
, ,

Escolhendo praias para o' desembarque
GUAM, 19 (U. P.) -- A RÁDIO DE TÓQUIO AFIHMA HOJE QUE A ESQUADRA ANGLO-AMERICANA ESTÁ COSTEANDO O
JAPÃO, À PROCURA DE PRAIAS APROPRIADAS PARA A INVASÃO. E ALEGA QUE O JAPÃO ESTÁ POUPANDO SUAS
FÔRÇAS AÉRO-NAVAIS PARA' ENFRENTAR A INVASÃO, PELO QUE NÃO SE DEIXARÁ PROVOCAR OU COMBATER

ANTES DO TEMPO

Buenos Aires, 20 (U. P.) -- Anuncia-se oticíaãmente que
o govêrno argentino, resolveu entregar o submarino alemão
"U-530" e a sua tripulação aos Estados-Unidos e à Grã-Breta
nha, de acôrdo com a recomendação feita pelo Míuistérío das
Relações Exteriores.
c1icionária Brasileira.

Explosões no Arsenal de Halliíax

o Hallifax, 19 (U. P.) - Continua a lavrar o incêndio 110

I Arsenal de marinha, na capital de Nova-Escócia, As munící
ções explodem sem cessar, com o estrondo dos obuzes pesados
entremeando o crepitar das granadas pequenas e da metralha.
A população fugiu dos seus lares, temendo uma repetição da
tremenda catastrore de 1917, quando um navio de munições
francês foi pelos ares, no porto de Hallifax, matando 1200 pes
soas e arrazando parte da cidade. Com efeito, a polícia infor
ma que a atual explosão só em. vidraças quebradas já causou

prejuízos de quasi um milhão de dólares em Hal llf'ax. Mas até
agora, só consta que houve quatorze feridos, não se confirman
do os boatos de que teria havido seis mortes.
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Pétain de corda ao pescoço I':�a�����(��t��r�)Pans (V. A.) _. O retrato do .marechal Pétain ocupava

I Hollywood, 19 (U. P.) - A
lugar de. destaque n�ml va�to .co�teJo formado .por element.os cantora Rise Steves assinou
dos Partidos Comunista e SocIallsta e dos movimentos de I �- novo contrato com Leonel
sistên,cia,. q:le percorr�u as arterias que ligam. os Campos. Eh-I Carrey que já a colocou no

seo� a pns��. da Bastllh�, na ta�'de de 14. d: Julho..
Entre os "bom pastor" ao lado de Bíng

carr os alegóricos que taziam par t� d? COIteJ?, destacou-se um
1 Crosby. Seu primeiro trabalho,

em que apresentava o marechal Petam, de pe, tendo ao pesco- sob o novo contrato será uma

ço uma corda, e ao seu lado a figura de Luiz XVI com a cabeça comédia musicada � romãntí
sob � gui1h�tina. Á ,;rer:te �o carr� havia uma. in.scri�ã� com os

ca, destinada a realçar sua

segumtes dizeres: Luiz XVI pagou com. a VIda. Petam deve voz e "glamour". A loura can-

pagar tan?bém". Os manítestaartes eram em número de deze-, tora e dançarina June Allyson
nas de milhares. assinou contrato com a "Me

l tro" para uma fita sôbre a vi-

I da do compositor Jerome
Kern. O papel deste último ca-

apuros II b�rá a �obert Wal.ker. Tan:-
Washington, 20 (D. P.) _ A bérn a VIda do escntor fr�nce�

Rádio de Tóquio acaba de I �leXandl'e Dum.as devera sei

anunciar que a situação do �ll!ll�da. q ato� �obert C�m
Japã? é ."des.esperada" em ,con· ml.ngs esta nego:la�.do, a I6S= \sequencia dos ataques aereos peito, co� os herdeiros de Du

norte-americanos e a ameaça m�s. e aflI!lla-se que Joan F�m- I
de invasão. Acrescenta que o ,

tame deseja um papel na flta,
..

