
. �.

"\'J�

: Bahi�, 4 (Agência Vitória) se presentes cerca de cem re- as manobras tendentes à reor- campanha Im- pela Gestapo, está pronta a
- Reallzou-s�_na sede da U. E. presentantes de várias entida-I ganização do íntegralismo, cu- parcial", sob o título desferir o golpe traiçoeiro que
B., uma reumao com a presen- des e decorrendo os trabalhos jos síntomas se revelam na re- ao Integralismo quínta-colu- prostará o Brasil. Não permí
ç� de_representant�s das orga- sob a presídência do acadêmico1cente "Carta Aberta à Nação na", publicou um violento ar- tamos que esse crime seja con
nizaçoes estudantis, popula- Orlando Moscoso B. de Araú- Brasileira". Seguidamente foi tigo dizendo: "Bahianos, de sumado. Proibamos com a nos
res e sindicatos trabalhistas jo. Inicialmente foi lido o pro- eleita uma Comissão Executi- pé! Alerta contra a quinta-co- sa coragem cívica,' que o Inte
da Bahia, com a finalidade de jeto dum manifesto que será va composta de representan- luna verde! Guerra ao Inte- gralismo se rearticúle. Não
intensi.ficar a. campanha con- lançado por aquelas entidades te� de todas as entidades pre- gralismo. Tentanjío salvar no deixemos o traidor verde sujar
tra o íntegraüsmo, achando- ao novo bahiano, denunciando sentes, para levar a efeito a

I
Brasil, alguma coisa da gran- com a sua presença malsina-
de derrota do fascismo no da, a vida política do país. Es
mundo, os milicianos da trai- maguemos as tentativas de
ção pliniana aí estão corvejan- rearticulação do Integralismo
do às vossas portas, rondando degradante e corruptor. Guer
os VOSSdS lares. A mão verde ra ao Integralismo. Guerra aos
da insídia sigmóide, armada infames traidores da Pátria".o

Instalados os orgãos
deliberativos

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario le Diretor-Gerente MOACYR lCiUATEMY DA SILVEIRA

I

,A guerra não abalará o poderio econômico
Washington, 4 (U. P.) -

t centou o orador que a Grã-Bre- .dade de desempenhar um pa
Os Estados Unidos sairão da tanha sairá da guerra com I pel útil nos assuntos do mun

guerra com o seu poderio eco- uma "enorme carga, constitui- do do após guerra, e póde até
nômico intacto, enquanto que da pela divida externa e o pro- atingir nossos próprios níveis
a Grã-Bretanha terá sua eco- blema dos pagamentos, como de vida". Finalmente, ponde
nomia seriamente agravada". nunca os Est80"" Unidos en- rou que "eram inteiramente
Esta revelação foi feita, hoje, frentaram". Adiantou, em se- infundados os rumores de que
num discurso proferido na guida, que "o sistema de cola- a Grã-Bretanha havia solící
American Sovlety, pelo secre-llJoração econômica internacio- tado um empréstimo de 3 bí
tárío da Fazenda dos Estados

I nal, que deve ser estabelecido liões, ou 7 biliões de dólares
Unidos, sr. Anderson. Acres, agora. afetará a nossa capaci- aos Estados Unidos.

Prossegue implacavel o bombardeio
por máquinas encabeçadas
por 3 fortalezas voadoras sen

do lancadas bombas nos distri
tos de 'Ibaraki, na costa orien
tal da ilha.

Guam, 4 (U. P.) - Prosse
gue implacavelmente em seu

vígéssímo dia o bombardeio do
território japonês. Informa
ções nipônicas indicaram que
240 aviões norte-americanos __....._........ vo..._......._._........_-......_-......�

efetuaram um duplo ataque,
partindo de novas bases insta
ladas em Oklnawa. Um grupo
de 120 aviões atacou vários
setores da ilha e formacão Hio, 4 (A. No) - Realizou-se no

idêntica bombardeiou as bases Instituto Histúrico e Gcogrúf'ico
e mstalações milítares de Brusi leir:) a instalação das assem

Onshu. bléias gerais dos órgãos deliberull-

Segundo a agência Domei \'OS do Instituto Brasileiro de Geo
Kiushu foi atacada aproxí- grafia e Estatística e do Conselho
madamente às 10 horas e 40 Nacional de Geografia constítuldos

minutos, durando as opera- de representantes dos ministérios

ções até 40 minutos depois do que compõcrn a Junta Executiva
meio dia, hora japonesa. O Central e de um delegado de cada

ataque a Honshu foi realizado unidade federada.

H. 9414Ano XXXI Florlanópolls-Qulnta-felra, 5 de Julho de 1945

Entregue ao Brasil Em homenagem ao
o dique flutuante

Todavia, sanamos de certo N t 1 4 (A. N) Fmodo o caso tão desagradável,
a a,

A

-. •
- oranl

ruo, 4 (A. N.) - O chefe do go-
l

.

d di
-

d h' entregues, ontem, pelas autorã-rep roc UZIll o na e içao e oje vêtno fluminense assinou decreto-
os anúncios do .Laboratório dade� l\''fn,a�aihs dno,rGte-ame,rBÍca- lei dando o nome do Presidente"Fernando Boettger" e da "In- nas, a lt ann a, e lUerra ra-·

T'telba", chamando particularmen- '1' di fI t t
Hoose vclt ao grande Grupo Escolur

SI eira, o ique u uan e e a I ,'. .te para êles a atenção dos leito-
f" d d

.,.

d
que sera. cunstruido na Cidade de

res e aproveitando o ensêjo O rema que es� e O InICIO a

I B'
... 'I' T' t l"� >

A

t d I
ai I a ., ansa. la a-se, (O ",lnelo.

para agradecer àquelas progres- guerra veenl presl alll o re e-. . '.
sistas firmas a boa-vontade com t

.

'f
A do nuu or estabelecimento de ensi-

van es serviços as orças na-,_ '.
que cooperaram na grande ho-' -

AtI t'
no rio Estado do RIO e UI11 (losvais em operaçao no an ICO ..

�:;��em ao "Independence Sul. A cerimônia contou com a
nuns importuntcs do país.

E I "dos da <'Legião dos presença do Interventor fede- Possu ir-á o colégio, Hi classes eXC U�édiCOS para a Vitória» Ainda a questão ;:Jiu,��t��'���:i'P���,erf:;ene;; �':.:� ",p",j,'"", p,," 1500 "j",-

. , . -

1'" d ..... 1 t
r

f·
O ato simbólico da entrega o

H I' oi (A"êuda V!tol'la) - sessuo ore mana, ecirnu, pe a una-

ar ogra Ica b d N I N tA' V I
alia, '"

. I" .' o serva ar ava or- e- merr- oue ulodo O I·D'quérl·toHeali ('llu-se n,1 Associacão Bah'anfl IlIl11ldade dos presentes, consl(1era1r,
M 1 R f 1 G b .'

�
.. . .

d l' I d R' 4 (A N) V·
• cano, anoe a ae or es ao

-de N[edicina importante assembleIa automatIcamente es 19a< os os 10, ..
- la aerea,

d' t d B N I :t- A

b'
.

