
A China entra hoje no seu nôno ano de gue :'1 I tonlr8 :!40. Japão.
Pois, foi a 7 de Julho de 1936 que o Japão, já na e' IUIUu_m -aoô:HÔ';'u plano
expansionista, a. agrediu covardemente, segundo os moldes· fascistas.

Is eleições n Inglaterra
o

o MAIS ANTIGO DIÁ.:iUO DE SANTA CATARINA

Proprletarto te Diretor·Gerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA

LONDRES, 6 (D. P.) - 'I'anto os trabalhistas como os

conservadores proclamam-se vitoriosos nas eleições gerais, as

quais dirão o destino político de Churchill que está em jogo.
Ninguern saberá do resultado final antes do dia 26 de' julho. Os
dados até agora obtidos, permitem estimar o acrescimento de
4 ou 5 milhões de eleitores com relação aos pleitos anteriores.
Os matutinos deixam sua conciência política ditar as reporta
gens sôbre o p1eito eleitoral. O diário trabalhista'"Daily He
rald" prediz que os conservadores perderão pelo menos uma

centena de cadeiras. Se assim acontecer, Churchill e seu go
vênno estarão fora de cogitação. O "Dail Express" por seu

turno, afirma que o govêrno terá uma maioria que irá até 601"; •

Isto quer dizer que os líderes socialistas liberais conhecerão a

derrota. Não obstante o consideravel número de votos, as elei
ções foram calmas. Os defeitos assinalados no registro ele elei
tores provocaram numerosas queixas.

Ano XXXI I ,
•

Florianópolis-Sábado, 1 de Julho de 1945

grato
Rio, 6 (A. N.) - A enfer- routra pessoa consegui remover

meira Helena Ramos, que é i o doente e pô-lo a salvo das
funcionária do Ministério da águas, Declarou ainda que tra- ,

Educação e que voltou da Há- tou de um ferido alemão, o

lia declarou à imprensa que
1
qual ao despedir-se dela en

traz mil e uma recordações da: tregou-Ihe urna medalha como

Itália, país que percorreu de; lembrança.
norte a sul, acrescentando: I

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

"Trabalhamos muito durante I "UMA VELHA AMIZADE" - O
-"".---,-------- ......---------- w o ataque do Monte Castelo, on-1amor apaixonado de u�a mulher

O 3- centenárl·o da de os nossos paJtrícios se cobri- que esta no outono da �Ida.' c um
,

ram de alórlas O que mais me
I homem. que assoma ao pr rrncrrn pla-

o· no da juventude...

batalha de Tabocas !;;;r1�,��.nou foi o enchente do

Part·IC·,paraF dosRecife, 6 (A. N.) - Dando Encontrava-me de plantão, '

apôio oficial ás grande come- quando a água invadiu o hos-] festeJ·osmorações com que Pernambu- pital onde tratava de um doen-Ico solenizará o 30 centenário te. Procurei removê-lo antes Rio, 6 (A. N.) - Por deter
da Batalha das Tabocas, o in- que a água anulasse o rigoroso minação do ministro da Aero
terventor federal baixou de- tratamento. Com a ajuda de! náutica, uma esquadrilha da
ereto abrindo o crédito espe- FAB participará das festas co-

cial de 200 mil cruzeiros corno De·,xou a chefia memorativas no dia 9 de julho,
auxílio ás grandes festas que .

data da independência da Ar-
serão realizadas neste Estado' RlO, 6 (A. N) - Com a pa�-, gentina, devendo deixar hoje
por iniciativa do Instituto de

I sagem do serviço de
_

abasteci-
,
esta capital rumo a Buenos

Arquiologia com a colabora-Iment? da Coo.rdenaçao para.a Aires, onde chegará dia 8.
'

cão de outras associações de I Prefeitura, deixou desde o dia

;lasse. I � d� corrente, a c�efia daquele Nomeada a "oml-ssa-oorgao, o CeI. Jesumo de Albu- U
"UMA VELHA AMIZADE" - querque, que realizará uma

Eis o filme q ue a todos devem as-I viagem ao norte com o fim de Rio, 6 (A. N.) - Foi assíma

:i!t!�: pnrque traz revelações <1'0
providenciar a dissolução de d� �le�reto nom.eauelo o. �al. de
alguns órgãos daquela institui- D.I visao Valentim �elllclO .

da

ção, ainda em funcionamento

I
SII va e �os Generais ele Bng�

em vários Estados e promover da Angelo Mendes de Moraís : \
a transferência de outros para e Arno Teixeira dos Santos pa-

'

a alçada estadual ou munici- ra sob a presidencia do primei
pal. 1'0, constituirem a comissão

que se encarregará de dar pa
recer sôbre a reversão dos mi
Iitarr-s. beni tícíados pelo decre
to-lei 7.674, de 18 de abril cor
rente.

Sugestão apresenta
Serão Submetidos d!io�60(���yêr��0Inse-lho
à Côrte Marcial

Recepção ao general
Mascarenhas de Morais

RECIFE, 6 (A. N.) - Continuam os preparativos para a

recepção do Gal. Mascarenhas de Morais que aqui chegará ho

je, procedente da Itália. Recife honra-se sobremodo ser o 10

ponto do território nacional a ser pisado pelo bravo coman

dante da FEB, que retoma á Pátria coberto de glorias e das

bençãos de todos os brasileiros.

Convergem sôhre Pandasari
MANILHA, 6 (U. P.) - Depois de completada a ocupação

de Balik-Papan, as tropas australianas estão, agora, conv.ergin
do sôbre Pandasari, onde os holandeses tinham construído a

maior refinação de petróleo das Indias Neerlandesas. A cabe
ça-de-praia do Bornéo mede, agora, cêrca de 20 kms. de exten
são por 6 e meio, de profundidade, em alguns pontos.

Descoberla nova fábrica da morte
Londres, 6 (D. P.) - Um te, onde continuava em franca

despacho de Kaufuberen, na' execução o programa nazista

Baviera, diz qUB um mês de-' de melhoramento da raça ale

pois da ocupação daquela cida-I mão Os internados também
de pelos norte - americanos, eram utilizados para experi
ainda se continuavam matan- ências de envenenamento e

do crianças imbecis e lOUCOS: morte pela fome. O fato era

adultos, no hospíci-o local. Só público e notório na localída
ha dois dias oficiais aliados 10-' de, a.crescenta o corresponden
calízaram esta fábrica da mor-I te.

Causou espanto em Madri
MADRI, 6 (D. P.) - Causou espanto nesta capital a afir

mação do jornal londrino Sunday Observer, de que a agência
noticiosa espanhola EFE seria uma organização falangista. A

própria embaixada britânica ofereceu-se imediatamente pa
ra escrever àquele jornal, desmentindo tal acusação.

Era, mesmo, um Dl�o�' (�. !�sta!�fo�!a_
·0 husp·I'tal se no Rio 50 delegados dos Es-

DaVI -' I
tados qye _vêm par�icipar da 2a

. Conferência Nacional de As-
Guam, 6 (D. P.) - O almí- sistência Social aos Lázaros

rante Nimitz comunica. que um cuja instalação está marcad�
destroyer norte-amertcano a-

para o próximo dia 10. As te
b?rdou P.or d�as v:zes um na-

ses que estão chegando á Fe�
V!? hospItal_Japones: para ve- deração das Sociedades de As
r'Iflcar se nao. estaria sendo sistência aos Lázaros são pal
usa d o abusivamente para pitantes e as suas conclusões
transportes de tropas. A busca aconselham as novas díretri
�vel?u, entretanto, que o n�� zes a serem seguidas no am
VlO tinha � bordo perto de m�l paro pofilático jurídico e mo
soldados Japoneses desnutn ral aos 20 mil leprosos interna
dos ou tuberculosos, que se dos nos nossos hospitais desti
acredita terem constituido a nados ao assunto.
?,'·�nde parte de toda guarni
ç�o ela ilha de Wake. Diante

disso, foi-lhe permitido êonti
nuar viagem rumo ao Japão.

