAendo .sidos postos em d�- Londres, 30 (U. P.) _ Prova
que seco afim de. s�rem exami-

. o modo incultural e cruel com
�ad�� suas condições de nave- qual os alemães tratavam os

gabIlld�de antes de zar12arem prisioneiros de guerra o fato de
para os �os�os portos:.Sao ve-

que os generais poloneses Czu
lozes cargueI�os costeiros, com mu Mond e Piskor perderam d
grande capacidade de carrega- 30 a 45 kgs. do seu pêso indi�

Bremen, (V. A.) - O pri- menta, excelent� para ope�ar vidual, durante o internamen
meiro jornal norte-americano na ro�� E.S�Oc.I�-Antuerpla- to no campo de concentraçãopublicado e vendido na Ale- H�mbUlgo. VIa.�ar, ao sob a ban- Oflag VI-B. Entretanto, os
manha, depois da rendição, co- de�r� .da Marinha Mer�ant.e americanos acharam no cam
meçou no dia 23 de junho a bntanwa.', send�,que � I?r�me:- po de concentração depósitoscircular, sendo editado pelas ro ,d�les ja estara, no �mclo da de alimentos que bastaram paautoridades de ocupação. O p�oxlma se.mana, realizando � ra nutrir todos os prisioneiros
jornal é impresso em idioma VIagem de Ida e volta com ca�- durante um ano.
alemão e tem o título de "Wes- regamento para as tropasjm
ser Bote'" ("Mensageiro de tânicas na Alemanha.

Wesser"). Tem quatro páginas A aquisição desses navios
e da primeira edição foram ti- deixa vários dos grandes na

rados 137.000 exemplares, que vios mercantes britânicos dis
foram vendidos a dois centa- poníveis Rara a guerra no Ex- Haia, 30 (S. H. I.) - Se
vos. O "Wesser Bote" é ridigi- tremo Oriente e pode acelerar a gundo despacho de Londres, a

do por peritos norte-america- concentração do 14° Exército e marinha holandesa anunciou
nos em propaganda e psícolo- do novo 12° Exército na Bir- que até o dia primeiro de maio

gía. Publica noticiário local, mânia, os quais estarão pron- a Holanda perdeu quarenta e

do país e serviço telegráfico do I
tos para atacar logo que ter- seis navios de guerra, além de

exterior fornecido pela "Uni-I minar o período das grandes outras unidades, em conse

ted p.ress" e ou.tr.as agências
I
chuvas" - conclue o comenta-I quência de ações levadas a

noticiosas norte-�merjcanas, rista, efeito contra o inimigo.

Em Paris haverá
mais peixe
Paris, ::SO (U. P.) - Cozinhas

comuns para famílias de cinco
pessoas, cuja renda mensal se

ja inferior a 9 mil francos, fo
ram propostas pelo Ministro
da Alimentação, Sr. Pineau,

Nova Iorque, 30 (U. P.) como medida para aliviar as

O "Journal of Commerce" es- dificuldades dos operários, na
tuda o futuro da exportação obtenção dos alimentos neces

de aço norte-americano para a sários no zona de París. O pre
América Latina, e diz que, ape- ço das refeições destas cozi
sal' do desenvolvimento ela si- zinhas será de ,23 francos,
derurgia brasileira, essa expor- adiantou o Ministro da Ali
tação deverá ser de cem mi- mentação, anunciando tam
lhões de dólares anuais, nos I hém que ia haver mais peixe
primeiros anos depois da vitó- na capital francesa e que esta

S�attle, 30 (U. P.) -. �caba ria final. O conhecido órgao va sendo adotado um sistema
de mfor.mar-se que _pn�lO��I- I econômico leva muito a s-río I de transportes rodoviários em
ros de .guerra alema�s seI�O I a concorrência brasileira; mas série para remessa de víveres
aproveitados, no verao, ,pa)� diz que, na opinião dos fOri'le-1 das zonas rurais, principaldesmantelar o porto con?tr�u-I cedores norte-.americanos, �'p.

I mente o leite.
do secretamente pel_o éXtrC�'to bem que a produção de aço ----------

no
.

Alaska
..C! refendo porto brasileira tenha sido ampliada Compr�r na CASA �ISCE

podia ser utIllzadc: dun;nte 11
e continue a aumentar, não LANEA e saber economizar"

meses d� _nav�gaçao �er�� .�e poderá cobrir tôdas as necessi-
700 p�IsIonelros. p"rIllltlIao dades de equipamento para es
economizar 12 milhões ?e me- tradas-de-ferro e usinas.
tros quadrados de madeira, no
valor de 3 milhões de dólares
e valioso material estratégico.
Cêrca de 100 prisioneiros j 2. fo
ram enviados ao mencionado
porto.

Vênus, Vitória e Mona Lisa
PARiS, 30 (U. P.) - Uma das mais formosas mulheres

até agora conhecidas no mundo, embora não tenha braços, vol
tou hoje ao Luvre, depois de cinco amos, tempo que esteve no

subterrâneo dum camelo. A Vênus de Milo foi reposta no pe
destal ocupado por uma cópia de gesso. Outra, que também es

tava ausente de Louvre, a. Vitória Alada, voltou fila semama

passada. No próximo 3 de julho, haverá recepção no Grande

t\1:usêu Francês, para ser comemorado o regresso de Mona

Lisa, Vênus de Milo e Vitória Alada.
------------------------

o «Guarani» em

cerimônia .

Estocolmo
Rio, 29 (A. N.) - Em eeri-I Em sessão solene, expressa

mônía, presidida pelo ministro i �ente c�nvocad� par� este

Sa}gado Filho, e que contou fim, reumu-�e quinta-feira, 28

com grande �ncurrência) tot I d_? corrente, as 1.7 h�ras, r:o sa

prestada hoje no aerop crto i
lao Leopol�o Mlg,?elz (RIO). a

Santos Dumont uma home,1a-1 Congregação da Escol? Nac10-

gem à Fôrça Expedicionária, nal de �úsica afim �� receber

Brasileira com o batismo dos I o �mbaIXa?o.r Sebastlao .Sam
aviões denominados "Praci- paro, ex-ministro do Brasil na

nha" e "Tenente Márcio Pin-! Suécia e ouvir o relato que sô

to". Esses aviões foram doados bre o que foi a representaçao,
.

pelo Rotary Clube do Brasil. A! de sua iniciativa, do "Guara

nota emocionante da cerimô- ni", de Carlos Gomes, em Esto

nia foi o comparecimento de
I c<:lm�, e do projetado InteI:

inúmeros feridos de guerra da eêl;mbJO MUSIcal Sueco-Brasí

FEB, alguns dos quais ainda leíro.

internados no Hospital Cen- I
II dtraI do Exército. Derramou o llpesar a nossa

"champagne" no "Pracinha" o. 1'.

soldado Cirilo Vieira Coelho, Slderurglca
que foi ferido em Perrota" na

Itália, sendo o "Tenente Már
cio Pinto" batizado pelo solda
do Agostinho Pereira, êste, fe
rido em Pistoia, também na

Itália.

Emocionante

Vôo trabalhar
18 Alaska

Facilitavam o
contrabando·
Rio, 30 (E.) -:- Foi encami

nhado à delegacia de Estran

geiros, pela Corregedoria do

Londres, 30 (SIP) - Duran- Departamento Federal de Se-
te o Congresso anual de todos gurança Pública, o processo
os estudantes das universida- administrativo, instaurado na

des britânicas, foi aprovado, Alfândega desta capital, con

com enorme maioria de votos, tra vários funcionários da Fa
uma resolução pedindo a de zenda, acusados de terem fa

núncía dos acôrdos de Yalta. cilitado, abusando de seus de-
·

A resolução diz, entre outras veres funcionais, a prática de
coisas: "Lamentamos o fato de contrabando ou descaminho
ter o Govêrno de Sua Magesta- de mercadorias desembarcadas

,
de firmado acôrdo tão injunto de navios SUl'itos no porto. Os
e iníquo, no que coricerne à funcionários em questão. vão
Polônia. :e:sse fato provoca a responder a inquérito policial,

· indignação de toda a opinião como incursos no artigo 513,
• britânica", c,i,o Cêdigo Penal.

