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Chega hoje ao Rio o primeiro escalão da FEB, que vitorio

samente combateu no solo europeu.
Estado» sauda os nossos bravos soldados!

ft Carta das Nações Unidas
O Washington, 18 (U. P.) - O govêrno fixou o dia primeiro

l de agosto como o prazo para o Senado norte-americano rati
ficar a Carta das Nacões Unidas. Os debates terão início na

segunda-feira. Não obstante, um alto funcionário calculou que
a votação poderia ser encerrada na próxima semana e maní-
festou as suas dúvidas de que os debates se prolongassem por
mais de 10 dias. Desta forma, a ratificação poderia ocorrer, en

quanto os "três grandes" estivessem reunidos em Potsdam.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARlNA

Propriet3rio'e ütretor-ãerente MOACYR ICiUATEMY DA SILVEPA

H. 9425 Deixa o comando dos «Tigres Voadores»

-

, :,. ;.

«Podemos desembarcar no Japa-o» Exonerado o 'pres �l�;�l��i�;,�J;ir(��:p��enn��!n·a declaração de que �: "ja-
, •

•

poneses foram derrotados nos céus da China", o general Chen-
Washington, 18 (U. P,) - O almirante Barbey, coman- do los. da EstIva nault, famoso comandante dos "Tigres Voadores", e chefe da

dante da t». Fôrça Anfíbia, que desembarcou tropas de Mac O chefe do governo assinou 14a. Fôrça Aérea, renunciou a seu posto para deixar de senil'

d t' d A t' o Exército. Sua renuncia foi aceita pelo general Wederneyer,Arthur em 56 oP,erações, predisse,: "Podemos desembarcar

�ol �cre o',e?C�ne�an o o sr., ,n 0-
comamdante supremo americano na China.

Japão ou na China sem dificuldade. Há boas praias no Japão mo Ferreira FIlho do cargo de
id t d I tit t d E O general Chennault diz desejar afastar-se do ativo por

e na Ch irna. Com a preponderância da artilharia naval e a Pt,resI en e o ns 1 u o a s-
considerar "boa oportunidade" fazê-lo quando se estabelece

, lVa.

)'otência aérea americana, seria impossível aos defensores novo comando aéreo geral para o teatro chinês.

concentrar elementos para deter-nos". fauta'sll-CO , , , "Confio plenamente em que a 14u. Fôrça e todos os e1e-
. ,_______________ mantos do esforço aéreo prosseguirão lutando, para maiores

C d d b tfT
• R··· triunfos. O Inovo comando oferece-me a oportunidade ha muito

arrega O. e com US IvelS I Uio,_ IH (.E:) - Segundo �le- esperada, Há 8 anos retirei-me do ativo por motivo de saúde.
I .. clarações reítas pelo médico

I A maior parte desses 8 anos passei-os na China. Dirigi uma
Carlos Prado, morrem ]�o nos-I'pequena força com recursos Iunitados contra inimigo mais poSantos (Pelo correio) - Chegou a Santos o uavlo-tauque so país, anua Imante, ,,()().OOO, deroso, por mais de 3 anos'"

"{�e()]'g'ia" COJll 733 toneladas de g'llsoliua para avíação, ...930 cl'ian�a�.
'de gusollua comum e 1.94:0 de querosene, e 4.HHO de óleo
"IHesel" •

Baltimore, 18 (U. P.) - Uma
cerimônia de lançamento ao

mar semelhante à observada
com os encouraçados, será efe- Da extrema direita paratuada no próximo sábado, ao

ser terminado o primeiro de
extrema esquerda!Rio, 18 (E.) - Um telegrama da capital paulista informa

uma série de 20 novos super-
que foi suprimido o tráfego de bondes no viaduto Santa Erigê- hídro aviões de carga "Gleen-

Rio, 18 (A, N.) - Os jornais destacam a chocante ati
Martin", no rio Maddle. Esse

aparelho é duas e meia tone- vidade do sr. Miguel Reale, professor da, Faculdade de

ladas maior que seu prototípo
Direito de S. Paulo, tido e havido como um dos grandes

"Marte". O hidra-avião maior líderes do integteliemo, e que. no comício de Prestes, em

do mundo cuja capacidade Pacaembú, fez um discurso que causou grande sensação.
Potsdam, 17 (U. P.) - Novas indiscrições mostram que a de carga e velocidade são se- pois ninguem esperava a adesão daquele integralista às

antiga residência dos reis da Prússia e dos imperadores ale- gredos navais, será batizado hastes extremistas.
mães foi transformada num verdadeiro "vale de sonhos", para com o nome de "Hawaii-Mar- O-e-s-a-s-t-r-e-a-v-'·-a-t-or-r-'·-o-----,,------C-o-n-,-,-a-o--P-a-r-t-i-d-Oa conferência dos "três gramdes ". Coube aos norte-amarica- te",
nos organizar a alimentação e alojamento dos estadistas, e Um aparelho militar do Exérci- Rio 18 [�o�u�<�s�a't » _

durante 15 dias perto de 4 mil soldados trabalharam com afín- Ibarra Garcia to de Cuba espatifou-se hoje blica' a seg�inté' nota: (�� e

Unf�o
co. Entre o material requisitado, fi.guram, por exemplo, mil

I nas proximidades de Charles- Social pelos Direitos do Hernern ,

panfletos brancos para garçons, 250 escovas para sapato e as- (:ton acarretando a morte aos com séde em S. Paulo, rua José
sim por diante. A fábrica de g�lo de Berlim está tra�alhando I Washington, 18 (U, P,) _ O iseu� três ocupantes, que eram

I Bonifácio 233. dirigiu ao Tribunal
exclusivamente para gelar bebidas para os coruterencistas. Os sr. Ibarra Garcia embarcou de -oficiais do exército cubano. A,

Superior Eleitoral um requer ârneri-
to; pedindo a proibição do registrogêneros escolhi,do� do .mundo i.nteiro são serv:idos em mesas !'avião, às 12,55, para Miami. causa do desastre foi o mau do Partido Comunista do Brasil.

cobertas de alvíssimo linho antigo, com pratanas e louças es-I '

' tempo, Os corpos das vítimas por ser o mesmo anti-democrático
peciais da Baviera, retiradas das fábricas e lojas destruídas C

. COdNTRElhUAl I dl foram levados para Charles- e de organização interna tipi-
] b b d' I para a aixa e smo a,'" aos n 1- comente marxista. conforme tes-p� OS cm ar elOS., gentt's de Florianópolis. tono temynham seus pl'ápriQs Qstl;\t\.ltOfl»,

Ano XXXI I Florianópolis üuarte-felre, 18 de Julho de 1945

Quando o POVO· tem fo�e ..�I��e����Sn::ro»
.ll[allag'ull, Xical'ag'ua, 18 (U. P.) - �n�ol'1llaçoes de El Rio, 18 (E.) - Noticía um

SIl1Yndol' auuncíarn que "árias casas cornereuns foram SIHf�ICll' telegrama de Betém que a po
'das, naquela eapítal, pelo povo famint(�, por or-ulfarem p;e.ne. pulação local está comprando
'l'OS lllilllPlItídos com fins de �'speclIlll.::ao. Os assaltantes ror- sal no mercado negro.
mlU'IlJII ('omissões em plena rua 11111'11 d ístrfbulr entre si os alí-

mentos assim ohtidos.
•

, Dispostos à greve
Os nazl's perderamn 540 suhmarlnos E:io, 18 (E.) - Os telegrafis-I U tas das agências estrangeiras

< '�Í<'q,\\;:�1 desta capital estão dispostos a

Londres, 18 (U. P,) - Na batalha do Atlântico, segúndo declarar-se em greve, caso não
os documentos apreendidos aos alemães, bem como de acôrdo sejam majorados seus venci
com os interroga-tórios a que foram submetidos vários nazis- mentos, conforme pleiteiam.
'tas, o Reich perdeu 540 submarinos, em vez de 420, como ha- -- -- -

via s.ido anterior_mente anunciado pe�o Almirantado. Tais ner- Na-O lera-O teelâes'das foram experImentadas durante toda a guerra.
n�

:
__

:n
__ u �-nu "" __ -------

para os EE. UU.Os Dlpoes empregam elefantes Rio, 18 (E.) - O presidente
da Comissão Executiva Textil
informou que, ao contrário do

que tem sido noticiado, não ex

portaremos tecidos para os Es
tados Unidos e Canadá,

Londres, 18 (r. P.) - 1)(' Rnnguon anuneiam que os [a
poneses estão tão sem meios .1(' trnnsporte, ao norte de IUoul

, Jl'leill, que lançaram mão (le 200 elefantes para orgnuíznr a de

fesa, de uma, aldeia,

Mais dois?
Pena de morte para Pétain Buenos Aíres; 18 (U. P.) -

Um vespertino informa que
dois submarinos alemães, da

Recente telegrama de París informa que o promotor pú- classe do -U-350, foram avista

blico, sr. André Mornet, que condenou à morte durante a

guer-I
dos diante de San Cleme.nte

ra de 1914-1918 a famosa bailarina Mata-Harr, pedirá a pena del Tuyu, entre Buenos AIres

de morte para o marechal Henri Philippe Pétain, ex-chefe de ç Mar deI Plata.
Estado de Vichy acusado de alta traição, cujo julgamento terá

Cinício a vinte e três do corrente. A defesa apresentas-á 45 tes- 010s5al!temunhas cujos nomes foram até hoje mantidos em segrêdo.
O estado de saúde de Pétain prolongará os trabalhos elo júri.
A senhora Pétain teve permissão para assistir ao processo.

Eslá abalado o Viaduto
nia, por estarem abalados os alicerces do mesmo.

Verdadeiro «Vale �fde Sonhos»•.•

a III II ..
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Seja o LlDER DB
MODB

Confeccionando o seu
terno na

Blfaiataria Líder
de

CLftUDlONOR DUTRa I
Rua Saldanha Marinho 2-A

IFLORIANÓPOLIS

PassÍlel de pena
de morte
Paris 17 (R.) - Paul Fer

donnet, o escritor francês que,
segundo se diz, teria ganho 2b
esterlinos por semana para
serviços de propaganda em fa
vor da Alemanha, durante a

guerra, vai agora enfrentar a

justiça francesa, nesta capital.
É possível a condenação à mor

te. Paul Ferdonnet tem 44 anos

de idade e deu à publicidade
diversas obras de propaganda
da Alemanha, tendo ido viver
nesse país em 1937 e ali se ca

sado com uma alemã. O autor
francês é acusado de fazer par
te de um grupo de cinco ou

seis patrícios, que preparavam
diáriamente írradíacões de
Stuttgart para "abaterem o

moral francês".
Ferdonnet, todavi-a, diz que

tudo é invencionice, que nunca

esteve em Stuttgart nem ja
mais falou pelo rádio dalí.

Tesouro da milícia
de Vichí
Paris, 17 (U. P.) - A agên

cia "París Press" informa que
Darnand revelou às autorida
des francesas o esconderijo na

Itália onde foi oculto o tesouro

O M d - das milícias de Vichí, constí

ucus a I tuído de 7 m.ilh_?es de reichs-
- .narks, 21 milhões de francos,

Asma Dissolvido ;���o�o�o���s ê�: ���;I.'iod�ev;� Ir consIgo quando rugíu para I

R
·

d t aquele país. Segundo a "Par is I

O P10men e Press", Darnan� negou-se a di-
I

vulgar o paradeiro dessa fortu- I

na aos oficiais aliados que o I

capturaram, insistindo em que
sómente o revelaria às autori
dades francesas. Darnand reve- :
lou mais que as milícias de Vi- I
chí sob seu comando eram
.compostas de 43.000 homens, I
dos quais, l.600 o seguiram à
Alemanha e 600 o acompanha- ,

ram em sua fuga para a Itália. !

Os ataques desesperadores e violentos da
uma e bronquite envenenam o organismo,
mjUllI� a energia, arruínam a saúde e de
lIilitam o coração, Em 3 minutos, Mendac.,
nova rármula médica. começa a circular
no sangue, dominando rapidamente OB ata
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar Q volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne
C8881Uio é tornai' 2 pastilhas d. Mendaco
Ih refeições Q ficará completamente Iiv�
da asma ou bronquite. A ação é muito
f"vida mesmo qUI< se trate d .. casos rebel
des e antigos. Mandaco te", tido tanto
êxito que se oferece com li garantia de
dar ao paciente respiração livre e Iacll ra

pidamente e completo alivio do sntríment..
da asma em poucos dias. Peça Mandaco,
boje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

j:arantia é a sua maior proteção.