_

��t�ê���en�:�!��n�i�c���fona�iCI"nCO alema-es enforcados nos EE UUpor 2 meses (ate 12 de setem- .

nro): A mesma emissora atír-
.. . . . ,

••

ma que "o solo japonês se con- Fort Leavenworth, Kar:sas, :pnslOnelros de guerra mimigos me do "A!rica �?r'ps", Antes
verteu agora num campo de EE. UU., 20 (U. P.) - Cmco foram executados nos Estados I da execuçao, ofICIaIS do 7° Co

batalha",
Á

prisioneiros de guerra ale- Unidos, Os condenados, anti-Imando dos Estados Unidos
mães, cujo entus�asmo nazista

I

gos membros do "Africa Kor-I a.centuaram que os condenados
No bar e no lar levou-os a assassinar um seu ps" de Rommel, marcharam tiveram todas as vantagens

K NO T colega, no campo de interna-: em atitude imprudente em di- concedidas em semelhantes
não deve faltar menta de Oklahoma, foram en- reção às forcas instaladas no circunstancias e tinham dírei-

forcados em alojamentos dis-! poço de um elevador. Os pri- to a apelação segundo a Con
ciplinares, num a histórica síoneiros foram declarados cul- venção de Genebra sôbre o tra

enviado, aplicação . da justiça militar I pados por uma corte marcial tamento de prisioneiros deF,IIo, 20 (E.) - Foi .

PI" d t
.

d J hamencana. e a primeira vez e erem assassma o o an- guerra. O assassínio de Jonan-
1,0 Foro Criminal, o processo
instaurado contra Basilio Mag- N P

·
nes Kunze, outro prisioneiro nes Kunze ocorreu depois que

no Sales chefe de contabilida- azís no aragual alemã?, �ujo "espírito nazista outro prisioneiro do campo de

d d f· '. H 1 Rubins-
deu sinais de entraquecímen- Oklahoma encontrou um me-

d t I
e a IIma e ena -

t "D .' de ouvi . d t t
.

O empora ,. P d t d Beleza O A'
-

20 (U P) _.O·t '�. epois e OUVIrem o. ver_e- moran o supos amen e esm-
em ro.u �s �

e
..'

. s"unçao,.� .:
1 �. dícto, marcharam em direção to pela vítima, o qual os con-

-

_

lcus�do roí pIe",? em flagrante, a�ent,es nazistas enviados rO;� I ao patíbulo escoltados por denados consideravam trai-
Guam, .19 (U. P.) - Revela 10 dl� 2.3 �o I?es passado, no

I
via aere.� para os �sta?os ur:� elementos da polícia militar e çoeíro. Kunze foi declarado

se que fOI um temporal que .iancíng Brasil, quando tenta- I dos pediram autorização para l levavam um capuz negro na "culpado de trair
-

T 'c ._

·t·
,

id do t d c'n' AI h'1 I icao ao er ei
permi lU a?? .rapl os cruz� � I

v� passar um� no a
.

e
.

1 -

i s�gUlr para a em�n c1"
se-: cabeça. Cada um deles usava 1'0 Reich" e espancado até o

res e dest�Olers norte-ameríca quenta. cruzeiros, ad�ltela�a I gundo uI? c�mumcad.) A

(1:1
uma ou mais pecas do uniíor-! último sus iro,

nos aproximarem-se a 5 ou 6 para qumhentos cruzeiros. CO-I Chancelana. Amda de acordo
I

' p

kms, da costa, na própria: en- mo prestasse fiança de dois' com a mesma fonte já foram

trada da bahia de Tóquio, sem mil cruzeiros, Basílio Magno enviados 15 alemães para os
I

Na-O bouv'e caso,serem pressentidos. O canho- Sales foi posto em liberdade. O Estados Unidos, inclusive es-

ne�o começou às 1.1 horas d� proce.sso correrá os trâmites pos�s e filhos de vários agentes Londres, 2 (U. P.) - O Capí-
noite de quarta-teíra, e conti- da leI. naZIstas, tão C. E. Lambe, que até bem

nu.ou até a madrugada se-

V' d H -; V
- pouco comandava o famoso Despachos para a imprensagumte. Iveres O rasl para o atlcano p�rta-aviões britânico