Pr.testo estndantil

I N. 9411

próximo violento gOlpe
GUAM, 30 (D. P.) - As últimas notícias da rádio de Tó

quio denunciam estar o alto comando japonês alarmado com

os preparativos feitos pelos norte-americanos ao sul e norte do

;tapão. Os porta-vozes do camando nipônico alertam comstan

::emen,te a população japonesa, dizendo estar próximo um

,�ol,pe violento dos norce-amertcanos, diretamente contra o

coração do Império nipônico. Numa segunda transmissão, a

rádio de Tóquio diz que os norte-americanos construiram uma

base de submarinos em Kiska e se empenham na construção
de vánias outras. Tóquio indicou que considerável fôrça de
unidades de superfície norte-americanas, do comando de
Fletcher estão aguardando oportunidade no norte.

EstáNorina Oreco
está DO Rio
Chegou ao Rio, no dia 22

de junho, dos Estados Uni
dos, pelo "clipper" da Pan
American. World Airways, o

soprano Narina Greco, figu
ra de destaque nas tempo
radas líricas anuais do Tea
tro Municipal. A exemplo
das vezes anteriores, Narina
Greco atuará na estação de
ópera, prestes a ser inaugu
rada naquela casa de espe
táculos, sob a direção artís
tica de Lothar Wallerstein,
"regisseur" geral do Metro
politan Opera House, de No
va York.
A grande cantora é co

nhecida do público de Flo

rianópolis, tendo aqui reali
zado uma audição, há pou
cos anos, sob o patrocínio do
Instituto B r a s i l-Estados
Unidos.

Jornal norte
americano

enterrar a cabeça
MELBOURNE, 29 (U. P.) - Recomeçou a produzir o im

portante poço de petróleo na ilha de Taracã, ao largo do Bor

néo, que os japoneses haviam destruido pouco antes do desem

barque australiano, a primeiro de maio. Trata-se dum petró
leo de excepcional pureza, que pode se?' levado diretamente aos

depósitos dos navios sem prévia refinação. A reabertura dos

poços foi precedida duma cerimônia dos nativos, que [ôra
proibida durante a ocupação japonesa. Chefiados pelo sacer

dote muçulmano, os nativos rezaram. junto .à estação das bom

bas, enquanto se enterraua a cabeça duma vaca, abatida com

grande cerimonial no dia anterior.

Ao da vaca

I espada de
NapOleão I
Washington, 30 (S. H. I.)

- (Especial para "O Estado")
- O General Eisenhower ofe-
receu a'espada de honra de
Napoleão, que recebeu na

França, à Academia Militar de
w",,,t, Point, declarando "que
apenas era mensageiro do Ge
neral De Gaule", que lhe en

tregara essa relíquia para tal
efeito. A espada será deposita
da no Museu da Academia, ao
lado do primeiro canhão norte
americano que disparou con

tra os alemães durante a outra
guerra.
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5, 6, 7 e 8, de julho, à noite, «BARRAQllINHAS), 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

""I , ..

RiO, ::'9 ,E.) - - :\ pol.c.a de!
São Paulo solicitou há dias,
às autoridades desta capital e

de Niterói, a desr oberta do pa
radeiro e vo nsequente prisão elevada quantia de 500 mil cru
ele José Jorge, si -ío, de 4:': anos, zeiros, passando, depois, a re

I casado, negociante ,le cereais I sidir na, praia do Flamengo n.

na capital p .ulista, o qual se 182,
A polícia de Niterói há dias

declarar-i L),;ill�), dias antes de vinha pro�urando deter JO?é
levantar ;> quanti« de 4GO mil I

Jorge c flnalmente conseguiu

\
cruzeiros 11.) Banco de São I localizá-lo quando jogava na
Paulo. A polícia de Niterói et>- roleta daquele cassino. José
tuou várias diligências e sou-·IJorgc foi levado para a dele-

1iíIlI IIIIIIII__IICIII ..: be que o referido negociante gacia de Vigilância e Capturas
chegara há três meses de São de Niterói, de onde será re

Paulo e que se hospedara no cambiado para a capital pau

h_o_te_l� Cassino Icarí, onde lista. PRECISA SE de um cu.al ptlr.
��_;;;iiiiiiii-iiiiiii-iiiiiii-;;;_iiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiii... uma ehceare de recreio pel'tó ••

cidade de São Paulo, s.ndo Q mu
lher pCU'. tomar conta i. ÚJlUl:
casa de ruidencia • o marido po'
1'0 jardim, pomar etc. Ofétotos CGm<

todos .s detalhes à P. Hoehn.,
Rua Cario. Vico.ri N. 316, S.Po'lillo.
·.Clirro Agua Branca-. <,..;,

Piaiããíêiãijãiã
terceira guerra' {
Washington, (v. A.) - o

presidente da Comissão de Ne
gócios Exteriores do Senado,
senador Harley Kilgore , decla
rou que sua comissão obteve

I
documeneos secretos alemães,
que revelaram como os nazis
tas pretendíam "ocultar-se"
em indústrias estratégicas;

I
enquanto. planeassem a tercei
ra guerra mundial. "Dísfarça-
dos em homens de negócios,
neutros, sem ligações políticas
- declarou o Senador Kilgore
- os cartelístas alemães já ha-

- � � .�...V�____'___h n�a_A'______ EDI�ÃO DA LIVRARIA DD ILOBO ;!��Íl�n�:�i:ivt���n����
COMPAN'UT i '" 11 lANÇA DA BAlA" ! ta mundial". Prosseguindo,flJlI tu Rua dos Andradas Ilt16 - P, Alegre disse o senador Kílgore: "De-

fodada em 1870 - Séde: B A I A poi:s da monte da Alemanha, o
lNCENDIOS E I'RAliSPOBTES

II
Partido Nazista' reconheceu

Capital e reservas ......�������.�i���.�.1.9.�1l.: .. Cr$ 74.617.0l!5,!lo l�������;;;;.�.��;;;�����������i:
���h����� �:r��� l����n�:o�

ResponsabUldades ....•.... _. .... . .••.....••. -.. Cr$ 11.978.401.755,97
!ij--- como criminosos de guerra. No

�::�; :����� :�;�: ����:•���:. ::::::::::::::: � 76.71�;:.�4�O�1:.�06::,;�O iiiWW1R-. H. BQ5CO LTDA. f;�,���ia��a���j��ç�gc:rmp��
Elesponsablllda-dt!8 .....•..............•••• _ ••••• _ • • �.. <>V .,"' ra seus membros menos desta-

cados, mas mais importantes,DIRETORES: - Dr. � �'Ultra JI're!.N diII OUva.lbo, Dr. J'riUlctIIoo I ITAJAI - $. CATAAINA em diversas fábricas alemãs,diII ga • ÁnLw10 MUlIOlTa.

.tgt;nciu e rrulHlgênc1lUl em tOO', o terrttorto naeíonaí. - lu(.."U1"I'IlI.l no COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
como peritos, �écnicos e mem-

UMAgUAi_ Heg;uJal1OC<l.ll diII RVIO.1"1IW l:l.i!S I)1"1nclpala c1<lAdN da Al:D6'i"1ca. :murapa Representações Transportes Marítimos; FerrO. bros da:s secções de pesquisas
• A.frlca

!
Consignações •• Conta Própria viários, Rodoviários, Aéreos, e desenhos. Logo que o partido.