Mendae o A�a!:';:.rK

1Agora tambem a Cr· $ 10,00

o santo do dia IndicadorMédico

(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
�erieórdia, e Hospital Psiquiá,trico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

I
CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Ne to
Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 hor.as

__________________________ Residência: Rua Alvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.

"bácara Vende-se uma com

ti 50.000 rnts2, ten-

do casa de morada e engenho,
sita em Itélguassú. 'fratar com

A. L. Alves, à rua Deodoro. 35.

GRIPE
RESFRIADOS
OÔJ:ll"So1!CABEÇA
NEVRALGIAS E
DÔRES EM GERAL

SÓ SE USA

•

S. Camilo de Lellis, Confessor
O lugarejo Bucchiânico -Itália

viu nascer a Camilo em 35 de
maio ie 1550. No rnearno dia mor

reu sua mãe e, seia anos mo.is
tarde, o menino perdeu o pai que
como capitão. serviu nas guerras
italianas. Assim ficou o futuro
sarrtc sem educação alguma, e em

breve rncnífestarorn-ee as canse'

quências disto. Não aprendeu na'

da. senão jogar. Camilo fez-se sol-

I
dado e tomou parte na guerra
centro os turcos -1569-1574-, per-
dando. no jogo tudo quanto pcs
suia. Além disto, uma úlcera na

perna forçou-o a abandonar o

exército Em Roma recolheu'se ao

hospital São. Tiago. Mas aí recaiu
no vício de jogo, motivo porque
foi despachado de lá, quando sua

ferida estava curada superficial'
mente. Para ganho.r seu sustento
tr.balhou como jornaleiro na cens

trução de um convento dos Capu-Ichinhos. Aí, em 1575, mudeu de
vida radicalmente. Fez duas ten - I
tativas de entrar nas ordens dos
Capuchinhos e dos Franciscanos
relipectivamente. Mas sempre de
novo cbr íu-se sua antiga ferida na

perna. Agora dirigiu· se pela segun'
da vez oe hospital São Tiago e

selWiu aos deentea. De tal ferma
satisfazia neste trabalho que foi
nomeado diretor do hospital. Ob-

I
servande, porém, a negligência de
rn'uí toa enfermeiroa, fundou urna

associação de leigos para o serviço
- dos doentes. Esta tronsforrnou-ee

I na erdem dos Padres da Boa Mor

; te. Camilo foi eleito superior do
1 novo instituto. Os seus membroa
obrigaram'se por um voto especial
de servir aos atacados pela peste
Os SQ'nto mesmo renunciou à sua

dignidade de superior para poder
dedicar-se inteiramente ao serviço
dos hospitalizados ao. quais as

sistia não somente' corno enfer
meiro, mail ainda como confe.sor;
pois, em 1584, tinha recebido a

ordenação sacerdotal. 40 anos de
'oofrimentos causades pela antiga

I
ferida e aumentados per outra do

e''Ça acharam seu fim no. dia da

'I morte de S Camilo, em 14 de

julho de 1614.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. da. criança.

Laboratório de Análise.
clínica•.

Conault6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [altol da Casa Pn
rai.o], doa 1030 á. 12 e doa

15 à. 18 ha.
Re.idência: rua Visco de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

ftT'_.._-.'_•••.",.,_-_- _- -..•••_w_._-.._- _-_._._ _-.-.-_._._ -.-.-JflW- _-_.•._- -.,.

DR. MARIO WENDHAUSEN

Representações -- São Paulo
Firma id8nea. dando OI melhores referências, cem completa
orgc.misação de vendas em todo. o Estado de S. Pau.lo, aceita

representação de fábricas ou firmas exportaderas. Qualquer ar-

tigo ou produto. Cartas à caixa postal
4-476 _. S. Paulo.

(Diplomado pela Faculdade Nac. d• .Mea1clna da Un1Tenldade do ara.tl)
.·lnterno do 8erT1oo de Cllnlca MMica do Proressor OsTaldo OllTetra, m6d1co 40

Departamento de "add.
ULlNIUA M1lIDIUA - .0IMUas bote",.. 4e adulto. e ert...çao. CONSULTORIO

t BIIlSID&NC!A: R•• FelIpe Sehmldt .. 18 - Tt>l. 811. CONSULTAS -- D.... As III.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
,.. Serviço. lIe Clinica Infantil da Assistência Municipai • Ho.,ital

de Caridade
CUNICA MmlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: RUII Nunes Machado, 7 tEdificio S. FranciAco). toa. 1 .....
Conllulta. dali 2 àll 6 heral

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78l

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço. de S1f!l18 do Centre de Sallde

DOENÇAS DA PELE - StFILlS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
1MBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA�

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 41
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.riz - Gargànta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta ci rúrgia e gillecologia

Hospital "Miguel Couto�'
(BlRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. POLYDORO S. THIAGO
Clínica Médica 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 GUSMAO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E 00

HOSPITAL "NER:€U RAMOS".
�rso de ap��lçoarn.ento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - F>lt-eata
rtãrto do Iil!t'Itu� "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médíco lnterno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLlNWA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .li; TRATAMENTO IilSPlllClAJ.lZAIlO

DAI!! DO:JJNCAIiI DO APARtl:LHO RESPIRATóRIO.
OPEllACAo DE JACOBOEUS

�ONSULTAS: Diàr.1alllente, elas 3 às 6 horas, CONSULTóRIO: Rua Vitor Melrelea. 18.
RESID:€NCIA: Rua Esteves JllnlO!". 135 - '1'e1. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno H ,&perfe!coamento e Louga PrAtica no Rfo óe Janelre
1()1'IBULTA8 - Pel& m..bA: 41Ar1am_t0 d.. IO.30à.12 h•. à tarde excepto 00.
I4b.dO&. 4.. 14 ás 16 bor.. - CONSULTORIO: a.. J..ao Phlto .. T.....,.•••

'o.e: 1."1 - 8e"48.01.: 8.. rre.l4eat. CO.UUO, 'L

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA· MOLlllSTIAS DIIl SENHORAS - PARTOS

F'ormado pela Faculdade doe Mecilclna da Un.íveesídade de São Paulo, onde foi
Ulslstefi'te por vÚ'ios II4lOS do Serviço Cirl1rg!co do pro-f. Al1plo Correla Neto.
CI1"l1�IQ do estômago e vias biliares, íntestínos ,,1!lgado p grosso, t,lrólde, rins,

>róstata, bex!.ga, útero, ovários e trompas. Varlcocele, híds-ocele, n.rtzee " hérnia.
CONSULTAS:

tu :I u II horas, à Rua Felipe Schmldt, 21 (alf.98 da Casa Paratso) . Tel. 1.1198.
RESlD:t:NCIA: Rue EsteTe8 JliMor. 179; TeI. :H7M

DR. ARAUJO
Afial.tente de PrDf. Sanson, do Rio de Jll1lelro

ESPECIALISTA
DOIHlÇlis e &pera!l6es c,e-s OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia mederna dia GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPOl'tINO Oãbie e eéu
da bôea fendidos de nascença)

Cllêfllgo8CO�1a, traquêoseopía, brellooseopia para retirada de corpos f'St{'anho8. etc .

C0NSl:TLTAS: du 18 às 12 e daa 111 às 18 hora"

Rua Nunes Ma<hado n. 20 - Fone 1447

DR. A. SANTAELlA

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA $A, "A a(OSA
ORLANDO SOA 1-{PELLl

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Telrg.: «�carp�lli» -_. Florianópolis

})
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Moscou, (Via aérea) A, arrogância que as autoridades
emissora des!-a capital fe� co-I espanholas der:no?str�n:_ lan

mentários sobre o "ultraJantej çando tal desafio a opirnao pu
luxo" proporcionado a Laval blica mundial". O locutor dis
na Espanha. "Isto - declara se que "Franco, ligado a Laval
a emissora - é uma bofetada I por muitos negócios excusos,
na face da humanidade demo- obsequiosamente lhe propor- Alguns dos mil veiculas neeietas que foram capturados peja FEB por ocasião

crática e sofredora". Segundo ciona os meios para que passe, da rendição da 148", Divisão do Exército ale!!!_ã_!!_:____S!_�_d���!._ H.J.___ _

informações aqui chegadas, agradavelmente o tempo. Am- Aos Amígos "do Clube ILaval vive, nadando em luxo, bos esperam que passe a laba- ,

recebendo flores e vinho no Ho- reda da indignação e sejam 12 de Ago�UO
tel Ritz em Barcelona, e conce- enterrados os mortos e pensa- S l icit t d t

MATE
'

" ',' t " t d d'l -cr ;

o rei o a o os quan os possuem
dendo entrevlstas_ a jornalís 8:s dos os fenmen 9s a 1 acera

I quaisquer fotografias que digam '.avidos de sensaçãb. As auton- da Europa. Entao, Laval pode- respeito às atividadas do "Clube

dades espanholas, ao que pare.
'- ria ir-se com uma sentença be-112

de Ag08to)�, a ine�tin:ável fine
ce são guiadas pelo princípio nigna. Se essas esperanças de za e o espeClal obsêquio de aa

,
"
.,

f' t ,- doaram ou cederem, a tItulo de

I
•

de que gente fma e gente l-I Lav�l ou ,Franco se or!1ar a? empréstimo, à direção do referido
na" e com? tal deve ser tra�a- r��llda?e,. e o que .cabe 3: �p,�- I clube '. que

das mesmas
_

riecasaí to

da, O que e de surpreender e a ruao pública mundial decIdIr. para fms de documentaçao. Bebi·da sauda'velFlorianópolis. 6-7-45. IManuel Ferreira de Melo

OfiCiai�'Sd;t;;tado L _

maior alemão
Nova York, (Via aérea)

:) "New York Times" recebeu
de Frankfurt sôbre o Meno o

Iseguinte despacho: "Oficiais
1e alta patente dos exércitos
'rrítâníco e norte-americano es

cão discutindo agora, aqui, a

.ossibilídade de exilar os ofi
iaís. do Estado Maior alemão

para as colônias da coroa bri
.ànica. Uma fonte autorizada
declarou a propósito: "Plane
ia-se fazer com que os oficiais
do Estado Maior alemão sejam

I
divididos em pequenos grupos
-, enviados com suas famílias
oara viver em lugares tais co

-no as ilhas Falklands e as

Honduras britânicas".

�
'-----

I i��lQ�lI nnÁmito pnlOl.ÓGlCRS
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

• Farm. L. lia Costa Avila

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
{em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis

i Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação do gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I

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

�utovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinh'u, bebidas, café. águas, etc.

;.._-_

«Gente fina é gente fina .••})

{, .TENH A JUIZO
TEM SrFILIS ou REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE o PO-

PUll\R PREPARADO

1§I�fJl:aafí'
A �1FILI� ATACA 1 VVO o UliGANISMO

o Fígado, o Baço. () Coração, o Estômago. o�
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôre�
nos OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemía e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo, Agradável

como um licôr
.

O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P, como

auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo
da mesma origem

FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS
�obre o preparado ELIXIR I A cempesíção e o sabor a
-914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .914. re

que o tenho empregado, em I comendarn-no como arma de
OIS casos de lndleação apro- iacll manejo para o público
prtada (a!fills em varias de no combate á sifllls quatí ía
nal!l manifestações) os resul- 'de. que frequenteIiIente a
tados têm sido satrstatorros. oroveíto no Ambulatorío da
poli silo rapldos e duraveís. Maternidade de Santa Maria

Dr, Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.
-

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARtUCIA

I.. C...Da.lro lIafra, 4 • 5 - fONE 1.142
[atrela • 4.1IIkfI.

