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SOCIAIS E TRABALHISTAS DE HITtER. TRATA-SE DE UMA DAS MAIORES CA ÇADAS DA HISTóRIA DE BERLIM -- DIS
SE AUTORIZADAMENTE. TODOS OS RECANTOS DE BERLIM SÃO CUIDADOSAMENTE INVESTIGADOS. OS RUSSOS ,FAZEM

PRISõES ATÉ MESMO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO DOS AMERICANOS E DOS INGLESES.

o
I Descoberta uma organização ilegal

Londres, 17 (U. P.) - As autoridades militares soviéticas

na Alemanha descobriram uma organização ilegal, integrada
por mulheres e que tinha como finalidade o assassínio de sol

dados russos e alemães antí-naztstas, além de atos de sabota

gem em geral. Uma das mulheres presas 'na província de Bran-

Exigindo as armas dos «lobisomens»
Quartel General do 210 Gru- de fogo, munições ou expIosi

po de Exércitos, 17 - Afim de ,vos, durante essa semana. Mas
evitar o uso de armas de fogo I a partir dêsse prazo '0S que as

pelos "lobisomens" nazistas se I possuirem serão acusados pe
autoridades b r i t â n i c a s

dej
los conselhos de guerra e se

ocupação det:_erminarem qJe rão passiveis, �e culpados, �:
todos os alemaes da sua zona pena de pnsao e de morte .

entreguem, no praw de uma Seis pessoas já foram decapi
semana, tôdas as armas que tadas por êsse motivo e muitas
ainda possuirem. A proclama- outras condenadas a sen�ença
ção do Q. G. anuncia que não até de 15 anos de reclusao -

será movida nenhuma ação acrescenta a proclamação bri
contra os possuidores de armas tânica.

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

I Só a rendição incondicional
Wnshing'ton, 17 (r. P.) -- Os círculos responsáveís opí

nam que na luta contra o Japão não serão aceitos outros ter-

tA d mos flue lião os assentados 1111 rendição incondicional. Em
(( rei gran es») ince di�"so, os Est?(]{!S Uuídos, ao entr�reJll na l!�)s:..,e do Jnpão,

STALiN ESTÁ ATRASADO lallçal':_to seus exer�ltos coutra o contmente astático, os qUaIS
I

.

Berlim, 1�) (LP.) _" A C�lI1fe�'ên-!
travarão li derradeírn lllltalha da guerra atual.

I CIn dos "Ires grandes Ioi adiada '------------------------

I para o fim da tarde de boje, em Inaudita mo stru ídad alemã ..
'I vista dl' se cncont rur atrasado o n OSI a.e

illarech�.t Stalin. Para apruvc ita r OI '
.,

,

lr-mpo, Church_ill (' Tl'lllllan. enco.n- LO��leS, (VIa �erea) - Uma ças deportadas para os cam-

t rnrcm-xe IIgl'l,nlmen[e. Alem dis- das vítímas da brutalidade na- pos de concentração da Ale ..

"O, o pres(dellte nortc-amcricano,
I
zista, examinada pelas Senho-. manha. De todos êles, apenas

protegido por u,ma e.senlta b]ind�da ras Anne Crawahay, perten- 60 voltaram e "todos são trágí!cz 11'11:1 vi s i l a <IS 1'1lInaS de ,B.erlIm, cente à organização chamada cos destroços humanos" __ se-detendo-se diante .rlo cdif'iclo da. . , .

chancelar-ia, que foi quase totalmen-' Amigos dos Voluntários Fran- gundo as expressões da Sra.
te rlcsí ruido durante a luta. Ao con-I ceses, e Dorothy Robbíns, da Crawahay. Falando à impren ..

templur �IS ruinux da ohancclai-in '

Sociedade Britânica de Socor- sa, a Sra. Robbins disse que os
TrUlll�I!l declarou: "('. telTÍ\:;l Í'i�o, ro de Guerra dos Estados Uni- alemães aplicaram injeções no
mas eles ,LSSIIll o qu rseram". Em . .

seguida dcsl acou : "Isso é uma de- dos, foi um menmo de 13 anos, menino e o mantiveram em

Il1ZJI1st!'aç'�io do que pode acouteccr. em quem os alemães aplica- observação. Quando a criança
quando um homem _SI' e}<_cede: ]\'Ul1- ram injeções com o propósito caíu doente, aumentaram o
ca \'1_ tania dcxt !'llIsao. :\a(� sei se os de provocar-lhe a papeira e a número de injeções. Ao che-alemães aprcndcrúo ou nâo ". Ell-

d f'
>A •

,

trcmcntes os nlcmâcs continuavnm e iciencia mental. Este meni- gar o pequeno ao hotel, sua
caminhando indiferentes pelas

rni-l
no era uma das seis mil crian- própria mãe não o reconheceu,

prisêes em massa' ::�\�.�,I�:(il�;�'/�r (�':�� c;�2t;:�I(�IS C�l�f�\��� Na- ha' q lu e ot'· d d' -
,IlUllla dcmonstruçâo de simpatia ua u r n leia a esqua raMunique, (via aérea) -- Prisôes em massa de comerclan.tes, quase C;o!Iltpil'ta., Os alemães ,�]Je_l _

.'
, " , .

. '.banqueiros e industriais foram levadas a cabo em toda a Baviera Il<:s Olh�IYHn,l ,;'aga:lll'ntc p,ara". J_rtl- Guam, 17 (U. P.) - Depois do segundo ataque de ôntem,
,

) d 'I' d' mau, nao escondendo SlU tristeza.
t d H h H kk id I' H 1 I(zona de ocupação norte-americana), urante os u times ias, e Churchill tunihém realizou uma "i- ao 11or.e e ons u e .0 ai o, o a mirante a sey restabe _e-

ainda prosseguem Já foram detidos quase 100 indivíduos de uma sita ú chancclar!u. E quando ,lhe ceu O ngoroso black-out em tôruo da sua esquadra, da qual nao
.

d
'.

M' d I I' d nrêsasd
most rurnm o lll.gar 1'111 que HI�I�r há a mais qualquer notícia. Mas, a própria rádio de Tóquio in-lista e 123 suspeitos. U1tOS e es estavam 19a os a e�pre�as e e sua ama n t r- Eva Braun se SllJ.CJ- sinua que o canhoneio naval elo Japão só teria sido suspensoG

. .

d tri
.

ta Outros eram comlssa'rlOS do (Jaralll, lllllr1l1UrOU algo que nJn- . . ., .•oerlOg ou � grupos 10 us rIaiS nazIs s.
.. _ gUl:1ll cuns('guiu Oll\'il': Os que es- c1uran�e _a nOlte e que os navlOS .la esta:lalll to.mando novamen-

plano quadrIenal da Alemanha, ou tomaram parte na admlDlstraçao taYaIll mais próximos do dirigente te poslçao para fazer fogo c()lntra as cldades Japonesas.
dos paíse .. ocupados pela Alemanha. . b�'itânie(l; afirmam. c[ue a, C'xclallla- --------

Relutância em condenar Pétain 11 �:�i,':��::;�!�:�::;(iJ3g;j:i;""'6�'"d'� Amizade franco - lunisiana
Ao qlle parece o J·ulo-al11.ento elo marechal Pétain nUl1lCa I

FICAR,(. E�CLARECIDA . _
Paris, 17 (SFI) - O general De Gaulle ofereceu ontem

, o Londres, 1(> (t. P.) - A relllllaO .

t' 1 . O' d B el T
.

't'se verificará - diz em despacho de Paris o correspondente na- dos "tTI�S grandes" eselarccerú rle-, l�m Jan ar, em lomema",em o e':( e l1�ll.S e su�. coml IV�.
quela capital do órgão trabalhista londrino "Daily lIeralel". fin_iti,:amentl', a polí�ica. que os

I ?r�nde I�umero de. altas personalIda�es ClVIS e nllhtares estI

Frisa o correspondente que "há certa relutância em se conde- <,:ereItos de OC�ll!açao de�el�volve- :ver am J)les�ntes, tendo o �ey (�e TUlllS declarado o quanto es-

, colocando diante do pelotão de fuzilamento um homem rao llO HeIch. I' OI o lfue. 1l1Iol'Jll?11 tava comovldo pela recepçao feIta pela França, acrescentando:naI,. '. uma 10nl(' autorIzada alwda, rc1e- "O d T
,.

h t'el O" t'd- d 'Rele quase 90 anos de Idade". E acrescenta: "Ao que se conSI- I'indo-se it conl'l'r['ncia de Potsdillll. ,1�OVO a unlSIa recon ece o a a 01 a; 1 a� que eve, a e-

dera em todos os cÍl,culos, o único resultado do julgamento terá Outros .'lfI)I'Ill�lIltes reye]anl;n Wle, publ.lCa Francesa e sabe dos e�t:ldos que o governo frall1(ces vem

que ser a condenação à morte e De Gaulle seria quase obriga-I dllr�nte a reuniüo, (.:hu.l'ellill )11'0- realIzando par� dotar a TUlllsla de novo aparelhamento".
d I t pena Isto certamente iria produzir reação mui- pora ao lllarC'C'!lal ::;talI11 rellracla Prestou a segUIr uma homenagem aos chefes do exército fran-o a co ;llU ar a .