1 "
• , I I .... N I Ire or a ase ava capI ao 80 re OS acontecIda Legião dos )ilédieos para a Vlto- seus quadros aqueles colegas que I segUl�, oln,cenl, para 3!ta, em

d guerra j A • _

ria presidida pelo dr. Cesar de' su];scce\,(:ram a cC 'BTA ABEL'TA

I
transIto para Portugal, o sr. Fe m.ar eG 1

eron11110
•

Ar�u.iü,' ;participando ainda da À �L\.ÇAO �RASILEIRA": da ex- Pedro �alm,)n, p!·esi.dBnte d.a .

ranCISCO onç� ves. mentos do ReCife
mesa o rir. :Yliguel Nfartins, delega-' Açao Tntegmhsta, esqueCIdos de AcademIa de Letras. O pl'eSl- S

r

d· tÓ· ,

do federal de Saúde e os drs. Cri- que, el11 setemhro de '12, assinaram' dente da Academia vai juntar- O com os Ire fiOS Recife, 4 (A. N.) - A Co-
sipo de Aguiar e Men.andro N<�\"�is, o manifesto da Legião. onde Se en-; se a outros a�adêmi�os que já

e t d
• missão designada pelo Govêrno

secretários dessa entidade ClVlca. contram exarados postulados abso- se encontram na capital portu- S a uals do Estado para apurar a res-
Expondo a necessidade de uma lutam ente incolllpativeis C0111 os guesa, afim de participa.: dos Hio, 4 (A. N.) - Como diversos ponsabilidape dos lutuosos
reestruturação da Legião dos Médi- principios fascistas da extinta Ação traba�hos para,.a soluça0 oa inler'.'ssados dos Estados lêem via- aconrtecime.ntos do rlia 3 de
COS, nesta nova fase de após guer- Integralista BrasileIra". questao ortograflca. jado para o Hio afim de tratar de nlarço do corrente ano, nos
ra, o presidente submeteu à disCllS- assuntos relativos à campanha po quais perdeu a vida o bacha-
são lima proposta no sentido de

l'a'rll·tos contl·Dua mãos leD�ÓI·S lítica, o Diretório Central do pqrti� rela'lldo Democrito Souza Fi-
constituir-se uma comissão para U em \I do Social DenIOcrático decbra (.ue lho, acaba de encerrar a sua
estudar o ante-projeto de um novo Hollywood, 4 (U. P.) sentar até o dia 16 do corren- nesta Capital os seus dirigentes tarefa. Em longo relatório, a
programa. A seguir; foi discutida a Charles Chaplin foi acusado: te, perante o Tribunal, os li- �enas traiam de assuntos direta- referida Comissão, que é cons
posição da Legião em face dos seus perante a justiça de não can-I vros de sua situação economi- mente com os diretórios estaduais tituida pelos senhores desem
associados que subscreveram a re- tribuir para o sustento de sua I co-financeira. Diante dessa ou ccm os representantes do Par- bargadores Felisberto Pereira
cente carta aberta da' Ação Inte- filha Carol Ann Barry, de 20 "escrita" Charlie será obriga- tido ou pessoas credenciadas aqui. e Dirceu Borges, Procurador
gralista. O assunto foi demorada- meses de idade. Agora, o Tri- do a sustentar a criança, 'en- Os assuntos que dizem respeito à do Estado, concluiu pela im
mente debatido e tomada, de ma- bunal determinou que Cha- quanto dure o processo de ape- propaganda c ao alistamento em possibilidade rte apurar a res-·
l1eira superior e impessoal, a se- plin expusesse o segredo de

Ilação da sentença que o decla.,.. cad::o setor, são resolvidos no,; pró- ponsabilidade da palíc:a esta
guinte decisão: "A Legião dos Mé- sua imensa fortuna pelo que rou "pai chefe" de Carol Ann prios Estados pelos diretórios 10- dual nos �\angrentos e d61G'fú':
dico� para R VHórial reunida cm O famoso ator terá. q;ue apre",Barry.. c<lis, sos acontecimentos.

__;

Não possom dementires
Londres, 4 (U. P.) - Diz todos os esforços possíveis pa

.um despacho, não passaram de
1

ra normalizar a vida em sua

ínverdades as informações deli zona de controle, os bondes
que a vida dos alemães na ca- ainda não estã:o funcionando,
pital do Reich e demais zonas os cinemas e outras casas de
de ocupação russa é melhor do diversões continuam fechadas
que a da zona britânica. Se- e não se sabe da normalidade
gundo o referido despacho, concernente a alimentos e ci

aqueles informes são sim- [garros. O único transporte que
ples fantasias, pois embora I percorre ' as ruas são alguns
os siviétícos tenham feito, ônibus.

As vitimas do desastre avialório
Washington, 4 (U. P.) - A Embaixada brasí lelra rnfor-Imou que as vítimas do desastre de aviação ocorrido na Caro-

(
lina do Norte sãoas seguímtes: 'I'enerute G. Flores e Arolde

França; sargentos Garcia, Santos, Collins e Romeu Silva. Não
são conhecidos por ora os nomes completos dos sargentos viti-I
rnados.

Dia �oDlba que não explodiu
s. Francisco, 4 (U. P.) - Foi aparelho suicida nipônico a 28

revelado que o cargueiro norte- de maio ao largo de Okinawa,
americano "Josias Shelling" momentos depois de haver de
conduziu em seu bordo uma sembarcado 12 toneladas de
bomba japonesa que não ex- bombas de alto teor explosivo.
plodiu como também não o fez

I
A bomba japonesa foi en

com um avião que �aiu lsôb�e contrada metida .num carrega
o barco. A embarcaçao ameri- i menta de �ns 10 metros qua
cana foi alcançada por um, drados de taboa.

preso Roosevelt

/�
��

Dois anúncios
de Brusque
Convidados a anunciar na edi

ção extra, qua onfem démos, em

homenagem à data da Indepen
dência dos Estados Unidos,
pronta e ju hi loaam en ta nos con
fiaram sua propaganda especial
o antigo conceituado Laborató
rio Farmacêutico "Fernando
Boettger" e a dmportanre Indús
tria de Tecidos Loureiro Bauer
& Cia., Ltda., "Intelba" - am
bas firmas, essas, da próspera ci
dade de Brusque.
Infelizmente, quando metiamos

no prelo as páginas em que fi
guravam os anúncios daquelas
firmas amigas, desprendeu-se dos
respectivos mancais o rôlo de
aço da tintagem, amassando e

empastelando a composição. O
lamentável acidente ocorreu no

momento de se iniciar a impres
são final, sem mais tempo, por
tanto. de recompor as páginas
destroçadas, o que muito nos

penalizou.