A CREDIARIA PARA TODOS
Rua Felipe Schmidt, 38 Fône 1595 - FlorianópolIs

Aproveitem a Oportunidade
Atenção! muita atenção !"
Povo de Florianópolis!
A "CREDIÁRIA PARA TonOS" - estabelecida �l rua

Felipe Schmídt n, 3S, esquina Jeronimo Coelho, atendendo aos

efeitos (la crise ocasionada pela grande alta que vem diaria
mente demarcando em tecidos e l'01'1)8S feitas em geral - llIUI
TO AO CONTltÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de Julho p. v. fazer uma grande bonificação em seus preços
afim de beneficiar ao distinto povo de Florianópolis.

A todo-s que interessar, fregueses ou não, queiram sem

�oll1prom�sso fIlZ(H uma visita 2i CREDI.ÁRJA PARA TonOS.

',.

ODIN

�
lH E RECOMENDA

conr�A FE-.RIOAS REéEnTES,OU �nTI6AS

Móveis
'(omprar, vender ou alugar

só na

I n SERVIDORA I

[o maior organização no

gênero neuta copital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775,

gelado
chá
chimarrão

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

Mo vime ntação com cheques
,� Banco do Distrito Federal S.4.

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 10.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Floriãnõpolis

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia VOl��

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indig-entes de Florianópolis.

CASA MtSCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Válvulas e Disco!'.
Rua Conselheiro Mafra, 9

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00

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

iR.H. BOSCO LTDA.
II ITAJAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Representações

Consignações •• Conta Própria
Rua Pedro Ferreira, 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Endereço

Transporte. Marítimos; Farro.
viários, Radoviários, Aéreol,
Coacoe, Fôqo, Acidentes do
Trabalho, Acidentes Peliloail,.
Relponlabilidade Civil e Vida,

ITelegláfico « B O S C O»
-

Dr. Newlon d'Avila
OperaçõoI -- Vias Urinorio. -- Doen·
ço. doa intestinol, réto e anuI
-- Hemorroidoa. Tratamento da

colite arnebiana.
Fiaioterapia -- Infra·vermelho I

Canlult: Vitor Meirelel, 28.
Atende diariamente à.. 11.30 hl.• ,

à tarde, dOI 16 h., em diante
RI.id I Vidal Ramo.. 66.

Fap. 1067,

DR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO

VIr1IrIrIII • �L VUaI.. • Oif'wpa
I. &oraL Pano. • 1_... c. MaIle......

CONSULTÓRIO: R, João Pinto 7 Did'
1:1am_te clu li .. 11 I!.or'u, &llllIDlAl.'\'
CU:�. '-'TIa ....... 'Im.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO;... cuarta feira, 18 d. Julho d. 1945 3

Vida Social ]

serviços.
Possui também oficina e�,pe� rormado pela Un1Tera1d�. d. o.n.br.

cíalízada. com técnicos profts- Com prAtica noo hOllplm� europeu.
. .

d Jl1nIca m6c11ca em .er&l, �trla, doen-
SlOUalS, :QIíl.ra consertos e apa� lU do II1fiema nerTOlO, aparelho Cenlto-
rêlhos elétricos, enrolamento urlinArlo do homem a da mulher

de motores e dínamos, estabí- lMUte. T6caico: DR. l'I'AULO TAVAB••
No bar e no lar lizadores, ferros de engomar, 0ur1O d. Radiolo«la Cllnica com o dr.

Com os progressos da medicina, K N O T fogareiros, aparelhos médicos llanoel d. Abreu C&mpanarto (Il10 Pau-

hoje, as doenças nervosas, quando não deve faltar ,o�. E.pecW1JIado em HlCIena a llallda

tratadas em tempo, são males per- e outros, com exceção de apa- P11bllca, pela UnlTenldad.. do R10 d. Sa-

feitamente remediáveis. O curaudei- II relhos de rádio. Ileiro. - Gabinete da Ralo X - Illectro-

rismo, fruto da iguorância, só pode Coníeccães �o.,rafla clJn1ca - Ketaboll8mo ba',

prejudicar os indivíduos afeta.dos de I' j
.» ·,·Salárl·o ml"nl·mO-- lI.l - 80nea,rem Duodenal - Gabinete

tais enfermidades. O Servico Na- de H tI.t1oterapla - Laborat6rlo de m!croa-

cional de Doenças mentais 'dispõe I i

h á.
oopla a� clJn1ca. - Rua l'ernan4o

de um Ambulatório, que atende gra- Grava'tas or riO, . I lllachado. I. rone 1.10. - rlodanópOlla.
tuitamente os doentes nervosos in- I
d'igen tes, na Rua Deodoro 22, das 9 Aceitam-se encomendas em Washington, 17 (U. P.) -- Foi O PRECEITO DO DIA
às 11 horas, diàriamente. qua !quer quantidade. recomendada ao Congresso a I AS CO EQ"

A

- - NS UENCIAS DAS
No bar e no lar Rua Annita Gar ibaldi , 58 aprovaçao da r,e�oILlç�o .que es- VEGETAÇÔES ADENÓIDES

K N O r FLORIANÓPOLIS tabelece o salário

mllllmo-ho-j
As adenóides. quando aumenta-

não deve faltar rário nos Estados Ut1üdos em das de volume, na infância, ou

.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��������;;;;;;;;;;;;;;;;�=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;;;;;;;;� 65 cen tavos ( 13 cru z e i1'0 S ). persisten tes de?�is da dolesc�ncia,
-

Depois de demoradas audiôn- trazem _u�a ser�e de transtor.noil.
•

"

• A ,I � ar nao eA resplrcdo pelo nauz, e

elaS. o sLlb-comlte do Senado Slm pela boca, o que pode acar-

para gducação e Trabalho teria reta r doenças da garganta e dos

solicitado ao Congresso reco- �u!mões.. A pessoa, c;tdquire uma

A4e' CRel! '%00 00 ] 'D' t' N' 1
hSlonomla caracterlshca, narinas

I '1' J , Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA menc ar a Ire orla • aClOna estreitadas, boca constantemente

Precisa-se alugar uma co.a, não Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
do Trabalho de Guerra a ado- aberta e ar apalermado.

muito distante do Colegio Coração ção da soma de 65 centavos Quando seu filho tiver dificul·

de Jellús. Pagam-lIe atéCR$ 300,00 ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 _ Sala 5 em substituicão ao salário mí- dade em respirar pelo nariz" leve-o

menllais, adeantadamente. Dão-se II F I .

1
,.

�

tI' 1
ao especialista, que corrigirá o de-

Edifício Cruzeiro - lorianópolis.
_

111mo- 10rano a ua , �ue e c e
I feito, evitando conseqü�nciall no-

ir�a�fa�:�i�niiiciiiiaiiilliii'iiiliiiniiifiiioiiiriiimiiiaiiiçiiiõiiieiiilliiiiiiiniiieiiiliiitaiiiiiiiRiiiiiiie-���������������������������������5�5�,c�'e�n�t�a�,�'o�si.�(1�1�c�n�1�z�eIil1rOS) . civas e desagradáveis. SNES.
daçao. .

-

I "J,IIA'(' C..." \.A;·f, r·'li',A'%.��
Fabricante e distribuidores das afamadas con- I.

'71 '71 fecções. "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran�
de sortImento de casemiras. riscados. brins
bons e baratos. algodões. morins e avidmentos

II
para alfaiQtes, ql'e recebe diretamente das

melhores fábricas, A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciante. do interior no, sentido de lhe fazerem umo

,

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

� _ � --- ..

ANIVERSARIOM

Nesta data, decorre o aniversá
rio d. sra. professora d. Marília
Calado Flore� Lirio , espôsa do
n csac cornpcrhetro de trabalho IIr,

Dorival Silva Lino.
..

O jovem Ion, filho do sr. telf:

qrafista Jaime Cc r re ir ão, faz anos

hoje.
*

Tran.corre hoje O ani.versano da
.rita. Maria do Carmo Faria·

•

F,n:f'm UW!Ii boff)J
liras, Carolina Brito. Cecília Woll

Dorta•. Oalra da Cos to Ortiga e

Jesuina Mendes de Oliveira;
.rita, Olga Cardoso. Celina Me

deiros de Sousa e Graziela de Mo

rais;
ars , Aldo Ferreira, João Maria

no da Silva, EucHdes Cose o is Pe
dro Card cso . Gustavo Ztrnrn vr. JO-1sé Manoel de Oliveira e Arnaldo,
Mendes..; I
jovem: An'Ônio·José Cabral;
menina: Lena Menezes de A

guiar;
menino: Tito Borges.

•

YlaJantf!tIIl
Em gôzo de férias, encontra-se

nesta capital a sr Art�mio Vieira
alto funcionário da Cio. Siderúr·

gica Nacional; em Siderópa!ig
Cresciuma Em sua companhia
vieram sua espôsa, d. Maria de
'Melo Veira e IIrita. Zilma de Me I o

Fray.. leben.

1lWd!

o tIIIElHOR VERMIFUGe
Df ',Ft;!T)! S�GU.O
f '''I'''NSIVO AI

CAI�.S f

Programa de
educaCão visual para
as Escolas
o Escritório de Assuntos Inter

Americanos na rua Alvaro dr Cur
valho, 8, pela sua Divisâo tle Erluca

çâo, cstú proporcionando aos pro
fessores das escolas pri-uúrius e

alunos dos es tabe lccimcn lo s de cn

sino secundário, normal, pr()fl:--�:in,
n al e superior, novo programa d('

educuçâo visual denominado "Fi l

msuip". Este consiste na projeção
f'ixa ncompanhada de rúpidu pales
tra sobre assuntos erlucacionais,
ugricolns, higiene, saúde pública,
transportes, etc. Várias projeções
l êm sido rcalizadns 1'0111 sucesso

para classes e assistencia selecio
nmla. Os interessados nessas exibi

ções, destinadas principalmente 65
escolas, poderão entender-se com o

Escritório acima,

rxsrrrr-ro DE APOSE"YTA
BORlA E PENSÕES nos

COMERCIÁ.RIOS
DELEGACIA EM SANTA

CATARINA
Identificação de provas

Healiza-sc, às 10 horas do di�� 18
rio cori-ent e, a idcntif'icaçâo das
pi-ovas de Português e Aritmética

para Prní icantes de Escritório e de
:-.lh·cl :\<Iental e Aritmética para
Operadores.
Florianópolis, 16 de julho de

19.t5.
Albérico Glasner

Delegado
_ a""-

__ f

._
••• - _r _. _" _,_

Uma grande pianista
Florianópolis

em Perdas nipônicas
Guam, 17 (U. P.) - Desde

há sete dias, estão operando
em águas metropolitanas ni
pônicas fôrças norte-america
nas, sob o comando do almí
rante Halsey. Durante essas

operações, foram afundados ou

avariados outros navios de
guerra nipônicos, o que eleva
as perdas japonesas de mais

143 aviões e 132 navios avaria

I
dos e destruidos. Os norte-ame

I ricanos, por sua vez, no mesmo

período, perderam 22 aviões.

I Motores Elétricos
de

'/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos Glavam

'MACHADO & CIA.

Rua João Pinto. 6
Caixa Postal, 42

Florianópolis

Ag3ncia. e Repr••entaçõe. em Geral
Matriz: Florianópoli.
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Poato.l , 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Pr6prio).-Telegrama.: uPRIMUS·
Agente. no. principai. municipi08

do E.todo

Temos a satisfação de assinalar a estada,
em Flor ianópo!is, da exímia pianista Senhorinha
Edith Bulhões. que, portadora dos maiores elo
gios de críticos consumados de Buenos Aires,
Montevidéu, Rio, Curitiba e Porto Alegre, brin
dar-nas-á com seléto concerto, nesta Capital.
Laureada pelo Conservatório Nacional de Música,
Edith Bulhões vai apresentar-nos, h oje; dia 18,
no salão do Lira Tênis Clube, n um programa
significativo pela exigência dos seus vocábulos
interpretativos, tôda a sua sensibilidade artística.
Felicitemo-nos por tão magna oportunidade e

concorrámos com os nossos aplausos como incen
tivo às visitas de novos artistas.