. ,'. eS�:I}()�lada e SllllullanC'a elas tropas cês bem como aos soldados junto aos quais comba.teram asto hostIl por parte dos partidos esquerdlstas, e, portanto, a brltanIcas c rus�as que se encon- .,' ,

..
.

única solução parece ser o adiamento indefinido do julgamen- tram no Irã. tIopas tUlllsIanas. O, general D,e .Gaulle respondeu lel.nbrando
to do ex-chefe de Estado de Vichí". "'.

o que a França de\�e as suas colol1las e protetorado.s, fnzando o
.

- , -, 14. ConferenCia esfor�o que e�tes fizeram d�r.ante a guerra e a amlzade secular

Paris, 17 (SFI) -- Membros não magistrados da comissão, '"
que llga a FIa.lllça e a TUlllsla.

de inquérito na alta côrt: de justiça, dirigiram-se, po:- c�rta, I de Tanger N---I-'--.----d----I·--I-------C--h�.--ao g.eneral ,!?e G�ulle, p:dlll�,o pa:-a q:le o processo de Petam se
Londres, 17 (U. P.) - Um O leiaS a u a na· IDal'eallze no Palals Bombon (C�r:n�Ia dos D:I�utados) O�l no comentarista oficial negou ho- \Luxemburgo (Senado) de preferencla ao palaclO da Justiça. je as notícias de Madrí se- .

, n' ,',. Chung Kmg, 17 (U. P.) -- para esperar os desembarquesgund,o as qua,�s, a .c�n.ferenCla De George Wang - Os chine- aliados. Trincheira:s de sacos

rde Tdanger ser!a r.emdlClada em
ses estão arremetendo cOlIlItra

I

de areia. casa-matas e trinchei-
.won res no mes Vln ouro com .

d K '1' d '.

t··
_ dE' h

a cldade e wel m, on e se ras em zIg-zag Impedem o

�.pal' lClpaiao a span
f
a. encontra a base aérea de que trânsito nas ruas daquela ci-

,1SS� o pO�. a-voz que ad con e-
se serviram os americanos e' c1ade chinesa. A informação

�en�la con mua mal�a a ��ra conquistaram as cidades ele' acrescenta que a guarnieão de
.ans : qu� a� granl � po e�� Huan':lllien e l.Auldang, r"spec- 8harlg2.i Nanking �e Hal1gcho\�ClaS so ;p�e �n em. e a ?r�r.a 1 tivan1énte, a 84 e 96 'kms. do foi aum�ntada e agora o�s' jaum p�)e o e re?'l�e m ermo

seu ponto de partida. Entre- pO�L,ses contam com 1()0 000

pa�� an�er, bro)�.� e�s�que, mentes. lloticía a Agência Cen- homens, inclusive o novo' 70

e� ao, sera su me 1 o a spa- traI News que em�conseqüên- Corpo de Exército elo Japão.n a. cia do contrôle aliado das 1'0-

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARI'NA .

Proprietario 'e Diretor-Gerente MOACYR I<iUATEMY DA SILVEUA
demburgo estava armada com dois revólveres.

Ano XXXI I Florianópolis Ierça-felre, 11 de Julho de 1945 I H. 9424

A conferê"cia dos
Bcr lim, l(j (SFf) -- Terá i n i-

rio de Estud o, sr .. lumes Bvrncx.

generais :'Iarshall e Arnold, al

mirante Ealuv, Slmi so n , embu i

xador es Har r i m a n e Du vi es. '()

cio hoje ii conferencia dos

"três gru ntl cs
"

em Potsd.uu.
Dura.n to tt)(la a tarde de onl e tu

,

sobI'eV0<1r<1l11 <1 zona de Berlim

nUlllerosos aviões - l ru nsp o rtc,
conrluz i n rl o delegações nort e-

americanas, britânicas e sov ié

licas. () aeroporto, os han,garrs

general Eisenhuwer c]legul!
pouco depois. Ao cair da tarde,
chegou Chur-c h i ll , vcsl i nd.o u n i

forme de c o ro nel do regimentu

tos, acompanhado pelo secrctú-

inglês, em companhia de sua

filha :'Iary. Sóbrc todos os han

gares, flutuavam bandeiras rus

sa, norte-americana e hr i l à

n i

ca. Grande número de altos Iun

cion:\rios civis e militares

e a zona onde pousam os av iócs,
estão fortemente protegidas pe
las, p ol ic ias aliadas, que esi:t!)

vigi lantcs sôbre tôd a a regidO
berli neusc ri os aeroportos.

O presidente Truman dcsr-ur

barc on às Hi horas e 30 m i nu- aguardavam o d cscmbarqüc dos

estadistas.

Realizam-se

Frau Himmler Uma nova forma
Versailes, 17 (SFI) "É

mister dar o sinal de partida
para uma nova forma de civi
lização" - declarou o presi
dente do Conselho Nacional de
Resistência, sr. Louis Saillant,
em discurso pronunciado pe
rante os delegados dos Esta
dos Gerais do Renascimento
Francês, que visitaram ontem
a sala de jogo, onde se desen
rolou a cena histórica do jura
mento de 1789,

--'

Rigorosas medidas de segurança
Berlim, 16 (U. P.) - As medidas de segurança, tomada,s

no aeródromo de Berlim, para a chegada de Trumam e Chur

chill, foram as mais severas e eficientes que se possam imagi
nar. E o primeiro, que teve de convencer-se disso, foi o pró
prio oficial chefe do serviço de segurança. Tendo abandonado

por um momento o aeroporto, quase não conseguia mais vol
tar. Finalmente, chegou esbaforido, de'pois de passar uma hora
inteira a idelltificar�$e! em sUjcesfilivos controles.

tas ao largo do litoral de Fu
kien, os barcos japonese� eSLão
procurando abrigo nos portos

Londres, (V i a aérea) da Formosa, e a guarnição de
Frau Marga Himmler, viuv-a do Amoy-Wara ficou isolada. Diz
carrasco da "Gestapo", e sua ainda a referida agência que
filha, se encontram num cam- em Amoy os ja,poneses confis
po de prisioneiros aliado, na caram os alimentos dos nati�
Cine Citta, antiga cidade do vos, o que significa que 500 mil
cinema, na Itália fascista, si- chiu(!ses estào sujeitos a 111or

tuada além das portas de Ro- reI' de fome. O órgão comunis
ma - anunciou o Serviço de ta "News China Daily" diz que
Inf'0rmações aliado, na Ale- i os nipônicos tri,l.nsfomaram
manha, Changai em zona, de batalha

\ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Seja o LIDEI DA '��y����;����,:���� <\0 ����,��"om� �:���;���,m��f,:,"�:�
MODA mensagem ú narão por motivo elo desempenhar bem nossa parte .e esquecer .jaJ11als.a carnificina de

I nono aniversátio da guerra SI.·110- não poupar estore

..
os para atmgtr Nankin e o bestial bOl11barclel.� c1;

Japonesa. disse () sogumte: "Espe- nosso objetivo primordial, que e Chung-King. Devem()� segua a

I ramos que haja desembarque alia- tornar certa a vitória, e vencer; O senda assinalada pelo sangue ela

elo no Japão. Damos as 110as vin- Japão tem sofrido repetidos e scri- queles que tombaram e assestar

I elas aos nossos :11 iac1os. que lutam os reveses no Pacífico. Nesta zona. rudes golpes para apressar a que
ao nosso lado na Chi1:a, em estreio a posição in imiga v.�m-es ;.ornal1(�o ela.Slo 1�1nl1lg_o ', O ano proxirno n?s
a colaboracao, Repetidamente te- cada vez meus prccarra. 1\ osso prr- dar a gi aneles I esultaos na guen�.

I
n110 dito (jLH' a China suporta o pê- melro dever é apressar o dcsmoro- Toda a Naçâc eleve, como um 50

s.·o prinC'ir.1�11 dDS (l)l(Ta('()es. conti- n.�mento el(? inimigo e sua rendi- homem, re(lo�)r�r .[�e esfor�,os, pa
mentais, "\a glll'I'1':L que se trava ('ao mcondicional. Nesta ocasião. ra conseguir a \ liOlla fll1al .