_

"Illus- r de Roma revelam que GU. ido
M d d P

, . tnous", declarou que.�ao h?�- Buffarini Guidi, antigo minis-

O as e arlS Chegarann à Itália, a bordo do "Pedro II", que atracou em ve caso em que os aVlOeS-SUlCl- tro do interior fascista, foi exe-
Nápoles no dia 15 230 toneladas de víveres para o Vaticano.! das japoneses houvessem 10- cutado por um pelotão de fu

Zurique, 20 (S. F.!.) _ .03- Esses víveres for�nl conseguidos no Brasil pelo Comitê Arqui-
I
grado pôr fóra de ação por zilamento, em Milão, na ma

teve grande êxito a E.xpoSlçao Diocesano de auxílio às vítimas da guerra, sob a presidênciaj mais de ,�lgumas h_?ras algum Buffarini era culpado de cri

da Moda Parisiense organiza.. àe Mons. Joaquim Nalmco, irmão do embaixador brasileiro jun-J porta-avlOes da Gra-Bretanha. mes fascistas, tendo sido con-
,. to à Santa Sé, Mauricio Nabuco. O Comitê Arqui-Diocesano ;.;;'IO� •

I
- .denado à morte pela Côrte de

da nesta cidade pelo OflClO ,fa.

VIO aCentral Suiço para favorecer o enviou ca.rregamellitos menores antes, O "Pedro II" deve con- S na s emaes
.

Apel�ção italiar:a,?e Milão,
desenvolvimento do comércio.

0C.'u�ir
para o

Bdra,sill :'árias cente.,nas
de homens da�orça Expe,- em "adolz

reumda extraordmanamente,

Tomaram parte na certame,
�.

� U Camisas, Gravatas, Pijames
vinte e seis grandes casas de lOCO O ares nor um clôarro Meiasdas melhores, pelos me-

t t' S -
Gibraltar, (V. A.) Anuncia-.

costuras de parís e qua orze Dores preços s6 oa CASA MIS
modistas que expuzeram gran- Londres, 20 (U, P.) - O correspondente do "Daily Ex- se que 39 homens de um sub- CILANEA _ RuoC. Mafra, 9
de número de modelos fabrica- press" em Berlim. informa que estão se alastrando as "bolsaI' marino alemão, na sua maio

dos com tecidos de fabricação negras" na assolada capital alemã. Darnrdo um exemplo da ex- ria jovens, que foram interna

suiça. Estiveram presente à Ex- ploração reinante, diz: "Eis aqui alguns preços, por libra, de dos em Cadiz, pelas autorida

posição o Sr. Lucien Lelong, pê�o, no me�cado neg:o de Berlim: �anteiga, 18.8 dólar:s; d�s espanholas, chegara� a

presidente da C�I?aTa Sindical �çu�ar.: 30 dol�re�; ,�rvllh,as seca�, 15 �olar:s; car�e, �O ,dol�- G:l�r��,tar .a Ab�rdo de um des

da Costura PansIense, a Sra. res, pao, 1? clolares. cafe, 140 dolares, cha, 190 dolales, c;- tr?�er bntamco. Uma es�olta
Jeanne Lavin presidente de· garros, 5 dolares cada um; ternos de homem, 1.000 ai 1.200 do- mllltar, armada, conduzlU-os

honra da me'sma Câmara, os I lares ; um par de sapatos, de máu, sucedaneo. de couro, 2�0 dó- para as prisões mi�itares. Sou
repTesentantes dos ministros 'lares; uma ga�ra,fa de rum, 230 dolar,e�; Wluskey, 230 dolar,es; be-se que :::s autondad:s espa
da Comércio da França e da I sabonete 30 dolares cada um; um cahce de conhaque, 6 dola- nholas farao entrega as auto

Suiça e diretores de grandes Ires. O café valia 56 dólare.s a libra, antes da chegada dos alia-j' ridad_:s �e Gibraltar de na�ios
firmas parisienses. dos.

.

a[emaes mternados e!p Cadlz.··

Vai ser entregue o U-530

Membros de {(Elas»
condenados

Com o auxílio

falsário

o Japão em

Foi anunciado em Atenas

que onze homens, pertencen
tes a. uma fôrça policial, não
oficial, do grupo político es

querdista, conhecido pela de

nominação de "Elas", foram
condenados à morte, Nove ou

tros foram condenados a pri
são perpetua. O comunicado
anunciando a sentenca foi di

vulgado depois da êorte de
Justica ter trabalhado no [ul
gamento durante toda a noite.
Os réus foram acusados de de
zenas de assassínios e exe

cuções sumárias de policiais
gregos durante a guerra civíl
de dezembro último, no bairro

operário de Coquinia, baluarte
das fôrças "Elas", vizinhanças
do Pireu, perto de Atenas.