AGli11'fI'l1l EM P�JOBIA.NóPOLIS 'Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidentes do s� tornasse suficientemente,C li. M P o I§ L o B o & C] j�. - Bu& Felip� 8cbmItYt, il. 1111 2' Pavimento Trabalho, Acidente. Pe..oais, f t t b 1 dC.b.M POflW a, li\) _ Telefone 1.� _ End. Telegr. "ALIANÇA" CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e Vida, or e para res a e ecer seu 0-

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME· � míndo na Alemanha os índús-
NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL ( Endereço Teleçráfico « B O S C O» triais seriam compensados por

__...........,..".._......... ......,"""'_;--.,.._,.,._......,.........,........."..,.._.........................__
� seu esfôrço e sua cooperação.

--

I
I
I

Dr. H. G. S. Medina Parm. Narbal Alves de Souza
Parm, L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exo rn e para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gl.vl
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de

doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções,

J.\utovaccinas ,e transfusão de sangue.

laboratório Clínico Perdeu 500 mil cruzeiros
no Cassino de lcaraí

CASAL

RUA JOÃO PINTOi 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis

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

vivi R nababescamente ; e du
rante êsse tempo perdêra 110

pano verde daquele cassino a

Bungalow
Vende se o da rua Quintioo

Bocaiuva, 622, Estreito, que
dispõe de todo conforto.' 3
quartos, banheiro. pias, b�a
àgua. Tratar no local,

Seja o LIDEI DI
MODI

Confeccionando o seu
terno na

alfaiataria Líder

história sentimental
que está empolgando
todos os coracões:

,

Uma

UM· OLHAR
PARA A VIDA

romance de

MARIA LUIlA CORDEIRO

Sedas, Casemiras e Lãs

-r. aOGA.

AlcântaraPrêmio Machado

de

CLftUDlONOR OUTRA I
Rua Saldanha Marinho 2 ..A II �

FLORIANÓPOUI I
......................Em ' .

F'ARMAC!A ESPERANÇA
A. SUA, fARMÁCIA

I.. C.aee.elro M.frll, 4 I 5 - FONE 1.'42
btrela a �.IIIkfI.

DA ACADE�IA PAULISTA DE LETRAS

I CAI 14,00
Nas livrarias ou pelo reembolso postal

ORI_.ANDO SOA RPEJLL]
Rua Conselbeiro Moira, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 ---' End. Teleg.: «Sccrpellí» --- Florianópolis

. I
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Moedeiros falsos no Rio Grande
PôRTO ALEGRE, 30 (E.) ... EM IRAI, NESTE ESTADO, ACABA DE SER DESCOBERTA UMA QUAPRILHA DE FALSIFI

CADORES DAS CÉDULAS DE 1.000 E Df: 500 CRUZEIROS. ADIANTAM AS NOTl<:IAS QUE AS NOTAS APREENDIDAS SÃO

TÃO PERFEITAS, QUE DIFICILMENTE .PODERÁ SER RECONHECIDA A CONTR AFAÇÃO.
-----------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

o E S T A D o Vida SocialApareceu Mussolini Júnior
ROMA, 29 (U. P.) -- Em Trento, apareceu um cidadão, de

30 amos, dizendo-se Mussolini Júnior. As autorddades não se

deram pressa em agarear o moço. .. O tal Mussolini filho po
-rém, apressou-se em dizer ser filho bastardo do duce, que ti
vera relações com sua genitora, antes da guerra passada. Dian
te disso, as autoridades acharam melhor estudar o caso ... Afi

.nal, o rapaz não queria outra coisa senão pedir a pensão que
'O magnânimo senhor massacrado no norte da Itália havia

prometido àquela que lhe proporcionara bom salto ao muro,
'antes da marcha sôbre Roma, mesmo ajn1tes da confusa vitó
ria de Caporeto.

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

Aceita encomendas para o interior do Estado

RUI Tiradentes n°. 10 .-. Florianópolis --- Santa Catarina

Trabalho. Comerciou
bnpr•..a.o a eêr••

Compo.içéio d. livro. •

J�rnai.

SOUZA

I
Télle. e Memorai.

Dcublêe e tricromia.
Revi.ta. - Avul.o. - Caixcu

E.tojo., etc.

Hitler estava já muito doente
Paris, 29 -- O Dr. Karl caro O Dr. Brandt, antigo mí

Brandt, médíco dos círculos nistro da Saúde do Reich,
mais chegados ao chanceler acrescentou ainda que Hitler

Hitler, revelou a uma alta pa- sofria de desordens crônicas,
tente do serviço secreto aliado que se desenvolveram no seu

que nos ujtírnos anos o chan-, aparelho intestinal, o que o

celer Hitler teve de tomar es- obri:gou, a partir de 1930, a se

triquinina como fonte de ener- tornar vegetariano. Comentan
gia. O médico pessoal de Hitler do as notícias sôbre a crema

Prof. Theodore Morell, minis- ção do cadáver de Hitler, o re

trou-tne estriquinína em pilu- ferido oficial do serviço secre
las, mas estas transtornava o to aliado, que é britânico, de
estomago de Hitler, que foi clarou: "Minha opinião peso
forçado assim a receber estri- I soal é que Hitler está morto.

quinina por meio de injeções. Entretanto, não temos nenhu
Mais tarde, Hitler recebia tam- ma prova dêsse fato".
bém injeções de glucose e açú-

I

Dr. Artur Pereira
e Onveira

Clb\ica Geral d4 Adulto.
. Do.nçQl da. criançQl
Lal:>orot6rio d. Análi.e.

olínical.
C'Nu1t6rio; ruo Felipe Sch
mjdt.. 21 [alto. lia Ca.a Pe
r.i.oJ. da. 10 30 á. 1·2 • da.

15 à. 18 h•.
R••id.ncia: rua Vi.c. d. Ouro

Pr.to, 64,
Fone : 769 [manuul}

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
.

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

Confecções
de

Gravátas
Aceitam.se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLIS

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto a.? 3

Te}. 1022 -- CX. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

6rt
Cr$
Cr,
Cr'
Cr$

r\DO
Semestre
Trimestre
Mês

70,00
4ft,tlO
29,90
7,00
0,30

SO,OO
<&5,00
2é,OO

Fazem anos hoje:
a senhorinha Mar-ia Osvaldina

Schrnidt, filha do snr. Oscar Sch
midt, comerciante em São José;

o SI1'r. Rodolfo Pedro Coelho;
o 5111'. Marçal Grumiché ;
o 5111'. Nelson Caminiha;
a snrta. Olga Costa Sousa;
o menino Braz Silva;
o snr. Ramiro Ulisséa.

SENHORINHA SALVATINA ES
PfNDOLA

Será muito cumprimentada hoje
pelas suas inúmeras amiguinhas, fi

gentil senhorinha Salva tina Espin
dola, filha do estimado comercian
te snr. Vitor Espindola, proprlotá
rio da Casa Elétrica.

Fazem anos amanhã:
o jovem Neí Carvalho, filho do

nosso presado colega de imprensa,
jornalista Tito Carvalho, um dos
diretores da importante Agência
Tclearáf'ica "Aza-Press"

a �nra . Judith Farias;'
a senhorinha Henedina Oliveira,

proíessora em Palhoça;
a snra. Célia Laus, digna espôsa

do snr. Nilo Laus, proprietário da
conceituada farmácia Esperança;

a menina Lcnilda-Maria, filhinha
do snr, Aquino Lima, Contador do
Banco Agr ico la ;

() snr. Júlio Moritz, residente em

Joaçaba ;
o snr. Inamá Pinto, zeloso rá

dio-telegraf'ista, Chefe da Estação
de rádio da S. A. Cruzeiro do Sul.

lOI4f S!MPU

Número Il'fillsf>

Ano
Semestre
Trimes....