Confeccionando o seu
lerno na

Alfaiataria Líder �ISSOLVE
.

de A GORDURA
Muitos Quilos' por Mês
v. é demasladamerte gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belissimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assis
tenda ás esuétas e aos mais famosos
artistas. descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drásticas 0"...1 a exercicios
excessivos. Esta descoberta, chamada
Formode. promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se 'sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
»arado garantido para remover o ex

cesso de gordura. Peça Formode,
.ioje mesn.o. =m qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
iJistr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

Departamento de
Saúde Pública
EDITAL

De ordem do sr. Diretor dêste
Departamento, faço público que. a

partir da publicação dêste. no Dici
rio Oficial do Estado. e pelo prazo
'de 15 dias. acha-se oberta. na Se

I cretaria desta Repartição, a inacr i
I ção ao Curso de Guardas-Sani-
tários,
Os candidatos deverão anexar ao

respectivo requerimento. dirigido
ao sr. Diretor do Curso, os seguin
tes documentos:
a) prova de identidade da qual

se possa inferir a idade:
b) atestado de sanidade física e

mental;
c) atestado de vacina;
d l quitação escolar
Florianópolis. 11 de julho de 1915.
ARÍ RAMOS CASTRO-Secret6rio
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Ilma oportunidade para a India
obter sua independência

Londres (B. N. S.) � espe- apoio de grupos políticos re

cíal para "O Estado". A propos. conhecidos.
ta da Grã-Bretanha para re- A Iibertacão dos líderes do
formar o Conselho do Vice-rei, Congresso aprisionados duran
na India, entregando aos in-. te a guerra facilitaria a tarefa
dianos todos os postos do go
vêrno, com execção da pasta
da Guerra, constitue mais um

passo nara a eventual indepen
dência do país que a Grã-Bre
tanha prometeu conceder e

que os próprios indianos tanto
desejam. A obtenção dessa in

dependência está condiciona
da ao acôrdo a que chegarem
"os indianos entre os grupos
contendores, nada facil de ser

alcançado, mas a Grã-Breta
nha não pretende esperar que
o acôrdo seja obtido para de
pois tomar as medidas preli
minares destinadas .a introdu
zir nos assuntos nacionais uma
mais ampla representação in
diana. Lord Wavell, o Vice-rei.
declarou que isso não consti
tue uma tentativa para impor
11""" i=lill"t,e constitucional, em

bora venha a ser assim consi
derado por alguns círculos da
opinião indiana, e, sem dúvida
alguma, tanto o Congresso co

mo os líderes da Liga Muçul
mana olha-lás-ão com suspei
ta, porquanto ainda alimen
tam dúvidas quanto à sinceri
dade deste' mais recente esfor
ço da Grã-Bretanha par� sa

tisfazer as aspirações indianas.
Até o momento, os mais im

portantes postos no Conselho
Executivo têm sido ocupados
por britânicos para eles no

meados, e a aceitação de indiq .

nos para os J.1estantes cargos
do Vice-rei, o qual não abrirá
mão desse poder de decisão 80b
a nova proposta, nem abando
nará seu direito de veto. Toda
via, o direito de veto não tem
.sido exercido desde 1935, e o

Vice-rei dificilmente se recusa

ria a aceitar para membro do
Conselho qualquer indian::>
cuja nomeação conte com o

Divulgacão de. teatro
'rances para
estudantes
Patrocinados pela Embaixa- Aparêlhos elétricosda Fraucesa, foram realizados A Instaladora de Plorianó

no Teatro Mun iclpa.ldo Rio de polis, à rua Trajano n. 11, avi
Janeiro, do�s espetaculos de sa a sua distinta freguesia que
teatro fl'anc.es, a preços p�pu- dispõe de operários hablltta
lares, especialmente destma- dos para executar ínstalacões
dos aos estul1a�ltes. No Pl:in'ei-I de Luz e Fôrça em geral, for
ro,. que ,s� realizou na noite de

I
necendo orçamento grátIs e

(lUl�lta-felra, 12 do corrente,. e sem compromisso para seus
dedicado aO.8 estudantes maio- serviços.
re� ele, dezO,ltO anos (18) �nos, I Possui também oficina espe
fOI Iev ada a cena a peça An- cializada com técnicos nrotís
tigone" ele Anouill:e. No se- síonaís, Ífa.ra consertos de apa
?;undo, que se realizou na tar- rêlhos elétricos enrolamento
de de' sábado, 14 do corrente, de motores e dínamos estabi
foi dedicado aos estudantes Iizadores. ferros de engomar,
1118'110re8 de ,,(18). �nos, repre,; fogareiros, aparelhos médicos
sentando-se Le Mísanthrope e outros, com exceção de apa-
de ::.\Ioliere. relhos de rádio.

do Vice-rei. Enquanto líderes
como Nehru e Azad, presíden
te do partido, permanecessem
reclusos, a abertura das nego
ciaçõ�s seria impossivel corr IIrelação ao Conselho Executivo. IIAqui está, portanto, uma opor I

turiídade 'para os indianos da- i
rem um firme passo para ob I�· I
rem sua independencia. Resta

,

saber se muçulmanos e índús
entrarão em"acôrdo em ceri;as
bases de representaçãJ. NlungõJiow
Cha· lIara Vende-se uma com Vende se o da rua Quintino

li 50.000 rnts2, ten- BOCalUV!ol, 622, Estreito, que
do casa de morada e engenho. rispõe de todo conforto_ 3
sit a em Itaguassú. Tratar com I' quartos. banheiro, pias, bôs
A. L. Alves, à rua Deodoro, 35_ àgua. Tratar no local.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. da. criançC1B

Laboratório de Análi.e.
clínicas.

Consult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [e ltoe da Casa Po
re.íao ]. das 10 30 á. 12 e da.

15 àll 18 h•.
Residência: rua Visco de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual)

M'
·

oveis
Comprar, vender ou alugar

116 na

I A SERVIDORA I

ro maior organização no

gênero ne.ta capital J
Rua João Pinto, 4,

Fone 775,

o PRECEITO DO DIA

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDI
E Saltm lia Ca. IIIslIDsII ........
Seu fígado deve produzirdia�

um litro de bílis, Se a bilis não corre ..
nemente, os alimentos não são digerúMI
e apodrecem. Os gases incham o est6n.
go. Sobrevém a prisão de Tentre. VCId
sente-se abatido e como que enTenenada.
Tudo é amargo e a Tida é um martírie.
Uma simples evacuação não tocará.

causa. Neste caso, as Pílulas Carter .
extraordinariamente eficazes.FazemCOI'

reI' esse litro de bílis e Tocê sente-se ciD
posto para tudo. São suaves e, contudo.
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes.
Não aceite outro produto. Preço: Cr, $ 3,<».

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

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Estabelecimen'io
DE

NICANOrf!
Trabalhos Comercie i.
Impressão a côres

::Composição de livros a

Jornaiil

SOUZA
Téses e Memorais

Dtmblés e tricromias
Revis�all - Avul.os - Caixall -

Estojoli. etc.

Aceita encomendas para o interior

Rua Tiradentes n°, 10 _ •• Florianópolis ---

do Estado

Santa Catarina

CasemirasSedas,

CASA
ORLANDO

As aden6ides são formações si

tuadas. no naso-faringe [parte do
fariI1ge ou gargante em comunica
cão com o nariz]. Normalmente
existentes nas criancas, diminuem
de volume com o tempo, até desa- Prefira uma parte de 11811

parecer de todo depois da adoJes- trôco em "Selos Pró Doente
cência. No adulto, como na

crian-I Pobre do Hospital de Carlda.
ça, podem estar aumentadas de de" e estará c� t ib I dvolume ou mal localizadas' Nestas •

A

on r n n o para
condições. acarretam sérios pre- que ele tome maIl!! um pouco
juizos à saúde. à inteligência ,e ao de leite, tenha melhores medi.
desenvolvimento, devendo ser reti- camentos, mais confôrto no

ra:�;� verificar as condiçõell de
leUo de sofrimento, etc. etc •••

auas aden6ides. consultando um (Campaha de Humanldad..
médico especialista.

- SNES. do Hospital de .caridade).

AS ADENÓIDES

e Lãs

(OSA.
SOAR,PELL]

Rua CODselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg�: «�carpelli» __ a Florianópolis.

;g,",,ª,,'h_Z_�._<,*4;;;Z_ .Ef!iI!!! .. wm uSE - --:csc;:s=ac: 'c ", :t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Social
TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPRE

i\NIVER8ARI.,1ij

Ontem fez anos E> sr , Raulino
Vieira de Melo, funcionário da I.
V, T. P.

·

)
Dacerre haja a data natalícia da

uita. Nazira Mansur, aplaudido
saprano co tarinense.

*

•

Esses trabalhadores-francêses� ePolonêses foram queimados ou' metralha:
dos quando tentavam escapar do campo de concentração perto da cidade

de Leipzig. (Fóto do Serviço de Irdotmeções do Hemisfério),

o mELHOR DOS rn c LHORES
.. UCONS N�\l14�.

o santo do dia

Pcssc hoje o aniversário do nos

50 ilUltre confrade sr, dr. Paulo
de Campos Moura. diretor do Cen
tro de Expansão Cultural, de S
Paulo,

Registra-se hoje o natalício do
nosso estimado e prestimoso con

tel'raneo sr. Mario Coelho Pires
Muito relacionado, neilta capital
e na cidade de S. José, onde re

lide, numerosas serão, por carto
08 felicitações que. por êsse moti
170, receberá, e às quais, com pra
zer, nos associamos,

•

F'asem IlnoPi Boje.
sra. Celina Woll da Silva:
.rita., Ginla Busch e Maria A

delaide Moritz;
irS. Altamiro Dia�; José Solem

Filho, Oscar Soo rea de Oliveira,
Mádo Costa, Vítor M. da Silva e

Inácio de Brito Carvalho:
jovem Nuno Reis:
menina Edilce GaIvão.