A execução de
G. Buflarini

Navegação entre
França e Brasil
París, 20 (S, F. I.) - O Rio

de Janeiro vai receber a visita
do grande v a p o r francês
"Bangkok" que deixará o por
to de Marselha hoje. O "Bang·,
kok" fará escalas em Santos e

IMontevidéu.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Relaxada a ordem de não-confraternização CHEGOU DE LONDRES
Quartel General de Montgo- com os alemães nas ruas e aquela designação inclua dan- ,LONDRES,. (�. P.) - Jc1 chegou ao Brasil o reputado e esperado

9
'- - .

�
- . 'I'ratamento Okasa,

mery, 1 (U. P.) - O mare- nas praças, mas na:o terao per- sar com Jovens alemas, Jogar OI(ASA é hoje uma medicação ele escolha uníversalmcnte reco-

chal de campo sir Bernard missão para entrar em lares e beber em cafés com cidadãos nhecida pelo seu alto valôr terapêutico e pela sua eficácia illCUSCU
Law Montgomery anunciou germânicos; enquanto que os germânicos. A declaração ofi- \ív;l..-: Ol{��A � .base de. Hormônios vivos )ex�ratos �l:. �lândulas
que os dispositivos de não-con- alemães não poderão ter en- cial de Montgomery acrescen- sexuais) e 'lt�IJIlll1dS selecíonadas, cCl_mbate "\ igorosamer te

.. odes os

f t
. -

,

'
,. A • .,

casos ligados diretamente a perturbações das glândulas gl'mtals e do
ra erruzaçao foram relaxados trada nos círculos britânicos. tava amda: 'Grandes progres- aparelho sexual como: Fraquesa sexual na idade avançada ou por
na zona de ocupação britâní- A definição exata de "logra- sos têm sido feitos com relação outro motivo, no moço, senilidade precoce, fadiga, neurastenia e perda
c� da Alemanha. De agora em douras públicos" não foi feita, à desnazificação da Alemanha ele m:móri�, et<; .. no h?�1�e:11: - OI\��.� (im?�rt�clo dil'etamer:�: dediante os soldados britânicos mas um oficial superior inglês e a remocão de proeminentes Londres) proporciona \lllhd�l(l(' - FO�ç'a - \1,..,01 - com asrirágeas

-
. -

. - .

I'
' "prata" para homem. Em todas as bôas Drogarias e Farmácias. --

terao permissao para falar manifestou nao acreditar que nazistas dos cargos de respon- Tnformações e pedidos ao Dist. geral Produtos "Ama", Av. Rio Branco,
--.. - sabilidade, na vida alemã. Age, 109 - 'I'el, 43-3378 - Rio de Janeiro.

II ra é pois considerado desejá-

I � .... : ('-j� ���b�g�'����ôr�:�m�;�a��: I_______ ---=:.A bntamcas, na Alemanha, tra-
var conversacões com os adul
tos alemães, nas ruas e nos 10- I
gradouros públicos. Essas or

dens estão sendo transmitidas I
a todos os membros das fôrças
britânicas" .

DE PESSOAS TÊM
Seja o

.

LlDER DI
MODA

Confeccionando o 'seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

ClIUDlONOR OUTRA I
Rua Saldanha Marinho 2-A

IFLORIANÓPOLIS

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado,
'

combatendo as dôres e os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancial
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne ali

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves, decorrentes das hemorroides,
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para facilitar a aplicação.

