
im a u a na� i i ina�
MANILHA, 5 (U. P.) -- o COMUNICADO DE MAC ARTHUR, ANUNCIANDO O FIM DA LUTA NAS FILIPINAS9 DIZ QUE
ESTE FOI UM DOS POUCOS CASOS EM QUE FôRÇAS DE TERRA, UMA CAMPA NHA PROLONGADA, FORAM INTEIRA.
MENTE DESTRUIDAS PELO ADVERSARJO NúMERICAMENTE INFERIOR. QUAN DO OS NORTE-AMERICANOS DESEM
BARCARAM EM LEITE, OS JAPONESES TINHAM NAS FILIPINAS 18 DIVISõES. DEPOIS, MANDARAM OUTRAS CINCO
PARA LÁ. MAS TôDAS ESSAS 23 DIVISõES FORAM ANIQUILADAS PELAS 16 DIVISõES NORTE-AMERICANAS CAto

CULANDO-SE QUE Só RESTAM NAS FII.IPINAS UNS 3 MIL GUERRILHEIROS AMAREtOS

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario le Diretor·Gerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEUA

Concentrado ataque contra
a zona de Tóquio

GUAM, 5 (U. P.) -_ A emissora de Tóquio informou que
caças e super-fortalezas voadoras norte-americanas dirigiram
concen�r�do ataque contra as prefeituras de Chiba, Ibaraka
e Tockigí, todas na zona de Tóquio. Acrescentou a referida
emissora que poucas horas mais tarde cêrca de 200 Liberators
e caças atacaram objetivos em Kyushu. O golpe mais violento,
entretanto, foi dirigido contra Nagasaki-Omura.

Florianópolis

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

Ano XXXI I
-------

------

Is eleições na Inglaterra
Londres, 5 (U. P.) - Os da- candidatos, nao obstante, es

dos colhidos até o meio dia in-
I

tão realizando esforços para
dícavam que a votação flutuou: acender o entusiasmo nos seus

entre fraca e fortíssima na correligionários e esses esfor

maioria dos distritos eleitorais, II 20�' par�cem, 'Vem. �lcanç.andopredominando as mulheres en- êxito pois as previsoes caucu

tre os primeiros distritos. Iam que pelo menos 80';' dos

Uma das primeiras mulheres a
. eleitores deporão seu voto no

votar foi a sra. Churchill. Os l3Itual pleito.

Sex�a·ieira, 6 de Julho de 1945

Soldados canadenses

wndrP.!�':?C��ada�in���!�i��1
nhentos soldados canadenses, sões quebraram instalações no

Ique aguardam impacientes o valor de 4 mil dólares. Quan
regresso à pátria puseram ôn- do lhes foi permitido visitar o

tem em polvorosa a localidade xadrez e verificar a falsidade I'inglesa de Aldershot. A notí-; da notícia, os canadenses acal-
I

cia de que três dos seus cama- maram-se e voltaram ao quar
radas estariam detidos no xa- tel.
drez local, deu motivo a que
explodisse o dessassocego e a "UMA V�LHA AMIZADE" - O Comprar Da CASA MISCE
multidão dirigiu-se para lá amor apaixonado de u�a mulher LANEA' b

.

. que esta no outono da vida, e um
e Ia er econom1zar ..

quebrando tudo pelo cammho. homem que assoma ao primeiro pla- I ----,--.----------

yinte e c�nco lojas foram dani-I no da juventude...
� A poliCia fez fôgo

OscHJNi!JI�NG,�����on!!alrn!te !�i�f!!�1�� contra a multidão
as tropas japonesas estão abandonando a Indochina em jun-
cos e chanpãs, sob o ataque concentrado de aviões da 14 Fôrça Bombaim, 5 (U. P.) - In-

Aérea norte-americana. forma-se que a polícia fez fogo
_____________________________ contra a multidão no distrito

Quall·'I·cadas 'como rl-dl·culas�: :��rg��" peaY���O �ait���
(para compra de roupas. O go-

LONDRES, 5 (U. P.) - Um comentarista oficial britâni- v.erna��r da província de Ber;
co qualificou, hoje, de ridículas as notícias de que Churchill g�la, SI. Casey, �alou pe�o ra-

iria conferenciar com o general Franco em Hendaya.
dío de Calcutta an.uncIa�do

, que estavam sendo investiga-

eh L·sb"
..

o b b -,
-

o
das as notícias de que pessôas

.

ega a I oa o prlmetr arco ,raSI elr na Bengala se teriam suicida-

RIO, 5 (A. N.) - Notícias de Lisboa para o "Ex-Change do por estarem inteiramente

Telegraph", de Londres, afirma que o primeiro barco brasilei- nuas pela falta de roupas.
ro a entrar em aguas pontuguesas desde que o Brasil entrou Anunciou, ainda, para breve,
na guerra, chegou ao Tejo. A embarcação, cujo nome n110 foi a introdução do racionamen

apontado, continuará viagem com destino a Nápoles, onde re-
.

to de roupas, mas advertiu

ceberá a seu bordo os elementos da Fôrça Expedicionária Bra-I que era gràn.de a escassez de

sileira. pano em toda a Indía.
• , , , "" I, ,�... � ... �

,

LOldres reconhece o govêrno de Varsovia
LONDRES, 5 (U. P.) - O Ministério das Relações Exterio

res reconheceu esta noite o novo govêrno de Varsóvia da União

Nacional.

francêsSem notificação do govêrno
PARIS, 5 (U. P.) - O Quai Dorsay anunciou que duas

brigadas palestinas adicionais, pertencentes ao comando bri

tânico do Oriente Médio chegaram à Síria, onde uma delas de

verá substituir a brigada britânica que está sendo retirada. O

porta-voz do Quai Dorsay, através do qual fora feita a notifi

cação, acrescentou que as tropas palestinas chegaram à Síria
sem nenhuma notificação do govêrno francês. O número de

britânicas na Síria agora é calculado em 25 mil homens.

foram brutalmente torturados
LONDRES, 5 (U. P.) - O "Evening News" informou que

o exército britânico teve ciencia de que 9 dos 25 homens do

Regimento do Serviço Aéreo Especial, considerados desapare
cidos, foram brutalmente torturados e depois passados pelas
armas pelos alemães, quando capturados nas montanhas dos

Vosges, durante a campanha do ano passado.

H. 9415

As vítimas �o desastre avialório
I3-io,.5 (A. N.) - Em .cons�-, Garcia, segundo sargento Q

quencia do desastre avíatorío R-T- Osvaldo Colins Ferrian
ocorrido em Carolina do Nor-
te, E. Unidos, faleceram: te- des, segundo sargento Q-T-Av-
nente-aviador Geral Monteiro Jorge Alves dos Santos, segun
Flores, aspirante aviador da do sargento Q-Av-Lourival
reserva, convocado, Haroldo Gomes da Silva e terceiro sar

Vicente Franze, primeiro sar- gente Q-St- Romeu Cardoso
gento Q-Rt-T-Pedro de Sousa da Silva.

Se não o

vale 11

o «Independence
Day» no

Instituto Brasil
Estados Unidos
Como vem acon tecendo

todos os anos, o Instituto
Brasil·Estados Unidos rea

lizou, dia 4 último, uma

sessão solene, comemora

tiva à magna data dos
Estados Unidos da Amé
rica d9 Norte: o Indepen
dence Day.
Presidiu a mésa o jor

nalista prof. AItino Flôres
que, fazendo uso da pala
vra, pronunciou rápido.
porém incisivo e brilhante
discurso.
A seguir foi concedida a

palavra ao prof. dr. João
Batista Bonnassiz que, em
b€líssima peça oratória,
discorreu sôbre o 4 de
julho.
A' sessão estiveram pre

sentes o representante do
sr, Interventore Fdetal, ma
jer Asteróide Arantes. bem
como altas autoridades
civ is, militares e eclesias
ticas.
Ao terminar a sessão.

foi servido um «cock- tail»
aos presentes.
Através o microfone da

Emprésa de Propaganda
Guaru;á Ltda. que irra
diou todos (IS pormenores

daquela reunião, foram
lidos comen tários do [or
nalista Oswaldo Melo e st ,

Ací Cabral Teive ,

«O Estado», gentilmente
convidado. se fez repre
sentar.

As qualiuades antimagnélicas
du reló�iu de ]lrl'�i.,ãll
r

IN."'-
cientificamente constatadas!

[TóqUiO mostra�se apavorada
Guam, 5 (U. P.) - A rádio Kurilas, penetrando profunda

de Tóquio mostra-se apavora- mente nas chamadas águas in
da com o bombardeio da parte ter�as do Japão. E afirma a
japonesa de Sakalina pelos na-

emissora am
. 1 lé

vias de guerra norte-america- .

ale a que a em

nos. Para chegar a essa .lha, �as un�dades ql�e bombardea

quase à vista da costa russa na' I.am Shíkula na Ilha de Sakha

Sibéria, os navios ianques tive-lIma, outros navios inimigos
ram que atravessar a cadeia p<)-I ainda estão operando de mar

derosamente fortificada das Okhotski.