�:

•

St. Aleixo, Confessor
O Breviário Romano conta-nos o

seguinte G respeito dêste snrrto :

Aleixo, filho de família nobilíssima
de Roma, abandonou, pelo amor
de Cristo, na noite de rrúpcioa , sua

espôsa intacta e começou uma

peregrinação em viai.to dos i.grejas
mais célebres do orbe, Viajando
assim durante 17 onoe sem ser

reconhecido, deteve-se algum tem
po a rn Edessc , propagando a de
voção a Maria Santíssima. Volu
tando para Rema, foi por seu pai
recebido como mendigo: pois não
foi reconhecido i ainda desta vez.
Durante longos anos vivia assim
nesta casa e, deixando por escrito
seu nome, passou aí para a outra
vida, no tempo de Inocêncio I,
-402-417--. E' evidente que a lenda
le apoderou de um vulto tão ex'

traordinário: mas a existência his
tórica dêste santo não pode ser

posta em dúvida em vista das
provai. Devemos lembrar-nos que
Deus é dono absoluto do homem
podendo dispôr dêle como melhor
lhe parecer. E devemos lembrar
nos ainda que, em nosscs dias
também, há tantas existências es
tranhas.
f!'I.f"J'_._-••_._'_•••..,._• ."......"._..............................

_'.. 'I-!! JII'-5-KD"EII2II!'"�'!ji!__

Enw!e 3 cruzeiros em selos pi o "arle pastai
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS l TOA
�.POHAL.74 .JABOT1CABAt. EST.�PAULO

Uma placa no ICriação de organismos

I !!!;o ��!!I�!Ad� I f���,e(sd�. �)Ort���!urou Londres, D!���!S�a,�!t?S����ão prática ne

dentaduras, pontes em

I
se' uma placa à entrada do Ior- Press. I:r::f�rmatlOn. _Servlce =: mte�e�se mterna?lOnal. E ne-

te de Portalet, onde foram in_INa,hI.stO.nc.a re,umao. da Cri- ces,.sar.lO manter mtegr�, a so-

louro
ou palacr il, Conserto .

f d t d 'est b 1 b d d U
dentaduras em 2 horas tornados por Vichy e depois i �ela 01 ISCU 1 o o I e� a e e- er_am� e ca a naç�o. m

entregues aos alemães os srs, I clme�to. da ordem polItIca e pais nao pode �er considerado

COHSTAHTalHPOeoasS'ERRATIHE Daladier, Blum, Reynaud. Mau-. e�On0l11lCa .

nos paI�es euro- soberano s� esta ,so� o guante

I I
deI e Gamelin. A placa tem a

I peus, vencidos ou llberta�o�, de u�a olIga.rqma I�responsa-
Rua Duarte Schut el 11

seguinte inscrição: 'I medIan�e processos democrátí- vel e ,I::IamOVlvel. ��I�te gran-
"A 12 de Novembro de 1941, cos, a fI!? .�e ,q�e os povos p�s- de ,colle�te de _opll�Iao �m �a�

este forte foi transformado em I sam, decidir Iivr e�ente de seus VOl de uma açao u�ternaclO
prisão por um gnvêrno US'11'--' destmos. Onde nao houver su- nal protetora duas liberdades

pador e docil às exigências cdo ficiente harmonia e liberdade, individuais, para suprimir a

haverá govêrnos provisorios moderna escravidão glorificainimigo" ,

constituidos pelo maior núme- da pelo nazi-fascismo, da mes-

ro possível de partidos, até ma maneira por que se exter
O Sanatório S. Vicente de que eleições sejam realiza- minou a escravatura dos ne

Paulo, de Campos do Jordão, das. Foi o que Churchill ante- gros. Pretende-se evitar, com

especializado no tratamento de riormente aconselhara nos ca- isso, que a soberania do Esta
crianças tuberculosas, vem pedir às sos da Itália e da Grécia, e o 10 humilhe e oprima os indí
pessôas caridosas auxílios para o

que as três potências resolve víduos. Não é apenas uma dou
tratamento de 60 crianças tuber-

ram adotar na Polônia e na trina liberal, mas também, soculosas pobres ,em tratamento, e

continuação das obras do novo pc- Iugoslávia. bretudo, uma máxima cristã.
vílhão de 200 leitos, que deve ser Se issoo import�rá, em .certos A Conferência da Criméa nãoinaugurado dentro de um ano. t d t d
Qualquer donativo pode ser eri- caso�, �n er�en??es ,e? I�a as

procurou inaugurar um regi-
vinde: diretamente para Campos do a e�Itar as gue� las CIVIS e bem!me internacional autoritário
Jord�o, E. S. �a.ulo, endereçado ao dUVI?O�a. DepOl� das lutas

na-I
das três nações mais fortes. Ol'es cretcírio. refendo Sanatorlo. I poleônicas, dOmInOU na Euro- f t d ' t

A

tã díf----------------------------
ídé d

.

t
a o e selem res, e ao 1 e-

pa, a 1 �I� e �ue o
_

in ere�se rentes, já implicava em um

FARMACIA ESPERANÇA geral_eXIgIa a repressao das re- .princípío de equilíbrio e no de
v?luçoes consld�radas cont�- I sejo de concordia. Os estadís-A SUA FAlMACL\ �';osas. _Mettermch, para e:'I- tas alí reunidos visavam, prín-I.. C........ Mafra, 4 • 5 - FONE 1.142 �a:l�s, nao �ncon�rou ?�tro I e- cipalmente, a criação de orga-

blrlla a ....adI. ,rw.o��o se na? a?Ol� m�l��ar aos nismos internacionais de jus-
par tidos mais IeacI�naIlos, co-, tiça, de polícia e de relações

i
mo aconteceu e� Napol,es e ,na, econômicas. Somente quando
�s�an�a> r:r:alleyr�nd procurou I esses detalhes estiverem per
ba�.e� J:lIIdICaS, m:vocan��. a I feitamente regulados, e todas
Iegítímídade, ou seja. � direito as nacões se sintam suficien
dos sObera,nos, adqu�ndo pela temen�te amparadas, será pos
posse durante longos ,anos, sível a aplicação das verdadei
p�'ocur.ando restaurar aSSIm as ras e sadias normas democrá
dmastlas que ocupav�m �s ticas. Democracia sô poderá
tr�nos antes �a revoluçao, .e11- vingar quando implantada en
mmando governos reDllhl",� tre indivíduos ou nacões livres
nos e intrusos, bonapart�stas. dispostas a acatar a 'lei e a re�

APENAS Cr$ 3,00 ! CASA MISCELANEA distri i Ago.ra, tan�beI:n. os
. �ll�dos nunciar à violência.

C{om essa ínfima quantia Você b'd d R'd"os R C A I' apOIam o pnnclpIO legItImIsta,
.}, , • Ui era os ai_ .,

t d 't I
_

�.st auxI lando o seu

pro:nmo,! V· t V' 1 I D' I
e pre en em eVI ar convu soes

Contr'bua C' d E 01 s iC oro a vu as e lSCO!l.
I"

-

d f'
.I para a alXa e sm a

. revo uClonanas, mas a e InI-
ao!! Indigentes de Florianópolis_ Rua Cllnselheuo Mafra, 9 I -

d 'd" t
i_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_j;jjjjjiiiii__iiiiii__iiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

I çao e seus 1 eals e exa amen-
- te contrária à de Metternich,

E t
�

d d 1 I
Luiz XVIII e do Tzar. Eles con-

a;:: ,d�Od:; os�odY.S� rdOS �pos �ai: I ��:�:md!egM���Ou�l:i��S u��
modernos,' inclusive Sandalias para praia ao alcance aceitos livremente pelo povo, e

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros consideram revolucões efeitos
fatais do absolutismo ou da di-

PREÇOS SEM RIVAIS! tadura, de maneira a que só
Não comprem seus calçados sem visi1;ar a I pode ser esse absolutismo evi-

T
-

B· I
tado, quando suas causas fo-

«amanCarlft arrelros)) rem pli1'Y1inadac:;. Isso, como

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 doutrina, nada tem de novo,
__-- .. -------... mas é a pr�meira vez que se

I Abelardo Garcia e Senhora Iparticipam a seus pnrentes e

I
amigos o nascimento de sua

filhinha

IVARA
Fpolts , 11-7-45

PRECISA-SE
De uma cozinheira para

casal. Paga-se Cr$ 150,00.
Precisa se, também, de uma

ama para criança de 2
anos, Paga-se Cr$ 50.00,
Tratar na Rua Bocaiuva' 11

5 v, - 5

Ne bar e no lar
KNOl'

não deve faltar

Aos Amigos do Clube
12 de Agosto

Vende-se _.. _:;_..- u _- u u -
•

Uma completa instalação meca-IIAte ·CR$ 300,00
nica -máquinas-, para serviços de Precisa-se alugar uma cala, não
padaria, inclusive um motor de 10 muito distante do Colegio Coração
H.P. Tudo em ótimo estado de de Jesús. Pagam-se atéCR$ 300,00
conservação, Negócio urgente, In- menlail, adeantadamente. Dão-se
formações nesta redação, referências. Informações na.ta Re..

lOv.9 da!$&Q.