Londres, 4 (U. P.) - Fatigado pela campanha eleitoral, o
sr. Churchill descançará uma semana em Hendaya, na França,
antes de entravistar-ss C0111 'I'ruman e Stalin em Potsdam no
fim da próxima semana. Sabe-se que talvez 'I'rurnahn visite,
também, Hendaya, recordando-se que Churchill e Roosevelt se
reuniram em Malta, antes de se encontrarem com Stalin em
Yalta.

o Pres. Vargas em· Santos
Santos, 4 (A. N.) - Conforme foi' mesa, expressando a gratidão da

noticiado, após a ineuguração do i n st ituiçâo, por ter o Presidente da
novo hospital da Sunta Casa da Hepública vindo especialmente a

:\Iiserícórdia, foi oferecido ao Pre-
sidente Getúlio Vargas um almôço esta cidade presidir à iuaugm-ação
pela Irmandade da Santa Casa. Ao do novo hospital, �alou o sr. Lin

ágape, que constou de mil talhéres,

I
coln Feliciano, e em nome do Pre

cstnvam representadas todas as l si dcn lc Vargas, discursou o �nl!"
classes sociais de Santos À sobre- tro Souza Costa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IA CREDfARIA TODOSPARA

IEstilos e modelos Ide vestidos ILondres, (B. N. S.) - A
Suécia e a Dinamarca, que
sempre exigiram o que há de
melhor em roupas masculinas,
estão ansiosas para reíniciar
as importações em larga esca

la de roupas e materiais con

feccionados na Grã-Bretanha.
As firmas inglesas já se acham -I'ao par de certos fatores no que
diz respeito à manufatura es

pecial para essés mercados.
As preferências escandinavas

quanto ao desenho e estilo di
ferem das que prevalecem en-.

tre nós e em outros países ul
tramarinos. Assim, por exem

plo, embora certas condições
de luz e clima sejam similares

digamos às da Nova-Zelândia,
ao contrário dos países que for
mam o Império, a Suécia não
segue exatamente os estilos
britânicos. No tocante às rou-

I pas masculinas, os suécos pos-
___________________•• r:: suem tendências característi-

cas, tanto em côres como em INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
modelos. O novo estilo inglês é CUNICO
assinalado por amplos axadre- DR. DJALMA'ados e listas separadas. Para
a Suécia, entretanto, as casí- MOELLMAN N
niras devem exibir listas qua- rormado pela UniTeuld.e.<!.. d. Gen.br.
'e imperceptíveis. Também da Com prAtica nol' ho�IU.UI europeus

Cidade do Cabo chegou recen- Cl1n1ca mtc11ca .m .eral, pedJat.r1&. doe
I temente a notícia de novo êxito
'ia programa estabelecido pela
"lanufatura inglesa no tocan
oe à alta especialização dos te-

I cidos que se destinam aos mer

cados estrangeiros. Trata-se

I de um novo tipo de "tropical"
que está fazendo furor na Afri-
ca do Sul. É a roupa ideal para
o verão e para as regiões quen
tes. pesando apenas 36 onças
8,0 invés das seis ou sete libras _

de uma roupa comum.

_'

R ua Felipe Sthmidt, 38·, Fône 1595 - FJorianólJobs

aproveitem ii Oportunidade
Atcncão ! milita atencão !
p()YO"de }'loriallól'oli� !
_A "('H]�DLiRL\ PAnA Tonos" estahelecída á na

Felipe Schrníd t n, :�S, esquina .JQroltimo Coelho, atendendo ftOS

efeitos da crise ocasionada pela g'l'llnlle alta que Tel. diati.
mente dernarcnudo em tecidos e roupas feítas em geral - XVI
TO AO ('OX'fR.ARIO - resolveu II partír desta (lata até o dia
:n de JIl!J1() p, Y. fazer uma grande honificação em seus preços
afim de heueftcíar ao distinto povo de :FJoria.nól'olis.

A tod os que Interessar, fregueses ou não, tlll�il'A1Jl leJII.

compromlsso fazer uma .... i!lita á CREIHARIA PARA TODOS. '

Clínico��JtSOUQ,9� Laboratório
� ��. -'

;::::
"

� RUA JOAO PINTOI 25 - Fone: 1448

�, _ _

� (em frente ao Tesouro do Estado

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

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi.
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de féz&s,

Exc rne de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri
,om e�s.a ínfima quantia. ':oCÍ> I buidcra dos Rádios R. C. A,
a auxiliando ° seu

pro:nmo.!tribua para a Caixa de Esmolas Victor, Vá lvulas e Discos.
Indigentes de Florianópolis. I Rua Conselheiro Mafra. 9

história sentimental
qU'e está empelgando
todos os coracões:

,

Uma

UM lHAR
PARA A VIDA

remanes de

MARIA LUll.i\ CORDEIRO
/

Prêmio Alcântara Machado
DA ACADE�IA PAULISTA DE LETRAS

CRI 14,00
Nas livrarias ou pelo rsemhelsn postal

EDiÇÃO DA LIVRARIA DO GLOBO
Rua dos Andrldas llt16 - P. Ale;,re

Seja o LlDER DI
MODI

Confeccionandu I seu
terno na

Ilfaiataria Líder
de

CLAUOIONOR BUTRA
Rua Saldan,ha ...arlnho 2·A IFLORIANOPOLU

... do sWtema UerTOto. aparelho ..enl'

urtn.lrlo do homem e da mulher

lHüte. T�CJl1ClO: DR. PAULO TAVAR.
Curto d. Rad101� CUnica com o o

Jlanoel d. Abreu Campanario (810 P.

101). Il�ctal!sado em Hll'1lm. e ..dr

PdbUca, pela UniTenldadQ! do Rio d. .Ir

Ileiro. - Gab4netCI d. Raio X - Il!l ....tr

earC1O&'l'8fIa cllnlca - lIetabol1l1ID.o l;

AI - 8Gnóagem Duodenal - Gtlbln..t

Se fWIoterapla - Laborat6rlo da micro.

copja • til4lIH cllnlca. - Rua J'e1"IlaIl:l<

Ilacha40, I. Fone 1.111. - J'lortanóJ)OII.

"UMA VELHA AMIZADE" - Um
dêsses momentos em que tôda mu

lher se sente jovem e apaixanada,
porqu e a vida oferece Rl.uite
quando o amor passa ...

MACHADO A (lA.Aparêlhos elétricos
A Instaladora de F'lorta aá-

polis, à rua Trajano n. 11, av: -

... ...
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habíítta-

1e Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grá'Js . e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

cial izada, com t.écnícos protís
sionais, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores. ferros de engomar,
fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio .

AgAncia. e Repr••enta,õ•••m O.r&)
Ma triz: Fleriun6poli.
Rua João Pinto i 11.. ,
Caixa Podal, 37
Filial: Cre.ciúrna

Rua Floriano Peixoto••/n (&iii.
Próprio).-T.legrcrna.: ·PRIMUS·
AO'.J\t•• ao. prinei,poi. _llniCipi..

de E.tade
Móveis

Comprar, vender ou alugar
.6 na

I
n SERVIDORA I

r o maior organização rio

gânero ne.ta capital)

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Confecções
de

Gravátas
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLIS
•

Sedas, Casemiras e Lãs

CA:$A $A.'. a(O$A
ORI�ÂNDO SOA I{PEJLLl

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

J.

,J
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i�testinoS
r_gu\Od: relógio \
CQMO U

Use para isso

"lULAS
\

Ste . Antônio Mana Zacarias.