Já foram destrUidas 60 mil minas
Oslo, 6 (U. P.) - A agencia truidas 60 mil minas nas co

telegráfica norueguesa infor- munas vizinhas de Oslo. Tain
ma que soldados alemães desde bé� � destruição de pequenas
a data da capitulação estão forhflcaçoes alemãs são feitas
ocupados em localizar e des- pelos próprios alemães. As au
truir as minas terrestres disse- tor�dades locais norueguesas
minadas nas regiões situadas designam os lugares em que a
na volta desta capital. Até ho- mao de obra alemã se faz ne

je já foram encontradas e des- cessária.
�.��������.��-�.�������-������,-���-��",.��.�.����

Brasileiros na adminislracão
d� cidades alemãs

'

Rio, 5 (A. N.) Foí noticia- acaba de ser indicados mais 17
do ontem, a pa. .ida dos pri- servidores que dentro de pou
meir?s_ servidores brasileiros cos dias deverão seguir dir t _

que irao colaborar com as au-
e a

toridades da UNRRA na admi-
mente para Londres por via

nistração das cidade� alemães. ( aérea .e dali para as regioes
Prosseguindo a escolha dOS: designadas pelas autoridades
candidatos inscritos no DASP, de ocupação.

A situação em. Vars6via
Estocolmo, (SIP) - Comu- acha no estrangeiro e de todos

nicam de Varsóvia, que duran- os democratas". "Queremos a

te a recepção dos membros do verdadeira soberania da Pá
Govêrno da assim chamada tria".
"União Nacional", apareceram �..&..&......&-.........-•..,._•••_.......,.._�

cartazes c o m os letreiros: Camisas. Gravatas, Pij arnes
"Queremos eleições livres e Meiasdas melhores. pelos me

universais". "Queremos a volta Dores preços só Da CASA MIS

para o país do Exército que se CILANEA - RuaC. MafrE' 9,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os brasileiros
lutar contra I

•

querem
o Japão

Washington, 4 (D. P.) - pessoal terrestre brasileiro con
Vinte membros da fôrça aérea seguiu trabalhar com eficiên
brasileira, da esquadrilha .18- ;cia na reparação dos aviões
nominada "Avestruz", que avariados, e não deixou de
combateu na Itália, declara- cumprir uma só missão.
ram hoje aos jornalistas, no A esquadrilha contava com
edifício do Departamento da 42 pilotos quando chegou à
Guerra que noventa por cento sua base inicial, nas proximi
dos pilotos brasileiros desejam dades de Tarquinia, Itália, a

lutar contra o Japão. 6 de outubro de 1944.
Acrescentaram que os dez Desse número morreram no-

por cento restantes foram der- ve e outros ficaram incapaci
rubados na Itália, na luta tados por diversos motivos.
contra os nazistas. Os jornalistas perguntaram

O primeiro Tenente João ao Tenente Torres se a esqua
Torres Leite-Soares falou co- drilha brasileira gostaria de
mo parva-voz do grupo, apre- lutar contra os japoneses.

"-_.......� .......... ww ..... w ... w ... _ ..... '"

...
Confeccionando 8 seu

terno na

Alfaiataria Líder
de

sentando os membros da es- Após breve consulta com seus

Ih Iquadrilha aos jornalistas, que superiores, o 'Tenente Torres !parê 08 e étricossão os seguintes: Tenente-co- disse que não podia responder A Instaladora de Floriao.5-ronel Nero de Moura, Capitâc por se tratar de uma questão polis, à rua Trajano n. 11, avi.Leobaldo Antônio Kepp, New- oolítica. sa a sua distinta fregue-sia queton Lagares Silva e Joel Mi- Os jornalistas arguiram que dispõe ele operários habilitaranda; primeiros Tenentes AI- 'J Brasil está em guerra com o
dos para executar instalaçõesvaro Eustergio de Oliveira e T8n�() e que somente lhe pe- de Luz e Fôrça em geral, forSilva, Carlos Moreira de Oli- Iíam sua opinião pessoal. Tor- necendo orçamente grátis eveíra Lima, Horácio Monteiro "es respondeu, então; "Be�. sem compromisso para seus Vende-se «Rosa dia 0lll·ta�a-.»Machado, Roberto Pessoa H't- B'alando pessoalmente creio . nU II. "

Ot C
.

N t L· t t d
. serviços. Lmos, on orreia e o, UlS 1ue �oven a por cen o os PI- P

.

t bé f'. Urna completa instalação meco· ondres, 4 (�.) - Magnífi-. . _ .

t b t t OSSUl am em o lema espe-, . d 'Felipe Perdígão, Newton Neí- 'o os querem se a er con ra

I . li d m Lé f· �

nica -rndqu inaa-, para aervrç os e ca rosa, que atraves dos séculos
va de Flgueíredo, Josino Maia 'JS japoneses". Fez uma pausa :�a Iza1• a, com ecn_lCos .pro .IS padaria, inclusive um motor de 10 recebeu o nome de "Rosa dasiona S para consertos ae apa H.P, Tudo em ótimo estado dede Assis, Ismael da Mota Pais e completou: "Os restantes . -',.

'

..

-

I quitação", foi hOJ·e entregue aoêlh 1 t O 01 n-o conservação. Negócio urgente. n-
e os segundos-tenentes Paulo dez por cento tombaram na re os e e ric s', enr ame l. formações nesta redação. prefeito de Londres, em paga-
Costa, Pedro de Lima Mendes, luta, na Itália". d.e motores e dínamos, estabi- 10v.4 mento de uma multa imposta
José Rebelo Meira de Vascon- l.lzado�es, ferros de engomar, ha 599 anos.

celas, Hélio Langsch Keller, rogarerros, aparelhos médicos No bar e no lar
O "crime" que resultou nu-

F'enato Goulart Pereira e Leão NSTITUTO DE DIAGNOSTICO, e outros, co� exceçao de apa- K N O r
ma das mais coloridas, mas

Roussouliere de Araújo. CUNICO l"el11os de rádIO. não deve faltar
pouco conhecidas cerimônias

O primeiro Tenente Torres DR. DJAlMA
TODOS

de Londres, foi "praticado" no
relatou como o Capitão Miran-

MOELLMANN A CREDIARIA PARA ano de 1346, quando a Ingla-
da se viu obrigado a lançar-se terra era um país de cavalhei-
de paraquedas quando seu =ormado pela. UntTer.lldallA d. o.n.bn ros e Londres uma cidade de
aviao foi avariado pelo fogo Com prlitlca nor hOllP1Ut. europeus Rua Felipe Scbmidt. 38 - Fône 1595 - Florianópolls vielas.
nazista na_Itália.

d b ��n.: ��= �er!:�� .:':���I1�::: _=>= Em uma dessas vielas um
O Capitao �iran ,a que �·ou urmArlo do homem e da mulner d d amigo íntimo do Príncipe Ne-

o braço ao cair no solo, porem, l...nau. Tlicaloo, DR. PAULO TAV&RA1!11 I aproveitem a Oportuni a e
gro, filho mais velho do rei

teve a sorte de entrar em con- oureo de Radiologia CI1n1ca com o di" Ateneão ! muita atenção! Eduardo III, de nome sir Ro-
tato com 'patriotas italianos, '{AMe) de Abre:\ C&mpanarto (810 Pnu POYO> de Plortanôpolfs!, .'

bert Knollys, instalou-se com
que lhe deram roupas civis e I o�. ElIpec:1allRno em HI«I('ne • Sadd. A "CltE1HÁIUA P"\RA 'ronos" e�tal,elecHb a rua ma esposa em uma das velhas. .

-1 P11bllca, pela UntTer.ld.ade do Rlo <1. JII·. ''''') > •

T
.

(' elJ tendendo .0"O levaram ao hospital CIVI nelro. _ Gabinete de Ralo X _ Illectro- l"elllJe Schmídt n, dH, esquma , Ql'OJllUIO oe 10, a , ..

d'
... "

casas e para ela construiu um
italiano díriaido pelos alemães !Rr(,lIowr:il1a cl1n1ca - 14etabollmno b� efeitos da crise ocaslonada pela gTamle alta flue vera raria- recanto que passou a ser uma
que o Úatar�m bem. ·,.1 - Bon'::"I\'f'm DlJoo"T'�1 - r"�"I,,...f, mente demnrcnndo em tecidos e roupas f�itai'l em geral -: J[r�- protuberancia, avançando pa-
Quando os nazistas se reti- ,. fl.e1oteravla - Laboratório d. m!C1">'

I TO �\_O ('OXTHAHIO - resolveu a partír desta data ate o día ra o meio da rua já muito es
raram o Capitão Miranda fi- 001'1&. a.n6llH cl1n1ca. - Rua r.rns.ndo

.:n de Julho p. Y. faí':er lima gTande honlflcação em seus preços treita. A penalidade imposta, W.chAdo. s. ron. 1.181 _ FlnT"1.,..,i\ ....."· 1 .

1 FI
. ,

l'cou com os patriotas italianos al"im de henefícíar ao distinto pOYO {e orrauopo IS. pelo Guid Hall, foi a de obri-
até que foi reincorporado à A todos que interessar, fre�:llezes ou não, queiram sem gar a sir Robert Knollys apre-
sua esquadrilha. Empregada para «ornpromísso fazer uma visita á ('RE1HÁ1UA PARA_ TOnOS. sentar uma rosa fresca ao pre-A totalidade do grupo de •

.