-

Solicits Q tedos quantos possuem
'1uailquer fotografial que digam
re.peito à. atividaà.. do "Clube
12 d. Agosto», a inutimável fine
ZQ • o ••pecial obsêquíc de 011

doaram ou cederem, a título de
empréstimo, à direção do referido
c Iub., que das rnearnos necsssita
para finl d. documentação.

Florianópo l is . 6-7-45.
,Manuel Ferreira de Melo

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/� a a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

�\
'""

[' Banco do Distrito Federal S.l
ICAPJ TAL: CR$ 60.000,000,00

RESERVAS: CR$ 10.000.000,00
Rua Trajano, 23 • FlorianÕpolis,

de comércio para ins

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

êste jornal.

Procura-se uma casa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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s
Representações

Consignações •• Conta Própria
Rua Pedro Ferreira. 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Endereço Telegr .IHce>

DE TÊMPESSOAS

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU.

Crédito Mútuo Predial
Proor ietártos -- J. Moreira & eia

4 ruais preferida, é inegável.
2 SOi1teios mensais 4 e 18

Muitas bonificações e médico gra 1M

Tudo isto por crpencrs Cr$ 1,00

'�"";" am"aNE5"BEaB"""""""""'"

rue••••••••••••••••••••••••••-.o••c••••••••••••••••••

PRÊMIO Mt\ IOR CR $ 6.25000

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Que é o tempo l'
Professor David Brunt,

pre-I
du ran le o dia e resfriados durante'

c,lente da Heal Sociedade M,eteo- a noite. No verã(:, a te!:ra reeebellologul. mais calor dnranto o dia do ('UC

, ,perde durante a noite c, como �'e-
Exclt�s,vo para esta l�llha. sultado, torna-se mais quente ql:" o
Depois de um longo lI1t(',I'\:��- mar. ::'\1) iJ,\,C]'lI'), ocorre cxatarncu

]C!, o te,ll�lpo, voltou ao notleIa� te o cont rár io, e a terra se lo i na
no: o silêncio de s�g_uranç� �Ol mais fria do que o mar. I� êsse o

suspenso e as prcvrsoes diár-ias mot i \-0 porque as brisas marf timas
sôbre o tempo c.omeçaram no- são frias 110 ver-ão c qucn tes no in
varnente a ser divulgadas, No verno.

enl�nt�, embora o assunto seja 5° - O ar se torna pesado ou

m,lII to importante para todos instável quando SU<l temperatura I
nos, e particularruente para os di mais de 51/2 grúus F_ em 1.000
::\'íI'JCllJt(lr�s". poucas pessoa" pés, Logo que a supcrf'ir-io do ar é I
tem uma Ideia sobre o que é (1 aquecida pelo calor da terra, ao
tempo e

_ CO�110 são causadas ponto da média de queda vcrt ica l
sU,as va�laçoes, O professor da tcmpcrauu-a exceder t'sse limite, I

BIllI,!t_ ex�li�a-no� aqui algumas o ar que, se cncontru ú superfícic
questões a I sepeíto. c levar-sc-ú numa scric de correntes

Londres _ Press Informat ion
separadas, cada uma delas cercadas MA.f'U Ano 9, 1"1 A

S
' por correntes de ar frio, que r]('s-j

Will.V o. w.fti•
. ervice - O tempo é produzido pe- 1 I T'

I
rem (�) �;_to, ,"�s�,s correntes (IUe se A,.."ncl·as e Represerrtoçõ•• em roera]a asconção do ar, particularmente I

I
.." � g. v

e do ar úmido, Se
ê

le sr movesse ",;,'al11, S��() C!laJll,adaS correntes d� Matriz: FlorianópoliJl
sempre em direção horizontal, o

tI dl�sllllssao. Se 0, ar que se eleva e rtua João Pinto, n. 5
uniido e sobe ate uma nlturu suf i- C' P t 1 37tempo COIllO nos os entendemos não"

' ". ·a1:o:a 0111 Cl ,

existir-i». As diferenças nas carac tc- c�enl(', cad�, corrente de l ru n sm ix. Filial: C1'6liciúma
risticas do tempo, nas di versas par-

s<�o for�llara uma nuvem, que pode- Ruo Floriano Peixoto), ./n {Edil.
l cs do mundo, são, de fato, em pr i-

ra mul ivar chuva O�l mesmo 'elll-, Próprio).-TclegrortlOJl: uPRIMUS·
me iro lugar diferenças no mcca- nestarlo, ,quando está sob condições j' Agantl!lll nOD princiDQiD

muniCíPiO'1nismo que produz a ascenção do ar,
r avoravcis. do Eelt�do

A f'im de se ter melhor idéia con-

vem avaliar os seguintes pr-incípios
10 - A pressão do ar, em qual-

quer n ivel é uma medida do pêso
de toda uma coluna de ar aicíma de
uma polegada quadrada de superfí
cie horizontal, colocada naquele ni
vel. Quanto mais alta a superf'icie
horizontal, menos ar haverá por
cima, de manelra que a pressão di
minui quanto mais alto se sobe,
Para produzir uma depressão mé
dia de inverno é necessária a re

moção de cê rca de cem bi liôcs de
toneladas de ar. Frequentemente
me perguntam quando poderemos
controlar o ar em espaços abertos;
minha resposta, nesse caso, é a se

guinte: "Quando puderrnos impc
<li!' que cem biliões de toneladas
de ar sigam seu caminho".
2° - A temperatura do ar. Quanto

mais quente o ar, maior quan tidade
de vapor de água pode conter,
Quando o ar úmido é resfriado su

íicientemcnte, atinge uma Ias e e,Il1 Ique não pode mais conter a mesmn A IIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
quantidade de vapor de água. Nessa 'OF'
fase uma parte dêsse vapor se con-

19nOo. O B'1çe., (I coração o Estômago, 08

dens:l cm pequenas gotas de águn. PUHnÕes li Pél e. Produz Dôres de' Cabeça. 'Dôres
Quando () ar úmido se eleva a ni- nos Ossos. Reumatísrno, Cegueira, Queda do Ca-
veis de baixa pressão, expande (' belo, Anemia, e Aborro«
resfria-se. Se a ascenção continuar In f' .

até nlturu suficiente, Io rmur-xc-ú
O ensrv« 80 organismo. !',grp,dável como licôr.

de�tro do ar que se eleva, em pri-
O ELIXIR 914 está II Wt\vado pelo D. N. S. P.

lllelro lugar uma nuvcm de gotas como auxiliar 00 trBt 'llpnto ela C;;Hilis e Reu·
muito pequenas, e mais tarde gotas matismo dA mf'RIDA orig-, m. _

maiores cairão sôbre a terra COIllO VALIOSAS OPIN OESchuva. Se ocorrer movimen to caD-
I

tl'Úrio, o desenvol vimento da .!111-
O ELIXIR «91lj». dada a SUi! Atesto que apliquei muHas

'Vem é invertido c esta vai-se tor- base, é ótimo auxiliar do tru' vezes o EUXm «91q» obtendo
nando cada vez menos esp�ssa, até lamento da Sífilis princ!palmen- seUlUre os melhores resultados
des:lp::lrecer. le nos ca�o� em Ilue a via bo, no Irttamenla da Sifilis.

I'3" - A questão do vento. O vcn-
cal é a umr. posslvel.

to pnrte do sulo é dirigido da úrea I
Ca) Dr, rlenedito Talosa. ta) Dr. Rafilel Bar!oleUl

de alta pnra a de baixa pressão. J

lllflS de tal forma que um observa- "---- ----.,---� -----,.---� =...."'" ,

dor colocado no hemisfério seten-
-- \\f

trional, com as costas voltadas para
I

o vento, lerá uma área de pressão
mnis baixa ú wa esquerda do que'
i.t, sua dir�ita; no hemisfério 111eri i
dlOna] teria ulJla soma de press5n
mais haixa à sua direita (lo que iI
,�ua esquerda, I

4° - O efeito do solo. O ar é
aquecido c resfriado pelo solo, A
temperatura do terr,eno sMiclo e

portanto do ar imediatmnente 2ci
ma deste, aumenta rápiclamente com
lllll sol brilhante e diminui com a

radiação celeste, em uma noite sem
nuvens. Sobi'e os oceanos, porém,
a temp_el'atllra so.fre muito pOllC:l
alteraç'ao entre (lIa e noite. Duran
te () dia os raios do sol penetralll até
1,1IIla profllndidade considerável da
:�glla, � apenas uma pequena fl'ação
l' litlll z,ada "p�ll'a aquecer sl�a cama
da :mperflcwl. Durante a noite
logo que a call1ada superficial ,_e
r('s1'ria devido ú radiação para o

('spaço, afunda-se, e é substituída
por uma cH111ada de água mais
<llle,nte vinda de baixo. Assim, r
lll111to ]wqueno o resfriamento no
tUI'IlO da superfície do mar. Preci
salllos então considerar a tempera
tura da superfície do mar c do ar

imedialamente acima, como perma
necendo quase inalterada durante o
dia e a noite, ao passo que a te'Ta
e o ar 8cima dela são aquec:dos

MARCA HEGIS'fRAD

DEPURATIVO

DO SANGUE

MATE:
fA4W tA M44*G

gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

Soh a direção cl!nica do

DR. nJALllIA MOELLMANN

Construção maãerna e conrortável, situada em aprazivel chácara com

esplêndida vista para o unar.