M. 9416

A' disposição do general Clarck
RIO, 6 (A. N.) - O ministro Macedo Soares, encarregado

do Expediente do Ministério do Exterror-recebeu uma carta do
diretor do "O GLOBO" sr. Roberto �riil1lllO, pondo à disposição
do Coronel Marck Clarck a sua I�idên.cia no Conme Velho,
por ocasião da próxima visita daquele ilustre chefe aliado a

esta capital. Após comunicada essa oferta ao ministro da guer
ra e tendo sido aceita, o Itamaratí agradeceu ao sr. Roberto
Marinho essa grande gentileza.
------------------------------------------------------

I Carta das Nações Unidas
\VASHINGTON, 6 (D. P.) -- Conmaly expressou sua cren

ça de que os debates públicos em torno da carta das nações
unidas poderão tomar uma semana, quando muito. Disse estar

esperançoso de que a ratificação do documento seja possivel
mente feita até l°de agosto próximo. Advertiu, e.ntretanto,
que lhe não causaria surpresa se tal fato fosse registado ape
nas a 15 de agosto. Connaly afirmou ser possível a ratificação
da carta sem emendas ou reservais.

Tributo de gratidão
a um velho lutador

Um alemão

Por iniciativa do atual
diretor-proprietário. jorne
lista Moacyr Iguatemy da
Silveira, «O Estado» preso
tou, ontem, às 16 horas,
significativa homenagem
ao jornalista prof. Altino
Flôres, ex-âiretor-proprie
tário dêste órgão da im
prensa catarinense, inau
gurando seu retrato na

Redação.
Em nome dos funcioná

rios da Redação e Oficinas,
fez uso da palavra o dr ,

Alfrêdo Damasceno da Sil
va, que discorreu. rápida·
mente, sôbre a vida do
homenageado, por certo

digna de imitação por to
dos quantos labutam na

imprensa.
Na impossibilidade de o

homenageado comparecer
pessoalmente à cerimonia,
agradeceu a homenagem.
em seu nome, n nosso

colega Dorival da Silva
Lino , na qualidade de
membro da família.

O ato que se revestiu
da simplicidade peculiar
aos jornalistas, contou
com a presença de vários
amigos e admiradores do
prof. Altino Flôres.

Receberam os certifi
cados os que termi·
naram o curso
Rio, 6 (A. N.) - Na séde da

Escola Nacional de Agronomia
reahzóu-se a entrega de cer' i

ficados aos alunos que termi
naram os cursos avulsos de

Zoologia, de classificador e

avaliador de quartzo e mica !'1e
técnico de laboratório num 'c

tal de 37 alunos. Esses cursos

são inteiramente gratuitos e

neles pode matricular-se todos

quantos queiram adquirir co

nhecímentos técnicos em '3S

suntos referentes á produção
agro�pecuária do país.

Nacional de Colonização acaba
de sugerir ao govênno a, elabo
ração de uma lei imediata que

Londres, 6 (D. P.) - As tro-I facilite ao Brasil contratar
pas canadenses que causaram desde já estrangeiros além da
dísturbíos é estragos na locali-! quota de 2 <j;, para atender as
dade de Aldershot, serão sub-:' necessidades urgentes da la
metidas à Côrte Marcial, se- voura e da indústria.
gundo anunciou o Quartel G�-
ne:,tl c�nadense:m Londres. Folg'a Da DOI-te e dl·aAlem dISSO, serao tomadas i
medidas para o repatriamento da h' 'ddesses homens no mais curto C ega a
espaço de tempo. Revela-se, Rio, 6 (A. N.) - O ministro
ademais, que foi necessano da guerra já ordenou ás auto
mandar prisioneiros de guerra ridades a que estão subordina
italianos para Aldershot, afim- das as praças da FEB a chega
de ajudarem a remover os des- rem do "front", que lhes seja
troços e reparar os danos cau- dada folga na noite 'e dia da
sados nas ruas principaü.. sua chegada.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Reservados locais
especiaiS para as
tamllias dos
expedicionàrios
Rio, 6 (A. N.) - O ministro

da gurera informou que para E t· �das famílias dos Expedicioná S Iveram reUDI OS
rios serão reservados locais
especiais em palanques afim Madri, 6 (D, P.) - Termi
de assistirem ao desfile do pri- I nou a reunião do Conselho de
melro escalão da i<'EB, sendo' Ministros, facilitando-se longa
publicada com a devida ante- referência aos assuntos de ca
cedencía a lista dos nomes dos racter administrativo. Decidiu
oflcíaís e praças componentes se o alistamento das praças;
do mesmo. relativo 'ao ano de 1946.

Camisas, Gravatas. Pijames
Meiasdas melhores. pelos me

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dos campos de batalha para os
anais da história militar

Londres, (B. N. S.) - O fa
moso 2° Exêrcito britânico do
general Dempsey que invadiu
a Normandia e alcançou o El
ba um ano após o desembar
que, foi dissolvido" - noticía
o "Daily Express". Numa men
sagem de despedida, o mare
chal Montgomery prestou um

grande tributo a todos os ofi
ciais e soldados que o integra
vam, dizendo: "Icealizastes
vossa tarefa de um modo que
está além de todos os louvores
merecidos. Vossos feitos fica
rão para sempre na História.
A maneira como o 2° Exército
se houve, jamais fracassandc
na incumbência que lhe foi
dada, é digna de todos os en
comias". Em mensagem qUE
enviou em resposta a do ma
rechal Montgomery, diz o ge
neral Dempsey: "O 2° Exércí
to foi organizado para um uni
co propósito - desempenhar c

papel que lhe incumbia para c

obtenção da rendição incondi
cional da Alemanha. Nossa ta
refa está realizada, e regressa
remos à Inglaterra".
Muitos desses bravos r.o

mens serão desmobilizados -

outros permanecerão na Ale
manha como parte das tôrcas
britânicas de ocupação, l1J.éL"
todos eles possuem um glorio
so "record" do qual sempre 0e

orgulharão. O papel desempe
nhado .pelo 2° Exército britâ
nico entre o dia D e o dia da
Vitória na 'Europa foi de grano
de relevancia. Travou algum
dos mais árduos combates da
guerra, forçando muitas vezes
os alemães a retirarem unida
des de elite do setor norte-ame
ricano, permitindo às forcas
dos Estados Unidos realizai
rápidos avanços. Foi o que
Normandia, e outra vez, este
ano, quando os britânicos t

peram as defesas alemães na
aconteceu em Caen, onde os

brítânícos e canadenses rom

canadenses lutaram durante
um mês no seu avanço em di.
reção ao sul, partindo de Nij
megem, sob terríveis condícõe:
de tempo que os obrigavam a
levar a efeito operações semi
anfibias.
Uma das mais vitais opera

ções que ao 2° Exército COUbE
realizar foi talvez, a de desalo
jamento dos alemães dos pon
tos de acesso a Antuérpia. O
inimigo apegou-se ferozmente
às suas posições ali, pois sa

bia que, com sua linha de co

munícacão grandemente esten
didas, os norte-americanos E:

britânicos consideravam es

sencial a captura do porto an

tes que pudessem iniciar seu

assalto contra o Reich. O 2U
�xprcito teve também sua par
te nos avanços relampagos,
quando, após sua estrondosa

-- vitória na Normandia avançou
rapidamente em direção a

Bruxelas, cobrindo 430 em no
ve dias.
Após o assalto através do

. Reno, pontas de lança das íôr
-

ças blindadas hritânicas ínves-

tiram velozmente em direção
ao noroeste da Alemanha, ven
cendo a mais obstinada resis
tência, capturando finalmente
os portos de Bremen e Ham
burgo e fazendo junção com

os russos em Wismar, pouco
antes da rendicão da Alema-
nha.

'

"Agora, esse exército, que
tão grande papel desempenhou
na derrota do Reich, passa pa
ta os anais gloriosos da histó
ria militar britânica" - con

�lue o "Daily Express".

Representantes de Cias. de Sorteies,
Capitalização ou Seguros

Pessoas que iá tenham trabalhado, ou TRABALHEM como (inspeteres, pre
dutor es, agentes, cobradores ou outro trabalho) no ramo de Sorteios, capita·
Jização ou seguros e QUEIRAM REPRESENTAR PODEROSA EMPRESA,
em qualquer capital, cidade, vila ou fazenda, escrevam pedindo info.tmações
ao Prof. José. C. Posta! 3717. S. Paulo. Concedemos as melhores comissões.
Otimos planos. eficiente propaganda, Escrevam e se convencerão de que com

nossa organização qualquer pessoa obterá étimos rendimentos mensais.