•• feito de Londres, todos os anos,

��i��r�ran�:a��e��f. 6�01�:f�� Escritorio O trabalho dos navios-mineiros �� Xi�nf��a�: ::��'a ��s�3��
ridos pilotos contam 90 mis- Precisa-se de uma senhorita,

b
. A • quitação" tem sido presentea-sões cada um, durante o tem- r orn conhecimentos de datilo- J rltanlCOS na guerra da ao prefeito de Londres.

po que serviram na Itália, o grafía. Cartas do proprio punho, I Hoje os cavalheiros e merca-
(mp é onalificado por um ofi- com indicação de idade, arde

\ Londres (B. ?'\. S.) - �Iais de 250 (
Esses dados e111 nada p�dcJll sur- dores da cidade de Londres,cial norte-americano COIno nado pretendido e endereço, iuil minas marítimas foram lança- precntl er. qu ancio se considera que, trajando não as armaduras ou

"um esplêndido recorde". nar a A. B. & C .• Redação do elas pela �Iarinha Hcal c pela HAF numa simples operação rcal izada os trajes da época, mas em
Torres acrescentou que O· «O Estado». 3v-2 durante a guerra. estimando-se que por uma flotilha de navios minei- uniformes caqui do Exército

mais de .f.()()() n a v ius inimigos de ros, 2.(iOO minas foram lançadas em britânico, uniformes azuis da
lodos os tipos f'oram afundados ou' dclerm in arin r�gião. O trabalho do R. A. F. e outros uniformes,
-luuif icudos por esses engenhos. O Ilançal11l'IJto de minas nas áreas in i- conduziram a "rosa da quita
lol,al das minas espalhadas pelos. .!

.

I. ção" ao prefeito de Londres, sir
i no lescs cxcede de 14.00() a (fllanti_lnll�as,

era aI'( llO, j)�)IS l� "Ia. quc Frank Alexander. Entretanto,'"
,- ('ui rClltar ()s ..:aca-lllll1as 11ll111lg0S,,, d ·t _" _ ,

cladc Imlç,Hla por todos os pmses na, "
, .. .

"

,.. 1 " t'"
a rosa a qUl açao nao sera

I" ., jldlllbem (Ia plCCISO utat con ta a conservada pelo prefeito de",UClJ a pa,sad 1.
I·

.

1··· A· t· 1I Os na\'ios mineiros (lcl)ta guerra
lecnlca. (O l�ll.J1lIgO. S�lI;:, lPfOS

(e

I Londres: ela será colocada no
SI' (ll·"l·(!I·J·',llll 1 c lt(W Jr·as ou

minas magnellcas (' acus Icas oram tumulo de Charles \VilliamCI1I (lias ., "'( I,., nós I f· I
mclhor dilo, eram capazes de rCH-

por lIS<l( as e aper elçom as Brodribb, vice-redator chefe
lizar dois tipos d(' operação; lançar conslanteI1lL>nte. Isso forçava o ini- do �'Times" que deveria partici
as minas, numa tarda ofensiya, ou i migo

a I.Wll�tel' ull1.a ll11meros.a cqlli- par da cerimônia, mas que fa
recolhe-las, (lll1 larda defensiva, de 11)(' de leclll:os, afllll dc eC[lll�)��r os leceu ontem.
proteção. A primeira opcração era seus caça-Ilunas para ncutralIza.las.
fl'Ua nas úguas inimigas, cnquanto! O inimigo pl'Oc!uzin c lançou minas
nas úrcas costcinis que cUl11pria'IlJ::1lgnélic"s; mas, por nosso lado,
mantcr limpas. Pelos fins dc 1940, 'também lançamos minas espcc;ais
cêrca de 65.000 minas tinham SidO: dotadas de tamanha sensibilidade
lançadas cm 19,12, total ascendia a quc eram capazes de explodir ao

155.000. lmais ligeh'o contacto.
-

CLAUDIONOR IUTRI
Rua Saldanha Marinho 2·A

FLORIANÓPOLIS

Crédito Mútuo Predial

Cha·cara. Vendf'-se uma com
50.000 mts2, ten-

do casa de morada e engenho.
sita em It!:lguassú. '"{'ratar com

A. L Alves, à rua Deodoro. 3S.

Proprietários - J. Moreira & Cia

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 6 18

PRÊMIO MjlOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificaçõeg e médico gra ia

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
----

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA 8.""A a(OSA
ORI�·ÂNDO SOA RPEJLLl

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --_. End. Teleg.: «�carpelli» -_. Florianópolis
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Um desfaca:menlo repre-
sentorú OS EEs UU, I

Rio, 4 (A. ::-\.) - Como foi noti- ção, dcvc ndo os seus componentes
cia.lo, o Exército :;.;Torte-Americano fic,.r como hospedes of'ici ui s do
eO!1COITerú para maior hrilho das nosso Exército. Segundo COJ1lUlliCa-1Icslas que se realizarão aqui por çáo recebida pelo Mlnistro da
ocasião da chegada da FEB. Assim, Cucrrn, o general Mascarenhas de

f'ar-sc-á representar por um dcs!a- Xloru!s, chegará ao Rio antes do
camento constituído por tropas da I primciro csculâo da FEB e vir

á

décima Di visà« de Montanha, que acompunhudo dos cnrnncis Swel l e

operou no "Iront" italiano.

Êssel Ca.
st... lo Branco, major Wul lcnslcin,

destacamento serú alvo de grandes cap itâo Edson Figueiredo e tenenle

homenagens por par-te da popula- Parú,

I'Motor para máq .. in�
CONTA CORRENTES POPULAR de costura

Juros 51/2 a a. - Limite Cr$ 30.000,00 Vende-se um, em perfeito es-

Movimentação com cheques tado. Vêr e tratar na Agência

Banco do Distrito Federal S. A. I de Jornais de Artur Beckiov_9
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 II --

RESERVAS: CR$ 10.000.000,00
G d

Trajano 23, •• Florianõpolis U811ua ... rOupa
Ve n devse um, grande, na rua

Saldanh a Ma rin ho, 26 A, ne s-

Casa i ta capit�;) 7v·4
Lll "'TPt."i'PTiW'"�FIC!'N' iLL MMhospital da Santa

Mísericordia
Santos, 4 (A. N.) - Esta mais de 176 leitos para contri

cidade recebeu dia 3 do cor- buintes e respectivos acornpa
rente mais uma vêz a visita nhantes, podendo também em

.

do pI:esidente Getúlio Vargas. J caso de emergência, l'�cebel'
O chefe do Govêrno, em i mais 2 mil leitos sem evitar a

companhia do Ministro Artur eficiência do hospital.
Costa e do ministro Marcon
des Filho, veio especialmente
inaugurar o novo hospital da
Santa Casa de Misericórdia, a

cujo empreendimento deu

apoio material e moral. Aten

deu, assim, s. excia., ao convi
te da Irmandade do estabele
cimento para participar das

justas comemorações que aqui
se promoveram

,O hospital que hoje se inau

gurou é formado por 4 edifí
cios, tendo o principal, uma

área de 30 mil metros quadra
dos, estando aparelhado para
dar assistência inteiramente
gratuita para 307 homens e

272 mulheres, 150 crianças e

49 recem nascidos. Além disso Io estabelecimento comporta

Um belo gesto de bravura
i e desprendimento

I
1_......_.... Londres (B. N. S.) - Ao Newton Almond demonstrou

Leocadia e Alphêo Tnlentínc de Souza an�nc��r. a condec�ra?,ão .

de. grande coragem e devoção ao

i
SRS.

I

DI]NTISTAS I dOl�, oficiais "d� �avI.o .. Harpa-I dever, dando um belo exemplo
participam aos parentes e pesôéas de suas relações D II gus com a Civil Divisíon 01'- pela maneira com que se hou-

I
o contrato de casamento de sua filha Executo qualquer tipo de

der" do Império Britânico, o ve, sendo por isso distinguido
MARIA com O sr PEDRO BATISTA DOS SANTOS.