Excelente local para cur-a de repouso, Água fria e quente

APAREI,HAMENTO COllll'J,ETO l� MODlcRNISSIMO I'AI{A TI{l\T_UmS'J'O

MÉDlCO, CIRúRGICO E Gi:\ECOI,óGll'O.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas

- Eletricidade médica - Exame� endoscópicos.
Laboratório" para os exames de elucidação de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

Apartamentos de la classe Cr$ 30,00
Quartos de 2a classe Cr$ 20,00
Quart.Js com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇAO DE llIATERNIDADE
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 1I1l'llDICO PARTICUI,AR

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

�!�·!!��··7··iiEMÕiiõnjIsNOVO HOTEL tJte dpl!l:iFi�(J
de Mi94Jel Rodrigues de 4UVi1:4 ed dÔ'te3

.

Sousa
., . f euit« tÁ.S

AngelIna, MU�lCIPIO ,·Ht",.r,"nAde S, Jose / .... ,'fIrr;., \

(Viagens diíetas ou VIa �
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

MANtZAN
·

I
PARA HEMORROIDU

Idi(1J�a. por· U m p r o d u to D e \v I U
tugue., eapa·
nhol, francê., ç......��.._
inglê., etc.

I
I I

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

A açlo henéflca lia Po·
mada Man Zan, prepara
da especialmente para to·
dOs OI ca808 de Hemor
roide8, é imediata. alivia

l:'Il5.,�'"
as dôre8 e os pruridos.
acalma e evita as compli
cações infecciosas dai ul
cerações e varizes hemor
roidais, A venda em I.das
as Farmacias em bisnagaa
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

)

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

IR. H. B.TAlAi ... S· CATARINA
COMISSÁRIOS DE AVARIAS

*'**4-

o sabão

rormac1o pela UI11-reralc1ade de Genebra
Com prAtica nOl.l hOBptU.1.I europeWl

CHn1ca m6d1ce em «eraI, pediatrl&, <10«11.

iJOENÇAS NERVOSAS lU do iIUtema nervollO, aparelho Iren.tto-

Com os progressos da medicina, ur1Dú10 do homem iii da mulher

I hoje, as doenças nervosas, quando lHú1e. T6caJoo: DR. PAULO TAVABBe

! tratadas em tempo, são males per-
CUrso de Radiologla Cl1n1ca com o dr.

I feitamente remediáveis. O curandei- tlanoel de Abreu C&mpanarto (Ao Pa-a·

rismo, fruto da ignDrância, só pode 1O�. E�1sado em Hl�ene e BaQde

IH'ejudicar os indivíduos afetados de P1lbl1ca, pela Un!Yenlldad. do RIo d. la·

tais enfermidades. O Serviço Na- a.elro. - Gabinete de Raio X - Illectro

cional de Doenças mentais dispõe I !U<ol1O&'r1lf1.l cUn.1ca ...;. lIIetabol.1mJ.o btr"

I
de um Ambulatório, que atende

gra-11IIl
- 80nGagem Duodenal - Gabinete

tuitamente os doentes ..ervosos in· Ü f1aloterap1.l - Labont6rlo de zn1croa.

digentes, na Rua Deodoro 22, das 9 copia. a.n4lI.H clfiDdca. - Rua rlll'DH1do

às 11 horas. diàriamente. llachado, I. rone 1.lH. -�

WWk&1

SEGUROS DE:

1 COMPRA e

VENDE

Transporte. Marítimos; FerrO.
viários. Radoviários. Aéreos,
Cascos. Fôgo. Acidentes do
Trabalho, Acidente. Pe.soais,
Responllabilidade Civil EI Vida.

«( E O S C O»
wwms e --

-

Romance. Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, F,ísica, Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
li:letricidade; Rádio, Máquina.; Mo·
tore., Hidráulica, .Alvenaria, Agri·
<:ultura. Veterinária! Contabilidade,

Dicionários. etc. etc.

"ViRCiEM ESPECI lID'ADE"
regi31

(NSTITUTO DE DlAGNOSTICQ
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

('I i�. WETZEL INDUSTRIAL..,JOINVILLE (Mllrco

••0 4••• falta" ... o••• ale-.- t
S��Ã���RCê�
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTaDO Terca:feira: 17 d. Julho d. '945 5

Cidade do \; aticano, (S F. L) __ �.�_

- A maior manífestacão até!
Aproveitem a Oportunidadeagora realizada desde sua fun-

dação pela "União de Mulhe- Atenção! muita atenção!
res Francesas" reuniu em Pa- Povo de Ftorlanópolís !

ris delegadas de todos os De- A "CREDIÁRIA. PARA. TODOS" estabelecida á rua

pa rtamentos da França e do Felipe Sehurldt n, 38, esquina .Teronimo Coelho, ateudemlo aos

estrangeiro. Entre estas. en-
efeitos (ln crise ocasionada pela grande alta que vem díaría

contra-se uma delegação 80-
mente demarcando em tecidos (\ roupas feitas em geral - IUUI

viética", presidida por l\Iadame 'ro AO {'ONTRÁJUO - resolveu a partir desta data até o dia

P I d
. , 31 de 'Julho p. v. fazer uma grande bouíücação em seus preços·opuva .. c eputa o soviético por. . . . . . , .

;\10SCOll, e as Delegacões in- aíím de }lenefIcIal: ao dístíntn povo de Elortanõpolls,
�lesa, jugoslava, belgo" holan- A to�os que mteressa.r,. fre�'u�ze� Ol� nao, queiram SeI!l
'lesa e uma delegação de mU-1

C011l1H'omJl'so fazer uma vístta a tIU�DIAIUÁ PARA Tonos.
lheres tchecas. Reunida sob os

-urspír-íos elo Sr. Louis Sai llant, IPresidcn te elo Conselho Nacio
;1:=1-1 de Resistência, a Assem
bléia de mulheres, numa meu

sagern dirigida ao Congresso
.la União, define as aspirações
elas mulheres francesas que en

-endem prosseguir a luta con-:
tra o fascismo e colaborar para
o restabelecnnento da Franca
p a defesa das famílias trance-

Comélcio
franco-belga
Paris, (S. F. L) - O Minis

ITO elas Financas e ECO'l1omia,
Sr. Pleven, -recebeu o Sr.
Am.ade, l\fin':stro dos Negócios
Econômicos da Bélgica. Nessa·
conferência 3, que assistiram

....._ ...,._.._---- - -- _....- - _._._.._-_ -- _-..-_-..-.--_.._- .._._ - -----_..,.,._.,.."
lécnicos dos Ministérios belga,
luxamburguês e francês, foram
anotadas certas medidas rela
tivas à inten�ificação comercial
entre a França e a União bel
go-luxamburgllesa. Chegou-se
a un, acôrdo comp1eto no que
se refere às' modalidades da
aplicação elas ordens sôbre

Itroc:ls de produtos com o e8-!
trangeiro.

.

I

IndicadorMédico
-r_.........-._.-.w--._.-.- ..._-_-.....-.-_-_..,_-• .,..-•.•.•.•

' __.-...'.'.-...-._.-.,'........- •••- • ...,..."

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Dlplomaao pela J'acul<lade Nac. ae ileatclna <la Uni-rer.!dad.e do Brall1l)

iII!I:-Lnterno do 8en-lço d. Cllnica M�ca do Professor Onaldo OllTelra, m6d1co do

Departamento M liadd_

ULINIUA IUIIDICA - 1l0lflsUua bltera.. de adwtC» e er1ançaa. CONSULTORlO

• &1Il81DSNt:IA: R.a FeUpe Mcbmidt .. 18 - TeL 811. CONSULTAS -- D.... 11 b 18

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
O.. 8eniçoll til' Clínica Infantil da Assistência Municipal ti Do.,lta

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóIUO: Rua Nunes Machado, 7 (Edificl0 8. Franc1acol. ro•• 1.....

Consultas das 2 às 6 horos
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DRa BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SU11le do Centro de Saüde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA�

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 411
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nad'iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas.
RESJJ)ENCIA - Conselheiro Msrra, 77.

TElEFONES VI18 e 1204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta c; rúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
mIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. POLYDOJW S. THIAGO
Clínica J'Iédica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e criamças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOmA DO CENTRO DE SAúDE E UO

. HOSPITAL "NER�U RAMOS".
SurgO de aPf'Aúiçoam,ento no Hospital São Luiz_ Gonzaga, de São Paulo - E'x-eatr
tlátlo de Inmtu� "Clemente Ferreira", de Sao Paulo - Ex-médico Interno dr

( Sanatório de Santos. ern Campos do Jordão,
CLtNI8A GERAI, - DIAGNóSTICO PREf'OCE Ai: 'l'RATAlUE.NTO ESPECIAIJIZADf

DAIS DOENÇAS DO APAR®LHO RESPIRATóRIO.
OPERACÃO DE JACOBOEUS

ceNSULTAS: Diàrlamente, das 3 às 6 horas, c:.0NSULTóRIO: Rua Vitor Melrele8. 18
RESiDi!:NCIA: Rua Esteves Junior. 135 - 'I'el. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cureo .. Aoerfelcoamento II Longa {>rAtice no Rio de JanelrG
tlOl'IIIULTA8 - Pela mlUlbl: eJar1ameate «.. IO,30õ.12 ha, à tarde excepto o OI

IAba4o., II.. 14 's 16 hora - CONSULTóR.IO: a.. Joao I'tatG .. T. IIOlIrae. -

....e: 1."1 - KMtd�eta: B.. Preale_.. eo.ttBho. n.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GlllRAL - ALTA CffiURGIA - MOI,11:STIAS DE SENHORAS - PARTm

Fo.rmado pela Faculdade de Medicina ,da Universidade de São Paulo, onde to
Aseistenlte por vãr íos anos do Serviço CLl'úrgico do prof. Al1pio Correia Neto.