Quantas vezes V. solre de coceiras
horríveís. ardôres constantes, erupções
de eczema e desespera por não encontrar
alivio.Enlretanto,numa clínica de pele de
um grande hospital, foi descoberto um
novo tratamento cientifico: o emprego
de BELZEMA, que é uma nova forma
de pomada, não gordurosa, que penetra
imediatamente na pele, combatendo as

eczematides, psioriasís, erupções, ver

melhidões, coceiras e outras afecções
da pele,
BELZElIlA já aliviou as mais rebeldes

erupções da pele em pouco tempo, mili
tas vezes em moléstias já bem antigas.
BELZEMA foi aplicada, as coceiras ces
saram imediatamente e a pele tomou-se
limpa e nova. BELZE,,!A não mancha II

roupa e não requer ataduras. Não é
visível nem sentida, quande aplicada,
Use BELZEillA hoje e veja como V. sen
tirá alivio. Continue a usar BELZE:\IA
até sua pele tornar-se macia e limpa,

BELlEMA

I Leocadia e Alphêo rOleDUnO de Souza Iparticipam aos parentes e pesôéas de suas relações

I
° contrato de casamento de sua filha

MARIA com ° sr, PEDRO BATISTA DOS SANTOS;

I________________F_lmO_rJ_·a_n_o_'p_O_l,_iS__,_2_8_/6_/_94_5_. ------------

I EstabeleCImento
DE

NICANOR

I
Trabalhos Comerciais
Impressão a côres

Composição de livros e

Jornais

Gráfico Brasil
SOUZA

Téses e Memorais
Doublés e tricromias

Revistas - Avulsos - Caixas -

Estojos, etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 ._. Floriarnõpolis •• - Santa Catarina

"',J

Atenção Empregada paraPrecisam se duas moças para

Ecasa comercial. Uma para balo scritorio
cão, outra para eseritório. Ne- P is s d um se h it, , reCl a· e e a n Df! a,
cessarro , de fato. ha,bll!dades. com conhecimentos de dati lo-Cartas para RP caixa postal I f' C

.

139
'

gra la. artas do propno punho,
.

com indicação de idade, arde
'"""';�LHÃ ---:CMizÃ'i:rÉ':"'"-"" nado pretendido e endereço,
Uma brindàva: "Por nossa ami-

para A. B. & C.. Redação do :
zade . .. consô lo eterno na disilu- «O Estado», 3v,1 I

são". Outra saudava: "Os dias que
se foram e os sonhos que ainda hão
de vir".,.

Confessor
Nasceu em 1502 na cidade de

Cremona Itália. Depois de uma

juventuda pasllada na oração e na

inocência, foi estudar filosofia em

Pavia e. mais tarde, medicina em

Pádua. onde recebeu o título de
doutor. Como médico não cuidava
únicamente do corpo-dos doentes.
ma. também das almas dêles e

aproveitou tôdas as oca9iões para

I
instruir as crianças na doutrina
cristã. Logo, porém, reconheceu
que não era chamado para cuidar
da saúde dos corpos -- embora
fone médico hábil e procurado -

mas sim da. alm.s. Recebeu a

ordenação saterdotal e entregou-se

) inteiramente à cura dos almas

V d S I
Viu, entretanto. que sózinho não

. í a ocia dava conta de trabalho. Delibe-
rondo com o advogado Bartolo-

i
meu Ferr.ri e com Jacó Antônio

ANIVEBSABIOS M.ríg'ia, uimio matemático, re-

solveu a fun:laçio de uma ordem
W' S a. ÂracÍ V.az Callade religiola, a dos «Clérigos Regula'Tra�\Scorre, hoje, o .niversário res de S. Paulo», hoje conhecida
:ratal'cio da exma. ara. Arací Va2. ••b o nome de «Barnabitas», ape
Calla'do, diuna e.pô.a. da sr. Jairg lido oriundo da primeira igreja

C.llate,
diretor-proprietário da da ordem que era o. de S. Barna-

·A Ga. eta-, desta capital. há, em Milão. Além da m1SBOfilS
e

entre o povo da Itália. dedicou-se
Sr.a./ Bell.triz Bulcão Viana êle com seus companheiros à Irrs-

I Gallotti t�uç(io da mocidade. Paro.. que se

A ·t h
' f1zessa o mesmo entre a j uven tu-SSI ela a dcta que eJe trans-

d f
"

't't' "O d. , . I" e ernrnrna 1ns 1 U1U a l' ern
cerre e .n1ver.ar1o nata 1CIO

d V' A '1' d S P),. d B' B I
- as 1rgells nge icns e . au-leiO ICl exma. Ira. aatrlz u cao

I - A tôrií M' di t'
,

Viana I Oallotti, .iqna espôsa do

I
o. n oruo ar1a 1S 1ngu1u-se

�
d A'1 "" 11 t' d por um amor ardente ao Ss. Sa-

Ir. ce. r. qU1 es "'. ot I, o
ccarnerrte do Altar e pr'opagou aExérei o Nocional.

• Comunhão frequente. Tendo ape-
nas 37 onoa de idade, morreu aos

rit«, Lucia Ctisaeco 5 de julho de 1539. em Cremona.
Tra scorr ,u ontem e aniversário Tinha literalmente eBgotado suas

nataJjÍoCio da senhorinha Lucia fôrças rias obras de caridade. Por
�.lqo, filha do Ir. Aniblll CJí- isso, logo depoill de sua morte, o

m�co: !competente construtor, re- povo venerQva-o como santo, Leão
sidente, em Blumenau. XIII declarou-o santo aos 27 de
\. maio de 1897.

Falf.,m an08 lloJel
-------------

,-------------------�'I o sr. Walter Morih, Jlroprietádo
1 do een �eitul1da R.lojearia Moritz;

t
C!I sr. Nar},al Vilele, funcionário

I'úblico .stadual;
o sr. O.ní Duarte Pereira;
a me il'lo Maria-Resa. filhinha
o Ir. 19ídio Outra Filho.

e

N ivados:
Com a gracios" senhorinha Me

'0 Tol l'ltino de Seuzo., da seeie
ali. lo cal, cel'l tro.tou casam.n to
Ir, P ciro BOlti,tll elo. Sontol.

VENDA SOB RECEITA MEOICA

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

...... Procura-se uma casa

de comércio para ins

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

êste jornal.

o SE U ORGANISMO

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinico Geral d-e Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de Análi.e.
clínicas.

Consult6rio: rua Felipe Seh
midt, 21 [alto. da Casa Pa
raiso]. das 10 30 ás 12 e das

15 às 18 hs.
Residincia: rue Visco de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual] ,

I
'I
I ';:!'!O�!::��Qla,.o rnece-

I
nica -máquinas-, para serviços de i flhricara Vende-se uma com
padaria. inclusive um motor de 10 " O 50.000 mts2 ten
H.P. Tud� em �ti.mo eltado de ,i -do casa de morada e en�enho

I conservaçao. Negoc1o urgente. In- I ' ,

'

formações nesta redaçQo. aita em Itaguassú. '{'ratar com

lOv·3 ·A. L Alves, à rua Deodoro. 35.

o mELHOR DOS mELHORES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Quinta.felral 5 ele julho ã. '945

LIRA: Nos dias 5, 6, 7 e 8 de julho, à noite, «BARRAQUINHAS», 10 pátio do
Clube da Colina, promovidas pelo Centro Acadêmico XI de Fevereiro «PRO SEDE

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

Entrada franca e popular

S_L�NGTJENOL
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc,

OS' Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Criunças Raquíticas rece
berão fi tonificação geral

do organismo com oI

I
Auxílio à Vruz
Vermelha
Londres, (B. N. 8.) - "Terá

lugar na próxima semana, nes
ta capital, a última venda em Ileilão, de tesouros particulares
e de família ofertados para au

xiliar os fundos da Cruz Ver
melha britânica" - noticía o

"Manchester Guardian". "Tão

pródigas foram as contribui
cões do nosso povo a esses fun

dos, que a Cruz Vermelha já
possue o bastante para conti-Inuar executando sua humani
tária missão até o fim da guer
ra com os japoneses. Calcula-

rse que o produto da venda dos

presentes nesse último leilão
atingirá a soma de um milhão
e meio de libras. Cerca de ....
200.000 pessoas ofereceram

presentes para serem vendidos
em benefício da Cruz Verme

lha, entre os quais estão in
cluidos objetos raros e valio
sos, alguns muito preciosos
para colecionadores; outros,
precisos para os próprios doa
dores.
Tonos os objetos presentea

dos têm sido vendidos, e esta
última venda incluirá belas
roupas de mesa que pertence
ram a Lord Nelson, mobílias,
algumas das quais antíquíssí
mas: vidraças. e paineis das
janelas do edrtício anexo à
Abadia de Westminster, espe
sialmente construido para as,
solenidades da coroação do
rei George V" - conclue o

jornal.