II
"London Gazete" relembra as com a "Civil Division Order".dentaduras, pontes em

Florianópolis, 28.6945.

lOuro
ou palacril. Conserto peripecias do navio por oca- Regressando ao navio com ou-

_

..

dentaduras em 2 horas
sião do desembarque na Nor-I tros membros da tripulação,

----------_,,._--------------- �andl.::... "O "Harpagus"
:-) improvisou

uma bomba para

C-HEGOU DE.---.. L--O--.N--DRES I
Cm�STAHTr:�nasSERRATIHE dIZ. o Jornal - :'chegu as retirar a agua que já invadia a

_ f praias da Normandia e estava casa das máquinas. Essa íní-
Rua Duarte Schutel 11 � prestes a descarregar quando cíatíva e seu excelente traba-LONDRES, (I-I. P.) - Já chegou no Brasil o reputado c osperarlo I � f' b I d II' d'I'ratamento Okasa. '...,,----------__ 01 a a.a a pe a exp osao e lho contribuiram para o êxito

ORARA é' hoje Ui11n medicacâo de escolha universalrucutc 1'CC(l- uma mina, de que resultou a da operação de salvamento. O
nhecicJa pelo seu' alto valôr terapêutico e pela sua efic�lC'i,l ii\cliSCll-

Dr. Artur Pereira mo.rte do Comandante, saindo I imediato Gilbert Roy Hughes,tíve!. - ORARA à base ele Hormón ios vivos (extratos elo glün<lu]as li 1er.'Idos _out.ros m.embros.. da I igualmente condecorado, de-sexuais) e \'italllina� selecionadas. combato vígorosameuto .odos oe;
t I

-

I f 1
casos ligados diretamente a perturbações das glândulas g('nit;li� f) 'elo

e Oll·veler!l npu açao: me usive o o icia -. monstrou também grande co-

aparelho sexual como: F'raquesa sexual na idade avançada ou por U

I
chefe

..
Devido o �au estad? e:n I ragem e excelente qualidade

outro motivo. no moco, senilítlade precóce, fadiga, neurastenia co perda

I
Clínica Geral de Adulto, .nie ficou o navio, a malOna, de chefia. Quando o coman-

de memória. etc. no- homem. - OIL\SA (importado diretamente ,1(' Doença, da, criança. da tripulação foi enviada para: dante foi morto e outros ofi-Londres) proporciona rit'ili<1adp - Pôrca - rigoJ' - com as drágeas Laboratúrio de Análi.e. terra, tendo porém permaneci- ciais feridos assumiu ímedía-"prata" para homem. Em tórlas as hóas Drogarias e Farmácias. clírücoe. '

Inforrnaçôes e pedidos no Dist. geral Produtos "Ama", Av. Rio Branco, Consu ltôr-io : rua Felipe seh-
do a bordo o imediato que co- tamente o comando e poz a

108 - Te!. 43-33í8 - Rio de Janeiro. I rnidt, 21 [alto, da Casa Pa. mandava o pequeno grupo en- salvo a tripulação enviando-a
-

I
rai,o], da, 10 30 á, 12 e da.

I ��rregado d� tentar salval o na- para terra em rebocadores que15 à. 18 hs, VI.O e a. preclOsa carga. � part.e vieram prestar auxílio ao na-.

MATE
Re'idência�r:��,v�:�. de Ouro

I dlhante.ldra ddat eI?dbarcaçao ttl- vio. Seus esforços e decisão em

gelado Fone: 769 [manual) n ,a. SI o es rUI a e a par e tão perigosas circunstâncias
.

0.
�

medIa apresentava uma gran- resultaram na salvação do car-

chá. ::le brecha. Os trabalhos de des- regamento e de parte da em-
I carregamento duraram dez barcação sinistrada".'

ch'l-m�rrão I Procura-se uma casa lias, e a metade do navio não _

u I de comércio para ins· danificada foi, em seguida, re- "UMA VELHA AMIZADE" - Um

talação de uma Livra- b d d lt R' dêsses momentos em que tôda mu·
oca a e vo a para o elno

lher se sente jovem e apaixonada,

li)
ria. Os interessados Unl'do 'd f 't. porque a VI a I) erece mUI o -

queiram dirigir.se a I) '1ficial engenheiro George quando o �mor passa ...
êste jornal. -

-

II·EstaSapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem \>isitar a

«Tamancaria Barreiros))
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

I
I

O

Rua

novo

de

Bebida saudável
-

. Prefira uma parte de seu Itrôco em "Selos Pró Doente MACHADO & CIA
Pobre do Hospital de Carlda·l. _.

•

de" e estará contrlbnlndo para Aq@l'lClQ, e �epr.!en�aço,e. e� Geral
•

� MatrIz: r IOflanopoh.
que ele tome mal!! nm poneo Rua João Pinto, n. 5
de \elte, tenha melhores medi· Caixa Po,tal, 37

camentos, mais confôrto no Filial: Cre.ciúma

leito de sofrimento etc. etc... Rua
_

Floriano Peixoto, =/n (Edif�,

I Pr6prl0).-Telegraroal: PRIMUS
(Campaha de Hnman dad, Agente, DO' principai. J:nl1nicipiof

.I! !lo.,ltal 'e {larl'�e). 'do E.todo

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
'IDEAL PARA REPOISO

de
TENHA JUIZO

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

TEM SrFILlS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-.

PULAR PREPARADO

Móve�$
Comprar, vender cu alugar

•ó na

13"fJl:&il!:l
A ISIFILIIS ATACA TUDO O ORGANISMO

O Flgado, O Baço. o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, DÔre8
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 està a provauo pe-lo D.N.S.P. como
IiIJx1l18r no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
Ft\LAM CELEBHIDADV,S MÉDICAS

�(>hr!' o prepurado ELIXIR A co nposíção e o esbor 8-
.914· dt'vo dizer-Ihea- sempre gradavet do ELIXIR -914. re
qu« () tenho emp,"pllsdo, em comendarn-no como arma de
(H'. caHOS de indicação apr' - Iacll manejo para o públtco
pr+ada (s!fdlB Pro varts s de .00 combate á BIfIJl", quatlda
sua- m::nHe�tacõe�) o .. resul- 'de- que frequentemente 8.
It!dOR ICiD sido ti�(i:·ratorl()8, «rovelto no Ambutatorto da
POl8 são rx r.ldo s e du-xvel«. Mate nídade de Santa Marta.

Dr. WilshiuQton Ferreira Pires. I Dr. Silvestre Passy .

�3·"aB"�.m........�......u........_.......

� a SERVIDORA I

I a maior organização no

gênero nesta capital]

Rua João Pinto, 4

Fone 775.

fOLH·INHAS
Compre dirétamente da Fábrica

e ganhe 2(j�·ó de desconto
As mais interessantes nov id ades rara 1946

Fornecemos qualquer quantidade ccrn propaganda
a vontade de V. S.

Solicitem-nos mostruario compléto
Preço de Propaganda Cr$ 20,00
Enviam.li> T'ab é

tas de Preços
GRAflCA PICCOLI

Rua Dialma Dutra, 163 -- São Paulo - CAPITAL

j Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Todos os dias em

Amaro
Santo

.,

e

.

�

verda_del,

Atende a qualquer hora do
dia e da noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

a
Confeccões

,

de

Gravátas
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garib:aldi, 58

FLORIANÓPOLIS

I
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Nos dias 6, 7 e 8 de julho, à noite, «BARRAQUINHAS», no 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:
Clube ela

Vida Social santo do diaChega ao Brasil o tecnico norte-americano o

Amos L. Harris, incumbido da montagem
da indústria da soda caustica

ANlVERSA.R108
Ten. CeI. Nelson

Boiteux
Dernerie

Tranlcorre, hoje, o aniverlário
nataUdo do sr , ceI. Nalson Da
�aría Boiteux, cio Exército Na
cional.

*

Senhorita Anita Pizani
Será muito cumprimentada ho

je, por motivo da passagem do leu

natalícia, a gentil senhorinha A
nita Pizoni, professora de Educa
Çao Filica do Grupo Escolar de

Palhogá e dileta filha de nono

eltimado conterrâneo ar. Cledom>
ro Ne"e. Piecm í, alto funcionário
da. D. R. elo. Correios e Telégra
fo•.

•

Registram'se, hoj«, as datas
na tslicms:

de Ir. Arí Sartorata, corrteder :

do menino Júlio-CISar, filhinho
do ar. Júlio Campos Gonçulvea, a

tivo representante comercial;
do menino João, filhinho ao sr

JOI' AlmeidQ de Oliveira, da F
P. E.;
da Ixma. Ira. Edite Sampaio

Cardose, digna e.pôsa do ar. Jai
me Cardol.,;
da menine Doris Miriam, dilet:a

filha do proEe18or Henrique lBri.igg
rnQnn;
ia sr. Serafim Fornerolli, con-Ieeituado comerciante nellto praça;
ia n. Humberto Pinto da Luz;
da exma. IrQ. Norberto de Mo

reil Cunhe, digna e."ôla io 8r

João Ferreira da Cunha;
da .�ma. Ira. Córa Llnhures

:Blanày, digne IIpÔSG. do 81'. Júlio
Blandy;
ia lenhorita. Almerinda Trinda-

de'
ds erita. AdeUna Souse , Iuncie

atbio dOI Correiol e Tetegrafol,
nelta capital;
da nita. Walquiria Ventura, fi

IlJ!.a do Ir. Generaldo Ventura;
io menino Mário Inácio Cee

lho.

Y_Jantela
Paelageirol emhárcadol

a"ião da Cruzeiro do Sul.
Para CuritibQ. Helmuth Fett.