C)lrU'rgla do &stômago e vias bílíares, intestinos <1f,lgado e_ grosso, t.iróide, rtns
-óstata by:i.aa útero ovãríos e trompas. Varlcocele, hídrocele, varizes. .. hérnia
... , .... .,

CONSULTAS:
dU 3 lia 15 heras, à Rua Felipe Schmídt, 2J (altos <la Casa Par-atso) . Tel. Uí98

RESID�NCIA: RIlllII Esteves Júnior. 179; Tel. :.1764 •

DR. ARAUJO
Anl.tente do Prof. SanMB, do Rio de Jaaelro

ESPECIALISTA
Bouças e eperaçOes (',os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Iíltrurl'la I..àernll da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (�ãb!9 e céu

!is bõea fwdldos de nascença)
.

I1116ta"tI�, traquêeo9G&pia, broncoscopia para retirada de corpos estranhos. etr

CONliIll'LTAS: du 10 às 12 e d88 15 às 18 hora",

Rua Hunes Machado n. 20 - Fone 1447

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

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

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

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

...L Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 l_1or�s -:
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Flonanopolls.

Dr. Newton d'Avila OR. ANTONIO MONIZ
- Operaç§e. -- Via. Urinaria. -- Doen
ça. do. inte.tino., réto e anuI
-- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fiaioterapia -- Infra·vermelho �

Conault: Vitor Meirelea, 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•. "

li tarde, daa 16 h•. em diante
Re.ld I Vidal Ramo., 66.

Fone 1087.

DE ARAGÃO

tJIrU'Pa e OrSo�a. OIbllea o 0In!rIrIe
I. torlllL PlU'toe e .01.... •• ....OI'..

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Dió,·
l1amon_t_ da 11 .. 17 hOl"U. RIlIIDaN
II A: AJ_....·"... AI..".. .. ..._.. 'll"1J;1

melhore. fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atençao dali
visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

� _ ---

II ��\�#��. ��bJ�!�!��!�25-��!���4�
I

� � (em frente ao Tesouro do Estado

nnÁTOnO PRTOLDGlCnS Florianópolis
I

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da CosIa Avila

Exame de sangue, Exame para verificaçao de cancer,
Exame de urina, Exame para verificaçao da gravi· Idez, Exame de escarro, Exame para verificaçao de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
�utovaccinas e ,transfusão de sangue.

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

A CREDIARIA PARA TODOS

_....

� _ --- �

'0,,"0.\.11011>. 011.;' cc",r:;>'IWtCOl5 OE GU[ RIlr. [)O"\ ;.tiOQII10�' ')11'4·
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Congresso das
mulheres francesas

sas.
"""_�W""'I&""""__"_""'_-' ", •

Departamento de
- Saúde Pública
-EDITAL

De ordem do IIr. diretor, faço
público que. a partir da data da
publicação deste no «Diário Oficial
do Estado», fica aberta na Secre
tarie dêste Departamento a inscri
ção ao Curso de Auxilia-r-de-Labo
ratório. criado oelo Decreto-Lei n,

1.077, de 16 de "agosto do ano pall
sado, e regulamentado pelo de n

3.024 do mesmo mês.
Os candidatos ao referido Curso

deverão instruir o pedido de Ine
crição, que será feito ao diretor do
Curso, com os seguintes documen
to.:

a) prova de identidade.
b) atestadGl de sanidade física.
A inscrição dos candidatos ficará

dependendo, porém, do resultado
das provas de seleção a que se de
verão submeter. constantes de ele
mentos de português e matemática.
A duração do CUI'SO é de 6 me

ses.

Departamento de· Saúde Pública,
em Florianópolis. 2 de julho de
1945, Alí Ramos Castro; secretário.

3v.·3

Rua Felipe Schmídt, 38 Fône 1595 - FlorianópolIs

r

FILHA I MAE I AVO I
-

Todas devem usar a

li1111-Si1.m ii it!l�
(OU REGULADOR VIEIRA;

A MULHER EVITARA DORES
Cólicas UterinasAlivia as

Emprega-se com vantagempa
ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se

nhcras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO-SEDATINA enconrru-se

em toda parte.

=.w= =.= •• _w __ g=w __ • ••�.=w ====w.w_=

COMPANIDA "AIJANÇA DA BAlA"
Fadada em 1878 - Séde: B A I A
INCENDJOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401. 755.97

67.053.245,30
142.176603,80

Respon sabilidades
Receta
Ativo

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401306,20

D�retores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d:! Araujo
e José Abreu .

----------------------------------------------....----...

ADVOG r\._DOS
I Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
Sala 5

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morios e aviamentos
para alfaiates. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

!

I

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As precauvões do presidente Trumao
BERLIM, 17 (lJ. P.) -- REVELA-SE QUE o PRESIDENTE TRUMAN TROUXE SElí S PRÓPRIOS. COZINHEIROS, QUE SÃO
DE ORIGEM FILIPINA E MEMBROS DA MARINHA DE GUERRA NORTE-AMERICANA, PARA PREPARAREM SUAS REFEI

ÇÕES. A PRóPRIA ÁGUA� QUE O PRESIDENTE BEBE, FOI TRAZIDA DIRETAMENTE DOS ESTADOS UNIDOS PARA A
ALEMANHA.

A Caminho da
Democracia
Ativa se, no Brasil, a cam

panha poli t ice para as pró·
ximas eleições.
Sábado, à noite, realizou

se uma grande manifestação
católica, de espírito anti
comunista, em S. Paulo,
Ivo domingo, à tarde, tam

bém em São Paulo, Luiz Car
los Prestes realizou seu ari urt

ciado comício, no estádio de
Pacaembú.
A' noite, na vasta praça de

Rui Barbosa, em Belo Hori

zonte, o maior-brigadeiro E
duardo Gomes também efe
tuou um comício.
Hoie, no Rio, o P .S.D., leva
rá a efeito a sua convenção
nacional, para homologar a

candidatura do gral. Gaspar
Dutra, durante a qual o sr

dr- Nerê u Ramos apresenta'
rá uma moção de solidarie
dade ao preso Getúlio Vargas.

Florlanõpolls 17 de Julho de 1945

A.greve dos
jornaleiros

FRACOS •

ANtMlCOS
TOMEM

finhl Crelsltli
"Sn.VEIBA"

Gr.nd. Tónico

Camisas, Gravatas, Pij ames
Meiasdas melhores, pelos me

Dores preços 86 Da CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafr s. 9

PERDEU-SE
Domin!JO, no 8rlibus «Saco dos
Limões», um porta níqueis, com

chaves Pede-se a quem o achou,
devolvê-lo contra· gratificação, à
Rua João Pinto, 11. sobrado.

Londres, 17 (U. P.) - A rá
dio do Luxemburgo anuncia

que os quatro principais par
tidos na Alemanha ocupada
pelos russos publicaram um

programa de cinco pontos, que
são os seguintes: primeiro, co

operação para eliminar os re

manescentes do nazismo; se

gundo, reconstrução da Ale
manha em base democrática:
terceiro, rehabilitação dá eco

nomia alemã com toda a rapi
dez, no interêsse do bem estai
público; quarto, disposição de

cumprir as ordens das potên
cias de ocupação; quinto, reco
nhecimento da obrigação ale
mã de reparar as destruições
causadas pela guerra.

o 14 de julho
Milão, 17 (SFI) - Por oca

sião do 14 de julho, a resistên
cia italiana organizou diver-
as manifestações entre as

quais uma quermesse, com a

oresenca do consul da Franca
� autoridades municipais' e
orovincíais. Grande multidão
amou parte nas comemora-

-ões, tendo o prefeito de Mi
'in declarado: "A Franca não
relebra sozinha sua festa na

;ional. As nacões libertadas
'_pÓS intermináveis tormentos,
e congregam em volta dela, e

� Itália em primeiro lugar".

.:ilÕ par a pudim
'4edeiros
Visitaram-nos os srs. João Me

deiros Dutra e Antêinio Medairos
Dutra. viajantes da «Indústria Ge
ro is Cássio Medeiros, Soco Anêini
ma», estabelecida na Alameda Ric
3ranco, em Blumenau, os quais
:lOS ofereceram uma caixinha de,
PÓ Para Pudim Medeiros", em

vovc e mail! eleg:lnte embalagem.
Jratos.

PRECISA-SE
� uma pagem. Tratar à
João Pinto, 11. sobrado.