No lDtoertor:

Cr,
Crt
Cr$

Clubfl81
A diretoria do Clube Recreativo

12 d. Setembro, de Capoeira•. nas
.nderegou amável convite, para
o baile que •••• clube, levará a

efeito hoje, .m .eu. .alôes, com

início à. 21 hora•. Grato•.

APENAS Cr$ 3,08
CORl essa Ínfima quantia Vor:�

eliltá auxiliando o seu próxjmo.
Contribua para a Caixa de liIsmolas
aos Indigentes de Florianópolis.

o (Tlt;;lHOR DOS mELHORES
LIC OH.S, N! IU4

Até CR$lOO,OO
Preci.a-8e alugar uma ccse , não

muito distante do Colegio Oóração
de Je.ús. Pagam-se até CR$ 300,00
mensai., adeantadamente. Dãc-se
ref.rência•. Informaçôe. ne.ta Re-
daçao.

.

Procura-se uma casa

de comércio para ins

talação de uma Livra
..a. O� interessados
queiram dirigir·se a

êste jornal.

AnúllciM lIle4iaDte ceatráto.

Os originais, lIIlesm. aA� pllbli
culos, não lerão <!e-.-.h·ici()l.

A direção não se res)iIORsabilizà
pelos conceitos emitidos nel

artiios assinados

,& PESSARI� �A,RA
VENDA SOB RECE!TA MEDICA

NOVO HOTEL
de M'lguel Rodrigues de

Sousa

I Angelina, Município
de S. José

(Vis2ens diretas ou via
S. Pedro)

'IDEAL PARA REPOISO
Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

S a nu DBnl1
CONTEM

OITO ELEMENTOS rONICOS:

ARSENIATO, V"NADA.
TO. fOiFOROS, CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TOHICO DOS MUSCULOS
. O. Pálldol. OIPlu"lrad.ol,
Ellotadol, Anêmlcol, Mi.1
qu. cri.m Migro., Cri.nçl'
raquíticI'. receberio I toni-
ficaçio 11.,.1 do org.nbmo

Sa nú·üi n 01
LIa D.N.S.P. O' 199, de 1921

---------�����-

José simeão de '

Souza e Senhora
participam aos seus pa
rentes e pessoas de suas

relações e amizade, o rias-

eirnen to do seu filho
José Guilherme.

ocorrido a 25 do corrente.
Fpolie., 27 !6! 54.

----------------------------

REPRESENTACÕES
Aceito. T. Robin. Caixa Postal
n. 3012. -- Rio de Janeiro.

GRATIS! peça este livro

_m� (i)ú)@ rei!l(Q�
(Q

OOIID�IDO(j)@

_.,

[n,le 3 cruzeiros em selos pI o parle lIastal
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS lTDA
r:,POHAl.14 ..JA60TICA8AL (ST.s..PAULD

MOLÉSTIAS DOS RINS E COltAÇÃi
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a be

xiga, os rins, as nefrites, areias, cólicas renais; aumenta as urinas.
Tira as inchações dos pés e rosto, hidropsías, falta de ar, palpí
tações, dôres do coração, asma, bronquite asmática, artérío-es
clerose.

REIUÉDIO DAS SENHORAS
É o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

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

ragias, antes e depois do parto; contra todas as enfermidades elas
senhoras de qualquer idade.

LESÕES DO CORAÇÃO E ASMA
Use a CACTUSGENOL especifico contra hidrcpsias; �és ln

chados, falta de ar, palpitações, abatimento das veias e artérias,
bronquite asmática, sifilis e reumatismo, lesões, cansaço, urinas
escassas e dôres no coração, pontadas nos rins e inchações.

AOS FRACOS E CONVALESCENTES
Devem usar o STENOLINO que faz engordar, aumenta o

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

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

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

valescença é rápida.
StFILIS-PÉLE -REUlUATISMO

SPTROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sífilis,
eczemas, tumores, dartros, espinhas, fistulas, purgações, feridas,
cancros, escrófulas, reumatismo. - único depurativo C[ue límpa
o' corpo, tonifica e engorda. - Depositários: todas as drogarias
de São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

Em sua toílete íntima sómente 'O MEIGYPAN, de grande po
der ,Iligiênico, contra moléstias contagiosas suspeitas, irrU!açies
vagínaís corrimentos, moléstias utero-vagínaís, metrítes e toda

sorte de doenças locais e grande preservativo.
Drogaria PACHECO, Rio

Fabricante e distribuidores das afamadas con- Ifecções. "DISTINTAn e RIVET. Possue um gran-
de sortImento de casem iras • riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

Iparo a!fai<1tes. que recebe diretamente das
Snrl. Comercidnt.. do interior no sentido de lhe fazerem umo

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
"'__� � i ___

melhore. fábricas. A Casa ·A CAPITAL" chama a atenção dos
vi,.ita ante. de efetuarem suas compra•. MATRIZ em

iAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Missa votiva em hon
ra de Santo Anl6nio
Pelas graças e benefícios rece

bidos, a «Pia União de Santo
Antônio» fará celebrar uma

missa em honra de Santo An
tônio e na intenção de seus

benteitores e associados, no dia

3 de julho próximo, às 7,30 ho

ras, na igreja da rua Padre Ro

ma, pelo que espera o cernpare
cimento de todos OI fiéis e de

votos do glorioso Santo An-

o santo do dia
--o--

30 DE JUNHO
.

S Paulo, Apóstolo
A Igreja dedica êste dia à come

moração do martírio de S. Paulo,
Apóstolo das Gentes. Nasceu ele em
Tarso (.\sia ;\IC"nor) e recebeu o

1l011ll' de Sáulo, usando provável
mente COIllO cidadão romano, como

segundo nome o de Paulo, sob o

qual é mais conhecido. Filho de um

fariseu, não é de admirar que o Io-:

goso jovem S� lançasse numa lula
de cx l crmi nio contrre a odiada
"sci!a do l\'azare!1o". :\1Ias Deus li
tlil!'l escolh ido o talentoso sábio
que ll-llÚI a pr-ilunrlos conhecimen
los da teologia judúica uma Iin a

crlucuçâo helenística, como inslru

mcní o que di-verta levar o nome

de .r csús aos reis e aos povos.

Quando, cheio fie odio e indigna
ção, se aprnxuuuva ele Damasco,
ouviu Saulo a \'OZ do Senhor, e a

j ôrça da graça t runsf'ormou o per
seguidor cm aráulo exímio de
Crisl o Crucificado. De ora em dian
le dcv!a t�le j�':gar a conhecer os

sofrimcntos que fecundariam seu

apostolado entre judeus e pagóes,
perseguido pelos inimigos, atraiçoa
do por !rJllÜOS falsos" prêso, açoita
do, apedrejado . Mas nada era capaz
de retê-lo ,na sua marcha de con

quis la para Cristo, nem a ingrat i
dâo dos homens nem a Júrra dos
elementos Jizeran-vno naurragar. A
ahun de fogo desle homem conhe
cia um a cousa só: o amor de Cristo
e dos homens . Esí e amo r deu-lhe

fôrça para tudo. Para êle, depois
de uma vida labm-iosissima, a mor-

lhe ,passagelll para onde devia re

cebei' a corôa da vida eterna.