Guilherme Speck e (o ri na
Speck

João ferreira Silva e Julia
Moutinho Silva

4s obrigações de
Charles Vhaplin
Hollywood, 17 (U. P.) - o Imundo conhecerá agora a ver

dadeira fortuna de Charles
Chaplin, pois o famoso come

diante da tela foi convidado a

exibir em juízo provas da sua

receita e despesa. E isso para
explicar por que se atrasou em

145 dólares, nos pagamentos à
pequena Carrol Ann, cuja pa
ternidade o juri recentemente
lhe atribuiu. Carlitos, aliás,
apresentou recurso contra essa

decisão, ao passo que os advo
gados da mãe, por sua vez, re
correram contra a mensalida
de de 75 dólares fixada pela
Côrte, que consideram baixa
demais.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Aparêlhos elétricos
A Instaladora de F'lortaué

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

sem compromisso para seus

participam a seus parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua
filha BILMAR com o sr. José

Ferreira Silva.

participam aos parentes e

pessôas arnigas o contrato de
casamento de seu filho JOSE'

com a srita. Bilmar
Speck.

Procura-se uma casa

de comércio para ins

talação de uma Livra
r'ia. Os interessados
queiram dirigir. se a

êste jornal.

------------�-----,------

Florianópolis, IS de julho de 1945

Vende-se
Uma completa instalação rneco

nica -rndqu i ncrs -, pt:lra serviços de
padaria. inclusive um motor de 10
H.P. Tudo em ótimo estado de
conservação. Negócio urgente. In
formações nesta redação,

})OENÇAS NERVOSAS •

io-.s
.....�--�� ..�

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

.é\DVOG j-\DOg,

NOVO HOTEL
I

de Miguel Rodrigues de
Sousa

Angelina. Município
de S. José

(�iagens diretas ou VIa

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi(,)ma. por-
tuguê., e.pa
nhol , francê.,
inglê•• etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, F"ísicQ, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenhe, Saneamento, Metalurgia,
ti:letricidade'; Rádio, Máquina., Ma
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
Qultura, Veterinária. Contabilidade:

Dicionário.. etc. etc.

(NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

______� ____'___ �lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOlíssiRlo tipo de
«caça» americano •

ruzelros
•

I
•

ln e
...

W,ashington, (Via aérea)
O novo caça "Corsair" é o últi
mo modelo de armamento
americano a ser empregado na

guerra contra o Japão, segun
do anunciou esta noite o De

partamento da Marinha. Esse
aparêlho é descrito como "um
dos mais terríveis "cacas" mo
noplaces do mundo. '0 único
aviador japonês que já avistou
o aparêlho até agora, foi abati
do em dois minutos. O "Cor
sair" é dotado de enorme velo
cidade. de manobra extrema
mente fácil e transporta 6 me
tralhadoras de 50 mm. nas
asas. Sua hélice, de 4 pás, mo
vida por um motor radial
"Pratt Whitehney", de 2.100
H. P., mede 4 metros de ponta
a ponta. O aparêlho é dotado
de grande eficiência operacio
nal em altitudes elevadas e de
segurança contra possível falta
de combustível. Pode transpor
tar uma carga de 2.00 libras de
bombas e cair em terra ou 11i.)

mar sem perigo. Opera de por
ta-aviões como caça e como
bombardeador.
A maior modificação intro

duzida no novo avião foi a colo
cação de um motor que au
menta consideravelmente a po
tência, com pouco aumento de
peso.

PODEM SER SEUS

EM TROCA de ALGUMAS PALAVRAS

EMBORA SELEÇOES seja uma re

vista relativamente nova, é uma

das publicações mais populares no

Brasil. Alem da edição que circula
em todo o Brasil, em Portugal e

outros países de língua portuguêsa,
SELEÇÕES é publicada também em

espanhol, sueco e árabe, e tem três

ouições em língua inglêsa: uma nos

Estados Unidos, outra na Grã-Bre

tanha, e outra na China. A circulação
conjunta dessas edições já alcança
a cifra de 12.000.000 de exemplares
por mês; assim, SELEÇÕES é a re

vista mais lida em todo o mundo.

Grande Concurso da Revista SELEÇÕES

392 PRÊMIOS NUM TOTAL DE CR $ 115.000,00

Primeiro prêmio Cr $ 20.000,00
Segundo prêmio Cr $ 5.000,00

10 prêmios de Cr $ 2.000,00 cada um

10 prêmios de Cr $ 1.000,00 cada um

20 prêmios de Cr $ 500,00 cada um

150 prêmios de Cr $ 200,00 cada um

200 prêmios de Cr $ 100,00 cada um

SEU NOME PODERÁ ESTAR ENTRE OS 392

CONTEMPLADOS COM ESSES PRÊMIOS!

Tome parte neste grande
concurso!

Todos têm oportunidade de tomar

parte neste grande concurso, que se

reduz simplesmente a que o leitor
nos diga, numa declaração de mais de
20 palavras e menos de 60, por que
gosta de SELEÇOES. Se ainda não leu
um exemplar de SELEÇOES, por que
não fazê-lo hoje mesmo? Não só terá
o prazer da leitura, como também, e

ao mesmo tempo, terá oportunidade
de ganhar um dos 392 prêmios, que
alcançam um total de Cr $ 115.000,00.
Compre hoje o número de maio de
SELEÇÕES e veja como é fácil ga
nhar um prêmio até de Cr$ 20.000,00!

Se tomar parte neste concurso, o 'leitor poderá ganhar um dêstes

numerosos prêmios. Encontrará detalhes completos, assim como

o cupon para a sua declaração, no
número de maio de SELEÇOES, que
já está à venda.o monopólio do

fósforo
Washington, (Via aérea) .

O conselho dos pequenos ne

gócios da Câmara dos Repre
sentantes, revelou hoje que C:t

';U'I S. A. Diamond Match Com
pany", em acôrdo de cartel
com a "Swedish Match Com
pany", domina o mercado
mundial de fósforos. Essas Id�as firmas, ao que parece, do
mmam a corporação brítâníca :

de fósforos, a indústria de fós
foros do Japão e a produção de
fósforos da Rússia. Trata-se,
talvez, da indústria mais alta
mente monopolizada dos Es
tados Unidos, e talvez ultra
passe mesmo o que se pode
9hamar de monopólio, pois que
e um dos maiores carteis do
mundo.

PROCURE
SEU

EXEMPLAR
HOJE

MESMO!

CUSTA
APENAS

CR$ 3,00
* Certifique-se de que seu exempLar contém o cupon

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Representante Geral no Brasil: FEHNANDO CHINAGI,IA - Rita do Rosário, 55-A _ 2.0 andar. Rio

Nesta guerra, Iodo soldado lutou pela liberdade !
Nova York, (S. r. H.) - O seguida, devendo ser mantida

general Dwight D. Eisenho- gem mundial em pról dos inte- em ampla liberdade de ínfor

wer, em carta escrita antes do res da liberdade de imprensa. mações, afim de que a educa

dia da vitória aliada na Euro- O sr. Forrest, ao dar divulga- ção e a opinião pública possam
pa e dada recentemente á pu- ção à carta, disse que o gene- ser baseadas na verdade. Todo

blicldade, declarou que "Todo, Tal Eisenhower havia estipula- soldado, na atual guerra, tem
soldado nesta guerra tem o di- I do que a mesma não fosse tor- o direito de esperar que os po
reito de esperar que os povos nada pública até que os ale- vos desfrutem as vantagens de
em geral gozem as vantagens mães fossem derrotados.

I
uma liberdade de imprensa e

da liberdade de imprensa e do Transcrevemos, em resumo, de um livre intercâmbio de in
livre intercâmbio de informa- >Os itens principais da carta de formações por todo o mundo.
cões rinr todo o mundo". A re- Eisenhower: "A censura para A intolerância e a idolatria
ferida carta, datada de 26 de .garantir a segurança de infor- floresceram nas imprensas
janeiro de 1945, foi dirigida ao mações que poderiam ser de controladas mas tendem a de
sr. Wilbur Forrest, president.e valor para o inimigo é certa- saparecer de acordo com os

de um comité da Sociedade mente necessária na guerra, efeitos da educação esclareci
Americana deis Diretores de .mas deve ser abandonada em da e liberdade de imprensa".
Jornais, que realizou uma via-

·sé\eções·
do Readers Digest

a\
• "Mamãe: estou na cadeia!"
• Como os aliados bloquearam a
Alemanha.

• Fazendeiros criando peixe.
• Novos milagres com o vidro.
29 artigos e 115páginas repletas de inteTêsse

CUSTA APENAS CR $ 3,00

-

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA
.......... =.= ..L ..;'&..,....� ••• = •• uu •• w:=:wuuu. u

I
-

Tése. e Memorais
Doublés e tricromia.

Revill:a•• Avul.oll • Caixa••
Elltojos. etc.

Trabalho. Comerciai.
Impressão a cÔra.

:Compollição de Hvros e

Jornai.
COMPANIllA "ALIANÇA DA BAlA"

Fadada .em 1878 - Séde: B A I A
INCEN.DIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta

.

Àtivo

Cr. 80.900.606,30
Cr$ 5.978.401.755.97
« 67.053.245,30
« 142.176603,80

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades
98.687.816,30

« 76.736.0401306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barr eto de Araujo
e José Abreu.

e:-.-.-.,-.-•.•-.T..............T...-.T.ttF.....
-

...
-

..-.-.-,.-...·.·_',cw.-.._............'_-..-_....-_
.
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ECOS DA TRAGE
,

IA DE llDICE
Praga, 1: (De Lco S. Dishcr, cor horas, seria fuzi lada <I décima par- uma cnfcrmc iru do hospital onde,

respondr-n!c de C. P.) - SUPÔC-S(' te da populaçâo mascul inu de Pra- ele foi internado, Lida Chytilova'lhoje que Lídice foi riscada do ma- ga. Antes que cxpirass« t-sse pra- a qual presenciou a operação a

pu e milhares de checoslovacos as- ZO, os assassinos foram cucontru- que Hr-ydrich foi submetido, e por
sassinados CI11 represália pela mor- dos no subí cr rânco de uma igreja, Ulll condutor de bondes, que pr('
te de Reinhardt Hcydr-ich, depois o qual foi cercado e inundado. scnciou () ataque ao carrasco ale
de lcrcn. os pau-lotas cncar rcga-los Sem meios de Fug ir, os autores do mão. O vciculo do condutor passou
de cliuiiná-Io pago com a vida a atentado suicldarum-sc, e assim co- pelo aul oruó vcl de l Icvrh-ich quan-'I<ludaciosn façanha. A, provas co- meçou o holocausto da Chccoslova- do t-ste se dirigia para sua casa de
Jhidas demonslram GUC os nazistas quia. Soube-se também pela pri- campo. ";";ão vi sui r homens de I
manti verurn ujrarentemcnt e as bus- mci ru vez que lIe�'drich niio 1110)'- trás das a r vorc». porém ouvi d is
C:lS parn localizar os criminosos rcu em consequênciu dos Icr iruen- parns L' uma eXllJ.osiio. Yi que Iley
muito tempo depois de êstcs lerem tos recebidos, mas, sim, de unia drir h dava UIII sul lo, e tremia. Em

morrido, como .prclcxto para co n- afecç'üo cardíaca. seus Ferimcu los [I, seguida, vi um 1101Ilcm correndo ii
í inuar a carnificina. Depois d�k� pr-i- uuturulmcnte con l rlhuiram parra frcnte dos l ri lh ox do .bondc ale uma:

mcirns i nvest.igaçôcs, os nazistas nprcxsur a mo'r tc, pnrúm não foram ('<158 das pro.'l.illJidades, onde obtc-]
jn-oclnmnrum que, a menos que upa- a causa primordial desta. Isso fOii vc lJlII:I hiriclcla ". () cuudutor '

rccesscm os culpados dentro de 24 comurovado pelas declarações de,.
acrescentou que cm seguida apare-Iccu a pol irin, que lhe ordenou pu-

I
.

sesse seu voicu l o cm marcha. O

S eJ·a o L ID·ER Dft I �TL��(:�:'��'\l J�'(:l�::l(' ,�I:..�::;�s O;�S�II;l�a�a�����

I
n h.io que passava, no qual subiu,
partindo cm dire�'ã() ao

HosPital1�

M'OO.I.
Bulnwk«. A enfermeira Chytilova,.• I que eslava de ser viço na ocasiáo,

I declarou que l Icvdrich tinha ape
nas 11111 f'er imt-u!o e que, quando
chegou ao hospi l a l sorr i a c podia
caminhnr sóz.i nho. Disse que, cm

seguida, foi puricn
í

o d,e uma inter
venção ('irúrgÍl'u perdendo muito
sangue. Quando foi ncccssúr io pra
ticar uma Irunsfusúo dr sangue,
l lcyrhich - segundo ainda a nu-s

ma cnfcrmc iru - declarou que 50-

nrc n l o pcrmi
í

ir ia isso se se cmpre
gasse sangue de UI1l alemão também
nobre c oficial, uccifanrlo finalmen
te o de um memln:o da Gestapo.
Durante seis dias, Hcvdrich ficou

hnspitalizndo. suírcn do crises car

díacas i nterrui l c n tcs. até que so

orcvelo a morte. Enlão, começou o

reinado do terr-or. que culminou
r oru o arrusmucnto l olal da infeliz
-ildei a de Lídice.