Thenza Marie de Abreu Munhoz
• Gertrudel Almeida de Abra1:l.
Para S. Paulo. Dr, Henrique A

»reu Fialhe, Jorge Humber·t. Bar
hat., H.rcilie Label, Afenae Lobas
• Nelloh Cenrade ia Si!va.
Pa.ra Rio de Janeiro. Lourival

Ultald. Camare, Vera Regina Gon
zaga. Eliane Go.te Souza Gonza
ga, Dr. Afonia Guilhermino Wan
derley, Liberato Carioni. Celia Le
mo., PC1ulo Afonlo Schmidt, Ro
deUo Mario Veiga Pamplona, Mar
COI ViilieiuI Gonzaga e Orlando
Menteiro Guimariiel.
Pare Porto Alegre. Arnaldo Mo

reJrCl Douat e H.rcilio Polli.
Para Curitiba. Helena Maria Ba

renhauler.
Para sae Paulo. Dr. Henrique

Serenhauler, Afonia Marcol Reu
terl, Cecilia Reuten e Ligia Tere
zinha RIU ters .

. Para o Rio de Janeiro. Vanda
Goulort de Saulo. Maria Goulart
SOVai' e Carmen Linhore. Colonio.

DESEMBARCADOS:
Procedo de Curitiba. Lourenço da

Silva Mourão, Carlos Alberto da
Silva Mourão; Theofilo Rodrigues
Da".id, Mucio Cardollo Botto, Emi
lia Tol.ntino de Souza Pallarino,
Heitor Pallarino Netto e Stella
MQria Pallarino.
Procedo de São Paulo. Abran Mat

tyl Sendocz, Alba NeveI Godinho
• Acelon Dario de Souza.
Procedo do Rio de Janeiro. André

Raul Lage, Olny Méllo, Luiza
Cezarina Méllo. Anito Fontes Ato
nado Gonzaga, Salvio Guilhon

o entrevistado transmiUndo suas declaracões

Estabelecimento Gráfico Brasil

Rio, 2(; de Junho - (Burcuu Tn-I Indagamos, Pllti'lO de S. S. se o os s e.rvi ços preliminares (kl exp ln
lorr-s.tadual de lmprcnsa I -. :.\Ir·llllaq�lil1.islllo. que v(.'�Il.d('s.till��do ao! ,�ação. do sa lgcrna peta ex istc n cí a
Amos L. Har r-is, cbegado sábado 'Brns i l e suf'i c i cn l e a i n dúst riu da ' de dOIS poços.
último <1.0 Rio , pelo �l\'i�!()

í

ntcr.na- soda cuustí cu .' I Após instalar C'1l1 Sergipe. f) 111:1-
c ionnl, e um dos lé c n i c os norte-

I qumu smn que espero nDS p ro x uuos
• americanos incumbidos da instala- "t comp let o, rcxpomd eu-n os S. IllaYi,os, C' assistir o seu f'un eion a-

EBfermos: ('ãl(), da indúsn-ia da soda caustica S,. de vez que l)OSSIlO i.nf'ormações mente, iá então deverei .reCl'l)l'r
Acha-.e enfe.t'ma, guardando o ('IUe ('st:' ('m montagem no Brasil. de que �I Ci'a:,Sa.lgema dispõe (�� aqui a restante 1l1Iaql1liIl13Ir!a, pois
l't

.
exma viúvlS Bicota Mocu-, Procuramo-Io p aru OU"II' i.nf'or- restante da Iúbr icn de sotl a ja espero e,111 breve concluir essasel o·,rt..nito�o ia Ir Vo.lalír da macõcs a respeito do estado atual pronro. a�nlia]'ldandl() estas

l11áQUi-,
montagens da Fúbrica de S'll!a��aPMdcueD, dedic(Jd� Coletor E.- dess,a iU.dúst,t:ia, na qual I:á grande nas rI,a encomenda pru-a ('I(:ll1'p��tf�- Cal1Siticl�. eooperanrl o aSSi!ll .j)f�ra

t du 1 em São José ospcctaníva, f'alundn-n os S. S.: la, alem <le que no seu alnltlgto Oi l que surja uma �r.aII1(le i u duxlr iaae. "Foi i n cum birl.o <la r-evisão c em- Fi c!d ", cm Scrgip e, ('st<lIO conc luso-, baslca para este importante País".
_..

/
ha rqu e do maquimismo total ad-
quir id o para a indústnia ela soda

pelo caustica em execução pela Cia.
Salgema Soda Caustica e Ind ust.ri as
Químicas, assim como ao relati \'0
aio fnrnecimento ela m atér.ia pr-ima
que al imerutar

á

a Lsí na Quimi ca.
Essa maqumar.i.a está sendo forne-
ciil(kl pela Eh-uthers We lls , West va-
co Chl()lrjne e National Supp]y
CO'l'poration.

Os embarques <Ia's múql1iinas l1e

cessúlni'a's ao fornecimento da ma

túria pr.illla pf!Jra () salgema .ió se

PI1oc(\'isara:m no cads (le Nova
Yürk, e V.illll par avi<lo �l fim «c
reccber c superint(\nder a sua mon-

tagem.
.

Deixei ori!aniz:1clos os serviços
de tl'a,nsporte de toda a maquina'ria
que ,está sel1d,o embarcada, ú medi
dia d,a sua chegada a'o eúis de ;\'Ioya
tlowk, de vez que <leixl'i proc('ssa
das as liccl1cas de expül'laç<lo con

eedi.das pelo' meu GO\'[�1�110.
As f.iJl�ll1as il1lcumbidas da.s el1eO

lllendats da jndús1Jria (I·a SO(]I[I caus

tica feitas pela Cia. Salgema SOlda
Caustica e 111(lustrias Ql1ii m i C [I'.S, as

quais já citei, apesar <las

difiCUI-1dades atua.is. estào cumpríndo e'Ollll

E'empenho e interêsse esslas rellles-

sas de maquinâsmois".

Gonzago e dr. Benoni Laurinda
Ribal.
Procedo do Rio de Janerio. Ru

benl da Costa Sabino e João Du
tra de Andrade·
Procedente de Porto Alegre. Fe

r6nc Schiffer, Luiz Emi lia Scar-
2'010 Giuffra, Hector L:ldislao Du
ce Galiono, Ilka Isolde Stein. Al
berto Stein, Claudio de ASii. Bra
.il Blanco e José Moraes Velhi
nho.

DE

NICANOR

I
SOUZA

TrabalhaI Comerciail
Imprelsão a cerel

Composição de livroll e

Jornail

Tése. e Memorais
Doublés e tricromial

Revis�all • ,Avullos • Caixa••
,

Estojos, etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.. C...\leAl.ir. Mafra, 4 • 5 - fONE I.UZ
ERaIr.,. a ct.JDId1.

Guarda-Livros Pratico
Não está legalizado 1

Envie hoje mesmo o seu endereço acorr.pando de Cr$
2,01) em selos do correio para a resposta, para

IECAMPOS LIMITADA,
a m&ior organiz3ção de ensino pos correspondencia

no Brasil.
CAIXA POSTAL n. 35-B SÃO PAULO

-

•

St . Isaías, Profeta
A Igreja comemora hoje a mor

te des te grande amigo de Deus.
E' êle o primeiro na ordem dos
grandes profetas, e o conteúdo do
do seu livro mereceu-lhe os títu
los de "Pontífice dos antigos pro
fetas" e «rei dos profetas». De
sua vida pouca causa é conhecida.
Seu pai chamava-se Amos. Isaías
vivio em Jerusalém, era casado e

tinha vários filhos. Muito estima-

I do pelos contemporâneos em ge
ral e pelo rei Ezequia. honrado
como conselheiro, prêgava Isaías

I com vigor contra os máus cosru
I

mes e a idolatria. A sua maior
importância está na. profecias sô
bre o futuro Messias que não virá
po rci erigir um império mundano.
mas espiritual, que não viverá no

fausto e nd esplendor de uma

côrte, mas que será o «Homem
das Dores», que tomará sôbre si
as nossas iniquidades. Sempre de
novo dirigia-se o profeta contra
as idéias materialistas acêrca do
Redentor vindouro. Por isso. não
é de estranhar que homens ambi
ciosos se cansassem de ouvir suds

admoestações e resolvessem a rnor

te do homem de Deus. A tradição
d ia-rioa que êle foi morto por meio
de uma serra de páu.

\

, \

r

ODIN

1f;v
LHE RECOMENDA

-

"'_ .... '

'(

t �

!

Atenção
Precisam-se duas moças para

casa comercial. Uma para bal
cão, outra para eser itório , Ne

cessário. de fato. habilidades.
Cartas para RP, caixa postal
139.

Bungalow
Vende se o da rua Quintino

Bocaiuv!l, 622, Estreito, que
dispõe de todo conforto. 3

quartos, banheiro, pias, bôa
àgua. Tratar no local.

?
-

Até (R$ 300,00
Precisa·se alugar uma casa, não

muito distante do Colegio Coração
. de Jesús. Pagam. se até CR$ 300,00
:nensais. adeantadamente. Dão·se
'Ilferências. Informações nesta Re·
:lação.

])()ENrAS 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
prejudicar os indiYÍduos 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
às 11 horas, diàriamente.