]0 DE JULHO
Festa do Preciosíssimo Sangue de

N. Senhor
[':sla f"'la, cclchrudtr desde mui

los sécutos. foi pelo Papa Pio Xl
ch-vndu ... maior d ign idadc, por oca

sião do 19° ccnlcnúrio da redenção
tio gGncl'O humano, em 1933. 'de
ferc-sc eslu festa ao Sangue de Nos
so Senhor .lcsús Cristo que forma

parte de sua sta. hurnan idadc, qu'C'
foi (It'rr<1l11ado pela salvação dos
homens, nos dias da silgrada Pai
xão do Salvador, e, na rcssnrr-ei

cão, reunido com o corpo do Se
nhor . .lú j)OI· fazer parte da huma
nidade de Cristo, êste sangue é
digno {Ie nossa vener-ação máxuua.
Confirmada e corrobor-ada é esla

vcncmçâo pelas palavras de S. Pe
dro: "S'�b('ndo que fostes res§i<lla
dos. .. n i;o a prêço de cousas cor

rllplíveis, de ouro ou de prnta, mas
]leIo prccioso siljngne de Cristo.
C0ll10 dmll cor(](·il'o illl�C'uhdo e

scm conlaminaçüo". A razão <1og
mill iea ]l0r qlle adoramos este SHU

glle, /, sua união COll1 a divindade,
O sangul' do Senhor est{l diretn
l1le,n I e unido com a segunda pe�S(><1
da SS!nlK TrindaLle. - Cristão, lem
bra-te (lo prê:;o que Jesús pagoll
por tua s.alvação

I !!!;o !�!!I�!Ad� II
I

dentaduras, pontes em

IIouro ou palacril. Conserto
dentaduras em 2 horas

apenas.

CONSTANTINO SERRATINE

I Rua Duarte Schutel 11 I------":

TENHA JUIZO
o
.�

o semi-Budismo das mo�as al"lDãs ,ara
sabotar a não- fraterliza�ão

Quart'el General do 210 Grupo de Exércitos na Alemanha,
29 (U. U.) - o Marechal Montgomery, declarou qU€ existem

Indícios de que as moças germânicas estão realízamdo uma

caanpaaiha organizada para sabotar a proibição imposta às tro-

I
pas aliadas de contratern ízar com os alemães e, para isso estão

usando a memor quantidade de roupas possível, O Marechal

Montgomery expressou que as tropas britânicas estão "fazen

do boa demonstração" de disciplina, ao cumpnirern com aque

las disposições; porém, deu a entender que a campanha rua

cíonal de semi-nudismo está colocando em situação difíoil os

seus soldados. Disse também que as tentações de que são ob

jeto os soldados britânicos das fôrças de ocupação tomaram

aspecto de uma ação orgamizada. No curso da entrevista, o

Marechal Montgomery declarou que é impossível trazer as es

pôsas dos soldados britânicos para a Alemanha, devido à es

cassez ele alojamentos e meios de transporte.

----_ .

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é iBeaálel.
2 sorteios meRsals 4 .. 18

PREMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muita. bonificações e médico (jJr.tls
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

tônio.
A DIRE't'ORIA

3v 2

Móveis
Comprar, vender ou alugar

A . SERVIDORA
[a maior organização n·o

O'inero nelta eapiteV)

Rua João Pi�to, 4.

Fone 775.

NOVOS 8
USADOS
COMPRA •

VENDE
•

Idilimal pO'r.
tUliJUil. e.pu.
nhol , francb.
inO'lêl. etc.

Romance, PO.lia. Religiéio. A"iaçiio.
Matemática, fã,ica, O'Wmiça, Oeo.
logia, Mineralagia, f:ngenho.tie. ci
vil, militar e nayal, Carpil\te.i'iCl�
Duenho, Saneamerito, MetQrUl';ia,
J:letrie�dQde� Rádio, Máquina., Mo�
tore., Hidráulica, Al".1\oriQ, A9ri
Aulturo, V._t.rinária. Contabilido!i.;

DicioÁl'io.. etJ:!. .te.

LIVROS

c-'-\ :

���I
O.L.JtOSA

DUA DEODO�O,:n
flOrlHlNÓPOUS

te somente poderia ser vantagem.
Esta .no+te vem f'i ndnr a u.n pro- Dia - 8 - Domingueira com início às 19 horas.
Iougar!o cativeiro cm Homa, aos 29 Dia - 21 - (Sábado) Soirée com início às 21 horas.
de junho de (i7. A espada do car ras- TESOURARIA
co l irou-Ihc la vida mortal, abrindo-

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALI·DADE"

TEM síFIL S OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE o PO-

PULAR PREPARADO

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores. pelos me

Dores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra, 9

WETZEL INDU8TRIAL-J()"lNVILLE (Motel! r�g,lSI

tem;))o. e dinheiro

1§I�fJl:a�ltÂJ
A �lFILI� ATACA TODO o ORGANISMO

O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, o"
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
DOS Ossos, Reumatismo Cegueira, Queda do Ca-

belo, Auem.s e Abôrtos.
Inofensivo ao orge nísmo. Agradável

corno um licôr
O ELIXIR 914 està apr ovano pplo D.N.S.P. corno
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da meSID,· origem
F fiLAM CELBBI i DADES MÉDICAs

Snbre o preparado ELIXIl. A composição e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempr- gradave l do ELIXIR c914, re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
08 casos de indicação apro- fac!! manejo para o público
prlada (lIlfills em varíns dI' no combate á slflIls, qua'Ida
suas manifestações) os resul 'de' que frequentemente a
tados têm sido sattetatorto-, oroveíto no Ambulatorío da
pots são rapídos e duravei- Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passg.

Atenção
Precisam· se duas moças para

casa comercial. Uma para bal
ção, outra para eseritório. Ne

cessário, de fato, habilidades.
Cartas para RP, c'aixa postal
139.

Prefira ... parte de se.

trôco em "Selos Pró DueRte
Pobre do HO!p'Jtal de Carla••
de';. fi estará�ntrlbulBdo para
que êle tome mais um po.co.
de leite, tenha meJ,h{)rfJs medi.
camentos, mais confôrto a�
leito de sofrimento,. etc. 8� ....

(Ca_mpaha de R..m.Bld.d�
do HOI,Itail d• .culi.a.).

CLUBE 15 DE OUTUBRO

.cs�?'�� 'fIROf.A""
••• '7

Esp ECIALIDADE

Fundado em 1921
telefcne 1492

Programa Sodal para Julho

Movimento de Junho
RECEITA

Saldo de Abril
Mensalidade» e renda s eventuais

40.416,40
4.161,50

Cr$ 44.577,90
---F-�

DESPESA

Luz e Telefone
Quota-auxilio concêrt . patrocinado pelo
Orquestra
Ordenados e comissões
Porteiro

Aluguel da séde
Dionisio Damiani
Carlos Hoepcke S A Com. e Ind.
Livraria Progresso
Savas & Irmão

Companhia Aliança da Bahia
Cia. Paulista de Seguros
Anuncios
Casa Oriental
Orlando Darninelli
Instituto A. P. dos Comerciários
Caixa de Esmolas
Guarda moturno

127,20
Lyra 250,00

1 425,00
558,00
130,co
600,00
65,00

122,50
30,00
24,50
120,00
174,40
30,00
36,00
675,00
72,00
10,00
15.00

-,--�-
4.464,60

40113,30
---

Cr$ 44.577,90
Saldo

Florianópolis. 30 de Junho de 1945

fi'elipe Carneiro
Presidente

Francisco Althofl
10 Secretário

Artur Geryásio Pires
! o Tesoureiro

-

Esta é a verdadel
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sonda lias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAlS !
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros» I
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 ____J

elA.
•

economIza-seAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-_ _ - .- -.-••-: _. -.-.- - ..., mamentos e nnnríções da Ale- mentes e munições do Reich Krupp. Algumas pessoas bem

manha, foi alojado numa prí- - é o primeiro industrial na- informadas indicaram que
são secreta pelas autoridades zista detido como possível cri- KrUlPP poderá ser acusado de

miplOfbad& pela "aculdade Nac. de Ilec11c1na da Un1nra!dada do Brull) britânicas, a fim de ser subme- minoso de guerra. Sabe-se que casos técnico-legais referentes
"-Interno do 8erTl00 d. CI.tn!ca JUd10a do Professor On'aldo OU.,..tra, m6d1co do tido a julgamento como crímí- Krupp e outros importantes in- às operações financeiras inter-