Confeccionando o seu
terno na

alfaiataria líder
de

� �

Esta verdade!/

e a
Sapatos de todos os medelos e

modernos, inclusive Sande lias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVA1S!
Não comprem seus

«Tamancaria

dos tipos mais

praia ao alcance

por verdadeiros

calçados sem vlsitar a

Barreiros))
RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

MATE: gelado
chá
chimarrão

I
I
t

l

Fiiho :ie POhl'SS agricultoras. na
ceus Vicente aos 24 de abril de
1576, em Ranquines -Fremço- Já no

menino
-

mánifestaram-se aquelas
virtude. que deveriam fazer do ho
mem o Pai do Pobres, a abnega
ção que o faz privar-lie do pouco
que t íriho para dá-lo aos que eram

mais pobres do que êle , e a cari
<{ade, esta virtude que vincula o

indivíduo com Deus e com o pró
ximo pelos laços mais ilUave.. e,
ao mesmo tempo. mais resiatentM.
Depois de estudos que lhe cuata
rorn rnu itos sacrifícios e lhe trou-

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

""""".,.�it" �:�:�o�� milaai�e����:. d�:!��õ�s, .feo�
ministério como vigál b em vcíria.
paróquias. Mas Deus o tinha es

colhido para outros trabalhos. Sua
'prudência e retidão, sua afabilida
de e distincão no trato com 09

homens ganharnm.lhe grande.
bernfeitores. E êle que tão bem

A. L conhecia as misérias do povo sim
ples opr-cvai.tou os favores dos g1'an
des para fazer bem aos pequenos.

DO DI et.
Para tal fim fundou a8lociaçÕe.

'" religiosas. entre as quais os Pa-
UM MALEFICO DOS SP.LTOS dres da Missão e as Irmãs da Mi-

ALTOS sericórdia. Com estes auxiliara.
O uso constante de sapatos de dedicou-se ao alívio de tôda a as

salto alto traz corno conseqüência, pécie de mi.éria. A rainha da
o encurtamento progressivo do ten- França como os primeiros mlnl.

dão de Aquiles, que liga 08 mús- tros estimavam a Vicente e mos

culos da perna ao calcanhar. O pé travam· lhe confiança ilimitada. E
torna-se menos móvel. os múscu- ainda que o santo l')unca se me

Ios vão-se enfraquecendo e pode tesse em polítios, sabia. contudo.
surgir o «pé-chato». aproveitar a sua influência para
Evite a deformação dos pés, su-I pedir a Mazarino, corno já o tinha

primindo o uso dali sapatos de feito com Richelieu, fizesse cessar

salto alt.o, SNES ali guerrali que arruinavam o po-
�-'.- ._ ..............._w w_.__ voo Apesar de uma saúde constan-
Prefira uma parte de seu temente abalada por Qoençall a

trôco em "Selos Pró Doente sofrimentoll, chegou Vicente a u

Pobre do Hospital de Carlda. ma idade de quase 85 anos, fale

de". e estará contribuindo para
cendo aos 27 de setembro de 1660.

que êle tome mal!!! um pouco

I
de leite, tenha melhores medi·
camentos, mais eonfôrto no

leito de sofrimento, etc. etc ••.
(Campaha de Humanldad4

do HO!!!J)ftal de -Caridade).

LIVRARIA

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Visite, sem
santo do dia

Rua Deodoro, 33

e

s.
•

Vicente de Paulo,
Confessor

Bebida saudável

Motores Elétrjcos
1/2 a

de
5 H. P.

Elor ianópolis

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

estrangeiro.ou no

-

REPRESENTANTES

Irmãos, Glavam
Rua João Pinto. 6
Caixa Postal, 42

Florianópolis

Novidades todas as

semanas

ImóveisAparêlbos elétricos
A Instaladora de Flortauá- Vendo diversas casas, di

versos terrenos e uma chc
cara.

Negocios rápidos.
Alves. Deodoro 35.

.olis, à rua Trajano n. 11, avi
.a a sua distinta treguesla que
lispõe de operários habilita
dos para executar instalações
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamenta grátis e

sem compromisso para seus

o PRECEITO

Confecções
de

Gravátas
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLIS

serviços.
Possui também oficina e.!ipe

cialtzada, com técnicos prof'ís
>ionais, :g.a.ra consertos de apa

I têlhos elétricos, enrolamento
Il 1e motores e dínamos, estabi-

Ilizadores.
ferros de engomar,

Eogareir'os, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa-

.. .... relhos de rádio.

Clínica Geral d,e Adultos
Doenças das crianças

Laboratório de Análises
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch.
midt, 21 [altos da Casa Pa·
raillo]. das 10 30 á. 12 e das

I Chácara
Vende-se uma com

15 às 18 hs. 50.000 mts2, ten- IIResidência: ruo Visco de Ouro d d d hO casa e mora a,e engen o,Preto, 64.

I l' JFone: 769 [manual) sita em Ité:lguassú. ratar com

�__�__________
A. L. Alves, à rua Deodoro. 35.

I Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Lãs

ORLANDO SOA R_PELL]
Rua Conselheiro Mafra, 36 loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- ,End. Teleg.: uScarpelli» -_. Florianópolis

Sedas, Case1l1iras

CASA SA ,

�
-----�--------------- � \f !

)

, ,

\
, ,
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Judl•fiador Merd·co i !�am �'!L.E���efttsOts��§!�!�Ala�ô!s, é(����t�oe!ú�e!��eO::s de

\I ' I de .1943, em Sergipe, casos sus- de op;ni�o que o terríy�l mal coqueiros a serem sacrificados
peitos de uma praga em co- poderá VII' a causar senos e pelo "anel vermelho".

_ - - - _- -•••-.-.-•••••' •••---.-.-•••- - -.............................. queíros naquele Estado que, grandes prejuízos à riqueza Relatada essa situação ao sr.

atacando essa palmácea, oca- palmar do Brasil, calculada em Ministro da Agricultura, ime

siona, invariavelmente, a sua cêrca de três milhões de co- diatamente foram pelo Sr.
morte. queiros, com uma produção de Apolônio Salles determinadas
O Instituto de Experimenta- cem milhões de cocos, avaliada, providências urgentes capazes

ção, e Ecologia Agrícola do Mi- segundo estatísticas feitas em não só de evitar a propagação
nistério da Agricultura, pes- 1940, no montante de 'daquela praga, mas também a

quisando as causas originárias 32.119.000 cruzeiros. erradicação dos fócos assina-
io mal, concluiu tratar-se do No momento, calcula-se já lados.
"anel vermelho" causado pelo

Ho.p4u rnematoide "Aphelencoides Co

cophilus", levando o fato ao

"'4' conhecimento da Defesa Sani
tária Vegetal do aludido- Mifii-3-
tério.
Em Junho de 1944, o Posto

de Defesa Agrícola dessa Divi

são, em Alagôas, também veri
Iicou a existência da terrível
praga em coqueiros daquela
região.
Diante desses fatos, o Minis

';ério da Agricultura designou
rma comissão para percorrer
rquelas regiões, como a dos de- Iriais Estados nordestinos, afim
íe fazer um juizo quanto à

ex-,.ensão do alastramento da ci-
I;ada praga. A referida comis
ião em vista do desenvolvi
mento do mal, concluiu haver
necessidade de que fosse feito -----------------:-__... _=.
um levantamento mais meti-
culoso da distribuição da pra
:s'a naquelas regiões. Em cum

orímento das providências su

rerídas, a Defesa Sanitária Ve

�etal Incumbiu um agrônomo
'ítos-sanítarísta para executar
,1 medida apontada e outras
1Ue julgasse conveniente. Na
nesma ocasião foi prontamen
e adquirido material de defe
,a agrícola e remetido para
<\.lagôas. Esse agrônomo fitos
sanitarista, juntamente com o

agrônomo chefe do Posto de

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplom.40 pela J'acula.a4. Nac. 4• .Iolec11clna da Un1yer.14ado do Bras1.l)

k·lIlterno do s.rYlço tlo CUn.lca MM.lca do Professor O.vudo Ol1yetra. méd.1co (1,
.

Departamento a.. 8.d4.
lJL1NIUA ••DICA - .01fJeUaa "'ten ... de .4a1toto e ertaJtçu. OON8ULTORIO

• aUlDaNUlA: R.. ll'eI1pe 8chmtdt .. IS - TeL SU. OON8ULTAS _ Du 18 u lIJ.

DR. ARMANDO VALÉRJO DE ASSIS
lJerTlço. 4. Clínica Infantil da Âssistêneia Municipal •

d. Caridade

,
CUNICA _WICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

OOJlf8ULTóRIO: Rua Non"", Machado. 7 (Edifício 8. }'rauc1eco). lo••
Con.ultal das 2 às 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
M4i1Hco - chefe do Serviço de Siflllil do Centro de Sa1l4e

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

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

DR. SAVAS LACERDA
Clíaiea médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Di.IJ}61'1'l!l. de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas.
RESmSNCIA - Conselheiro Mafra 77.

TELEFONES 1418' e 1204

DR. GEBHARD BROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

BR. Po'LYDOIW S. THIAGÔ
Clínica Médica em Geral

Doelil4illlS do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
riJul e demais órgãos internos, de adultos e crianças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMAO

1 '

mH!:r'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E 00
H0SPITAL "NER�U RAMOS".

8l,!;1IO ae lI}tertelçoalD,ento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo _ Ex-emE>
.w-Ie d" Instituto "CIsmente Ferreira", de São Paulo - Ex,médlco Interno de

Sadat6riD de Santos, em Campos do Jordão.
9LiNl€A ftllRAL - DIAGNÓSTICO PRECOCE .I!l TRATAMENTO lilSPlilCIALIZAD(l

DAS DO]j)NCAS DO_ APAR1l:LHO RESPIRATORIO.
OPERACAO DE JACOBOEUSe.NSli1LTAS·: Blàr1amente, das 3 às 6 horas. CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles l�

RJl8fDlI:NCIA: Rua Esteves Júnior. 185 - 'reI. 742.
'

DR. MADEIRA NEVES
Mldico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

eur.o ... Aoertelooamento e LO\'lga PrAtica no RIo de Jan.1,""
OOJl.UJ.tTU - Pela mlUlbI: 4JartamflllW> ... IO,30à.12 h•. à tarde e:lCllpto o OI
116.,•••, ."14 ás 16 !lor.. - OON81Jl,TOBIO: B.. "oAo f'bIto .. T. IIOItr•••. -

._., 1."1 - Beel.8aOla: B.. l're814eate OO.UUO. 'L

DR. ROLDÃO CONSONI
OIHURGlA G5lRAL - ALTA CIRURGIA - MOL:ilI8TlA8 D.il S5lNHORA8 - PARTOI

F!)«'made 1"9141, Faculdade de Medicina da Universidade de Silo Paulo, onde to
�nte per vários anos da serviço Cirúrgico di) Pr-of, Al1plo Correia Neto.
e�l:a do estômago e vias büíares, Intestinos (j,elgado e gr()S<80. tíróíde, rm.

pnJiltata, bel:lea. ti�, ovArl<nl e trompas. Varlcocele, hídirocele, varizes .. hérnia
CONSULTAS:

dia 3.. II b&ra.a. ii Rua Fellpe Schmídt. 21 (altos da Casa Par-atso) , Tel. 1.159S
RESIDilNCIA: RIua Esteves J1lnIor. 179; Te!. 111764

DR. ARAUJO
Aslifateute do Prof. lian.on. do Rio de .JaJlelro

ESPECIALISTA
lteftl.!:8! e eperaçêe! C'&8 OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

C!lrurgla llIIoC!lerne da GOELA DE LOBO, de LÁBiO LEPORl'NO Wiblo e eéu

da bõoa fendld�s de naseenea)
IIIOlagollOOttta. traquê&8CO·�la, Br"l\<!t'lseepia !,ara ret1!'ada d,e eorpes estrannos, etc'

e8NSlfLTAS: das 10 às 12 41 das 15 àI 18 Itora�

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. A. SANTAELlA
(Oiplornado pela Faculdade Nacional de Medicina da

linivetsidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
eísnal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
serieérdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

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

- consultóríe: Edifício Amélia Neto

,- Rua Felipe Schmidt. Csnsultas: Das 15 ás 18 horas
Residên.cia: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

Dr. Newlon d'Avlla
0peraçõe. -- Via. Urinaria. -- Do.n
eG. ero. inte.tino•• réto e onu.