(Um prodtUo De Witt)

Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAlS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamencerte Barreiros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

a verdadel

Moscou, 19 (U. P.) - o co-

mentarista de assuntos pOlíti-1 COMPRF, e I
cos David Zaslaviky, escreven- VENDE
do no "Pravda", dirigiu terrí-I •

vel ataque à deputada norte- 1 IdiOlma. por-

americana Claire Luce, que é tuguê., espa

I d nhol, francê.
apontada como "descanso a a :

inglêlil. etc.
viuva política de Goebbels". i I !!!III-.=--lIIIII_IIIIIII _Mais adiante, Zaslaviky diz: --rRomance: Poes�a.' Religi�o •.Aviação I f10ntra O dl·VOrrel·O I"Essa respeitável dama nãJ: Ma.temá�lca, F;l�lca. QUlmlCa,. Ge�. U

El d
.

i 10g1a, Mmeralogla. Engenharla cr- II Londres (V. A) - O Arce-nos ama. a nos o 'ela com. vil militar e naval Carpintaria. ' .

paixão africana e não ameri- 'De'.enho, SQneament�. Metalurgia:' bispo de Canterbury co��enou
cana". Em segui�a, Zaslavikv i Eletrici�ade, �ádio, Máq1..li�a.; Mo.: I veem�n!�n:ente � f�cllldade
diz que é lamentável ser a sra.j tores, Hldrául�ca, . Alvenaria.,. Agrl

I
das dlVOlC10S e preconizou ca- I

L Ad": 'to' ,.' r:ultura, Vetermár1a. Contablhdade sarnentos realizados com maisuce esposa o proprie ario I Dicionário. etc etc. ,

das revistas "Time" e "Líf'e", '

., fe na Ing�aterra. Atacou o

pelo que adverte seu marido aNo bar e no lar
crescente �umero de casamen-

salvaguardar as páginas de li N O r to? �ompldos eA preconizou a

suas revistas. Conseqüente- não deve faltar cnaçao �e uma rede de ce�tro.s
mente diz o comentarista a de conselho com a contribuí-

senho�a Luce deverá procurar çã? ,de sacerdotes, doutores,
consôlo político nas páginas �.psicólogos e. advogados que
editadas por Hearst, "onde, co-I NOVO HOT[l ! se encarreg:ana� .de reatal� os

mo é bem sabido, a engendra-' l j1aços matrimoniais d�sfeltos
cão é de bom tom e a venalí- I pela guerra. Fez um apelo no

dade, profissão".
'

.

de Miguel Rodrigues de

I'
sentido de s� tornarem mais

Sousa fortes os sentimentos de hon-

I Angelina, Município ra, lealdade e obrigações no

de S. José I matrimônio e nas relacões se-

xuais. Será encarado como cri(Viagens diretas ou via
S. Pedro) I me

- frisou o Arcebispo - o

AL ARA REPOI('O
. fato de alguem, por palavrasIDE P LI
ou exemplos, fazer algo no

Não se aceitam hóspedes sentido de evitar os

casamen-I,portadores de morestias tos ou enfraquecer os compro-
contagiosas missos inerentes aos casamen-

tos.

I......................� _ --.

--------g-e.-a-d-o-----IMATE: �::narrãO
Bebida saudável

USADO COM BOM RE-

SULTADO o POPU.

LAR DEPURATIVO

Esta

e Lãs

...

MACHADO & CIA.
Ag3ncial e Repre.entaçõe. em Geral

Ma triz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n. S
Caixa Poatal , 37
Filial: Crellciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Pr6prio).-Telegrarcla.: ·PRIMUS· I

Agent•• DO. principai. municilliot ;
do Estado '

Sedas,

CASA S
Case:miras

DO SANGUE

ORLANI)O SOA l-{PEJLL]
Roa Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Sccrpellí» --- Florianópolis

GRIPE.
RESFR1ADOS
OÔIH'So�CABfCA
NEVRALGIAS oE
OÔRES EM GERAL

SÓ SE USA

1
------------------------------------------------------------------------------------.------

I A SI 1'1;,15 ATACA TODO o ORGANISMO
o Fígudo. o BIiÇIJ, o coração o Estômago, os

PUlmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
DOS OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, e Abcrto s

Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está s provado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no trat» rnento da Sífilis e Reu-
matismo da mesmR origem. _

VALIOSAS OPINIOES
'0 ELIXIR «91/.,>, dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em lIua a via bo
cal é a úniCil possivel.