Departamento de .allde
CId.NICA ••mUA _ .0J6st1u bltel'Jl" de .dwJtoe e en_çu. CON8ULTORIO 1I110S0 de guerra. Uma alta auto- dustriais alemães pertenciam naclcnaís de processos duvido-

• aMlD.�U1A: K .... "el111<' Ikhmldt .. 18 - TeL 811. OONSULTAS __ Du 1. U til ridade, comentando a prisão ao Partido Nazista desde a sua I sos. Os br itânicos mantêm a

do célebre industrial germãní- runríação. Segundo se informou I máxima reserva em torno do

co, disse que "tudo está sendo em fontes fidedignas, os atuais caso Krupp, Segundo s·e infor

feito 'nos altos círculos dos fa- representantes ds. firma Krupp 'I mou, Krupp, que morava nu

cínoras nazistas. J<J impossível já solicitaram aJO govêrno mi- ma casa de apartamentos, foi
clu- divulgar o local onde se encon- litar aliado permissão para I preso quando as tropas britâ

tra Alfred Krupp e quais os reiniciar a rabrícação de arti-j nicas
tomaram a seu cargo a

motivos que determinaram a gos não-bélicos, em sUaJS gran- zona do Ruhr, anteriormente

sua prisão. Creio que êle será des fábricas. Até o presente i controlada pelas fôrças 'norte
submetido a julgamento como momento, mão foi possível ob- americanas. Krupp tem atual-

er iminoso de guerra". Krupp -
I mente 37 anos de idade.

DR. MARIO WENDHAUSEN

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

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

6 de Janeiro) - ESTREITO.
CONSULTAS das 15 ás 17 horas.

Residência: Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIS

DR. ARMANDO VAURIU DE ASSIS
O.. Ser.içoa d. Clínica Infantil da A.ssistêncla Municipal • Hoaplu

de Caridade

OON8U1,�!t�Jf�tl���AM�td���A!i\�iOEs.��!2�. lo.. 1....

Consulta. das 2 à. 6 hora.
HP..sJDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5_ Fone 783

DR. BIASE FARACO
MédjflQ - chefe do Serrlço de S1fl1l!1 do Centro de Saüde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
,umos OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA!.l

CONSULTAS: das 3 às fi h. - R. Felipe Schmidt, 46
RE!ii�: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
CUoica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naciz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 12!i1l.
RESInENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHAHD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMóNTA) - Santa Catarina

DR. POLYDORO S. THIAGO
Clínica Métlica em Geral

iDof!�a5 do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
,i rine e demais órgãos internos, de adultos e críamças

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

jR.fSIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

�i -DR. SETTE GUSMAO
CHJ&'E DOS SERVIÇOS DE TTSIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E DO

HOSPITAL "NER1l)U RAMOS".
�IUO lle IlPl!l'fe!çollm.ento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-est�

�.rfí\r.
lo do Instituto' "Cl.emente Ferreira", de Sã.o Paulo - Ex-médico Interno' do

_
,Sanatório de Santos. em Campos do Jordão .

.mICA aJBltAI, - DIAGNóS'l'ICO PRECOCE .Iil TRATAMENTO JilSPJilCIALIZADO
. DAS DOJilNÇAS DO APAR1!lI,HO RiJSPIRATóRIO.

OPERACÃO DE JACOBOEUS
....lNSULTÁS: Dlàr!amente. das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. IR

RESIDltNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'reI. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno .. ,4pertel�ento e Longa PrAtica no Rio de Janotre
.. '••11LT �- rã maaIlA: �eate ... lO.30à.l2 h•• à tarde ezc.ptCl ao.
.., "14 ás 1611or.. - OO:R8ULTOBIO: R.. .JoAo Pm... L T. IIOIIr••• -

.._ 1 1 - &eIIl...aIa: R.. Preald.te eo.UaJao, 'L

DR. ROLDÃO CONSONI
, �\JII!nrRGlA GMRAL - ALTA CIRURGIA - MOL*STIAS DJil SJilNHORAS - PARTO!!

'. �ado pela Faculdade de Medicina da Uzríveraídade de São Paulo, onde to

',"rIatMl�, por virioa anoe do Serviço C!.n1l'glco do Prof. Allpl0 Correia Neto,
: "'C!r:urrla do ••tômllgo • ",la. 'blliare.!l, intestinos delgado e greeso, t.lróide, rins

'1Il'i�liata, tt_�a, I1taro, o",ttio. e trompas. Varicocele, hídrocele, varlRs e hénlla
CONSULTAS:

* .. 2.. II b&ru, A .Rua Felipe Schrnldt, 21 (altos da ClII98 Paraíeo). Tel. 1.698
.

RJilSIDfiNCIA.: Rue Esteves JllnIor, 179; Tel. 11764

DR. ARAUJO
AsR.tente do Prof. Sanson. do Rio de Jaaetro

ESPECIALISTA
DâlllÇllS t! operações c.os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clnlrrm moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bõca fendidos de nascença)
MI( llagollClOPlia. traquêoscopía, broncoscopia para rettrada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS: das 10 ã. 12 e das U ã. 18 horaa

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

(AUSENTE)

DR. A. SANTAELLA
-

, (Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

ni'!versidade do Brasil) _ Médico por concurso do Serviço Na

Í)JJ�al de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
ri Icórdia, 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
- �ua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas -

esi pência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.
I

d'Avila DR. ANTONIO MONIZ
;'1 �Ciç.Õu -. ViC18 Urinaria. -- Doen·
III ,I cio. intutino.. réto e onu.
'. r�.morroicici., Tratamento do

, colite omehiana.
_
F, ! .iot.,J'a1)io -. Infra-vermelho I

�.�t: Vitor Meirelu, 28.
" t...:de ciloriamHlte à. 11.30 h•. e.

, • lIu'à., du 16 N. em dio.nt.
. R_d I

. VJdcd Huno., 88.
f.,,,,, 1087.

DE ARAGÃO

CInJWIa • ono...... VIIaJ.. • 0Ir1IrIIIIt
.. _ai.P�.·'_"',,""""
CONSULTÓRIO: R. lo!o Pinto 7 Dió'
1'IaD:Iq!if dU 1... 1'7 ...... ..amu.

QUI AIIIInMtt � • rtQ ..

.....
/

..

o SEU ORGAN1SMO
DRECISA DE UMA

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Flortauó

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

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

cializada, com técnicos profis
sionais, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lízadores, ferros de engomar,
togareíros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora do
dia e da noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

rormado pela Uninr.aldaé. de Genebra

COIll prAtica not1 hoeplta1.t eu.rope11l
JH:n1ca m6d1ca em «era!. pediatria. dO«l'
lU do m.tema nerTOBO. aparelho «en1t&

IIl'l:n.trto do homem e da mulh..

lIeIate. Tlicalco: DL PAULO TAVO••

0urlI0 de RadloklCfa Clfnl.ca com o dr.

fúnoel de Abreu C&mpanarto (Uo Pau·

ot. Jlepec1.allado em w.t.n. _ laad.

Pdbl1ca. pela UniTersldad.e do RIo de J.