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

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
'IDEAL PARA REPOISO
Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

Indústria de Tecidos Loureiro
Bauer & Cia. LIda.
(cINTELBA»

4 polpa de café
Washington - (8. r. H.)

Especial para "O Estado" - A

utilização da polpa de café pa
ra alimentação do gado ha de

oroporclonar grande saída pa-
E COQUElUCHE l'a esse sub-produto de uma ITOME SEMPRe las mais importantes produ

�ões dos países tropicais da
América.
A possibilidade de que êsse
roduto possa ser utilizado pa- t

a alimentação do gado, numa
'ação consideravel, foi de
nonstrada em trabalho expe- _-__
.imental do Instituto

Inter-I
-

� . �.J 11-\mericano de Ciencias Agrico- Es ta e a ve 1-daO ........ '

'as de Turrialba, Costa RIca.
:'\'\015

o mElHOR DOS rn e LHORES
"A polpa de café", diz aque- Sapatos de todos os modelos e dos tipos :1nc.

____ "'0"."""___ 'e Instituto em relatório, "pos- I modernos, inclusive Sandalios poro praia 00 Q�ro.."'_ .uíndo um valor de nutrição I dos SENHORAS e SENHORITAS. por verdod
aproximadamente igual á al- PRECOS SEM RIVAlS ,
"af'a, proporcionará não apenasI·

•

urna solução para o emprego I
Não comp;em seus calçados sem visitar

io produto mas também um «Tamancaria Barreiros?importante alimento para o)
MÉDICO 'Sado em diéta. RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Acentua-se que a mera des- ��������7=���;;;;;;;;;;;===��-Todos os dias em Santo coberta da polpa de café como : - n \Amaro , alírnentacâo do gado não e su- Motor para máqUina

I S DE"TIST Li.I Atende a qualquer hora do I ficient,p F:sta alimentação deve de costura
. SR. 11 ! de _,

dia e da noih i ter seu lugar na mais economí- Vende- se um, em perfeito es-
E t I ti em

"1"-NOVOS
A A' xecu o qua quer IpO

e RESIDÊNCIA: I ca dieta considerada para uma tado. Ve: e tratar na Age.ncl8 dentaduras, pontes -rto
..

\

Hotel do Snr. Cunha

I
região. de JornaIs de Artur

BeC\Ov_SI
ouro ou palacril. Conspras

i

USADOS SANTO AMARO "A polpa de café tem sido dentaduras em 2 h.
.

._-....,."'"
um problema para os países

B I apenas. fiNECOMPRA € ------, produtores de café. É, em uoga OW CONSTANTINO SERRA�l1 JVENDE Prefira uma parte de se.
I grande, n.arte .. lançada aos rios .

I• d f Vende se o da rua Quintino Rua Duarte Schutel__
Idi@mas por,

trôco em
,
"Selos Pró Doente e os me lCOS in ormam que es-

Bocaiuva, 622, Estreito, que
-

tuguês, espo-
Pobre do Hospital de Carlda. sas praticas levantando a mé-

dispõe de todo conforto. 3 �--------

rrhol ,: francês, de". e estará contribuindo para dia da mortalid.ade infantil.
quartos, banheiro, pias. bôa Ilu !:arda roupainglês, etc. que êle tome maís um pouco Nunca se vulg-ar.l�OU seu em� àgua. Tratar no local, U _':.I

',.,
na rua

Romance, Poesia, Religião. Aviação de leite, tenha melhores medi. prego como fertilizador, e até Vende-se um, grande, I, nes-
Matemática, FJaica, Química, Geo· eamentos mais confôrto no hoie isso parece ser ainda um Ate' CR$ �OO,OO Saldanha Marinho, 26 , 7v-3
logia, Mineralogia!, Engenharia cio lelto de s�frlmento, etc. ete ••• problema". J ta capital, -

vil, militar e naval, Carpintaria, (Campaha de Humanldad4
-------�- Precíao-s e alugar uma casa, não iamel

Desenho, Saneamento, Metalurgia, ,to Ho!!pltal de (larldade).
"UMA VELHA Ál'VnZADE" - O muito distante do Colegio Coroçc;o Camísaa, Gravatas, �: me-

Eletricidade·; Rádio, Máquinas; Mo- amor apaixonado de uma, mulher de Jesús. Pagam·se até CR$ 300,00 Meiasdaa melhores, pe!Of �TiC;,.,tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri- que está no outone tia vida, e um mensais, adeé1nta.damente. Dão·se 6r.ultura, Veterinária. Contabilidade Comprar na CASA MISCE homem que assoma ao primeiro pla- ref.rências. Informações nesta Re- Dores preços a na CASA" ,t' '.Dicionário•. etc. etc. LANEA é saber economizar.. no da juventude... ,I dação. CILANEA - RuaC. Ma. '�'i"" J
I����====���������������������������������������������·Itra�-9,

TOSSE,
BRONQUITE

Dr. Guerreiro da
Fonseca

,

«Caixa Poslal. 44 Teleg. Intelba

Rua do Seminário D_ 44

Brusque -- Santa Catarina -- Brasil

TEVIDOS: Atoalhados para chá e café
Toalhas de rosto

P A R A F E R I D A S':�
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R , E I R A S,
ESPINHAS/ ETC.

IATE: gelado
chá
chtmarrêe

Bebida s�udável�

o sabão

"-VIRCiEM ESPECIALIDADE"
·Cl A. WETZEL INDUSTRIAL-J()]NVILI�E (Merce regisl _S��Ã��:RCfAt

ESPECIALIDADE
recommeuda-ge para roupa fina € roupa comrnum,

•
r

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IndicadorMédicol
_·..- ..- _ w.-.-.-.-.·.·.-.-.·.-.· ,•.•_._ _ _ _..................,DR. MARIO WENDHAUSEN

(Dlploma<1o pela raculda<1e Nac. de Ke<11clna da UnlTer.ldad. do BruIl)
e-tnternu <10 i>erTlço <1. CllnJca MMica do Professor Oavaldo 0l1....tra. mád.lco <1,

Departamento d. S_O,d.
CLINlt'A .ltl)lt:A - .0IM"", "«>1'11" ele achlltoe e crl....ça.. CON8ULTORj(·

• aHIU.NClA: R•• FeUpe 8cbmJdt .... a8 - TeJ. 81J. CONSULTAS _- D.. 11 le I�

DR. RUY PORTINHO DE MOBAES ,. Médico
CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

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

J.
CONSULTAS das 15 ás 17 horas.

,..Residência: - Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIS

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
O.. 8erTlço. lIe Clínica Infantil da Assistência Municipal • Bo.pI1'

de Caridade

tX)� HU l���Jf�u����AM�td���A���10Es.���c1�2�. fo.. 1.«

Consulta. das 2 às 6 horall
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Slfllls do Centro de SsO,d.