I�n�a�u�gu�ra�do��o�cn�rs�o������-���-·--------�-·--�-
de medicina Prática I Seja o LIDEI DI
Preventiva .�

MODI.
Clnfecciloandll seu

terno na

alfaialaria Líder

MACHADO & CIA.

............. ..-..-,_.. -. Rio, 5 (A. N.) - Conforme
noticiámos, inaugurou-se ôn-I

NOYO HOTEl I be�� ��aM���i���di�,ao ���:
de Medicina Prática Prcventi- I

va, dirigido pela doutora Bea
trice Berle, esposa do sr. Adol
fo Berle, Embaixador dos Esta
dos Unidos. A instalação do I
curso teve um sucesso

invul-Igar, acorrendo ao recinto ex

traordinário número de pes-
i soas interessadas no assunto. INão se aceitam hóspedes \ Abrindo a solenidade, usou

portadores de rnolestias . da palavra o professor Aloisio

Iconta-giosas de Castro que fez uma brilhan
te preleção sôbre a criação do
curso e seus fins de alta signi-lficação. A seguir, a senhora I
Beatrice Berle, deu início à I

I
sua primeira aula, depois de i
um preambulo sôbre a lição
. I

inaugural.
o SEU ORGANISMO A explanação feita pela Em-

;]aixatriz Norte - Americana,
cue é cirurgiã da reserva do

Serviço de Saúde dos Estados
Unidos, causou a melhor das:!M--------------------I----.

impressões.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n-, 10 ". Florianópolis Santa Catarina

gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

de Miguel Rodrigues de
Sousa

Angelina, Município
de S. José

l\a3ncia. e Repre.entaçõe. em Gera)
Ma triz: Florian6poU.
Rua João Pinto. n. S
Caixa POlltal, 37
Filial: Creaciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n rEdif
rr6prio).-TelegraIna8: ·PRIMUS·
\'1ent•• no. principai. município.

do ElltDil"

de

CLftUDIONOR .TII
Rua SaldaMa .M8'.IIh. 1'... IFLORIANOPOLlS

história sentbaental
que está empolgando
·todos os corações:

Uma

UM OLHAR
PARA A VIDA

romance de

MARIA LUIZA CORDEIRO

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

PIDEAL PARA REPOISO

Gráfico Brasil
SOUZA

I
Tésea e Memorai.

Doublés e tricromia.
Revis:all - Avul.os - Caixa. -

Eatojos, etc.

Prêmio Alcântara Machado

o mELHOR DOS mELHORES
zrg=

-

DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS

CRI 14,00
Nas livrarias ou pelo reembolso postal
-

EDI�AO DA LIVRARIA DO ULOBO
Rua dos Andradas llt16 - P. Alegre

•

Sedas, Caserniras e Lãs

CASA $A.�A a(OSA·
ORLANDO SOA RPEJLL]

Rua Conselbeiro Mafra,
-

36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interBa)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scerpellí» _e· Flerianépelís

,,,, ... n,,r.\AOA' .,·;':;,'Bu.-.'E."Ct(..Jtllllt.OO· ... "'UQ .. l,'!

•• ., c c a r co III .'l ""'00'-"0 .... ,�Ol.l �O',,, .-

Estabelecimento
DE

NICANOR
Trabalho. Comerciai.
Irnpreasão a cêres

Composição de livro. e

Jornoís

MATE:
I
I
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a .J.TADo-Sjtiailo

LIRA: Nos dias 7 e 8 de julho, à noite, «BARRAQUINHAS), ao pátio do
Clube da Colina, premovidas pelo Centro Acadêmico XI de Fevereiro (ePRO SEDE

SOCIAL»,) com prendas, roletas, bar e exibição de íihaes.
Entrada franca e popular

"".w.-.- -

-..-""..-.-_-_. ._._._·.r-. •._._.•._._-_._._._-_ -_._-_-.-.-.-",..- .,

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela ...� Nac. de llea.1ctna da Un1,...r1Ildad. do Br..tl)

...·lnterno 40 ....,..1\)0 d. Cl..IIJlca J4Mlca ,10 .ProfeDOr o....&1do 01J,...u-.. m6dloo 11'

Deputamento d...tld.
ULIl'IltJ.4 "DICA - .016llu.. lIlter ... de adllltQe e orIaD.� OOl.'(8ULTORIO

·

"ID.��.R;���
L

;;.;;��OO��;SS�"
11 .. 18

I
O.. I.r,..t�•• ti. CHntea Infantil da Âsaiatênela Munieipal e 80••11&'

d. Caridade
'

OOl.'(8UL����f�B��EA){��a.���2!loE8.��12�. r_ 1.U4

Con.ultas dali 2 à. 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Maret:hal Guilherme, 6. Fone 783

DR. BIASE FARACO
J46dlco - chefe do SerTlço de suma do Centro de 8atld.

DOENÇAS DA PELE - SIFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
ül80S OS SEXOS - RAIOS INFR-\-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA�

CONSULTAS: das :I às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 4t
�.: R. Joinvile. 47 - FONE lM8

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naril - Garganta.
Diploma de hahilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 h&ra.a.
RESInENCIA - ConselheíroMafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204
----------------------�--------------------�-----

DR. GEBHARD HROMADA
E8peeialista em alta cirúrgia e gineeologia

Hospital "Miguel Couto"
fBIRAMA (HAMO'NJA) - Santa Catarina

DR. POLYJ)OIW S. THIAGO
Clínica �Jjél1ica em Geral

Doetl6ias do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rfn$ e demais órgãos internos, de adultos e êIr1am�as

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIAMl;}NTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMAO
CHEl''l!l DOS Sl!lRVIÇOS DE TTSJOl I)GIA DO CENTRO DE SAÚDE E [)()

HOSPITAL "N�Rt:U RAMOS".
CurllO de aperfetçoamente no Hospital �30 Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Fx-est.
clarlo do Instttuto "Cleml!flte Ferrelrs" de Silo Paulo - Ex-médico Interno d.

Sanatório de Santos. '3'" Campos do Jordão.
CLINICA GERAI. - DIAGNóSTICO PRl'"C'OClII lo; TRAT..\MENTO IiJSPII:CIAI,�D('

DA8 DOENÇAS DO AI'·\R1IIJ,HO JUlSPlRATORIO.
OPERACAo I E JACOBOEUS

CONSULTAS: Dtâr'tamente, das 3 h R horas. CONSULTóRIO: Rua VItor Melrelee, l�
RESIDIIlNCIA: Rua Este"es Jll.n1or. 13ti - '1'a1. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico e,pecialiJta em DOENÇAS DOS OLHOS

("'Ul"1Io .. Auertelcoà.mentl' e "ong. PrAt1C11 DO Rio de JAIMIro
t.lO".'JLTAa - rea. 1II&IlJlA: AlAriam_te ... lO,30à.12 h., à tarde .acept", QOI
....a_ ... 14 ás 16 -- - ()oR8!'LTOaJO: a_ .loao PIa.... T........ -

._.. 1."1 - .....e... : ............_.. 00aUaM. ,a.

DR. ROLDÃO CONSONI
ClRUMIA allftAL - ALTA CIRURGIA - MOLIIISTlA8 DI: 8IIINBORA� - PARTO,'

F:ot'llu.e JMI,a lI'aeuidaô. d. Medicina da Unlverelóa4e de Silo Paulo, onde lo
.....� !'O!' vktoli ati.,. dft S.rvlço CiMlrglco do Prof. Al1plo Corrfia Neto.
C1t'lit... d. ..�e e vias blli1l1'1l8, intestino. delgado e gr06llO, t,lTólde, rln.

pr6.t!&t&, Ita�.. , llt.re, ovtrtoa e u-ompas, Varicoce'le, h1Qroce.le. ,..ariz1le • bérnll>
CONSULTAS:

.... J" I II....�', l Rue lI'eUpe Schmh1t, 21 (altos da C_ PlIl'al.llo). Tel. 1.698
RfIIJf'DCINCU.: Rue EBtf!,.... Jtlnior. 179; Tel. )(764

DR. ARAUJO
A.IIi.tente do Prof. 8""0011. do Rio de "aaelro

ESPECIALISTA
DoenQll. e eperaçoes c,o. OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Ck"urIl'M Dlooerna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO Oliblo e oéu

da bõea fendidos de nascença)
aa.vaI!t8�. tcllquê<NICopia, broncosco-pia para retirada de �orP08 estranhos. etc

CONSULTAS: du 10 àa 12 e daa 15 la 18 nor..