1.lrO. - G.�te d. Raio X - 1Uect.r�

<ar1l1�1a el1n1ca - Ketabol1m1o ....

tal - 80nGapm Duodenal - <kblnete

Ia f1eloterapl. - Labont&"1D de�

�pI& • an6l1M cHn1ca. - Rua reraando
llachado. a. J'one 1.1... - rIor.IanóJ)OlWo
,......-

" .._-.-_,. .... _........- -�-......,....- ........

MACHADO � CIA.
Agência. e Repr••entaçõ•• em Geral

Matriz: Florian6p.U.
Rua JOõ.o Pinto. n. S
Caixa Po.tal, 37
Filial: Creaciúma

Rua Floriano Peizoto••/n (Edil.
Pr6prio).-Telegramal: ·PRIMUS·
Agent•• DO' prinçipail mQniciplOl

cio t.tadQ

IMATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
'::11
---..

'

,
�

.. --- ...�-

Seja sua propria
� �"NFER�E,A� 1,/

--

I

, I
I'rHtCI'CSSa a 8 CJI'I'C 10 1II11f1letes:

Na adolescencia, na

Idade adulta, na "idade
(ritica", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem

pos. Ha, porém, as Que
se libertam disso: �ão as

que usam A SAUOE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
anti-doloroso, A SAUDE
O A M U l H E R representa
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
,

é o remédio Que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

I

I
I

r
Á SÁUDE DÁ �fULHER

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

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

So.b a díreção cllnica do

DR.DJALMAMOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em apraztvel chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAMENTO

MÉDICO. CIRúRGICO E GíNECOLÓGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para o. exames de elncldaçáo de dla�ósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la class'e 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 tIe
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00_
o DOENTE PóDE TER MÉDICO PARTICULAR

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o tra.usporte de Semana do Papa
cereaIs En�erra se amanhã, ne Rio de

I Janeuo,
a Sernono do Papa, que

. ""
teve início no dia 25, com a inou- N R t CI bRlO, 30 ( Estado ) - O Co- guração da Exposição realizada O O ar, u.

ronel Anapio Gomes, coorde-j no Ministério da Educação, sob o Gentilmente conyidodo.. fizemo'

nadar da Mobilizacão Econô- título:"O Papa durante a guerra O
T

P 'f· ?
no. repre.entar no almôlto do eRo'

mica em Portaria 'n. 384 con-I e z:a Paz". tendo realizado em fi:- urara a guerra na aCllco. tary Clube». ante-ontem, ne CIQ�'
.' . , .

'
. gUlda uma palestra o se . Tadeu 112 de Ago.to. Naquela oportun1'

sld�r�ndo a existência de. dI�- Skowronski, ministro da Polônia.
_.. I d�de. foi empo••ada a

•

nova dir�
poslcoes de controle na dístri- Durante c semana houve diver çao do eRotary». a.11m conltl

buíção e na liberação de ce- sas, conferências..Hoje falará o s,: 1
r< • _HAIA, 30 � S. H., L) -:-. SegUindo despacho de. Colombo, no tuida: prel. dr. A. Tolentino cl,

reais embarcados por ferrovia
Alceu Amoroso Limo , e amanha 1 Cei lâo, os obsei vador es milãtares competentes opinam ser pos- Carvalho; vice-pre•• Joao Alc4ntarc

, E t d d S-· PI'
no Tec:tro Municipal, se realizará I' sível que o Japão venha a ser derrotado antes de um ano em-

da Cunha; lo .eoratório, Olvelcl.
para o s a o e ao au o, a Bessco de encerramento. '

� "
. . _.' Pasaol Machado; 20 leeretcírio

considerando, porisso, díspen- . _ I �ora a" autoridades nllhtar�s_ das Naçoes Unidas elabo,r�'ln Sidnai Noceti; te••ureiro. Meito
sários na zona de París. O pre- Fermecíe de plantêo s�us planos segundo a previsao de que a guerra no Pacífico Bittancourt; diretor de protoeol.

tricão adotadas na Portaria n. Estará amanhã de plantão a amda se prolongue por um ano e meio ou dois anos. Aqueles dr. Joeé Noberte de Macedo; vOlJal
, F '

í

mesmos ob d d dr. João Eduardo Moritz.
322, de 19-12-944 resolveu: - a:mac.ia Santo Antônio. na rua

1 mesl;los O serva �r�s. a mite�l que. o J�pão ainda ocupa gram- E.ti9aram pre.ente.. alim d.
Os cereais produzidos nos Es- JO�':__�l!::O_;...,.__..........� I eles areas dos terrítómos que invadiu, dispondo nas mesmas de noese eJl.viado, OI sre. Jaire Calad.
tados do Paraná e de Santa A"· ·d d grandes reservas, pelo que, será tarefa das mais penosas ex- (palo Gozeta) e JOIã Medeiros Vieir.

Catarina, exportáveis para a CI a e nunca pulsá-Los das posições q,ue atualmente ooU\P.am. F'ímalrnente os (Diário da Tarde).

I círculos COI to) It Ií d h À nova cliretoria io «Rotar,cidade �e São Pa,:ulo pela Rede prec·lsou de hgna '., . 11pe. en es _O�ll1am que os avanços �}a os gan a�'ã,o Clube», o. nonos yetos de feU,
de Viaçao Paraná-Santa: Cata- O n:m ll1�peto mmto. n;alOI, ,en� futu�'o proximo, ja que cada víto- desemllenho de lua. fungõ...
rína, via Itararé ou Ourinhos, Haia, 30 (S. H. I ) -8egun- na aIrada Pl'OdUZIra ternve,I,s ef,elto,s no moral do inimigo.

��'��ad��P���:i��� �áfi�;:�'�� ��u��������oq���I;����r��à�
I

C resCe a on da de assaSS I'n I-oS
r

no destmo pela C. A. E. S. P. lealdade dos cidadãos de Ams- .

terdam e dos esforços dos ope-

Pintura rários, o aqueduto municipal
.. , . poude poupar muita agua,

Segu�do n.tlclam.os, ° . p:ntor graças ao que a cidade não

conterrane� N:lo Dias vai mau- i careceu do precioso líquido
gurar, hoje, as 16 horas. no nem mesmo durante os últi
salão da Associação Catar inen- mos meses da guerra.
se de Imprensa, a sua primeira

rexposiçã? de pintura. Tr:: ��ndo. Ilcabando OSse de plOtar novo mas la co I
li

nhecido com há i' de�enhista, KuomlOtangsa sua «mostra. de quadres se-, a·essurge O nazI"BIll Haia,30 (S. H. 1.) - Segu,
rá muito viútada e aprecíada. Chung King, 30 (SIC) - Na O na do despacho de Amsterdar
-------------

I
sua entrevista à imprensa, o

A I h
um porta-voz da indústr

Aprendendo a I Dr. Wang-Shih-Chieh, Minis- eman a anunciou que tôdas as bicieI

I tro da Informação, declaro:l: I tas, que venham a ser prm

llrngua polonesa I
"De acôrdo cOlTI as reso]u';GéS \ mamente construidas, na F

I adotadas pelo dexto COllgres·· COLÔNIA, 30 (U. P.) - Está ressurgindo o Partido Nazis- landa, serão vendidas sob
Londres,

.

30 (B��) � Çon- so do Kuomintang, a Comissão ta, na Alemanha Central, onde se realizam CÜtnst�nrtemente trito sistema de racionamcr.:

for�e UI!1a .esta�lstlca? ,c�rca Permanente do Comitê Exe- reuniões secretas; e a salLldação "I-Ieil Hitler" a,inda é usada
...__...,..-......_...�--

de OItO mIl cldadaos bntamcos "utivo Central acab� dp orde t t dR' h F
.

CASA MISCELANEA d�.tl
• '..