DOEN�:AS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS Dl
umos OS SEXOS - RAIOS INF.H.A-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 48
RES.: R. Joínvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NaJI'iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 125f
RESInENCIA - Conselheiro -Mafra, 77.

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBIRAMA (HAMONIAl - Santa Catarina

DR. POLYDORO S. THIAGO
-I Clínica Médica em Geral
boeIloÇas do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,

rins e demais órgãos internos, de adultos e crianças
CONSULTóRIO: Rua Fernando Machado, 16

CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas
RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHlltl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E 00

HOSPITAL "NER1W RAMOS".
CurllQ de aperfelçoam.ento no Hospital São Luiz Gonzaga. de S1Io Paulo - E'·x-esr.,
c1Arlo do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico Interno dr

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
CUNICA GERAI, - DIAGNóSTICO PRF,(:OCE ]I; TRATA�IEN'l'O IilSPlilCIAI,IZAD(

DAS DOENÇAS DO_ AP.o\RlIlLHO RESPIRATóRIO.
,

. , OPERACAO DE JACOBOEUS
CÓNSULTAS: DIAriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles H

RESIDSlNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Te!. 742.
.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUreo <te Aperfelooamento II! Longa Pritica no Rio ele JanalJ"O
OOI'BULTAII - Pela maabA: Cl.rbmeate 41.. IO.30õ..12 ho . (, torde """ ..�t.", OI

.......... 14 ás 16 bor.. - OON81JLTORIO: R.. 10&0 I'mto L f, _ra•• -

._.: I.'" - KeeI4�.c1.: a.. PrM141eJlta eo.uuo. ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
CIBURG14 GIlRAL • ALTA CIRURGIA - MOL1!lSTIAS DE SENHORAS - PARTO, .

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de SAo Paulo, onde fi
.lMl.at>ente por vãrros anos do Serviço CirúrgICo do Prof. Al1plo Correia Neto.
C�lia do e.tõmago e vias bUlares, intestinos �lgado e grosso, t.lrólde, rtn

pr6l1U'tà. "_�a, útero, ovárw.s e trompas. Vartcooeíe, hldJrocele, varizes " hérn t
CONSULTAS:

Ma :a la li Be('M, à Rua Fel1pe Schmddt, 21 (altos da C_ Paratso). Tel. l.li9f

� lIJIlSIDaNCIA: RIue ElBtevee Jt1nlor. 179: Tel. 14764

DR. ARAUJO
Aul.tente do Prof. 83u80n, do Rio de Jaaetro

ESPECIALISTA
Doenças II operações CDS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia msderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO Oâblo e céu

da bôca fendidos de nascença)
IliIôlagoll0OP!a. traquêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, (".

CONJillJ'LTAS: dali 10 às 12 e das 15 b 18 hora"

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447
(AUENTE)

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

�ional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

serícórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

...;....:. Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

Dr. Newton d'Avlla
O,Pel'açõ•• -. Via. Urinaria. -- Dcan
It0' do. inte.tino., réto e anue
•• Hemorroida.. Tratamento da

. colite aroebiana.
Fi.lotercpia -. Infra-vermelho. �

Conault: Vit.or Meirele., 28.
AtencM diariamente à. 11.30 h•. e,

la tarcl_, da, 16 lu. em diante
R,.ld J Vic1cd Rame.. 86,

rODe 1067,

DR. ANTôNIO MONI1

DE ARAGÁO

0Iruata e ono...... (Jltalea • 0InrIrIa
.. torllL Partoe • ._... te .........

CONSULTÓRIO: R. João Pinte 7 Did·
t1ameute dM 1. .. 17 boru. R.JIIIIDP

JJJAI .uaru,,, IJ.......... fia,

Parte dos prisioneiros da 148· divisão nazista, capturada pela F. E. B.
na Itália (Fôto do S. 1. H.).

A Baf em atividade
Londres, (B. N. S.) - "Tão

variados e multiplos são os

deveres do Comando de Trans

porte da RAF, que ele está
constantemente batendo "re
cords" de aviacão e realizando
admiráveis feitos" - informa
um boletim do Ministério do
Ar. "O fim da guerra na Euro

pa não trouxe nenhum descan

;0 a esse Comando naquele
teatro de operações, e o amplo
objetivo de suas atividades in
cluiu várias tarefas, tais como

o transporte de prisioneiros de
guerra russos de Lille para Lu
neburg, um bom passo para a

viagem de regresso a seu país.
O aeródromo de Luneburg é
um centro de atividade, onde _ _.w.· · · ..·..·.·.· _ � &-..- -

& _
- _ .Jt

todos os esforços são feitos pa
ra enviar os russos para sua

_Játria o mais rápida e conror
.avelmente possível.
"O Comando de Transporte

.ern estado também empenha-
10 na tarefa de recolher ele ..

var para a Grã-Bretanha os

estudantes de medicina britá
ricos que estavam auxiliando
)s trabalhos médicos em Bel
-en, transportando tambem
generaís alemães de Luneburg

Ipara a Grã-Bretanha e execu

.ando outras tarefas vitais pa-
ra a ocupação da Alemanha e

1
1 _

oara auxílio aos países liberta-

.1dos. O livro de registo de pas- .

sageíros do aeroporto de Bru-.
'{elas ilustra bem as atividades'
do Comando. Ali está regista-
::la a passagem do' marechal, COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Montgomery, a chegada de Reprellentações 'I'ro nspontes Marítimos; Ferra.

crianças holandesas repatria- Consignações •• Conta Pr6pria VlQr109, Rodoviários, Aéreos,
::las da Grã-Bretanha, a chega- Rua Pedro Ferreira. 5 Coscoe, Fôgo, Acidentes do

2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pesaocría,gada do embaixador russo, a CAIXA POSTAL. 117 Responlabilidade Civil e Vida.
oassagem de generais alemães,
'nclusíve o chefe do estado- Endereço Telec réfico (( BO S C O"
maior de Rommel, a chegada
::le William Joyce (Lord Haw
Haw) e de um grupo de repre
-entantes da E. N. S. A. e da
U. N. R. A.
"Em todas as esferas de ati

vidade do Comando de Trans
norte, seus homens estão con

tinuamente batendo "records"
de rapidez, de carga transpor
tada, e de condução de passa
geiros. Esses homens entrega
"am os materiais indispensá
veis para a vitória" .

_w ...

COMPANIDA 6iAllANÇA DA BAlA" Ifadada em 1878 - Séde: B A I A
.

INCENDIOS E TRA.NSPORTES·
CUras do balaJlço de 11143:

Capital e reSI!orT&8 .•.•.•••••...•....••••.•••••••••

ResponsabUldade.s " ..