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

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdia, e Hospital Psiquiàtrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Ne to

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 às 18 horas
Resitiência: Rua AlvarD de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

Dr. Newton d'Avlla
Operaçõ.. -. Via. Urinaria. -- Doen·

�O. do. inte.tino., rito e Qnu.

-- Hemorroidal. TratQmento da
colite amebianQ,

Fi.iotel'Qpia -- Infra·vermelho I

COl\lult: Vitor MeiNl.. , 3S.
Atend. diariamente à.. 11.30 h.. I,

� tal'de, dOI 16 N. em diQnte
Retlcl. Vidal ROIRQIl, 88,

f"a. 1017.

DR. ANTONIO MONIZ'

DE ARAGÃO

� e ono L VItal.. e ClInIqIII
... tons. Parte» •

�

___

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili·
r.1ameIltlt dU 1. b 17 !lona. RDIDaN
QU; .............. hUftD,.

COMPANIDA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amortização de Junho

No sorteío realizado em 30 dr
Junao de 19lt5 toram sortea
das 'lI! seguiotes eombínaeões .
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Os portadores de títulos em

rígôr contemplados são con

vidados a receber o reemo
bôlso garantído, na séde da

Companhia,
ou com 08 Agentes GerBI!I:

Sociedade Comerdal
LIVONIUS LTDA.

BLUMENAU
Nilo Interrompam o paga

mento regular das mensalída
des dos seus títulos.

I

Em caso de Interrupção, re
habilitem Imediatamente o'

seus título". E' suficiente pa
gar UMA MENSALIDADE para
revigorar o mesmo e evitar H

perda do direito sôbre o sor-
�elo e salvar as suas

economias.

(OU REGULADOR VIEIRA;
A MULHER EVITARÁ DORES

Alivia IS Cólicl" Uterinl.
Em prega-se com v8nta".J)'·

ra combater as irregularidad..
das tunções periódica. da. t.
nboru. É calmante e regulader
de8ss,q Iunções.
FLUXO-��DATINAf pela tua

eomprovada efieicia, é muito re
ceitada. Deve 8er ••ada e.,.
coofiança.

IFLUXO.SEDATINA eoeORtt'a-1e
em toda parte.

------

A

SUA H()'RIA

�". ,,!f�.�;�; ·f
.,.,
','

,I

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe $1"""

o mElHOR DOS mELHORES
I.IC ON.•. "' IIU

Prefira ama parte de se.
trôco em "Selos Pró Duentf
Pobre do Hospital de Carlda.
de". e estará contribuindo pari
que êle tome mais um pOUCfl
de leite, tenha melhores medi.
eamentos, mais confôrto Dtl
leito de sofrimento, etc. etc ••.
(Campaha de Humanlda••

fio ROtJ.ttal •• -Caridade).

Confecções
de

Graváfas
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidad�.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLIS
Oi

.�

�&� ...

_....._r1' ..

S\Qa a nz da eX]:'ori- lia contra oHlo&Hfiim...
e!lcia. Faca o que têm tOI que.pel'iód,joa.a.ect.e,
feito milhares de Senho- afliqem a muIAer ••
roa.que devem s.ua. scuds. toda. as .la"IFda. 'ÂIIkl-_
normalizada e livre .de na Plolberdade, DO idca:le:
contratempos ao grande adulta. na.idade.c:rita.
remédio A Saude da A SG�-_ .lker-,
Mulher. Re<;Iulador. tôni- é o rem� q\III "4111 ..
co, anti-doloroso, A Saud. � o rHW80._
da Mulher é uma <;laran- �. .

.....
,'W;;;:"'\:.�··:J' .'

Laboralárlo' Clínicl
RUA JOIO PINTO, 2S - Fone: 1448
(em frente ao Tesoure, de, Estado

Florianópolis,
Dr, H. 8. S. Medina Far.... Narbll.Al'H:o:Se,zl

Farm. L. di COlla Avill
Exame de sangue, Ezame para Yerifi�açao de coneer,
Exame de urina, Ezame pára verificação da gr•• �.
dez, Ezame de escarro, Exame pci.ra verificação d.
doença. da pele, boca e cabelo.. Exame de féu..

Ezame de lecreçõe•.
}lutovaccina. e transfusão de langue.

Exame quhnico d. farinha., bebidal, café. água., etc.

E8CKITÓ.U), JUJW)ICO COllE,tCIÁL
(CaRl •• De,art.lIU!Rt. I•.••üiirie)· ,.�" ;�,Veseas fie ,Ôlhais. fazenias e emprm!l

Diret.r: clr. EUsiárie .e C•••r._ .ue.
ÁD"eG.1D6

a.. Fre.i ltegéri." 5.4. - FeRe S.{ - Caixa PulaI U
�àereçe tet�ráfiee: "Eliltraace" - Lajes � St&; '(Atuill.

-

APENAS Cr$ 3,88
Com 8Ssa infima fJllaatia Vod

está ..,,,maado " aea ,róximo.
ÇenM-ih�a pa... a Caixa de �oIal
..1 ImU'i'eIlC.. clt Jl'l.r....pJU...

CASA MISCELANEA dittri:
buidcra doa Rádios R, C. A.
Victor. Válvul•• e Diaco ..

RUI ClJflaflhciro Mafra, SJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVISO
A firma proprietária d'A MODELAR, comunica
à sua distinta freguesia, que, no intuito de man

ter um CGntacto diréto com produtores e impor
tedotes dos artigos do seu ramo, tão logo as

novidades [orem lançadas à venda, possibilitando,
pele afastamento de intermediários. a sua aqui
sição e poeterier venda em nosso estabelecimento
pelo mínimo poesivel de preços, decidiu ine
talsr um escritório de compras em São Paulo
e Rio, a cargo do sócio Sr. Jacques Schweidson,
• qual não só envidará o melhor da sua longa
prática para esse fim, como tambem atenderá
prezeiroeesaen t« quaisquér encargos do interesse
pessoal -da sua velha

-

e estimadíssima freguesia,

I üutresím, comunica ter recebido pelo �vião da
Panair, de Terea-feira última, um selecionado
sortim'enlo de aúas nevidades em Manteaux,
Tailleurs, Péles. Casacos 31ft, como lambem

inúmeros artigos para crianças e
cavalheiros

Recebemos um bélo tipo de Manteaux de pura
lã forrado à

_ seda. para o preço, a titulo
de. propaganda, de c-s 230,00!!

"".:...

lua Felipe Schmidt. 38

Aprovellem a Oportunidade

CONTA CORRENTE POPULAR
JUfos 51/2 a a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S . .4. ICAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 10.000.000,00

Trajano, 23 - FloriéinÕpolisRua

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.. C......o IIlfrl, 4 • 5 - FONE 1.142
Eatr.,. • 1I.1IIIcfI.

I Leocadia e Alphêo Tolentino de Souza

participam aos parentes e pesôéas çe suas relações

I
'-e contrato de casamento de sua filha

MARIA com o sr PEDRO BATISTA DOS SANTOS.
Florianópolis, 28/6/945,

_'----

-- Tarde. dansante,

,
• r -,
IniCIO

•

as

Domingo --
15 horas.

a

rua

O c, R. Aldo Luz tem
Registram-se, hoje, as datas nova direto ria

natalíc�as: Firmado pelo sr. Osni Oli-

I
O santo do dia d.a exma. sra. Clarmda �oeldner, veira lU sceretário do Clube devruva do saudolo conterraneo sr. ,

Luiz Goeldner; •

I Regatas "Aldo Luz" recebemos
• da srita. Lígia Mancelos Mourc t e agradecemos o ofício abaixo:

Ss, Cirilo e Metódio. Bispos do Ir. João Atanasio. comerciante Apraz-me levar ao conheci-
e Confessores nesta praça.; .. menta de VV. SS. que em vir-E t doí ,

t I d do sr. Dorrrinqos Garcíc Juriícr ; ..' ..