I
,

IL---------------...------------------------------------.-------------...---------------

melhor•• fábricas. A Casa "A CAPITAL"
visita ante. de efetuarem suas

chama a atençao dos
compras. MATRIZ em

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfai'l.tes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe faze·rem uma

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MARIODR. WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Me<11cina da UntTer.ldad. do ara.1l)

_·lnterno do tlerl'IQO d. Cllnlca M�C& do Protesaor On'aldo Ol1Telra. m6d1co 4"

Departamento d•••I1<1e
C!d.NIOA ••DIUA - .01NtIu bltel"Jl" de adllltoa e criança. CO.N8ULTORIO

e &DllDaNUlA: Ra. FeUpe 8chm1dt .. 18 - TeL BUI. CONSULTAS _- D... II la 18

DRe RUY PORTINHO DE MORAES ., Médico
CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

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

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

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
8ert'lçol ele Clínica Infantil da Assistência Municipal e Bo.,lla

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADutTOS
OONSUVl'óIUO: Rua Nunes Machado, 7 (Ediflclo S. Francisco), '0.. 1.&4-

Conau ltos das 2 àll 6 heros
RESTDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Mádlco - chefe do Serviço de S1!llls do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS Dh
, AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA VERMELHOS E ULTRA-VIOLETM

CONSULTAS: dali 3 às 6 b. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA

�)
ClInica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14' às 18 horas. Fone 12511
RESInENCIA - Conselheiro'Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta ci rúrgia e ginecologia

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

DR. POLYDOIW S. THIAGO
Clínica Métlica em Geral

Doenças do coração" pulmões, fígado, estômago, íntestfnos,
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
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOC; TA DO CENTRO DE SAúDE E l.JO

HOSPITAL "NER11:U RAMOS".
Curso de aperreíçoamente no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - F'x-estr
I(lérlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno d,

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão,
OLINICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE AI< TRATAMENTO ESPi:ClAUZA.D(1

DAS DOENÇAS DO APAR1i:I,HO RESPrRATORIO.
o OPERACÃO DE JACOBOEUS

CONIiIULTAS: Diàrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18
RESID1!:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Te1. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno 4Ie .lperfe!coamento e Longa PrAtica no Rio d4 Janeiro
001'lIllULTAII - Pela maabl: 4IarIam_te ti.. IO,30àsl2 hs , à tarde excepto 001

..1I\tlee.... 14 ás 16 ..oru - CON8ULTÓRIO: K.. 101.0 l'hlto .. T, aollr••• -

.....: 1."1 - BeetClbc1a: K.. rre.t._te CoaUüo, 'L

DR. ROLDÃO CONSONI
OIR1;rRGlA GERAL - ALTA CIRURGIA - AIOL,e:STIAS Dlll SENHORAS - PARTOIS

!!,Ocrnaàu pela Facudaade de M�lc1na ,da Universidade de São Paulo, onde to
.l.ft1.�lte por vkiol ano. do Serviço Cll'urglco do Prof. Al1pio Correia Neto.
C!nlrà'ia 410 &.Itêmage e vias biliares, intestinos celgado e gro-sso, t.1c61de, rins

pr6stBta b8llll4la útero ovúl06 e trompas. Varicooele, hldlrocele, varizes .. hérnia
, , ,

CONSULTAS:
...... li.. II 11111'811, ii Rua Fel1pe Schm1àt, 21 (altos da Casa Paraíso) , Tel. 1.1198

RESID:l:NCLA: Rue EsteV&Il Júruor, 179; Tel. 1i7&i

DR. ARAUJO
ASlHawnte do Prof. San.on, do Rio de JaJlel.ro

ESPECIALISTA
Doença� e opecaçOes c,os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

CLrurgi;a modocna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO Uáblo e céu

da bôca fendidos de nascença}
IliIotagoseopla, traqueoscopia, l>roncoscopia pare retirada de corpos estranhos,

CONIiIULTAB: das 10 às 12 e das 15 àa 18 hor...

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

(AUENTE)

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

ft Universidade do Brasil). Médic� por concurso do Serviço

N3:-1'cional de Doenças Mentais. Ex mterno da Santa Casa de MI

Iilericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 I:0r�s -:-
Jtesidência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - FlonanopolIs.

Dr.' Newton d'Avlla
Operaçõ.. -- Via. Urinaria. -- Doen
,aI do. 'inte.tino., réto e anuI

o -. Hemorroidal. TrCltamento do
colite amebiana.

'Filioterapia .- Infra-v.rmelho I

Conault: Vitor Meirelu, 28.
Atende diariamenu àl 11.30 hl.• ,

'tarc:ll, doe 16 M, em diante
a-ldl Vielal Ramol. 66.

FOAI 1067.

DR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO

CJIr1IqIa • ano...... 0IaI.. • OIn!llltl
I. tora. r....... ._...........
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió-
....."....� d.U 1 17 Iloru. RJEI)O'

OU:� .,. r.. Q).
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I � :1'lilll (lU
Geografia Japonesa
Nova. York (S. I. H.)

�uando a esquadra americana

ultrapassar vitoriosamente a

"Nii Jima" e "Sagami Wan"
para ancorar em "Tókyo Wan",
a guerra no Pacífico chegará
ao fim. Por essa ocasião, esta
remos quase todos nós, prova
velmente, tão familianzados
com os nomes geográficos es-

"ranhos dos lugares habitados
pelos japoneses, da mesma ma

neira que nos achamos agora
com os' rios e cidades da Ale
manha.
Para ajudar a interpretar os

comumcados procedentes do
Oriente, neste meio tempo, eis
aqui algumas palavras japone
sas encontradas frequente
mente como nomes de luga
res. Foram compiladas do "Pi
loto Japonês" do Escritório Hi
drográfico, e uma rápida visão
do mesmo auxiliará a traduzir
o primeiro período deste artí-
5°·
Jima ou Shima em japonês

signífíca ilha (dai Iwo Jima
ser ilha Iwo), e "wan" signifi
ca baia. Assim, a guerra no

Pacífico terminará quando a

esquadra americana ultrapas
sar a ilha Nii e a baia Sagami,
pelo interior da baia de Tó

quio a fim de levantar o pavi
lhão estrelado na capital do
Japão.
Seguem-se as mencionadas

palavras: Asase, banco de
areia; Bana ou Hana, cabo, J

ponta; Byochi, ancoradouro;
Gan ou Iwa, rochedo; Ganpe-
ki, cais; Gawa ou Kawa
rio; Hanto, península; Hí

gashí, léste, oriente; Jima
ou Shima, ilha; Kaikyo,
e s t r e i ,t o; Kaiwan, golfo;
Kaku, cabo, promontório; Ki-
ta, norte; Machi, aldeia; Mina
mi, sul; Minato, porto; Mina

tomachi, ancoradouro, bom
bordo; Mine, cume, pico; Mori,
floresta; Nada, mar; Nishi, oci
dente, oeste; San ou Yama,
montanha; Ressho, cadeia de
ilhotas; Retsugan, cadeia de

rochedos; Retto, cadeia de

ilhas; Se ou Sho, recife; Sho

to, arquipelago; Taki, queda
dágua; Unga, canal; Ura, en-etc
seada pequena, angra, abrigo;
Wan, baia.

"UMÀ VELHA AMIZADE"
Uma brindava: "Por nossa ami

'�llde. .. consôlo eterno na disilu
,ão". Outra saudava: "Os dias que
'e foram e os sonhos que ainda hão
rle vir" ...

Visite, sem (ompromissos, a

LIVRARIA ROSA

Laboratório Clínico

Rua Deodoro, 33

Florianópolie

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro,

Novidades todas as

semanas

Qlt

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

Florianopolis
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 grQvl-

Idez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
}lu tovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
�--""I"""""""""""""""""""-

Realizam-se as promessas de Valta
e da Carta do Atlântico

Londres (B. N. S.) - "Hoje, ao beir-a de lulas, acha-se em paz. A

longo da Autobahncn que há cinco infeliz Polônia possue agora as

anos atrás "ia-se atravancada pelos promessas de uma vida nova. Na

viloriosos soldados germânicos .jue Siria reina a ordem e a cspcrunçn
se lançavam ao assalto contra a de um firme entcudimen lo. Esles
França, marcham os "Ratos do De- ralos apenas constituem grandes
ser to

"

cm direção a Berlim", es- rca'liznçõcs pacíficas e um bom au

crevc o "Evenirig Standard", no gúrio para o mundo de amunliâ,

seu artigo de fundo. E prosseguiu- Hoje os pensamentos do primeiro
do: "Ao lado dos seus camaradas minislro Churclull e do marechal

americanos, os ingleses darão as Sl a l iu, à medida que os exórcil os

mãos aos momhros dêsse grande aliados desfilam pelas ruas bci-li

cxérci!o que triunfantemente abriu ncnses. voltam-se para o grande
caminho através das três mil mi- estadista e presidenle em cuja com

lhas que separam Slalingrado da pu n hiu lutaram para tornar possi
arruinada capital cio Rcich. A 111ar- veis essas realizações e esses notá

cha da vitór-ia ao longo das devas- veis feitos. Talvez ninguem melhor

tadas ruas de Berlim marca o fim do que Churchill e Stalin possua a

de uma era e o começo da outra. O plena noção cio que significa para
futuro do mundo depende da uni- o 11111 rido a perda do presidente
dade entre essas três grandes na- Roosevelt, mas o grande mario en

ções. Uma após outra, pelo esforço controu no presidente. Truman mil

comum, as prim e i rus dificuldades II'l'rdadeiro substituto C UJll digno
que surgiram para a constrnção de companheiro. As decisões da Con-

11m mundo novo estão sendo solu-
I

f'erência de Yalta e as esperanças
clonadas. A Grécia foi salva da

I

consubstanciadas na Carta cio Atlâu

anar�ll�i'.1 ql�e �I:l�e,aça\'a a. sua anti.-Iti�,) estão, sendo realizadas", ler

ga ci vilizucão. I'rieste, há pouco a nu n.i o artigo".
�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a dir-eção -cüníca do

DR.DJALMAMOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelent,e local para cura de repouso. Agua fria e quente

APAREI,HAMENTO COlUPLETO E l\roDERNíSSIl\IO PARA TRA'I'AI\JEN'l'O

MÉDICO, CIRúHGICO E GtNECOIJÓGICO.