-- He:rn.orroida.. Tratamento da
colite amebiana,

Fi.iot.rapia -- Infra-vermelho I

C01"lault: Vitor Meirel.. , 28,
Atende diarlamel'\te à. 11.30 h•.• ,

la t<irde, dCl8 16 N. em diante
R••id I Vidal Ramo., 66,

F'"n. 1087.

OR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO

.......... • 0J0I0...... 0IIal.. fi VlnIrIrb
t. tor� PartoI .......... __ruo

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió
\'iamente diU 11 .. 17 horu. B.DIDlIN

-

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUElUCHE

TOME SEMPRe

o mELHOR DOS mELHORES
- hS. llC o I'i S f'I� 1114 RU4 22&

'05 Am'igos do Clube
12 de AgoSlo

Solicito a tedos quantos possuem
::Juaisquer fotografias que digam
cespeito às atividades do ·Clube
[2 de Agosto», a ine.timável fine
so e o especial obséquio de a.
loaram ou cederem, a título de
ernp rêat irno, à direção do referido
r Iube, que das mesmas necsssi ta
Jara fins de documentação.

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

l'as cretário.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

BOENCAS NERVOSAS
C6m 05 p-;'ogressos da medicina,

h.oje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
'eitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorânaia, só pode
nejudicar os indivíd lIOS afetados de
óais enfermidades. O Serviço Na
donal de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes l'lervosos in
digentes, na 'Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções. uOISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortImento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos, algodões, mOl'ios e avidmentos
pal'a alfai'J.tes, que recebe diretamente das

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

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes .

melhore. fábricas. A Casa ., CAPITALft chama a atenção dos
visita antes de efetuarem sUas compras, MATRIZ em

....................................................

SANG1JBJN()]__
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magrus, Mães Que Criam,
Orrauças Rtlquiticas rece

beràu t1 tunillcação geral
do orgaUltoolliU com o

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo iste por apenas Cr$ 1,00

..........1 ..

�...............••..•...•...........................

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob II direção cüntca do

DR. DJALM:A MOELLMANN

Construção m.tierna li confortável, situada em aprazí'vel cnaears 110m

esplêndida vista paca o mar.

Excelente local para cuca de repouso. Água f�ia e quente

APAREI,HAiUENTO COMPI,ETO E IUODERNiSSIMO PARA TRATAM)!]N'l'O

MÉDICO, CIRúRGICO E GINEOOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscépicos.
Laboratórios para os exame8 de elucidação de dJa!:"nóltleoe.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

Apartamentos de la classe Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

QuartJs com duas camas Cr$ 15,00 p/pesaoa
SECÇAO DE MATERNIDADE

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

Casa de Saúde Cr$ 400,0.0.
o DOENTE PóDE TER lU:ilIDICO PARTICUI,AR

FLORIANóPOL I S
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

I R. H·,T!J9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS

. SEGUROS DE:
Representaçõos TranllPorte. Maritimos; FerrO-

Consignações -- Conta Pr6pria viário.. Rodoviário., Aére.o••
Rua Pedro Ferreira, 5 Casco.. Fi)go. Acidente. do

2' Pavimento Trabalho. Acidente. P...oai.,
CAIXA POSTAL, 117 Re.pon.abilidade Civil. \Tida,

Endereço Telegráfico « BO S C O»

I
.....................� _ � --..-- �Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EIT.Da� auinla lelra, 19 de Julho de '945

CURIA METROPOLITANA
,COnS�(���:I�(::a:��:raeql:O:�':�CS:��:�H:Sa hI�;:�'i�:r:s(�l��:�() dl' sua!

EXCIa, Hevma, o Sr, Arcebispo Mcl ropul ilurio, que se de a mais .unpla
divulgação ao Manifesto elo Episcopado sôbre o momento internacional
c nacional", c, cm particular para os 'pontos que seguem:

1. - "Nas perspectivas imediatas das al i virladcs pol il icas, avulta a

elaboração de uma nova Constituição, c, com ela, a opção ela íurmu ele
govêrno que nos há de rcger ".

'

2. - "Confiamos em que, num país nascido c civilisado sob o signo
ela Cruz. como o Brasil, as diferentes agremiações parti dár-ias, legitima
mente divididas cm outros pontos, concordem em acatar a liberdade da.
Igreja e as rcivindicaçõcs da nossa consciência religiosa, que são as da i

quase Iol alidadc da sua população". (I� claro que sentimentos, c, muito
part icularmcntc. programas reconhecida e exprcsssaucntr- condenados. (
como o racismo e comunismo, que tanto tem de anti-cristão, COlHO de
anti-democr-ático c anti-nacional, ôsses estariam, jú dc per si, e. pelo,
seus rnnlcf'icos efeitos, excluídos da intervenção e quulquer amparo dos
católicos) .

:lo - Nestas condições, "a Igrcia pcrrnitr, que, no desempenho de
seus deveres cívicos, militem os fiéis em partidos que não cont ras

í

cr-:

COI1l as exigências superiores do bem comum e da consciõnc!n cató lica ".
E tal pcrmissào ,poderá, em dcterrninndas circunstâncias, corno talvez as

presentes, assumir as propnrçócs de verdadeiro dever,
4. - "t nosso desejo sincero que, na obra da rcconsl ruçáo SOCi;l].

a empreender-se, com renovado entusiasmo, após as destruições do
grande conflito, todos os brasileiros coordencm seus esforços para �

rcal iznçâo deste ideal de Ulll grnn dr- povo ". E como porlcrú, em grande
parle, depender do voto, concitamos os nossos caros diocesanos a com

pnrecercm às urnas, tomando parte, un issorios. no próx imn pleito, dr
acôrtlo cnm as instruçôcs que vem sendo divulgadas.

Fl o ria nópo l i s , 10 ele julho de Hl45.
De ordem ele Sua Exciu. Hcvmu.

Cônego Frederico Hobold
Secretár-io elo Arcebispado

�-------------------------=------------------------�

João Ferreira Silva e Julia
Moutinho Silva

(juilherme Speck e (orina

Speck
participam aos parentes e

pesaôoa amigas o contrato de
casamento de seu filho JOSE'

com a srita. Bilmar
Speck.

- O gener�l Gustaf [odl (no centro). chefe do Estado maior alemão, no mo
menta de aseinar, no Quartel General Aliado, na França, o documento de rendição

incondicional da Alemanha.
(Fóto do Serviço de Informações do Hemisfério).

participam a seus parentes e

peSSElas de suas relações o

cerrtreto de casamento de sua
filha BILMAR com o sr. José

Ferreira Silva.

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

=---------------------------------------------------------------------�.----_.---

BILMAR e JOSÉ
confirmam

�---------------------

Florianópolis. 15 de julho de 1945

8 ESTADO Esportivo Novo
Tralamento
Para Eczema

ATLÉTICO E CURITIBA
,Curítiba, 17 (E.) � Atlético e

Curitiba, velhos e tradicionaãs ad
versários do Ioo.í-ball paranaénsp,
def'rontaram-se mais uma vez em

rl isputa do campeonato local, co n

scauindo arrastar ao local do en

eo�tro uma assistência entusiásti
ca, que não regateou aplausos aos

seus preferidos. De início parec ra

quc o Atlético levaria vantagem no

final; mas o Curitiba reagindo

va-,Icntemente, não se igualou a conta

gem, corno a ultrapasso�l com lU11?
vantagem de 4 x 2. Os times : OUrt
tiba : "Miro, Bento e Lauro, Ton lco.
Cartola, Gouveia, Baby, Merlv, Zi
co Camarão e Paulinho. Atlético:
C�iú, Vaneti, Ibarrola, Joaquim,
Lelo, Batista, Jacson, Guará, Xa
vier e Cireno . Juiz : Atai de Santos.

Si V, sentir que a sua pele está se
tornando áspera, com tumescôncias es

branquiçadas, si sentir ardór constante
coceiras, dôr de eczema, si Y. não pude�
dormir bem e se sentir nervoso e irri
tado. V, deve procurar imediatamente
um auvto seguro e cücaz.: o novo
e moderno tratamento cientifico com
BELZI',}IA, uma nova íorma de pomada,
Que penetra instantaneamente na pele
para combater as erupções,
BELZE}IA já tem aliviado alguns ca

sos das mais obstinadas erupções da
eczema em pouco tempo, mesmo quando
o mal já era muito antigo,BELZE�IA roi
aplicada e as coceiras cessaram imedia
tamente. tícando em poucos dias a pele
outra vez nova e limpa.
BELZ_!'::lIA .não é visível quando apli

cada, nao mancha a roupa e não requer
ataduras,
Use BELZE}[A boje e sentirá alívio.

Continue a usar BELZEillA até sua pele
tornar-se macia e limpa.

. CA:\IPEONATO GArCHO
P. Alegre, 17 (E.) - No campeo

nato da Estado, o Grêmio Foot-ball
Porto AJegrense, desta capital jo
gando na cidade de Cachoeira, der
rotou o "Cachoeira F. iB. C. " local
por um a zero, Em Livramento, o

"Grêmíü Santanense" venceu o

"14 de Julho" por três goals a

do!s, e em Pelotas, o "S. C. Bra
sil" derrotou O quadro do E. C. Pe
lotas por quatro a dois.

BELlEMA
I.W'-" __- __�-_.... " .._-�.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

(NSTlTUTO DE DlAGNOSTlC()
CUNICO

DR. OJALMA
MOELLMANN

SL'L-A:\>IERICANO DE RE:\IO
Rio. 17 (E,) - Foram realizadas

ante-Onlc.111, 1)ela man]1{i, as elimi
nnlórias prolllovidas pela C. B. D.,
para escolha da nossa representa
ção que dis1)utad o próximo eer- rOl"Dlado pela UntTerl1da<!.e de G1Jon.w

famc continental de remo. Com priUCII nOl' hOlplwUl europeua

Os resultaelos foram estes: J.lJ.n1ca m6d1ca em lCera!, pedlatrla, dOCL

Single - 1° Agenor. 20 Rapuano. ,.. do sUItema nO"08O. aP&rt>Ulo .tom1t.e
nouble - 10 Paulistas. 2° Ca- ur!Il6r1o do homem e da mulller

rioeas. Ulllllte. T6ca1oo: DR. PAULO TAVAIUlt

Quatro sem palrão - 1° Cario- 0Un0 d. Rad101Otrla Cl!n1ca com o di

(,3S. 20 - Paulistas. l!anoel d. Abreu C&mpanarto (BIo Pau

Dois com patrão - 10 Cariocas. O'� • .m.pectal1Jlaáo em H1lf1ene e SaM·

20 Paulistas. 3° :\Iislo: Botafogo x !>11bl1C11, pela Uninra1d&c1<t do RIo de J.

Guanabara. 'Ielro. - GabUlet. de Raio X - lIllectrc
Dois sem patrão - 1° Cari ocas, u<illOFafIa clln1ca - Metabol1smo !li

20 _ Paulistas. I&.l - Bonélagem DuodenaJ - Gabmet
Oilo - 1° - Rio Vaseo <la

Gn-lle
timoterapia - Laboratório de m1cro.a

ma). 2° - Bahianos. 30 - Pauli�- .lOpla. a.n6l.lH cl1n1ca. - Rua reinand(
tas. 4° - Rio (Flamengo). tachado. I. J'one 1.lH, - rIOl"ÚLIlóVOlá

uma caneta Parker -pequena- noda trajeto. do Colegio Catarinense à
rua Arcipreste Paiva. Gratifica.se
a quem entregá-la nesta redação.