,
• es 011 apo. o os OI povos do sr. Augusto Popp Junior, co- tude de terem SIdo demo Itldo,seslávicos eram irmãos. Nasceram

dem Tessalélnica: Metódio no ano merciante em Valões; alguns membros da antiga 1-

826, Cirilo no ano seguinte. Os dois do jovem Valmor, filho do scudo-' retoria foram os seus substitu
irmãol entraram no mosteiro de so conterrâneo. ar. Porfírio Gon- tos no�eados pelo Sr. Presi-
Polícronos e foram ordenados sa- â�lv::i�a, Nail Lemos; dente, ficando assim empossa-cerdotes. A imperatri'l: Teodora

.

t
.

mandou a Cirilo aos Cózares, um da srita· Helena Pirath; da a seguinte díre ona, para.
povo eslávico. Isto deu ao futuro do sr. J.oão Araci. de A�orim; reger os destinos deste Clube,
apóltolo ocasião de aprender a

do .menm,o . Hen�l<.!ue; fIlho do sr
no decorrer de 1945.

língua das regiões nas quais de- LUIZ Eugemo Beira0, contador;
Presíd t d H' Dl'do menino Mário Inácio filho do reSI en e e onla -

.veria semear a semente do Evan- ,

S'l Pgelho. O príncipe Ratislau de Mo- fIr. Jorge Políbio Coelho, funcio- Aderbal Ramos da 1 va; re-
rávia. pediu ao imperador Miguel nário da Imprensa Oficial do Es- sidente - Sidnei Noceti; 2(\ Vi.

I
lU' millsionários para luas terras, todo;

". ce Presidente - Flávio Ferra-
Este mando Cirilo e Metódio, Os da exma. sra. Zoe Pessoa Guírno-

,'. 10 V· Presid nt 01'-rãel. espélla do Ir. Anatólio Pi- ll, Ice I eSl e e-=--:deis irmãos tradu2.Íram OI Sagra- .

S t'I das Escrituras para a língua es-
nheiro Guimarães, funcionário do lando Caríoni: 10 ecre ano -

Ilávica. inventando para tal fim Banco do Brosí}, atualmente pres- Osni Oliveira: 2u Secretário -
uma escrita apropriada, Também tando serviços na Agência de São Aldo Luz' 1 () Tesoureiro - Nil-
na celebração da s , Mialla e na Paulo.

_ ton Souz�; 20 Tesoureiroa:lministração dOI Ss. Sacramen-
Aroldo Pessi: Orador _ Dr.tos usnvorn aquêle idioma. O Pa- Fazem anos amanhã:

pa Nicoláu I' chamou os doi. mil- a .enhorita Consuelo Capela; Osvaldo Bulcão Viana; Diretor
sionários para Roma, dando-lhes o sr. Edmundo Silveira de Souza de Regatas - Alcides Rosa;.1 ..
pessoulrnerrte a sagração ePisco-1 Junior; Diretor do Patrimonio _ Mil-

A C'·R'·.·EDIA',RIA. PARA TODOS
paI. Pouco depois morreu Cirilo o ar. Procópio Ouriques. funcioná ton Monguilhot; Diretor doem Roma, enquanto Metódio vol- rio da "Texaco"; Material Flutuante _ Eleodoi tou para seu campo de ação co- o sr. Jair Fontão;

------------------------------- mo arcebispo. Mas agora teve que a menina Maria Aparecida Comi- 1'0 Ventura; Diretor da Publi-
F

. .

I enfrentar muita. perseguições da riho , cidade - Godofredo MarquesFône 1595 - IOrlanOlJO IS parte do imperador alemão Luiz a lenhorinha Elsa Nunes. Filho._...._",..."""""',,_."""'''''''''===='''''''''''''''========_-,,,,='''''''-.".,.",=== II' e dos bispol bávaros. Estel a
cusaram-no de ter pregado o E- Clubes:vangelho sem as devidoa licenças
e mandaram-no para o cárcere. O Clube R. 12 Setembro, de Ca-

Ateneão ! JIlllita atenção! onde Metódio pOISOU 3 e meio 0- poeiras, abrirá leUII salões ama-�
, P J

-

VIII nhã, para urna animada domin-1>-oTO de Flórlanépolís ! nos, ate que o opa 000
•

_IC � ,�

I b A gueira oferecida a leus allsociadoll ...l "CUEIHÁRIA PARA TOnOS" - estabeleeída li rua conseguiu, :,ua i ertação. gora
que terá inicio àl 16 horas. Agra-

-

',. 1 OI adversarloll acusaram-no peran-F.lipe Sehmídt II. 38, esquina .J srnnnno ( oelho, atelldentl? I�OS. te o Papa corno herege. Foi cita- decemcs o convite que nOI foi en-

ereit·9s (la crise oeasíonada llela grande alta que vem díaría-' do para Roma. Mas em breve viu- viado.
�Utente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - MUI- : se justificado, O Papa m.andou-o

,

'10 AO CONTRÁRIO - re-soheu a llartil' desta (lata até 'o dia de v_?lta. dando-l�e u?, blllpo su- C,. R. �o DE JUNHO,

.' ., -
" fraganeo, que deVIa ajudar a Me- O quertdo C. H. 10 de Junho, ele31 fIe .Julho p. v. fazer uma g'l'lllltle hOlllflCaf;�o �lD �eus lHeços

I' tódio. Wiching, porém. era um
I São José, realizarú, hoje, seus ell'.fiul de beneficisr ao distinto POyO de }'lorlanopohs. intrigante que causou inúmeras' gantcs salúes para uma anima'díssi-

A todos que interessar freO'ueze-s ou não, queiram sem' dificuldades a leu metropolitano. ma soirée, abrilhantada por afina-
" .. ,

.

, ':.'t a5' CREIHÁRIA PAR \. l.'OnOS
I Cansado, mas não quebrado pelas dissimo "jazz".COllll}l'omIsso fazer uma YI,� a . -" )

'1 lutas. morreu Metódio no dia ô Para essa alegre noitada, que
de abril de 885. A festa dos dois I promete alcançar brilho invulgar.
santos irmãos foi fixada para o reina grande entusiasmo.
dia 7 de julho. SOlllOS gratos ao convite que nos

foi forlllulado .•

Santo de Domingo •

Sta. Isabel, Rainha de C. l�. CONCóRDIA _Esteve hOJe em nossa l'edaçao oPortugal. sr. Lauro Costa, siOrgento da FôrçaNasceu .em 1271 co�o. filha do. Policial e presidente do simpúticofuturo rel D. Pedro III de Ara-) Clube Recreativo Concórdia, sito "gão ..�eu _

nascimento tro�xe a re-
rua Xapecú, convidando-nos em seuconclhaçao entre seu pal e seu

I nome e no de seus companheiros <]e
a�él. Este encarregou-se da educa.- diretoria para comparecermos ao

Ç?O d,! neta que, em ho�ra de sua' haile que aquele clulw levará a dei
ba-avo Iaabel da Hungrla. r�cebeu to hoje dia 7, com início às 21 ho
o mesmo nome na pia batismal.

raso Gratos.
Quando Isabel se casou com o rei
Diniz I' 1283, não mudou nada
na sua vida de piedade; mas a

crescentou aos outros deveres OI

de espôsa, de mãe e de rainha.
Como espélsa aguardava-a a difícil
incumbência de reconduzir ao bom
caminho seu marido que levava
uma vida escandalosa. A sua pa
ciência conseguiu transformar o

infiel Diniz em príncipe cristão
modélar. Corno mãe não educou
somente seus filhos, mas ampa' DESPEDIDAS
rou os filholl ilegítimos do mari- Esteve eJll nossa He<iação apre-
do. A mi..ão principa,l da rainha sentando suas desperlidas o 51'. ma ..

era a de pacificadora. E quanta. jOl' aviador Carlos Alberto de �Ia- Inscrever-se"a-O maIosvêzes teve que deiempenhar esta' tos, coman<iante <ia Base Aérea de ..

missão! Depois de morte de D, Florianópolis.

d 600 -I I.tDiniz 1325 vivia Isabel IÓ para O ilustre visitante está de parti- e· mi e el oresDeus e para o próximo. Retirou se da, pela segunrla vez, para os Esta-
para o convento dai Clarissas de dos Unidos,' onde farú UJl1 curso dc

em Sa-o PauloCoimbra. sem. entretando, fazer aperfeiçoamento.
votOI até pouco antes da morte, Ten,do recebido ontem um cha- .