RAIOS X -, Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para os exames de elncldaçáo dé diagnósticos.

IApartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe ,...... Cr$ 20,00
QuartJs com duas camas Cr$ 15,00 p /pessoa

SECÇÂO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PóDE TER l\lt�DICO PARTICUJJ.'\R

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

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

APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri-
�om e�s.a ínfima quantia, �océ buidcra dos Rádios R. C. A.

esta aUXIlIando o seu

pro�onmo'l'
, ,

_

COl\tribua para a Caixa de Esmolas VIctor, Valvul�s e DISCO!',
aos Indigentes de Florianópolis. Rua CúnselhelfO Mafra, 9

--êÕ;���i!�:�;�:�;��illft- -1
CUr.. do balaIlço de 11143:

Capital e reserl'U .•••.•. ,........................ Cr$ 74.617.0l!l5,3Q
Res:ponsab1lldadea .•.•••.•........•...•...••• , . . . • Cr$ 11.978.401.755,97
Receita ...........•.........•.•.......•..• ,...... <'-"r$ 84.616.216,90
AtlTO •...•.....••......•.•...••..

'

.••••••• , • • • • • •• CrS 129.920.0ü6,90
SinIstros pagos IlOtI lllt.1mo. 10 ano. .•...•••.•••.••. Cr' 86.629.898,90
ReeponSllibllidadel ••..••••.•....•.•••.••••••••••••• Crt 76.736.401.300,.:i!o

DIRETORi!lII: - Dr. PIImf1lo d'Ultra rreI.... P 0IIl"l'aIh0, Dr.�
de .. • .AnImo llauorrL

.tcenctu e llUb4Ctnc:IIUI em todo o Iel'Titórl.o aae1ona1. - IIucurwJ no

UrucuA1. RetruJad.0NI da ruu1.. IUIII prtncI.paj,II c1c1ad... da �. Iluropa
• .ur1.Ca.

AGENTlIl JJM. FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O A C I A. - Rua Felipe Schmldt, L mi
Caixa Postal Il. 1. - Telefolle 1.881 - End. Telegr. �AIJIANÇll- �
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME· �NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Acometido de mal subito /

faleceu quando disputava uma
partida de futebol

�'----------

Novas Drovas da selvageria nazista Vem ai o chanceler
Estocolmo, (R.) - Numa peciais que serviam para en- L

-

V Idas adegas de um grande edí-] cher .os torturados de liqui- eao e 080
fício em Varsóvia, destruidos! dos, aparelhos elétricos, para
pelo bombardeio, durante a marcar os condenados com

remoção dos escombros foi vários símbolos, aparelhos pa
achada uma câmara de tor- ra esfolar as vítimas em vida.
turas, aparelhada de

instru-10s
alemães fugindo não tive

mentos que nem a Idade Me- ram tempo para destruir es

dieval conhecia, aparelhos es- tas provas de sua selvageria

Rio, 5 (A. N.) - Um despa
cho de Washington informa

que o chanceler interino do

Brasil, sr. Pedro Leão Veloso,
acompanhado de sua esposa,
deixou aquela capital, às (I ho

ras, com destino ao Rio .Ie Ja
neiro. A primeira escala do
avião será feita em São Joào.

O Embaixador Carlos Mar
tins Pereira de Sousa, Nelson
Rockefeler, Conselheiro da
Embaixada sr. Lobo, além (te
outras personalidades, estive
ram no aeroporto de ernbar-

Resenha Forense'Deve.ser considerado PU�la primeira vez
J�lg'H"n10" roa li '""�" I"� n. T, i- P�.r.�!��ton, 5 (U. P) _ A em 1.100 anos!

hunal Pleruo, em scssuo de ante-
M

.

h
.

f ' b I L dr 5 (U P) P 1ontem: ann a ln ormou que o su - on res, ..
- e a

Habeas-cor-pus n. 1.572, da co- marina norte-americano "Trig-. primeira vez em 1.100 anos o

n�arca de .:\farna, ,illl1.petJra1nte e pa- ger" não regressou duma ope-
i rei da Inglaterra abriu hoje as

c,lo.nlfe Jose Alves. Hel3ltolr o sr. des. racão e deve ser considerado! sessões do Parlamento ao ar li- O CATARROGui lhor-me Abry. 'd'd t d f"
. i, ilh d M h do :O Tr-ibunal, por una rsinuid adc, per 1. o com o os seus o iciars vre na 1 a e an, o c aI?a o

negou a ondem dmpctru du. e tnpulantes. A perda do, Twald. Como se sabe as Ilhas pODE CAUSAR
Habeas-cor-pus 11. 1.573, <Ia com ar'- "Trigger" eleva para 45 o nú- do canal da Mancha na parte

c dl�i(! F;alhoça, impct.!·,a,nlc dr. :JoS{' mero dos submarinos nort> 1 da Inalaterra governam-se por ZUMB IDOS EMana CardoSl{)l da VeIga e paciente " f ddi·
o

..

, , tJosé Clemente de Souza. [{elarlo]' o amencapos a un a. os ou de- leIS. eSpeCIaIS, extremamcn e

SURDEZsr. des, Guedes Pinto. saparecídos. O "_Tngger", nor- antigas.
O Tribunal não conheceu do pc- malmente conduzia uma tri- ----------

d ido, porser incotupctcnte no caso pulacão d� 80 a 85 homens. Resultaram ferl·dasem eS1peC,IC.
' I

, Ação rescisór-ia n. 12, da corna r- Terar. recepça-o 25c� de Jo i nvilo, autores AI f'red o pessoasTimm, sua mulher e outrrrs e réus I .

Augusta Burgi,na Carolina Sofía "oud,·gna � Londres, 6 (U. P.) - A rs
Adele Hichl in Grarst c seu m amido. \) dia de Nova Iorque anunciou
n,eJ,at�a� o sr. d,es. �lloe�les Pinto. Recife, 5 (A. N.) Conti-I que 25 pessoas ficaram feridas

FOl Ju.lgla'da a açao impr-ocedeu- nuam os preparativos para a I na colisão havida entre o ex-
LI'. V,�ncl�h)ls os st-s. desembarg,ado-, ;:- .

. 1,'... ,_

res Si lve i rn de Souza c Guilherme recepçao ao general Mascare i pressa MIamI e um trem loc; 1

Abrv. nhas de Morais que aqui che- I' de passageiros, vindo da Geor-

.
s'ará no próximo sábado. gia.

Julgamentos realizados pela Câ-
mara eh.'iJ, el�l sessão de�ont('m. Ilust·ltntoApelação civel n. 2.60/, da co-

.marca de Laguna, apelante João
Julio de Oliveira e apelados Li no
Ramos e sua mulher. Relator o sr.

rles. Alfredo Tr'ompowsky.
A Câmaru conheceu ,da apelação

e negou-lhe provimento patr,a con-
fiÍlrmalr a sentença apelada e julgou
pr-ejudi c ado o agravo no aulo do
processo.
Apelação cível n. 2 .."i8í. da co

marca da Laguna, apelant o Elias
Sadellí e. apelados Raul Forrnirn c

sua mulher. Helaí or () sr. eles. Si l
vei ra (f,c Souza.
Deci d iu a Câmara conhecer do

lrleCUrS'O, p rclinrirrarmenf c, negar
provi.mcnto ao primeiro agravo no

nulo do processo e não tomar ('0-

nhccirnr-nto do segundo e ele incr-i-
tis, conf'iu-mar a s.e.!1i[.ença anelada.

C'Oil1lfJ,i,lo de jllrislj)içãl() n. 1.555. d"
(\onTalrcfl. de Hio do Sul, susc itnn l c
o d�· . Jtriz de Direilo de H.io do Sul
e sllscilrurlo o dr . .Juiz de Dircilo de
lndaial. Beblor o sU·. c!es. LUlla
Fmil'e.

BOii julgado ]wocedenle o ('onfli-
10, p:lra dec!awaJr cOlllpetcnle o dr.
Juiz de Dilreito ele Hio do Sul. Yen
cLdo o sr. des. Silveir'a de Souza.