Completa hoje dois anos Cl me-j 3v-l

J!�� �:�:r.APar:cida.
filha do ar ,

Ii Abelardo (jarda e Senhora IFalem an08 .bOJ�1 participam Cl seus parentes e
lira. Diva S. Tavares;

j
amigai o nascimento de sua

sritas. Braulina O. Purificação e filhinha

I
A I da Motto Espezim;
jovem Bernardino da COIta Vaz. Y A R A

• Fpclts., 11-7-45

Falecimentos: ....... -:

Social

Transcorre hoje o natalício
srita. Eudora Schaeffer.

•

II �: II � :t�� :mIT�g����

a PESSARI� �AIRA
VENDA SOB RECEITA MEDICA

Perdeu-se

dentaduras, pontes em

I
ouro ou palacril. Conserto
dentaduras em 2 horas

apenas.

COHSTAHTIHO SERRATIHE

I Rua Duarte Schutel 11 I
MACHADO & CIA.

ANIVERSÁRIOS
Ocorre hoje o natalício da Ira.

viuvc d. Ludovina PelUIlO.
•

Nesta data faz anos a ara. d,
Meta Pirath Santana.

•

A Ira. d. Benedita Medeiros Fer
nandes, funcionqria do Montepio
Elltadual. festeja hoje o seu aní-

5 v. -4

Bungalow
Vende, se o da rua Quintino

Bocaiuva, 622, Estreito, que
dispõe de todo conforto. 3
quartos, banheiro. pias. bôa
àgua. Tratar no local.
__- "' "' "'.w_._._...._w_._w,_w................J'...._

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Guz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado, 317-2° andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhaclamen te -
nome, idade, endereço e en·

velope selado, para a res

posta.

versário.Agllncial e Repr.sentações em Geral
Matriz: Florian6polis
Rua João Pinto. n, 5
Caixa Poatcd , 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto. B/n (Edil.
Pr6prio).-Telegramas: ·PRIMUS·
.\gente. nos principais municipiOl

do Estado

:;.

Procura-se uma casa

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

êste jornal.

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

Em Curitibano!!, onde residia e

At" CR$ �OO 00 exerc�a as funç�e� de secretário da

e J I
Prefeitura Munícípc l , faleceu re-

, pentinamente o nosso conterrâneo.
Precisa-se alugar uma casa. não

Isr.
Antônio Francisco de Campos

muito distante do Colegio Coração irmão do sr. prof. Custódio Cam
de Jesús. Pagam-se atéCR$ 300,00 poso Além da viuvc , sro, d. Her
mensais, odeantadamente. Dão-se

I
me linda Ribeiro Campos, deixa o

referllncias. Informações nesta Re- extinto três filhos: 08 jovens Or :

dação. lando e Hélio e srita Maria Júlia

APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri
Com essa Ínfima quantia Vocêl c c..

, •

Cestá auxiliando o seu próximo, bUld.cra dos, RadlOs R_ . A.
Contribua para a Caixa de Esmolas I VIctor, Valvulas e Disco�.
aos IndiJrentes de Florianópolis. Rua Cúnselheiro Mafra, 9

.-----._-----------------------------------------------------�

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
S,OUZA

Trabalhol! Comerciai.
Impressão a côres

:Composição de livros e

Jornais

TlIsoI e Memorais
Doublés II tricromia.

Revill;as - Avulsos - Caixa. -

Estojos, etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 000 Florianópolis Santa Catarina

"'ETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MllrClI regtsl

f.ltal' •••••• alS-•• ,
elA.

ai.o

,c:,�'õÃ� yIRCfA_'
.... '7

, ESPECIALIDADE

J
"

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Quinta-feira, 19 de julho de "945 5

Laboratório
RUA JOÃO PINTO. 25 ... fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Dr. H. 6. S. Medina Farm, Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de s c rrque I Exame para verificação de cancer,
Exame de urina I Exame para verificação do gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
doenças da pele I boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangue.

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

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

Dois bois alarmam Joinville
O nosso confrade "Jornal de entrando na rua Santos apa

Joinville" publica o seguinte: nhou um menino, atirando-o
"Quarta-feira passada, uma no ar, ferindo-o 'oastante, e

pequena boiada de proprieda- continuando a correr chegou
de do sr. Eurico Ziemath, se-

I
á Praça do Mercado e ali tam

guia pe�a Avenida Getúllo Var-
I ?ém pegou o�tro menino, que

gas afim de ser levada para Igualmente pISOU. A essa altu
São Francisco, quando um ca-

I

ra, já várias pessoas tentavam
mínhão passou, por entre os

I

segurar o an.mal, Este veio
animais, produzindo o "estou- depois para a rua do Princi
ro". Dois dos bois, desnorteados pe e entrando pela rua Padre
entraram a cometer tropelias, I Garlos investiu contra um sol
causando grande pânico aos dado do ] 3 B. C. e, pouce
transeuntes. Um deles envere-] adiante, tentou alcançar ou

dou pela Av. Procópio Gomes e tro militar, que, felizmente,
com o auxílio do capote, que
trazia, poude escapar à sa
nha do animal. Na mesma rua

Padre Carlos, o furioso boi pus
por terra um menino, que "Se
achava em bicicleta, o qual.]
felizmente, apenas sofreu o na

tural susto. Na rua Visconde

de Taunay, entrou na terreno
da Fábrica Textíl, atraves
sou-o, indo parar no quintal
da residência do sr. Adolfo
Schmalz, contra quem inves
tiu, pondo-o por terra, deixan
do-o um pouco machucado.
Por fim, penetrando em um

rancho na rua Otto Boehnn.
foi ali morto a tiros. O outro
boi entrou no quintal da resi
dência do sr. Otto Schultz, na

i rua Santos, e foi pegado a laço.

TODOS I
Bua Felipe Schmidt. 38 - Fône 1595 - Floria nõpohs

A CREDIARIA PARA

...",=�""""="".....========-,..,-=---.�=-"."... =-=====-,..,===

aproveitem a Oportunidade
Atenção ! muita atenção !
POTO de Florianópolis!
A "CREDIÁRIA PARA TOnOS" - estahelecída á rua

Felípe Schmidt n, 38, esquina Jerouhno Coelho, atendendo aos

,

efeitos dn crise ocasionada pela grande alta que vem díarfn
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - lUDI·
'1'0 AO CONTRÁIUO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de Julho p. T. fazer uma grande bonífícnçâo em seus preços
afim de benefíelar ao distinto I)OYO de Plortanôpolís.

A todos que interessar, fregueses ou não, queiram 81'm

compromisso fazer uma vísíta á CREDIÁIUA PARA 'fOnOS.

fARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• CtI.tOtelro Mafra, ... 5 - FONE 1.&41
Eatrela a 4omkil.

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA"
Fudada em 1878 - S�de: II A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respoo sabilidades
Receta
Ativo

Cr. 80.900.606,30
Cr$ 5.978.401.755,97
« 67.053.245,30
« 142.176 603,80

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barr eto de Araujo
e José Abreu.

É O que lhe oferece
a revista "SELEÇÕESII

neste divertido
concurso

Primeiro prêmio Cr $ 20.000,00
Segundo prêmio Cr $ 5.000,00
10 prêmios de Cr $ 2.000,00

cada um

10 prêmios de Cr$ 1.000,00
cada um

20 prêmios de Cr $ 500,00
cada um

150 prêmios de Cr $ 200,00
cada um

200 prêmios de Cr $ 100,00
cada um

Seu nome poderá estar entre
392 contemplados com

esses prêmios!CERCA DE 12.000.000 de pessoas
compram mensalmente as edi

ções em cinco idiomas deSELEÇOES
do Reader's Digest ... a revista que
seleciona, de tudo o que se publica,
os artigos de maior interêsse e pro
veito para o leitor.

Quais são as características de
SELEÇOES que atraem tantos mi
lhões de leitores? A SELEÇOES in
teressa sobremaneira sabê-lo e, para
averiguá-lo, decidimos abrir êste
concurso no qual pode tomar parte
todo o público leitor.

Tome parte neste grande concurso!
Basta ler SELEÇOES de maio e di
zer-nos, numa declaração de mais de
20 palavras e menos de 60, por que
lhe agrada esta excepcional revista.
Há-de deleitar-se com essa leitura e

ao mesmo tempo verá que é fácil
ganhar um destes 392 prêmios, que
alcançam um total de Cr $115.000,00

Se tomar parte neste concurso, o,
leitor poderá ganhar um desses nu
merosos prêmios. Encontrará deta
lhes completos, assim como o cupon
para a sua declaração, no número
de maio de SELEÇOES, que já es

tá a venda.

* Certifique-se de que seu exemplar contém o cupon

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Representante Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário, 55-A. 2.0 andar _ Rio

Os alemães preferem cigarros
Herford, (A�emanha), 18 -- cença representam poderosa

O mercado negro, presente- fonte de suprimento de cigar
mente em franca prosperidade ros para os civis alemães, e o

na Alemanha, assumiu dois pior é que os cigarros vendidos
aspectos: vendas i.lícitas de ví-: por êsse processo são, depois,
veres pelos agricultores ale- negociados por preços fantás
mães aos civís e barganhas e ticos. O Capitão W. R. Hut
vendas de gêneros alimentí- chins, encarregado dos Servi
cios e cigarros, fornecidos pelo cos de Bem-Estar Público em

Exército, pelos soldados aos Hamburgo, declarou por sua
civís alemães. Um cticial do vez: "Quando fizemos um

Departamento Icegíonal de anúncio para compra de ins
.Contrôle e Alimentação do Go- trumentos de música, o local

.....----------_..! vêrno Militar Aliado e perten- se encheu logo de alemães, que
/!i)' I cente ao 23() Grupo de �xérci- \desejavam trocar instrumen-

1/RemTl I tos, declarou: "Mediante o sis- tos por cigarros. Muitos deles,
-Ú � da �

tema alemão de racionamento, não querem receber dinheiro".
-

�. I que tem sido continuado, os Os soldados britânicos, que
I
agricultores germânicos

F

rece- contratam lavadeiras alemãs,
Ibem. generosa quota dr, VIveres I teem de efetuar seus pagamen
destmada aos que labutam nos

i tos em cigarros. Os negocían
campos. Entretanto, alguns de-, tes alemães, por outro lado,
les teem vendido parte dessas estão comecando a amealhar
rações e bem assim parte de'marcos aliados, e quando os
seus próprios produtos, direta- soldados fazem compras não
mente, aos civís". O principal recebem nunca dinheiro alia
centro de barganhas é Ham- do em trõco, mas sempre mar

burgo, onde os soldados em li- cos alemães.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina. Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

CONTRA FERIDA�

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 5'/2 a a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Ba���I��L�iS!�i$t�o��o�o�!,�!�8.
4. I

RESERVAS: CR$ 10.000,000,00
Trajano, 23 • Florianópolis

L-___________________________________________

Móveis
Comprar, vender ou alugar

Rua

-

ADVOG j-\DOSA SERVIDORA I

[Q maior organizaçã� no

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

Fone 775.

I Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

II Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
-----------�
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Devem entregar o submarino
BUENOS AIRES, 19 (U. P.) ._- A COMISSÃO DE INQUERITO NOMEADA PARA ANALIZAR o CASO DO SUBMARINO ALE.
MÃO QUE CHEGOU AO PRATA RECOMENDOU AO GOVÊRNO ARGENTINO QUE ENTREGUE A REFERIDA UNIDADE DE

GUERRA GERM.ÁNICA, COM SUA RESPECTIVA TRIPULAÇ10, AOS ESTADOS Ul\IDOS E À INGLATERRA.,

'0 Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industr iários, lendo
aberto concursos para udmissão de pessoal habi lit arlo ao desempenho
das funções de Auxiliar e Datilógraf'o, chama a atenção dos interessados
para o Edital publicado 110 "Diúrio Of'icia.l da Uni âo

" de (i/7/·15 e afi-'
xa?o n.a s�d� da Delegada do 1. A. P. L, salicntanrlo as condições a se-/gtur discriminadas:

1 - As carroíras a que se referem os concursos e as localidades
onde terão exercício, neste Estado, os concorrentes classificados, sào as

I

seguintes:
a) Carrnira de Auxiliar: Blumcnau e Maf'r-a.
b) Carreira de Dat i lógraf'o : Florianópolis.
2 - Serão admitidos a concurso, seja qual for a carreira, os candi

dalos ele ambos os sexos, que contarem mais de 18 anos e menos de 30
anos de idade em 18/8/j5, dala de cnccrramcutn das insc riç ócs. I Não farão mais

3 - O concurso scrú in ic iado cm setembro e cornprccudct-ú as se-

�up F ,,!
guintes provas: � er- or.a.ezas

a) Básica: comum às duas cru-rclrns, compreendendo: Nova Iorque, 19, - Noticiou-se
I - Português. que a produção de «Super-Fortal�-
TI - Aritmética. zas Voadoras» vai ser suspensa
ln - Corograf!a do Brns il. 1 imediatamente. A «Douglas Air-

h) Especializada: pnru a carreil't'I de Auxiliar: Hedaçiio; para a craft Company», de Santa M8nica,
carr-eira de Dnf ilógraf'o : Prúí icu Dal i logrúf'ica. I já foi notificada sobre a decisão

c) Complementar: para a carrr-h:a de Auxiliar: Dnl i l ogr-af'in ; pura governamental, que colocará à d ís
a earreira de Dnl i lógr'a í'o : Técnica Dal ilogrúf'icn (quadros, tabelas, grú-. fosição do esf8rço de guerra, para

ficos etc.). I entras mesteres, 3 mil homens e

4 - Os interessados noderão se inscrever e obter melhores esclu- mulheres que se entregavam à fa
recimentos na sede da Delegacia do Insliluto, it rua Felipe Scluui d t !l,' bricaçãGl dêsses aparelhos.
õ, 1° andar, no período de lli/7/,I;) a 18/I\/c�!), cn tr e 1\ e 11 horas, cx ccto l

•

nos sábados, quando êsse horúrio será de 14 ÚS 17 horas, I aluelxas francesas5 - Os candidatos habilitados suão nomeados na ordem d8i r lassi- � ..

ficaç�o l!bti�la � seus vl',ncilll�ntos i�liciais" sr-rão de CI'!\i 700,o(). Paris, 19 (U. P.) - Os cír-
I, lorianópo lis, cm lh de julho (]I' 194;): . .. culos dirigentes franceses ma-

DecIO ReIS Delcznrlo .

_________________�

' "' niíestam seu descontentamen-

1 00 I t '�PRECISA SE to por terem sido novamente,

esque e os II I -, excluídos da, re�m��o das "t�'ês
Paris. -V.A- Foi anunciada nesta I

-íe um� pagem. Tratar a Rua grand�s potências . No� meios

capital a descoberta, no corcação João Pinto, II, sobrado,

2V21
bem mformados, salienta-se

de Paria, de uma especie de cala aue a Franca deveria estar 1'e-
mortuaria, contando ossadas de -..-.... .. _- ..... -- -"", - ....-- .. _..

presentada,
�

pois são inúmeros
100 pessoal. Operarias que se 0-

Uan.·pulaça-O I::JS problemas comuns não só
chovam tra_alhando numa parte 1""" ',' ,

da «Elcola Militaire» Acodemia • aos Tres Grandes como a re- Ten. ceI. médico dr.
Militor fundada por Luiz XV em Ierrônea 1

rública francesa. Em vez de almo-CO Aquiles GaloUi
1751 para e adeltramento dOI no

I
--- ��"":�.......w�

brea c:omo oficiais do, exercito, Smila, 19 (U. P.) - O mare- O fotografo de Hiller consUlucionalizacão O nosso conterrâneo sr,

�8'C)�rlrO� 81t� ,!u.ad:� lugub;e·dAl chal de campo visconde Wawe1/ Luxemburgo, (V. A.) - A emis- Buenos Aires, 19 (U. P.) _
tenente cel . médico do Exér

ln
..v8.tlgaçd�es ofícicds ]'! exacu a aS!

declarou que fracassou a Con- soro desta capital anunciou que Os delegados estudantís ar- cito, dr. Aquiles Galotti,
na., acre ltam

. �ue elS811 resto li I, ,.. , Heinrich Hoffmann, fotógrafo pes- t f' idê
.

Pertençam o. Vitimas da Geltapo i rerêncía de Smlla, da qual paI- 1 d Hi+l f' d t id 1 gentinos deram a conhecer rans ert u sua resi encta pa-
.

I . ., soo e 1 er, 01 e 1 o pe o go- SIMAo que parece, 811sas oSladas datam' ticíparam líderes de todos os vêrno militar da Baviera. Da rnes- uma declaração a respeito dos ra a rua amue orse, n.
da revolução francesa de 1189 I partidos políticos indús, para ma fórma foram detidos Mox conceitos manifestados pelo 12, apartamento 402, FIa·

Inspetor de Coletorias I estudar as propostas de um go- Ama;t, �mtigo chef� �e um gra�de presidente FaneI, quando se _
mengo, Rio de Janeiro,

,
j vêrno autônomo para a In- consor�lo de publICIdade nazIsta realizou nesta capital um aI

---

De Lajes, acaba de chegar a es.ta. .
,

.. denominado «Eher Verlag» e nu- "
,- Ne bar e no lar

capital o sr. Alfredo Odilon Ta- d:a de :r;naIs ampla. partlcIpa- melOSOS outros destacados nego- moço de camaradagem dos I{ N O l'
borda Ribas, ativo fi.cal de Cole- çao naclOnal, admItmdo sua ciantes alemães mel21br�s do Exército. A decla- não deve faltar
torias do Estado. responsabilidade no malôgro

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

raçao dIZ que os estudantes de-

RITZ H• HOXY
das negociações. Maulana- SOAbre Shang�l· sejam que o país retorne à nor- Camisas, Gravatas, Pijame8

,." O]e /l1li Abul-Kalam-Azad, presidente U malidade constitúcional e que l Meiasdas melhores, pelos me-

SIMULTANEAMENTE i chal de campo visconde Wawll Londres, 18 (U. P.) - A rá- os peticionsirios não são "uma Dores preços s6 na CASA MIS
Às 19,30 horas Às 19 horas I rou que o fracasso foi devido à dia de TÓ9.yio �nformou que minoria equivocada ou inte- CILANEA - Ruae. Mafra, 9

Ssuões Chics I errônea manipulação, por par- uns 50 aVlOes, vmdos de Okl- ressada e sim são todos os uni-
Richard Ouine, Anne Gwynne'j te dos britânicos, do problema na_wa, bombardeiar8:m shan-I versitários do país, tal como
Marta Odriscoll "Noah Beery Jr'1 comunal indú. Expresso.u tam. - gal, na tarde de hOJe. Foram demonstrou a greve do dia 28
em: JAMAIS FOMOS VENCIDOS. b' b'l'd d t"d

..

A h' torio. de todos que anseiam' em que a responsa I I a 2 a mgl os prmcIpalment�; 0(3
I de junho, como protesto peloIS

pela liberdade! II dis'so cabe aos líderes da Liga f)airros do centro e léste, km' regime imperante na Aro'en-
e t· t

. I b

Espetacular. Dramcitic.o, Atos ,.de Maçulmana, pela atitude que como o se ar mdus nal. I tina".
_�avura e herOIsmo,

I assumiram ante qualquer pla- ---------------

No programa: 'L" d d'

R:::g?!:;�:�������;B II ��E�:�f�!i�€{��;��� _'/j'JIIE'I fUi)1,.111 ::::::D::�f�
Sábado. l'IO R� às 19,30 horas, q.ue MOhame?-Ali-Jinnah,- pre-

g;;'{.;���r�����;;�::�: �J:�1�1�t:���l��:f� I�IRI[,C [;Q,111R ..��:�:RI'KICO!Jl!!lCC.�::LU::'
V'Vf,;R�MOS OUTRl\ VEZ ,j'l,lsta para todos os partidos". ' .

__ o _, __ __
,

Florlanõpolls 19 !:te Julho de 1945

Submarinos no Pacíficoitalianos
Nova York, 19 (U. P.) - A declaração de guerra da Itá

lia contra o Japão permite revelar que desde há mais de um

ano a frota de submarinos italianos tem estado operando con

tra os japoneses em águas do Extremo Oriente. Tais submari
nos, tripulados por pessoal naval italiano, foram enviados ao

Oceano Indico pouco depois da capitulação incondicional da
Itália, em Setembro de 1944, O número de submarinos italia
nos que operam no Extremo Oriente é reduzido, se se compa
rar com as frotas submarinas utilizadas pelas Armas norte
americana e britânica, embora contem com seus próprios bar
cos auxilíares para operar como fôrça quase independente. Os
suomarínos italianos demonstraram sua eficácia afundando
certo número de navios inimigos.

Concurso para auxiliares
e datilógrafos do I.A.P.I.

-

Nota avícola
Nota-se já acentuado in

terêsse, no meio avícola,
pela próxima exposição a

realizar-se em setembro. O
comércio I o c a I, sempre
pronto a auxiliar as boas

iniciativas, está dando seu

apóio, em anunciando no

programa da XVla Exposi
ção Avícola. Outras enti
dades comerciais e indus
triais estão unuümente
coadjuvando o esiõrço des
pendido pela Diretoria da
Sociedade Catarinense de
Avicultura) com o oferecer
taças e diversos outros prê
mios para serem dispu
tados pelos expositores -

cada vez mais numero

sos - concurrentes ao já
tradicional certame avíco
la. Os Laboratórios Raul
Leite S A, a Reinisch SIA,
a Companhia Telefónica
Catarinense já instituirtnn.
troiéos para serem distri
buuios aos melhores exem

piares de várias raças. Ao .

que sabemos, outros prê
mias serão instituuios,
afim de estimular cada vez

mais, os criadores de aves,
que são, - não resta a me

nor dúvida, - os pro
pugnadores de uma indús
tria de real palor econó
mico. - C. P.

As

VERDADEIRAS

PASTILHAS

LDA
o unico remedia eficaz
paro evitar e trotar

O.S CATARROS, o GRIPE,
os DÔRES DE GARGANTA

licença do D. N S. P N0 186
I")) de 26 de FevereIro

.

I'vro�,,, de 1935 QaaS 9

0/0,001, EucalyplO\ Q.

e
Informam de Montevídeo que o Conselho

aprovou o decreto do Ministério da Agricultura e Pecuária,
que autoriza os departamentos fronteiros com o Brasil a expor
tar para. o nosso país 30 mil cabeças de gado lanígero no pe
ríodo compreendido até 30 de outubro próximo, Autoriza, além

I disso, a exportação para o Brasil de 10 mil ovelhas no mesmo
I período de tempo, e de 60,000 mil carneiros tosquiados. As ex

I portações haviam sielo restringidas por um decreto anterior,

I cujas disposições foram agora revogadas, em virtude da
reinante no país e para descongestionar os campos
tagem.

Graves desordens
em Hamburgo
Hamburgo, 19 - Por ordem

do comando militar de ocupa
ção, haverá "toque de reco

lher", às 19,30, nesta cidade,
nesta semana. A medida foi
tomada em consequência de
desordens verificadas, aqui,
sexta-feira e sábado últimos,
quando diversos alemães ata
caram alguns deportados, re

gistrando-se algumas mortes.

---------�

Falecimento
Em sua residência, na rua

Vítor Meireles, 32, faleceu
esta madrugada a sra, d Isau·
ra dos Santos Machado, viu
va do se udoeo conterrâneo
Euzébio Pires Machado. O
féretro sairá às 16 horas, pa
ra o Comitério Público.

FRACOS a

AN�MICOS
TOMEM

�nhu Crelsuta.1
"SILVEIRA"

Grande Tónico --

AVISO
o Dr. Arnoldo S. Cúneo es

tará ausente durante o mês de
julho.
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