5 (A N) Fagindo al.im para ter maior li- mado urgente do sr. Ministro <ia RIO, :. � oram InI-
berdade nas obrai de caridade. Ae"onúlltica, sl'gllndo o qual deve- ciados ante-ôntem os trabalhos
Qunndo rompeu uma guerra en- fá estar nos EE. ru. até 16 do ('01'- do alistamento eleitoral em
tre Portugal e Castela 1336. Isa- rente, pediu-nos o sr. major Carlos São Pãulo, sendo inscritos nabel, apesar do intenso calor, tanl- Alberto rle :\Iatos fossemos o inter- audiência inaugural 22 eleitoportou-se ao campo de Datalha, prete de agradecimentos ao povo
afim de impedir a efusão àe san- florianopolitano pela acolhida que re�. O prim.eiro eleitor inscrito
gue. Na volta chegou até Eltre- lhe dispensou o que, aliás, fazemos fOI Jose LUIZ Flaquer.
moz, na fronteira portuguela. on- prazeirosamenÍl'. No Estado de São Paulo sede veiu a falecer nos braço. de Ao sr. M�,i'or Carlos Alb.erto de gundo cálculos autoriz�dosseu filho Afonso, aoa 4 de julho Matos almeJamos lima fehz estada! . _. .

'

de 1336. Sua feita, porém,.é ce- nos Estados Unirlos e agradecemos Inscrever.-se-a? maIS de seIS
lebrada no dia IS do mesmo mêl. a honrosn visita que nos fez. centos mIl eleItores.

�

VidaQuando \ti
� \��• ,,�'Ii'

os menmos r:..,� ,i
�' 7

'Se.re"riadl'Nada para engulir.
Friccione com VapoRub! Atúa
como. uma cataplasma, enquanto
os vapores medicinais aliviam as

rmtiJ:PH

ANIVEBSARI08

Sra, Diva Regie
Tranlcorre, hoje, a data nata

lícia da exma. Ira. Diva Regil,
digna eapélsa do Ir. ceI. João Ar
tur Régis, relidente em Porto
Alegre.

*

Srita. Eulina Martins

I Paasa, hoje, a data natalícia
da senhorita Eulina Martinll., resi

I dente em Tubarão.
, .

I

*

*

VIAJANTES:

João Pinto de Faria
Procedente da Capital Federal

("hegou a esta cidade, onde demo
rar-sc-ú alguns dias, o nosso distin
to ('onterrftneo sr. João Pinto dt'
Fitria, do alto comér('io rio Hio d"
Janeiro.

•

VENDA SOB RECEITA MEDICA

o ES'TADO Esporti·vo

..,..-...-......... ... .,.·�-"'-""---w - ... _ .... - - ...... .......- --

CONVIDE SUA MELHOR AMIGA
P,\RA VER "D1A VELHA A:\JIZA
DE", um drama intenso, que de
monstra ser verdadeira benção o

saber manter os laços de antiga
amizade.

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6. 7, 8 e 10 horas,
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às
7.30 horas.

Igreja de S. ,trancisco: 7 e 9 horas.
Hospital de Caridnde: 6 e 8,30 ho
ras.

Puríssimo Coração de Maria (Par-
to): 8 hora!>.

Igreja de St. A,ntélnio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6.30 horas.
Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas
Igreja da Conceição: 7 horas.
Capela da Base Aérea: 8 horas
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5. 6, 7.30 (s6 alunos), 8,30
horas.

Capela de.S. Luiz: 7 e 8 horas
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas. (todos 0S dias).

Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

João Pessôa (Estreito): 7.30 horas
Barreiros; 9,30 horas,: dia seguinte-

7 horas.
São José: 7,30 e 9.30 horas.

Farmácia de plantão
Estará de plantão. amanhã,

Farmácia Catnrinense. na

Trajano.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. :r:�����eira 11 ������ô��o s�e
CUnica Geral de .Adulto. ciedade de Cultura Musical íní-

Doença. dos crlan��s cía O segundo ano de atívída-L boratúrio de Anahs.s

I
oo

, . des Impossível negar ou ocul-chnlcas. .

Conrult6rio: ruo Felipe Sch- tar a significaç�o do fato. Pa-
milit, Zl [altos da Coso Pa· ra sua realIzaçao somaram-se
reliso], das 1030 ás ia • dos

I esforços desmedidos dedicação15 às 18 hs.
insonitá 1 'I' it 'd d

'

Residência: rua Visco de Ouro insopi ave e I ImI a O eseJ_D
Preto, 64.

I
de vencer, A resultante de tais

Fone: 769 [manual] e ponderosas fôrças assim uni-
das, haverá de pasmar aos que,
de início, viram na Sinfônica,
como era simplesmente chama
da, uma das .muítas iniciativas
aqui nascidas com desígnio das
"horas contadas", porque sei
vadas com o complexo de que
nos iamos deixando dominar,
de ser a nossa incomparável
Ilha a "terra do já teve", E

1uando dizemos "iamos" é pa
'a dizermos que êsse complexo
.ião pôde fugir ao ciclo a que
ião adstritas tôdas as doenças.
:lassou!
A Arte encontrou no Ideal a

'eprêsa intransponível para os

ortilégios do pessimismo, Por
[ue o ideal de arte foi o escudo
-om o qual os organizadores da
3infónica, hoje consubstancía
la na Sociedade de Cultura
Musical, desafiaram à liça os

Iescrentes, transformando-os,
como já se observa, em elemen
.os colaboradores da sua vito
ria, num verdadeiro milagre de
ulfa. " E assim, vai se reavi
/ando e crescendo a falange
los que creem na perenidade
da Arte no meio onde pcntiti
caram mestres da estirpe de
José Brasilício, Adolfo Melo e

outros nomes que honram o

laSSO passado artístico. A ar
te dêles a Sociedade de Cultu
'a Musical saberá conservar,
sonorisando os mesmos ambi
entes a que êles emprestaram
tonalidades vivas em acórdes
ainda ouvidos por entre a bru
ma da distância, Êsse passado
Ieveria ser perlustrado pelos
nossos historiadores, para nos

contarem a nós outros, na lin
guagem da literatura, o que
diziam aquêles mestres, aos do
"seu tempo", nos vocábulos so

nóros do pentagrama,

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 na

A SERVIDORA I

'{a mciior organização no

,atlero nesta capital J

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

·,,_Ot�r para máquina
, de costura
Vende-se um, em perfeito es

tado. Ver e tratar na Agência
de ]onllüs de Artur Beck

10'11 O

ftuarda-roupa
Vende-se um, grande, na rua

Saldanha Marinho, 26 A, nes
ta capital. Tv- 5

Dr. Guerreira da
'oDseel
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende llL qualquer hora do
dia e .0 noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr, Cunho

SANTO AMARO

srse DENTISTAS
Executo qualquer tipo de

dentaduras, pontes em

ouro ou palacril. Conserto
dentaduras em 2 horas

apenas.

CONSTANTINO SERRATINE
Rua Duarte Sehutel 11

Agentes e Representantes
_!...-, "'. ,'i'fI

Grande empresa, operando há longos anos no Brasil, necessita de pes
soas ativas (ambos os sexos) para representâIa nas capitais, cidades do in-:
terior, vilas e tazendas, com boas comissões. Plano fácil. Empresa de reno

me. Muito conhecida. Escrevam sem compromisso à caixa postal 3717. São
Paulo. Aceitamos em qualquer Estado do Brasil. Garantimos ótimo salário.

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à rnerçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
:e: extraordinária a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas "e tóxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

sa alimentação ou no nosso regimen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias,
Combata os disturbios renais. desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pilulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tornado. Se V, S,

quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmácia
e compre um vidro de

j

Representações
Consignações • - Conta Pr6pria

Ruo Pedro Ferreira, 5
Z' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

Telegráfico

PARA Os RI
BEXIG NS E A

Pilulas I)(-WIT
o vidro grande de Pi/u/as De Witt, contendo. duas vezes � meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos,

Endereço -so s c O»

, R. H. BQSCO LTDA.
I ITAIAI - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
T .'ansportes Marítimos; FerrO.
viários, Rodoviários, Aéreos,
Cascos, Fôqo, Acidentes do
Trabalho, Acidentes Pe..oais,
Responsabilidade Civil e Vida.

])ORNCAS :NERVOSAS
Com os p�'ogressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis, O curaudeí
rismo. fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in-

I dígentes, na Rua Deodoro 22, das !)
às ] 1 horas, diàr iamente.