Rua
2vl

Sobe a natalidade
na' Rússia
Moscou, (Via aérea) - Veri

ficou-se novo aumento na mé
dia de nascimentos em toda a

União Soviética. Anunciou-se

que 1.200 mulheres russas

com 10 ou mais filhos, foram
condecoradas como "mães he
reinas", enquanto um total de
cêrca de 200 mil mães, com '7
JU mais filhos, receberam ou

tras condecorações, inclusive
bônus em dinheiro.

Preparando
o caminho

esp reito-vos,
ela pairo pelo ar.

Preservai-vos
com uso habitual das

PASTILHAS

VALDA
Mas exigi sempre os

VERDADEIRAS VALDA

Ciuilherme Speck e Corina
Speck

participam a seus parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua
filha EILMAR com o Br, José

Ferreira Silva.

Vendidas só em caixas ;

com o nome VALDA "

"'0 licença do D. N. S. P. N° 186
\.

""". de 26 de Fevereiro QO>�
•

A4enl de 1935 OOOS Q'

holo,002, EucalyplO\ O.

Jornalismo contra O ESTADO Esportivo
jornalismo _ (ampe�n;to de vela
o comcntar.ista .J)ennis :Jü!r- Por 45,50 contra 27,00, os pnu-

í in cm corrcspondóncia e n vi a.. I
listas eliminaram do Campeonato

da de Berlim, diz o seguinte:
a representação baiana.
Hoje à tarde, gauchos e cariocas"Os aliados ocidentais d e vcm-s e lecidirão a disputa que ontem ter-
ninou em igualdade de condições.p rcp ara r para lançar gigantl''i

co cmp rcendi m ent o jo rn a li s u
co, a f'im de c o nc o rrcr CO!l1 ri

feno\llc'n"l circulação dos
n a ix putro cinadox pelos russus

cm Ber-lim, se resolver-cm p u hl i
c a r iornuis por sua própria
conla. l'm dos principais pro.,
bl omns das autoridades de

ocupação hri t
á

n i cax, uo rl e-amc
ricn nus e Iru n ct-sas é rcsol ver
se p uhiir-arúo jornais ou se llC

go('ianlo coru os russos a pu
blicaç;lo co nj un l a de jornais. (}
cd i l or do jornal berlinense
"Berllnnor Zci tung" dcclarou

CJue pnd cri a vc n de r d i à

r i auue u
te C\l1 Berlim e nos distritos vi
zinhos um mi lhâo de rx cmp lu

rcs, se' lhe fosse poxs ivcl oh l;r
(l papel ncccssúrin. A c

í

rcu lu

Ç;l(l dos jornais editados pelos
russos 1'01';1 da zona russa não

pode ser imj.cd id a. Agora que
a si tua�'iio em Berl i III jil foi !l1C'

l ho ruri a, existe grandt- possibi
lidade' de quo .os 3 jornais ex ix
tentes na capital, o "Bc rl i nner
Zo i lung", o "Tacgll chc Hun,
dschnu", do Exército Verme
lho, e o ór-gão comunista "Deu
Isch c Volkszcitung", a l injmu
dentro cm breve proporções na

cionais. Cada 11111 desses per ió
d icos jú ven d e d iàrf amcntc
mais de 100 mil exemplures ".

IXSTI'J'rrro nl� APos}�xrrA
nORL\. E PEXS()ES nos

('()�IER('lÁR,JOS
DELEGACIA EM SANTA

CATARINA
Identificação de provas

H('aliza-se', às 10 horas do dia 18
do correnle. a identificaçào rias
pro"as de Português c Arilmética
nara Pr�;licantes de Escritúrio e de
XÍ\'c! :Jlen tal e' Aritmética para
()pcr�dores.
Florianópolis, lG de .iulho de

19-+5.
Albérico Glasner

Delegado

jo r-

Cuncurso para auxiliares
e datilógrafos do I.A.P.I.
o Instituto de Aposentadoria l' Pensões dos Iriduslr iàrios, lendo

aberto concursos para mlmissào de pessoal habilitado ao dcscmpcnh.
das funções de Auxiliar e Datilógrafo, chama a atenção dos interessado;
para o Edital publicado no "Diúr in Oficial ela Un iãu' de (i/7/45 e afi
xado na sede da Delegacia do r. A. P. L, salientando as condiçôcs a se- Guam, 17 (U. P.) - Mais
guir discriminadas:

.

2.500 toneladas de bombas ex-
1 - As carreiras a que se referem os concursos e as Iocalidurlcs ilosivas e incendiárias toram

onde terão exercício, neste Estado, os concorr-entes classificados, S;lO a, 1 d f' tseguintes: rança as por uma orça en ré

a ) Cun-cira de Auxiliar: Blumcnau e Mafra. q,00 e 500 super-fortalezas, que
b) Carreira de Dati lógruf'o : Florianópol is. atacaram as ilhas de Kyushu
2 - Serão admitido!' a concurso, seja qual for a carreu-n, os can d i- e Honshu, nas primeiras horas

(�alos de ambos os sexos, que conf arcm mais de 18 anos e menos de 30 1
-

anos de idade cm 18/81-+5, data de encerramento das ins('riç'()es,
,a manha de hoje. O ataque de

3 - O concurso será iniciado e111 setembro l' comprccudcrú as se- "ioje é O 42° consecutivo desta
guintcsprovas:· fase da luta para abrir o cami-

<1) Básica: comum Ú, duas carreiras, compreendendo: 'lhO para a invasão do Japãor - Português. 1 r d t l' d11 _ Aritmética. pe as orç�s_�_erra a Ia as.

I! I - Corograf'ia rio Brasil.

I No bar e no lar
b) Especia!i�ada: para, � carreira d� .Auxiliar: Hedação; para a K NO TC:l1Telra de DatJ!ograto: PratIca DatIlograllca. _

c) Complementar: para a carrei ra de Auxiliar: Dalilografia; para I nao deve faltar
a carreira de Datilógrafo: Té('ni('a Datilogr:ífica (qllar]l'Os, lalJl'las, grú-
ficos etc.).

'

.

'

i RelóO·lo perd·ldo.4 - Os interessados poder.ão se insc.rl'\'Cr ,e obte1: 1�lelh(�rc's �'scla-
�eClll1l'lltos na sede. ela J)clef!a�la _do Instltu_tO, a rLl<� I'cllpc Sehlllldt n., Entre o Cine Odeon e a Praça
;),10 andar, no penodo dc' 11)/ ,(i;) a lIV8/'J.;), entre 8 l' 11 horas, eXCl'to IS, perdeu-se no domingo um re.
aos sil'bados, ([ua,?,do êsse h.orúrio sprú_ de 14 às 17 horas.

.
lógio de pulso, para senhora, tra-

5 - Os candldalos habllItados senlo nomeados na ordelll d,� classl- bolhado em marquesite e com

ficação ?b1i�la � seus ve.neil11�'nlos iniciais sl'rào de CI',� 700,00. elástico preto. A pessoa que o en-

FJorJanopolls, elll lb de .Jlllho dl' Hl45. tregar a esta redação será grati-
Décio Reis, Delegado , ficado.

lul-americano
(te basquetebol

Guayaquil, 17 (U. P.) - Foi
aprovado o programa de jogos
do campeonato sul-america-
10 de basquetebol. Acredita-se
mtretanto, que poderão sur

gir algumas modificações no

orograma, pois existe a possí
bilidade de que a Colombia
proponha a mudança de algu
mas datas. De acôrdo com o

orograma traçado, o Brasil en
frentará a Argentina no dia 21. i
--------_ ..__ -

nlTZ Hoje, 3a,-feira, às
K 15 e 19,30 horas

Sessões das Moças
.

George Rof t. Pat Obrien, Jcnst
Blair e Brod Crawford em:

BROODWAY
Uma cidade onde as luzes e as

mulheres se confundem com as ili

trelas. Tudo o que se p o sso ima-
ginar sempre accntece na

Broodway.
Musica, bcilcdos. canções e

aventuras,
Impróprio até 14 anos

No prograrr.a:
Brasil Atualidades - DFB

Paraquedista - desenho colorido
Preços Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40

ROXY Hoje, 3&. feira, às
19,30 hrs.

Akim TamiroH, Lyn Bari e Fran
ces Leferer em:

A PONTE DE SAN LUIZ REY
UIn drama comovente de uma mu

lher que luta entre a gloria o poder
e o sofrer ao lado do meu bem

amado
Romance, amor e aventura, Numa

côrte de luxo e prazer!
Impróprio até 14 anos

No programa:
Noticias da semana 45x23
Notícias do Dia - Jornal'
Preços Cr$ 3 60 e 2,40

AMANHÃ, no Ritz, às 19,30 hrs.
Wally Brown e Alan Carney em:

PANICO NA BIRMANIA

PI'laL�11
·,11111[111

,

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

nFECCOES DO

COURO CABELUDO.

---------------------------..

João Ferreira Silva e Julia
Moutinho Silva

participam acs parentes e

pessêias amigas o contrato de
casamento de seu filho JOSE'

com a srita, Bilmar
Speck.

BltMAR e JOSÉ
confirmam

�--------------------------

Florianópolis, IS de julho ele 1!:l4S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