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

A.tlvo .......•.•......•.•..•...•.•.•.•.••••.••••••

Sinistros pagos lWII tlltimoa 10 anoe ..•••.••.•.•••••

Responsabllldadee ..•••••••••.•.•.•.•••••••••••••••

Cr$
Cr$
Cr$
CrI
Cr$
Crt

74.617.0l!5,lIo
15.978.401.755,97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.306,20

DIRETORxI!l8: - Dr. Pamtno d'Ultra rr-. da C8n'alho, Dr. rranc1Ico
de .. • .A.n!mo )[UIOrrL

Ág6nctu e aub-q'DCIU CD todo e território lI&C1onal. - IluCU1'tllll Il()

UrupA1. Rea'uladoraa da tlftl'lu IIU pr1DcI.p&Ui c1dad.. da .6.m6rIca, Iluropa
• .l.f:rl.ca.

AGENT1II EM FLOBIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O a c I A. - Bua Fellpe 8cllmI4t, a. I'
Caixa Postal a. 1. - Telefone 1.881 - End. Telep-. "ALIANÇA.·
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

N..l.U, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

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

SEGUROS DE:

·''ifu4DtJAIIAif

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAIUIACIA

I•• C•••Datlre M.fra, 4 • 5 - fONE 1.141
!atrela • tI.DcfII.

Crédilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

DORNéAS NERVOSAS
Com os p;ogressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância. só pode
nrejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in·
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
à!l 11 horas, diàriamente. 1 ..;

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o cadáver encontrado não 'era de Hitler
BERLIM,4 (U. P.) .. INFORMA O CORRESPONDENTE DA BBC QUE O CADÁVER QUE, A PRINCíPIO SE SUPôS SER O
DE HITLER, FOI AGORA IDENTIFICADO, PELO MÉDICO, COMO O DE UM SOSIA, ALIÁS PÉSSIMA IMITAÇÃO DO

"FUEHRER"

----------�--------------------.

Florlanõpolit 5 dle Julho de 1945

Resenha Forense 'LENHA
Vai pouco a pouco �egeneran-

elo em criminoso abuso a venda
de lenha em tóros, nesta capital.
Dantes, as Serrarias vendiam
ef'ctivumcn te esse combusti vel

pelo padrão real do metro eúbi

co (a 8 ou lO cruzeiros). Com o

correr do tempo, à proporção
que o preço foi subindo, entrou
a ser adotado o sistema desones
to do balaio - e esse mesmo ba
laio começou a diminuir de ta-

Julgamentos realizados pe
la Câmara Civil, em sessão de
ontem.
Apelação n. 2.572, da comar

ca de Lages, apelantes Cicênio
Einecke Passos, sua mulher e

outros e apelados José de Cor
dova Passos Varela e outros.

IRelator o sr. des. Silveira de
Souza.
A Câmara negou provimen

to á apelação, para confirmar
a sentença apelada que deci
diu com acêrto.
Apelação civel n. 2.575, da

comarca de Jaraguá do Sul,
apelantes otto Kuchembecker
e sua mulher e apelados André
Hohl e sua mulher. Relator o

sr. des. Silveira de Souza.
Por unanimidade, a Câmara

conheceu da apelação e negou
lhe provimento, para confir
mar a sentença apelada que
decidiu de acôrdo com o direi
to e a prova dos autos.

o Colegial
Temos, sôbre a mesa, o

quarto número de "O Cole
§ial", orgão dos alunos do
Colégio Ca tarinense.
Como os demitis, o novo

exemplar daquela folha estu
dantil muito representa do
esfôrço de seus denodados
dirigentes e colaboradores,
motivo por que os incita
mos na continuação dessa
obra meritória. qual seja a

do congraçamento da classe
est udantil.

Casa DO c61tro
Para família de trat menta,

aluga-ee, de preferência com

contrato. Informações. R.. João
Pinto, 13 - Térreo 3v 1

Recebido pelo
Ministro

manho.
Encarecido o arLigo, tornou-se

fartíssima fonte de renda; pelo
que, começaram a aparecer car

retas. vindas do co nt i n e n
í

c, a

vendê-lo pelas ruas da cidade.

Hoje em dia, os balaios são
quase do tamanho dos de padei
ros volantes, - e cada lllll custa
2 cruzeiros e 20 centavos!
Um leitor do "Estado" veio

uazer-nos a informação de que

ndquiriu, a 1I11la dessas carretas

(a qual tinha chapa do munici

pio de S . Joséj , um "metro",
isto é "cinco balaios", pelo
preço de 12 cruzeiros. Contando,
porém, os t óros, achou 125 de
les, além disso, miudos. Quer
dizer: cada milheiro dêsses toros
sairia por g(j cruzeiros. isto é, a

!lG centavos caldfl lóro!!!
O leitor, alarmado (porque

roubado), pede para o ubus i a

atenção das uuto ridadcs comp»
tentes,

Visitou O Vale do
São Francisco
Hio , � (A. 1\'.) - O Embaixador

n or lc-amuricnno vis il ou no dia pr i

nc i ro do cnrrcutc o vale do São

Francist-o, dcf cn do-sc no núcleo

�lgI'()-indllslrial de Petrolandia onde,
percorreu a zona prejetada para

0lnpruvcitunu-n to do potencial da

cachoeira de Paul .. Afonso. Sôbr e
essa visita, o Embaixador Adolf
Bcrlc fez declarações à imprensa,
adiantando que durante a sua re

cente viagem a Washington tivera

oportunidade de cntrcvlstar-so com

11l0S Innrinntu-ios do Banco de Ex

portação (' Importação, sôbre uma

poss ivcl coopcrnção do mesmo, no

planejado dcscn vol vimento da fôrçalela cachocir« de Paulo Afonso, es

lu nrlo [>sl(' Banco disposto a estLL-1
lar e a r-onsirlorur com simpatia o

.roic!o em apreço. Acrescentou que,
'rascado em noticias anteriores c na

lia v isi í

a pcssoul. está convencido
la ex ixl

ô

ncia de um vasto recurso

'e cnergia capaz de tornar-se accs

i vel Ú parle mais baixa do vale do
'âo Francisco e populações
'nulo Af'o nso e Recife.

entre

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nhD Crcls.tai
"SILVEIl\A"

Gr.nd. Tónico

No bar e no lar
KNt)l'

não deve faltar

Em missao
de amizade

«Festa Cigana»
Promovida pejo Centro Aca

lêmico eJO!lé Boiteux>, nos sa

lões do Lira Tênis Clube de Flo
cianó polis, no dia 14 de julho,
-ábado, às 22 horas
Traje a carater (para as se

.horitas).
Mesas à venda na Relojoa

ia Moritz.

ti 10 milhão de
cruzeiros para
auxiliar as despêsas
Bahia. � (Agência Vitória) - As

1':lllpresas Elélrie;ls pagaram à Pre
:'eitura a ímportánc!a de um milhão
lc cruzcl rns, na conformidade da
lctra B do ucôrrlo recentemente fir

mado, destinando-se a di ta quantia
para auxiliar as despesas com as

ob ras e as dcsapropr.iaçõcs que a

Hio, 4 (A. N.) - Chegou" a esta mesrua Prcf'eitura está executando

Capital a Banda de Música da Fôr- nas ruas José Gonçalves, 2(j de Se

ç'a Aórea :\Jilital' dos Estados Uni- lembro (' Visconde do Hio Branco,'
dos da América do Norte, que aqui «rn conscquôncia das quais ficará

Hio, 4 (A. 1\'.) O almirante veio em missão de amizade, deven- melhorado o traçado da linha fér-

Jonas Ingrun, Comandant e da Es- do permanecer nesta Capital côrca rca das Empresas Elétricas naque

quadra do Atlântico dos Estados de 18 dias. Integrado por 150 alis- lcs locais.