Lamentavel ocorrencia veri
ficou-se domingo último, no

campo do Bomsucesso, por oca
sião da partida que se desenro
lava entre o referido clube e o

Cruzeiro.
O jogo transcorria animado,

perante regular assistência,
quando o amador Ivone Que
luz, que fazia parte do quadro
do Bonsussesso, foi acometido
de mal subito, caindo ao sólo,
desmaiado. Faltavam então
vinte minutos para terminar o

primeiro tempo da peleja.
Acudido pelos companheiros

e diversas outras pessoas foi

pouco depois transportado pa-

Florianõpolis ti �e Julho de 1945

HIIIR ·Df NOCU{l� ,CONCURSO PARA FISCAIS'���t� do Espirita
Realizar-.e-ão no. dia. 7 e 8 do

do Instl'tut do s Ir.(l·üAtuslrJ·a'fl'OS lcorrente, na Matriz da Vila 'Reri-
O IJ tuba ex-Di.trito de. Santo Antônie.

Visita de la. solenidadee em louvor ao D. E.·
pírito Santo, con.tando do .eguin formara. filas palad· .·d d

1 - o Instituto dos Industriários resolveu reabrir,])E te programa:

.

co,r 1ft I . a e ('TN('O A VIX'l'E E OT'ro no ('OHREX'fE, as inscrições para I Dia 7 •• 1'.'s 19 horas, novena, ••

Em visita de cordialidade es- o Ooncurso de Fiscais a que se l'e·fere o EdLtal publicado em: barraquinha e f6gos de artificio. oo.prar Jornais
t 18 5 /45 D·· " Of.'· 1 d U

. -

I
Dia 8 •• 1'.'. 7 hora. mi.la com L d 6eve ontem em nossa Redação ., n� Iallo_ �cla ama0.

. .
Comunhão Geral dOI membros da

on res, (U. P.) - A rá-
acompanhado do sr. AntÔni� 2 - So poderao mscrever-se eal1'dldatos do sexo mascull- Irmandade do D. EI'Pírito Santo e dio de Nova Iorque anuncia
Fiuza Lima o sr. Fernando I no que 'contem mais de 'Vinte e menos de trinta e cinco anos de Nos.a Senhora das Neceaaidadel. que a repartição de mão de
G. Müller chefe.de seccão da I: idade em 28/7/45, data do encerramento das inscrições.

' 1'.:s 10 hora milla solene. obra dos Estados Unidos con·

E
'

., ". 3 O d'd t h b' ·t
- As 18 horaq nOvena.

mpreza ConcesslOnana de I
- s can 1 a os a 111 adas serao nomeados na ordem Todos é. ah. ler- abrilhanta.

tinua seus esforços para per·
Produtos Ltda., representante rigorosa da classificação obtida nêste Estado e seus VEXeI· dOI por uma band�o de mú.ica suadir os jornaleiros novaior

geral para o Brasil da Celatexl')LEXTOS :FIXOS IXICLUS serão de Cr$ 1.200,00 (lUTL E Dl;· desta capital qu-inos que abandonem a gre-
Incorporation C'\ dos EE. DU. ZEX'fOS C]U�ZETROS). .

ve e voltem ao trabalho. A cir�)
No decorrer de sua amavel 4 - Os interessados' poderão obter maiores esclareci- culação da imprensa de N. 101'-

palestra, o sr. Fernando G. mentos na Delegacia do Institutô, Rua Felipe Schmidt m. 5, Casa no centro que limitou-se hoje a venda
Müllpr fM uma exposição das até o dia 28/7/45, entre 8 e 11 horas, exceto> aos sábados, quaJ11i- nas redações onde se forma-
vantagens que o Celatex apre-I do êss'e horário será de 14 às 17 horas, Pau iamília de tratamento, ram compridas filas.
senta na construção de casas, Florianópolis, 5 de julho de 1945. aluga�ee, de preferência com

r�n:lO,d�lação, forros, par�des DÉCIO REIS Delebo'ado
contrato. Informações. R. João

dIvIsonas, etc ... comparatrva-
, Pinto, 13 - Térreo 3v 1

m'ente à madeira e, mesmo, al
venaria. Trata-se, realmente,
de um produto admiravel.
A representação daquele im

portante produto vem de ser

çoncedida à conceituada firma
Fiuza Lima & Irmão, desta
praça.
Confessamo-nos gratos à

honrosa visita que nos foi cem-
cedida.

.

UM REMEDIO QUE ELIMINA o
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRAL

ra o Hospital Municipal, em
estado desesperador, tendo sido
chamado o dr. Albano Schulz
para atende-lo. Ivone, porem,
poucos. momentos mais teve
de vida, não obstante todos os

esforços empregados para sal
va-lo.
Em sinal de pesar pelo triste

acontecimento, o jogo foi ime
diatamente suspenso.
Ivone Queluz contava ape

nas 24 anos de idade era casa
do e deixa três filhos'pequenos.
Ultimamente trabalhava na \Auto do Brasil S. A., como me-

.

canico e era ali estimado por
"

todos.
O fato causou bastante pe

sar em nossas rodas esportivas.
O enterramento do inditoso

[ovem teve lugar ontem de
tarde, com grande acompanha
mento, saindo o feretro da re
sidência da família, à rua Blu
menau. (do "Jornal de Join
ville", de 3 do corrente).

ntÕânêvann..--
Vem de ser organizada em

Rio do Sul, com jurisdição em
GOdo o Vale do Itajaí, mais uma \nova firma comercial: Ramos,

I

Sansão & Cia. Ltda.
A novel firma opera nos ra

mos de Seguros, representa
ções e assistência comercial
Contábil e jurídica.
Contando com elementos de

real prestígio como os drs .

João Carlos Ramos e Rômulo
Silva e sr. Aureo Antônio San
são, a firma recém-organizada
está fadada a, dentro em breve,
gozar de largo círculo de rela
ções comerciais.
"O Estado" vem de nomeá-la

sua correspondente e agente
autorizada com jurisdição em . �
todo a Vale do Itajaí. .
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RITl.· Hoje. 6& ·feira, à.
1!J,a8 hora.

Richard Greane, Carla Lehmonft e

Donerld Stewart em:

'fORTALEZAS VOADOR1'.S
Um romance de amor e heroilmo.
filmado no próprie ceRario lia
guerra! Veanda pera Berlim. co-
'nh.cendo o inferno àl portei.

do céo!
No programa:

Noticiai do ..mana 45x20 - DFB
NQticicírio Univerlal. Jornal

I.mpr6prio até 14 Qno.

Preçal Cr$ 3.60•• 2 40

ROXY Hoje, 6a.·feira, ã.
19.30 hr•.

Philip Dorn. Jeffrey Lynn, Koare.
Verne • Mono Mari. em:
A VOZ DA LIBERDADE

Um drama h.roiee d. horCl atual!
A voz àe um povo leal, I!fue de.ej•

•er livrel
No pro.grama:

Vilita a Sc1bsi.tencia - Coop.,
Impróprio ati 14 ano.

Preço. Cr$ 2,40 e 2.00

Amanhi. no Ritz. à. 19.30 hora••
FALSOS PATRIOTAS

de Auosentadoria e Pensões dos
Comerciários

São poucas a. pessoal que dã

hupoctância e tratam a afecção ca

tãrral. Entretanto, a afecção catar
ral não é um mal passageiro. SE'
não for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida

de, destruindo o olfato, o paladar e.

paulatinamente, minar a saude ge
ral.
Se V. S. padece de catarro, não se

descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com

as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas mu

cosas.

A volta da respiração faciL da
agudeza de ouvido, o restabeleci
menta do olfato e do paladar e le
vantar-se. pela manhã, com novas

energias e à garganta livre de ca

tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor
ne sua vida mais aprazivel, maí ...
alegre. Para seu próprio bem -

se sofre de catarro - comece, hoje
o tratamento com Parrnint.

DELECiACIA EM SANTA CATARIN A

PROVA DE Il,i,TILOGRAFIA
Faço público, pala conhecimento dos interesRados, que a Prova

de Datilografia dos candidatos inscritos para preenchimento das vagas
de praticante de escritório da tabe l o de extranumercírios serão realiza
Jcs no dia sete do corrente mês. às vinte horas, na sede desta Dele
gacia. à rua Felipe Sch rn id t, 37 - Edifício São Luís

Os snrs. candidatos deverão comparecer ao local acima indicado
com antecedência de trinta minutos, no mínimo, munidos do cartão
de identidade, caneta-tinteiro ou leois-tinta.

Florianópolis, 4 de julho de 1945.

1'.LBÉRICO GL1'.SNER, President9 da Comissão Local de Concurso's

Cíe, Sôlgema Soda Ceusüca e

Industrias Quimicas
A Filial de São Paulo, sita à Rua José Bonifácio n.93

2· andar Fones: : -5784 e3·5/3.t., convida os Srs. acionis
tas que já integralizaram suas ações, a comparecem aos

seus escritórios. afIm de ser providenciada a troca das
cautelas provISÓrias pelos tltulos dbfmitlvos de ações.

Entusiasmo eltre 8S

JI������!�S N�eJtt,!
os plantadores de trigo da re

g'ião serrana reina o maior en
tusiasmo diante das novas

perspectivas de garantia

quejse abrem as suas atividades
com o inicio da execucão d"l
plano destinado a proteger o.

â��nérCiO do trigo neste E�t� ::
...._,

.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F L A M A ç O E 5,
COCEIRAS,

...\

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