.............................................I....� NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

IdiGlmas por
tuguês. eapa.
nhol, francês,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, F,íaica, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia.
li:letricidade; Rádio, Máquinas; Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r:ultura, Veterinário. Contabilidade

Dicionários. etc. etc.

Empregada para
Escritorio

o concêrto de hoje será um

novo triunfo ao lado dos já al
cançados pelo conjunto sínfô
nico da Sociedade de Cultura
Musical, ressaltando no pro
grama a colaboração da exma.

sra. d. Ondina Simone Gheur,
que se faz merecedora dos en

cômios da nossa sociedade pela
fórma acolhedora e fácil como
aceita as responsabilidades de
a deliciar com a sua arte, sem
pre nova e sempre a mesma,

Donandv, Bemberz e Masse
ne+ serão os autores interpre
tados, desta vez, pela ilustre
"virtuose" do canto, Wagner,
Alberto Nepomuceno, Giulini.
A0n� o Waldteufel urdem com

aqueles outros, o programa de
hoie, no Teatro Álvaro de Car-

Bungalow valho, e dever é o nosso de ir-
Vende se o da rua Quintino mos aplaudir nele uma das nos

Bocaiuva, 622, Estreito, que sas maiores realizações artísti

dispõe de todo conforto. 3 cas a que já assistimos,

lt artes, banheiro, pias, bôa
..._ .._;;.._.__•....,............t-.._ 51,_

ãgua. Tratar no local.
"

Aparêlhos elétricosAte CR� 300 00 A Instaladora de Floriao.ó-.'lJ , 1" Trajano n 11 avl-Precisa-se alugar uma ocsu, não po IS, a ru�. ". '

muito distante cio Colegio Goração sa a sua distinta rreguesta que
de J.sús. Pagam-ae até CR$ 300,00 dispõe de operários habiltta
mensais: Qdeantadam_ente. Dêío-ae dos para executar instalações
ref.!ênClas. Informaçoea nelta Re·

de Luz e Fôrça em geral, for-daço.o.
á�'n ecendo orçamento gr JS e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

cializada, com técnicos profis
sionais, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,

I
fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa-

..... relhoe de rádio.

�::��Od� os�Od�.�rd?�p<! ::a!I �ernos, inclusive Sondo lias poro praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Temenearíe Barrefres»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Precisa-se de uma senhorita,
com conhecimentos de datilo

I grafía. Cartas do proprio punho,

I
com indicação de idade, orde
nado pretendido e endereço,
para A. B. & C" Rédação do

=- ...._...._..........1........... «O Estado». 3v 3
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De Gaulle aceitou o convite
Poris, 7 (U.P.)-Q general Charles ,De Gaulle aceitou o COD
vite, que lhe fez o presidente Trumon, para visitar os Es,�
lados Unidos durante todo o mês de agosto próxilDo.�_

:r.e�ft:sw�� do O regresso dos Brasileiro
Roma, 6 -U P- O general Malcarenha. de Moral.; comandantda Fôrça Expedicionária Brosileiro, partiu, .hoje, de Nápoles, em oviã

de regresso ao seu país. Acompanha-o toda a brilhante ofici.lidacUi
que constí+uío o leu Estado-maior. r

Depois da exposiçào (lo pintor
paranàcnsc Oswa ld Lopes, na
sala da A. C. 1., abriu-se a do sr.
Nilo j)ia�, nosso con lc rrá n eo.
),':10 {: aquele um artista Iaureu
d.i, JIl,;lS é j;'l conhecido do pú
blico l' da crit ica de S, Paulo e
Porto Alegre; este. porém, apesar
de I1ÜO ser moço. apesar de não
ter e verdor de idade que justi
fique suas dcficicucias, é a pri
meira vez que se defronta C0111
a opuuao pública, C'm uma
"Il�osl 1':1" coiuprobutiva da sua

cnpaririudc.
Out rns colr-gus jú lhe teceram

cntusiúst icos clouios, Portanto,
quando a exposição está em vés
peras de sr' encerrar, chegamos
tarde para engrossar o côro de

O alistamento elelte-' dGeOãad-ZO-.PS °mS�••�heO- eces- rcdae 100;���))��.�t(). rc vc la o SI'. Nilo' bas-
l n n

í

es qualidades artisticas. Tal-

ral na 12a. zona I manoge.beiras
'Tex um mestre consumado e exi-
gente haja de lhe f'azer restri-
ções à pcrf'ciçâo do desenho (c.

O Juizo Eleitoral da 12a'l �0�a1lla, 6 (A. N.) - A� es-. de conseguinte, ii justeza da
Zona, criado nesta Capital, em tatístícas recentemente cllvul-·, pcrspccl iva) sobretudo, ii nítida

d 1 E t d d comprecnsúo dos valores, e seobediência ao que preceitua a ga as reve arm que o s a o e. sinta levado a apontar () cmpr ê-:Lei Eleitoral, funciona 110 edi- Goiaz possui aproximadamente I

go de certas côres pelas côres
fício do Abrigo de Menores, G milhões de m�nga. beiras ca-II mesmas, sem atender ao efeito

es de ) od zrr an almerite d..s tonalidades ambientes. Por-sob a direção do Juiz de Meno-I paz. _

I r u
.' .u.

.

I2 11
-

400 1 1 d que uma cór não vale por sires dr, Alves Pedrosa, servindo nu roes e' 1111 qUI os e
I mesma c sim pelos tons que ade escrivão o sr. Arno SChmidt.1 e�celente ?orracha. Sabe-se cercam,

O Cartório Eleitoral do refe- amda que VIvem nas matas de I Devemos, porém. admitir que
,

1 São Patrício mais de 8 1111'1 pes
I eadal)intor ve a natureza con-ndo Juizo acha-se insta ado no 0. • ,

-

'Id 1 1 forme sua organização própria,prímetro pavimento do edifício soas, constrtuín o um teta (e E o que nos quadr-os do sr. Nilodo Abrigo de Menores, e f'un- 1.05? famílias d� colonos que I Dias pode parecer falhas, talvez
ciona diáriamente, nos dias cultivaram uma area superior I sejam ousadias de um tempera
úteis, das 9 às 12 horas e das a 5 mil hectares. mento forte, cuja fôrça ainda

n áo encontrou o rumo superior14,30 às 18 horas, sendo que o
l' seguro que leva ii rr-laí ívn per-primeiro expediente (9 às 12) feição - sonho digno de todo

é destinado ao recebimento de AFRN�CMOICSO·S urt istu consciente dos seus de-
,

1: 1 l if'i
- I:. signios.requerrmen os C e qua 1 ica-ao

TOMEM De modo geral, é justo dizere o segundo (14,30 às 18), à
que o expositor agradou ao grau-entrega de títulos, �nhD Crelslta�1 de público. Ele tem uma nobre

O Juiz Eleitoral, afim de "Sll.VEIRA" vi rtudc : ama a natureza, na sua
nbjcli v i dadc concreta c sincr-ru.atender às partes, delegados de
() I" .

A
,. Silveira PEIXOTO " dos métodos postos emGrend. Tónico x a <l continue aSSll11. COpiapartidos e mais interessados, ou a f'an í

axiu decalcada sóhre (Autor de "Falam os escritores") pelos sequazes de Hitler.dará audiência diáriamente, rr-a li dades nprnx ima I i vas são c()i- Há 11111 aspecto da situação cria-I Seja ou não pessimista êsse cáll11üS dias úteis, em seu gabine- T
-

f''''·
sas que nl rnfium as belas i n d i v i- da pela gucrru, que está exigindo culo, o fato é que a raref'açâo doI erao pre erencla dualidudes artísticas. Nunca éte, ,no Juizo de Menores, das
dema is o estudo e nunca é í

ardc as melhores atenções dos respon-I potencial humano em todas aI> zo-15 as 1.1 h?ras,. _ .. I Rio, 6 (A. N.) - A Cia. Car- pnrn procurar () caminho justo, sáve is pela consolidação da vitória
I

nas que sofreram os horrores daO pruneiro cidadão qualif'i- ris Luz e Fôrça do Rio de Ja- A rotina é o grundc mal em ali:�da. . IOCUP:lÇãO assume hoje proporçõescado na 12a. Zona Eleitoral foi! neíro em carta dirigida ao mi- Arte,
J" que, ao organizar-se os seus na verdade alarmantes.O sr. C�rlos Leisner, brasileiro: nístro da Guerra declarou que planos de conquista, não se esquece-I Também é de considerar-se, pornaturalizado, com 72 anos de os praças desmobilizados da "UMA VELHA AMIZADE" - rum (JS nazistas de tudo dispor

I
outro lado, que, enquanto as crian-idade, comerciante, residente à FEB terão preferência para a _Nunca se viram duas illim!gasl afim de que se ganhasse demogrnf'i- ças das regiões invadidas foramrua Esteves Junior IT, 119 colocação no" quadros de em-I ln? rebeldes .como }1ette .Da"Is e'l camen!e o que acaso

de1l10Cratica-,redu.Zidas à mais triste das sitU:l-
,

"
'"

MInam HopklJ1s, estrelas ({este dra-nesta CapItal. pregados daquela empresa. I ma! ,i menle fosse pedido, ções, às da Alemanha dispensaram
I Com efeito, em escala llloral e os nazistas os seu� melhores cuida

dos \ material jamais atingida, resolyeu dos.