L'nidos, será recebido, hoje, pelo lados, entre os quais vár-ios artis

:\Iinistl'o S�tlgaJo Filho, que lh� ias de teatro, êsse eonjllnto musical

farú entrega da condecoração do locdrá com fins de bl'J1eficência,
":\[érilo Aeronáutico", no grúll de bClll como para os feridos da FEB.

gran(le oficial, em reconhecimento i�ss:-o é uma das mais significativas
pelt)s altos sel'l'iços preslados ú FAB missões de amiza,de, de quantas
duran te o tempo em (fue comandou Il-em visilado o Brasil nestes anos

a 4:1 Esql1adra de ação em todo o de guerra.

Atlântico Sul.

HITZ - Boje _ HOXY Pros�egne. a greve
SIMULTANEAMENTE dos Jornalistas

Àa 17 e 19,30 horall Às 19 horas. Nova Iorque, 4 (U. P.)
Sessões Chics Prossegue a greve' dos jorna-

Richard Greene, Carla Lehmann e leiros desta cidade. Segundo
Donald Stewart em: d t

. -

d D t
FORTALEZAS VOADORAS

e ermmaçao o epar amen-

Um romance de amor e heroismo, to de Trabalhos de Guerra, os

filmado no próprio cenario da .iornaleiros deveriam voltar ao

guerra! No corpo de uma «For- trabalho ainda ontem.
taleza Voadora». voando para Ber-
lim e conhecendo o inferno às

portas do céo!
Uma produção da Warner Bros.

Impróprio até 10 anos

Preçol: Ritz - Cr$ 3,60 e 2,40
Roxy • Cr$ 3,00 e 2.00
No programa:

Noticiai da semana
- DFB

Noticiário Universal· Jornal

r.Domingo • Simultaneamente - no

Ritz e Roxy' Bette Davi. e Gig
Yuno em: UMA VELHA AMIZADE.
As mulheres si.o amigas verdadei
ras lemente enqulinte ftio I. apoi-

�,mQm pel� m••m� homem,

Mais de 40 mil
O primeiro a chegar pessõas alistadas
depOis da guerra «ex-oficio»
Rio, 4 (A. N.) - Deverá

chegar hoje a este porto, rei
niciando a navegação e resta
belecendo o comércio entre a

Escandinavia e o nosso país, o

navio suéco "Brasil" cuja par
tida do Báltico foi aqui divul
gada através do noticiário te
legráfico. O "Brasil" é o pri
meiro navio suéco a deixar ()

norte da Europa depois da
guerra, rumo ao Brasil. I�m
sua vigaem inaugural, trans
porta o "Brasil" 200 passagei
ros. ". � 11;'.'

As

VERDADEIRAS'

são o unico remedio eficaz
para evitar e tratar

0.5 CATARROS, a GRIPE,
as OÔRES DE GARGANTA

licença de. D. N S. P No 186
1"1) de 26 de Fevereiro �6�'·.

""r.n/I, de 1935 OOOS 9'

010.002. Eucolyptu1 Q.

Inauguração do curso de Medicina'
Rio. 4 (A. N.) - O curso de Me- laboração de vários especialistas

dicina Fráticn e Prevcnt íva que de renome, obedecerá a-o seguinte
Sl'I'{J dado na Santa Casa da Mise- programa: desnutrição, parasitas
ricórd!a pela doutora Beatrice Ber- intestinais, diarr éas, rnaláríu. tu
lc, Embaixatriz dos Estados Unidos I

bcrculoso, sifilis e blenorragia, in
e médica da Saúde Pública daquele Iccçõcs respirulórias dis.gnósticos
pais amigo, será inaugurado hoje. diferenciais, tratamento e prcven
l�sse curso, que contará COlll a co- ção e imunização.

Instituto de Aposentadoria e Pensões dôs
Comerciários

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

PROVA DE DATILOGRA FIA tI
Faço público, para conhecimento dos interesllados. que a ProvQ

de Datilografia dos candidatos inscritos pare. preenchimento daa vagllll
, de praticante de escritório da tabela de extranumerários serão realiza
das no dia sete dG corrente mês. às vinte horoa, lIla sede desta Dele
gacia, à rua Felipe Schmidt, 37 - Edifício São Luí.

Os snrs. candidatos deverão cornpurecer ao local acima indicado
com antecedência de trinta minutos, no mínimo, munidos do cartC.o
de identidade, caneta-tinteiro ou lapis-tinta.

Florianópolis. 4 de julho de 1945.
ALBÉRICO GLASNER, Presidente da Comissãe Local de Concurso

O ESITADO Esportivo'
Parte hoje

Deverá lIeguir hoje, rumo à ca

pital da 'República. a noua repre
sentação ao Segundo Campeonato
Brasileiro de Vela. A nona &ale
gação viajará sob a presidência
do sr. Raulino Horn Fer ro, tend.o
a secretariá-la e ar, Aldo Linhclrell
Sobdnho, que desempenhará, tam
bém, a. funções de telloureiro.a
mesmli •

São seguintes .s velejadore. que 1
irão competir no Campeonato ds
Vela: Rafael Linhares, Orland.
Coelho, Rafasl Linhares Filho, A
à.mar Nunes Pires, Felix Schaefir,
Ladislou.,_ Gramli, Aroldo Borbato e
O.valdo Nunes.
Muitoll outros acompanharão a

nona delegação e entre eles o dr.
Arnoldo S. Cúneo, Mário Nocetti,
Valdir Gil. Abelardo Ferrari e A
dolfo Nicolich da Silva.

"UMA VELHA AMIZADE"
Bette Davis jámais ameu al:'lle_, na
t.ela, tãe românticalllente, com.
ama a Gig Youn2', neste dra....

Ft IXIR Df -fiO�U[lRA-

Rio, 4 (A. N.) - Adianta
se que até ontem mais de 40
mil ,pessoas foram alistadas
"ex-ofício" nesta capital e é
enorme, ainda, o número de
listas que ainda foram proces
sadas pelo tribUnal eleitoral.
O serviço de alistamento "ex
ofício" requer o trabalho de
seus funcionários as vezes até
três horas da madrugada. Só
pelo Instituto de Aposentado
ria e Pensões dos Industriários
já foram alistadas até ontem
mais de 15 mil pessoas,

No bar e B9 lar
KNOT

Ilão deve faltar

Executada
Bruxelas, 4, (V. A.) Se-

gundo anunciou hoje a emis
sora desta capital, a Sra. Ma··
ria Eugênia, esposa de Jans
sien, antigo elemento r€xista
que se tornou chefe da "Gesta
po" em Louvain, foi executa
da naquela cidade.

� _........ -.. "" 11'1 ='

CONVIDE SUA MELHOR AMIGA
PARA VER "UMA VELHA AMI'lA
DE", um drama intenso, que de
monstra ser verdadeira be'nção o

!laber Iftallter os laç'l's de antil{l\
amiz:ult.

PIIIILII.
1�IRI[aIR

,

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