Lo c.t " .

--

em cer as par es o elc. 01 o que declarou o dr Konrad b'd d ""'d' R C
'

termmaram cursos de 1ll1g'..la nar: 10) _ tôdas as secções da .... .

.

. UI cra os �a 101 • ••

polonesa., Em I:esultado d·� t.ais Kuomintang no ExéJ'cito Na-I A.denhaueI, c�nhecIdo a:1t�-nazlsta, nomead� pelos 1l1I.orrte-am.e- Victor. Válvula.· e Disccn.
estudos, esses mgleses adqUln- cional devem s e r abolidas o I ncanos prefeIto de ColOlllla. Adenhauer atnbue a responsabi- Rua Conl'!elheiro Mtifra,
ram tamanho conheCImento mais tardar até IOde Agôsto; lida!de principal, pela re.ssureição do nazismo, aos próprios .011·11-' boland&.sde, l!alavras e regras clct gra- 20) _ tôdas as. secções do aliados, que não a.llUnciam uma orientacão definitiva sôbre o II U
ma'clca polonesa que pedem K

.

t ,. I'cd· - -

.
.

'

.,

uomm ang nas esco J,_, e- futuro que pretendem dar ao povo alemao. O alemao, disseperfeItamente conversar e es- vem ser fechadas antes de 12, . ..

'

crever em idioma polollês que d N b d t d
acredita, sempre o que as autondades lhe dIzem; mas as <luto-

.". . , .' e ovem 1'0, a a marca a. . _ _.

�llas e conSIderado dlflcll aos, para a convocação da ASSem ..
nclades alJadas nao lhe estao dIzendo nada ...

mgleses. I bléia Nacional' 3°) - O Su-,

IM
-

RITl Hoje, Sábado, às p.remo Conselho

da. D�Ies� N�-: ais19 30 horas clOnaI e Yuan Executivo �erao I
l0 Filme Jornal _ t>FB a seu cargo a responsabillô?v.1e
20 Rod Comeron e Fuzzy Knithg de fazer executar no prazo ele

em: VINGANÇA. VENCEDORA. seis meses as decisões tomadas HAIA, 30 (8. H. I.) - Segu,ndo despacho de Eindhoven, no
Um filme :mocionante repl�to, para estabelecer, sôbre :J,S ba- i distrito clE' Twente na província de Gueldres, foram. encontra-
de gensaçoes fortes e mUlta

dI·
-

1 ' d 1 lt N
"

I d' ad'
.

d
'torcida, ses a e elçao popu ar, os con-

i a� (,uas sepu .1lral�· a pnme1lral aCd�aram-se OIS c aveues e

30 Ludwig Donat e Fritz Kortner selhos políticos do povo em tO-I aVlaClores, um mg es e outro 10 an es, enquanto que illR segun
em; A ESTRANHA MORTE DE das as províncias e distritos da I da estavam enterrados três civis que haviam sido deltidos p.ela

ADOLFO HITLER China Livre, afim de qu� os

I polícia germânica. Todos foram assassi'l1wdos pelos alemães há
Uma intrincada história que nos .

mostra a frieza e barbaria da desejos do povo local sejam :JU- cerca de sms meses, sendo que um dos cadáveres apre,sentava
Gestapo. vidas e atendidos", sinais evidentes de tortum ante.s da execuçã;o.

Impróprio até 14 ano.

Preços Cr$ 2,40 e 2,00

I
I

·oite, "jôgo do
BAíA, 30 (E.) ... O "JOGO DO BICHO" NESTA (:APITAL, A PARTIR DE ONTEM� PASSOU A SER DIURNO E NOTURNO.
EM NENHUMA ÉPOCA DE SUA VIDA ESTA CAPITAL CONHECEU TANTA PROL} FERAÇÃO DE BICHEIROS.

EsgotadO, porem
enlosias.adl

Dia e

----�-----------------�.

na bôcaFlorianõpolis 30 de Junho de 1945
uma

Verdadeiro «vale da morte»

"'0 licença do D. N, 5, P. N° 186
�"'.. de 26 de fevereiro 90>"•

"-1. de 1935 OCO" 9'
nlho! 0,002, Eucolypto\ 0,

VERDADEIRA

PASTILHA

VALDA
HAIA, 30 (S. II. L) -- Segundo despacho de Eindhoven, o

mtnístro das obras públicas da Holanda, dr. Theodoor 'I'rornp,
amunctou um plano de emergência, pelo qual serão construi
das pelo menos cinco mil casas nas regiões central e meridio
�lal da Holanda. Não obstante, revela-se que duzentas e cin

�uenta mil toneladas de materiais de construção, encomenda
dos no exterior, levarão 'algum tempo para chegar à Holanda,
Ipm virtude das dificuldades de transporte. Entre Ve41110 e Ni

rmega encontra-se verdadeiro "vale da morte", em conseqüên
da da destruição de mais de mil fazendas e algumas aldeias
já estão completamente desaparecidas.

é preservarmo· nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta.

:.\IILAO, 30 (U. P.) - Nos círculos otlcíaís ítalâanos inror
meu-se nas últimas 24 horas, foram assassünados na Itália se
i en trional 16 fascistas, figurando entre êles algumas mulheres.
_\ onda de assassinos dos autigos fascistas adquire cada dia
maiores proporções, máu grado os esforços das autoridades
italianas no sentido de reprimi-la. Os funclonár íos italdarios
rlemousrraram grande preocupação pela segurança de milha
res de fascistas internados nos piresídios.

provas· de crueldades

No HOXY, hoje não haverá
sessão. PETllLmlR

1�IRI[aIR,

,

CONTRA CasPA,

QUEDa DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Amanhã, no RITZ. ROXY, ODEON
e IMPERIAL. Ray MilIand e Gail

Russel em:

O SOLAR DAS ALMAS PERDIDAS
O seu primeiro emor nasceu à
sombra dos espatros do passado,

(Quinta-feira. no Rity. Odeon e

Roxy - Richard Greene em:

rORT�LE�AS VOADORAS

I,

bicho"

Londres,30 (U. P.) - Chur
chill, esgotado, porém, entu
siasmado, regressou a Londres
em trem especial, para levar a
cabo a campanha eleitoral, no
curso da qual teve ocasião de
cobrir 1.500 milhas através da
Inglaterra e Escóssia. O "Pré�
mier" teve ocasião de ser sau
dado por, pequena multidão, ao
descer à plataforma da Esta

ção. Logo, após, Churchill to
mava o automóvel, que o con

duziu a Downing Street, onde
dirigiu a palavra a um grupo
de elementos de' Royal Mari
nes, que estavam alinhados
prontos para ir ao centro de
desmobilização depois de ter
estado de guarda ao edifício do
Ministério da Guerra durante
toda a guerra.

FRACOS •

ANtMK05
TOMEM

lilbl CrasItIi
"SILvmA"

Gnncl. 'f6.ice,

RaEion8melto
de bicicletas

Haia, 30 (S. H. I.) - Seg'ti
do despa:cho de Sidney, o ser

ço de informações do govêr
holandês declarou que f,e� "

ta-e-cinco por cento dos nav
mercantes reunidos para
viar tropas e material de gr
ra aos aliados na Nova-Ou
durante os meses mais crít
da defesa de Austrália e i
diatamente depois de PI
Harbor, eram holandeses,

,I.

No bar e De lar
KNOT

não deTe faltar

SObre o fltllre
de Taaoer
Londres, 30 (U. P.)

anunciado, na semana viU(
ra, o local e a data da co:

'

rência que resolverá sôbrl
futuro de Tànger, declarou
je um porta-voz oficial. N
ocasião, serão revelados, '

bém, quais as nações que'
marãn parte na conferênl

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