.,
a Alemanha pôr em prútic(1 um dia- A população infantil dos paíseshólico proceSSol de rurefaçüo llllma :.lssolados pela Pl'aga hitlerista es-

I na ii sua volta, I tá sofrendo as consequencias doDELEGACIA EM 'SANTA CATARINA O próprio ódio aos judeus, agora regime de sllb-alinH'ntação a quePROMOVIDO A TEN. CEL. esfú ])I'()"uclo, taIllbél1l tinha a fina-I for:un submetidt.ls pelos invasQr('�.Elll a,lo .rece,n�e do sr. presidente PROVA DE D.\TILOGRA FIA lidade de sl'rvir e01110 disfarce para As crianças alemãs nada sofrc�'� �da HeTlublica j OI j)roll1ovJ(lo na 31'-1 F ' bl' h' t d .

t d PI" . I ...�
, , ., •• , ','.. T, .aço p� lCO, para. con e�lme,: o os m eres.a. os, que a rova o (cSpOVOaII1C,1to dos pmses 11ll1l- e apresent:'ll1l-se. robustas e sadiaS"1I�<1 de T nL1I1talld rio Exel CI to �.l-I de Dablograha dos candIdatos mSCrltos para preenchlmento das vagos . f" I O • ,el.()!::ll, :1 I('nl'nl�-coroncl. o no�so de praticante de escritório da tabelo de extranumerários .serão rea!iza-

110 .LS, "
.

. �r?blema: bel1: se ve, e dosd!stll1to eonterranco llJa.lor .Juven-l das no dia sete do corrente mÉls. às 'vinte horas, na sede desta Dele- �esse parllcular e sobrcmodo ex- mal� senos, pOIS esta claro que a('lO Frag:". de Campos. gacia. à rua Felipe.Schmidt, 3� Edifício São Luís. ,".. I PI'('ssi,'o Uill cúleulo feito recente- situação aluaI poderá vir a ter re-
às

Os snrs. candldatos deverao comparecer ao local aClma lndlcado Il1lel11l" e segllndo o qual a França sultados os mais graves, em futurocom antecedÉlncia de trinta minutos, no mínimo, munidos dI? cartão ler<Í dentro d" 'llo'un'" ,nã) l1lu'to e . tde identidade. caneta-tinteiro ou lapis-tinta. I '_ "'" S ,\110S, ullla ( l r mo o.
Florianópolis. 4 de julho de 1945, I populaçao de apenas 25 lililhi'íes de Qual será al1lanhã o panoramaALBÉRICO GLASNER. Presidente da Comissão Local de Concurso li, hahilantes - isto como resultado da Europa, com a rarefação demo

gráfica das regiões que estireveram
sob/ () guante de Hitler, com a mo
cidade desses países depauperada
pelas enfermidades que ho,ie so
frem - enquanto que a população
germúnica, �m espci:ll os seus mo

ços, estará em plena forma.
t evidente que os líderes' âj:J�i J

estão cuidand,) de conduzir o pro
blcma à uma solução satisfatoria e

é lógico que as medidas tomadas
em j�d sentido por certo merecerão'
todo () apôio de quantos sincera
mente se tem balí(io pela causa da
liberdade,
Igualmente, no entanto, é claro

que não devemos esquecer mais
êsse crime praticado pelos d1,�istas.
Porisso, também, devem os crimi
nosos de guerra sofrer 'as penalida
des que merecem.

Rússia esi:aria procurando
uma frente políticaNova Iorque, 6 (U. P.) --- A país, Ia Ivanoff.

rádio de Moscou anullciou Q, Faz-se notar que a chegada
chegada à capital russa de do chefe do tmvêrno mongoli-

ROXY Hoje Sábado às nh"" BoI San BoI, chefe do go- co, que coincide com a visita à
i9.30 hrs.' vêrno independente da Repú- Rússia do chefe do govêrno

l' 'Aprendizagem Industrial - Coop, blica MOl1golica, acompanhadG chinês, T. V. Soong, ,leva 8
a' Lon Chaney e Evelyn Ankers em: (do ministro soviéUco naquele pensar que a União SoviéticaFEITIÇO
Um filme impressionante e cheio

de millterios,
3' Richard Greene e Carl Lehmann
em: FORTALEZAS VOADORAS

Um remance de amor e heroismo
filmado no' pr6prio cena rio da
guerra!

.

Voando para Berlim e co-

nhecendo o inferno às portas
do céo!'

Impr6prio até 14 anos

Preço. Cr$ 2,40 e a,oo

------�------------------------.

Florianópolis 7 de Julho de 1945

Sério conflito em Lattaquia
BEIRUTE, 6 (U. P.) -- Informa-se que fôrças francesas

lançaram duas bombas pesadas de morteiro sôbre a cidade de
Lattaquia, que respondeu aü fogo, tendo havido d�z mortos oe45 feridos. O conflíto começou quando um automovel frances
atropelou uma criança em Lattaquia, estabelecendo-se então
um tumulto em que foram apunhalados quatro soldados fran
ceses. Tropas britânicas restabeleceram a calma, ocupando os

pontos estratégicos.

Instituto de Aposentadoria e Pensões
Comerciários

flhá"ara Vendt'-se uma éom
\I U 50.000 mts2, ten-
do casa de morada e engenho,
sita em Iti:lguassú. "ratar com

A. L Alves, à rua Deodoro, 35.

RITZ Hoje, Sábado,
19,30 horas

lo Filme JornaI l4x la • DFB
20 Atualidades RKO Pathé· Jornal
30 Ao Redor do Mundo • Short
4° Estrelas e violinos • Short Mu

.ica!.
60 Robert Stack e Brod Crawford

em: FALSOS PATRIOTAS
Um drama da aventuras vivido
durante a guerra civil dos Estados

Unidoll!
Impróprio até 14 anos

Preço. Cr$ 3.60, e 240

A

Rio, 6 -U .P- Q prime�ro contingente d. Fôrça
Brallileira embarcou hoje, de regreslie ao ·Br.uil. Esse contingent.,
composto de 6200 homens, O restante elo. combatente. da FEB se(�'irá em próximos transportes.

----------.----------------------------�ª

REMEDIU
ANTISEPTICO

os

PASTI LHAS

LDA
evitam e combatem os TOSSES

. ,

CATARROS, os dôres de GARGANTA
os Laringites, os Bronquites.
"'ô l.ic�Q do D. N. S, P. No tB6
ri!). d. Z6 d. F.vereiro ."",..

1,f�", ,d. 1935 r;j$JS \).

"'010.002. EUCCllyplo\ O.

OUTRO ASPECTODO
CRIME NAZISTA

I I

•

crIar
asiafica
3stá procurando criar uma
frente politica asiatica. Mos
:::üu, entretanto, não fez refe
:ência a coincidência entre as
visitas de ambos os governan
tes estrangeiros, nem na p -j,ssi
bilidade duma ação conJunta.

Amanhã • Simultaneamente - no

I'Ritz • Roxy· BeU. Davis e G!g
'(1,\nll em: UMA VEL.H.A .AMIZADE.

"UMA VELHA AMIZADE"
Bette Davis jámais !1meu 'alguem, na
tela, tãt) românticameftte; con,e
llma " Gig Y flUl'ÍI', n�st� ffrllm1' '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