(a) Dr. denedito Talos·a. Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Atesto que apliauel muitas
vezes o ELIXIR «914» obtendo
sempre os melhores resultados
no trztamenta da Sífilis.

(a) Dr. Rafael BartoleUl

Malcriações de
comentarista NOVOS e

USllDOS
Clínico; Geral de Adulto.

Doença. da. crianças
Laboratúrio de Análililel

clínicas.
Conaul tôeío : rua Felipe Sch
rn id t , 21 [alto. da Casa Pa
rai.o]. dali 10 30 á. 12 IS da.

15 àu 18 h•.
Re.idência: ruo Visco de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aparêlbos elétricos Educação católica
A Instaladora de F'lortanó- EE UUpolis, à rua Trajano n. 11, avl- DOI e •

sa a sua distinta kegvesia que _'_

.ispõe de ope:rários habilita- MONOGRAFIA SoBHE EDUCAÇAO

d t·
- I NORTE-AMEiUCANA

{JS para execu ar Instalações

J
O Escrilório ele Assuntos Inler-

de Luz e Fôrça em geral, tor- Au.er icn nos. em cooperação com I)

necendo orçamento grátis € Conselho Nacional ele Educação ele

sem compromisso para seus Washington, D. C., através ela Fllll-
d,Kiio Iutcr-Arucr icn na de Enuca-

serviços. ção, acaba de cdi tar vá rias llJO!1U-

Possui também oficina eõ!!l'pe- '�rafias sôl)re educação nmte-um c

eíalízada. com técníeos nrorís- ricnna. O propósito é satisfazer :1

síonaís, nara consertos de apa-
inúmeras solicitações vindas d"

...... América Latina, principalmente de
rêlhos elétrtcos, enrolamento educadores que se interessam por
de motores e dínamos, estabí- conhecer seus sistemas cducacio

Iízadores, ferres de engomar, uais. O folheto" As Instituições C:I�

togareíros, aparelhos médíeos ló licas rlc Ensino nos Estados Un i-
dos" pelo Hevmo. Xlonscnhor Gcor

e outros, com exceção de apa- ge .Johnson, ex-diretor do Dcpart a-
relhos de rádi{}. mente de Educação da "National I

Catholic Wclf'ar c Conferente", truz --------
....----

.ntcrcssantes dados sólnc o ensino I

.iaqucle grande pais. Estuda o au
'OI' as primeiras instituições mis-l
sionárias vindas da Espanha e IFrança, o estahelecimento da !�i('-'
roquia is e a f iscnl izuçâo diocesana.
mento da instrução, as escolas pa
roquias c a fiscalização diocesu na. I

a superintendência do en s i n o dio- ----------------'

:esano, sua extensão, o corpo do-
�-- - ..---- ---

.untc, o ensino superior, as rela- lOS sofredoresçiies entre o ensino religioso e u li
estado, sua dcscun l ru l izuçân, o de- Dra. L. GALHARDO-Ex
\!art�l1le];to de educação cal ó l ir-a, a médica do Centro EspíritoJ11ll'IIZa com as suas tcndl\ncias .

atuais nos Estados l'nielos. CO!ll-'
Luz, Ccz-ídude e Amor, co

piela ainda o folheio, que é i lus- munica a mudança do seu

Ir,,(!�) com fotografias, urna blblio-] consultório para a Rua
�ralJ:l_ n·c()lI:�.ndada. Pela o!Jl'ê! cm do Senado. 317-2° andar,
questão vcr ifica-sc (file ha nos ' .

Estados L'nidos 10.1;)!l escolas ca-
RIO de Joneíeo, onde passa o

Iólicas, i nr lus ivr- 2-! unin'rsidmles oferecer os seus préstimos
('olégios, seminúr-ios, ginú�ios, esco� Escreva detalhadamente ,-

ias .norJllais c pl:illlúrias, CI11 83,;)13 nome, idade, endereço e en
profcssotes religiosos, 13.!l·-IÇJ leigos.
H.í. 2.58-lc..lGl alunos matriculados, a velope selado para ares

maioria dos quais do sexo Icminino. posta.
Calcula-se que apenas metade dn

--------------- I
populuçâo católica frequenta tais Comprar na CASA MISCE· � Ó S h d 52

:�::: @I�:=.::.:�:::�::::::�::��. 1__E_S_C_R_I_T_E_:_i_:í_�_�_o_R_�_:_u_Z_!'_ie_rl_�_P_e__F_cI_O_�_i_�n_t_ó_p_O..l_i_S_.:�
i Onde estará o Barão Reille-Soult 1

I
-

I��\�� Laboratório Clínico
� .,;,.

RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448;:;: ;a

I
� C'")

I:a:::: •
,

:c
(em frente ao Tesouro do Estado_

' CJ':I

nnÁTuno PATOLOGlCftS Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Parm, Narbal Alves de Souza II Farm. L. da CosIa Avila

SRS. DENTISTAS
Executo qualquer tipo de

dentaduras, pontes' em

ouro ou palacril. Conserto
dentaduras em 2 horas

(ONSTAHTi��nasSERRATlHE IIRua Duarte Schutel 11

ausw s'""".

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi,
dez, Exame de escarro, Exame para verificação da •
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.
..-----I..--------..........--....--..----�

Aos Amigos do Clube
12 de Agosto

Solicito a todos quantos possuem
quaisquer fotografias que divam
respeito às atividadell do "Clube
12 de Agosto», a ine.timável fine
za e o especial obséquio de a.

doaram ou cederern. a título de
empréstimo. à direção do referido
clube , que das mesmas necsssita
para fins de documentação.

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

las cretário.

Confecções
de

Graváfas
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Gar ibaldi , 58

FLORIANÓPOLIS

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

l
,�

.��j'\
.......--

I
j

Telefone: 1.153

ODíN}1

"'�Wí.'9,:��,".<,'. , ,.
'I'
I,

lH f QECOiJf�
, <

Procu ro- se uma casa

de comércio para irrs

talação de uma Irivra
ria. Os interessados

queiram dirigir. se a

êste jornal .

I Motores Elétricosde
1/2 a 5 H. P. CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

"SÃO SEBASTIÃO"1;;ã;;Em���� I
Rua Joã.o Pinto. 6 ICaixa POltal, 42

Florianópolis
--

Sob a direção cllnica do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção meEl�rna e confortável, situada em apraz!vel cháoara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Água fria e quente

APARELHAMENTO COMPIJETO E �lOnERNfSSIl\[o PARA TR11TAMEN'l'O

MÉDICO, CIRúHGICO E GíNEUOIJÓGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtaI
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

'NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN Laboratórlo8 para 08 exames de elncldaçáo 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 "

Quartvs com duas camas ., Cr$ 15,00 p/pessoa
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$ 400,00.

rormado pela Unlnraidac!e de a-ebra
Com prAt1ca nOl' hOlPltaÚl eu.repeUII

CllsIica m6d.1ca tm1 cera), ped1atria, doen
lU do lUtttma UerYOlO, aparelho eGitc>

11l1nti'10 do homem e da mUÜl"
.&..bUl. Tkaloo: DR. PAULO TAVAB••
0ur1O de Rad�l4>irla Clfn1ca com o dr

Ilanoel de A.breu cam.panario <Ao Pau
104 . E.pec1al!ado em m.tene e laMe
Pdbl1ca, pele UDiTar.ldade do Rio die J.
A.irO. - Gabinete de Ralo X - Illectro
earct�la cl1n.1ca - .Iletabol.1m1o N

- ,
lIe) - Bon<lraeem Duodenal - GeblDete
de tlmoterapla - Laborat6rl0 de m.1c:ro8-
IlOpla • a.úUM CUnlca. - Rua Pen:wJ4o
llachado. I. Pone 1.1". - Plor:laDóPOHa-

O DOENTE PóDE TER �IÉlDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0--

,-'••••••••••••••••••••••••• 111 .

I I ,

FILHA I MAE I AVO I
-

'Todas elevem usa�r a

(OU REGULADOR VIEIRA;
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vanteaernpa

ra combater 813 irregularidades
das tunções per íúdícas das A8-

nhcras. É calmante e regulador
dessas Iuuções.
FLUXO-"EDATINA, pela RUI!.

comprovada t'ficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

conlianca.
r FLUXO SEDATINA encontra se

\MÃE l-'ID toda parte.

o charque no

de Cr$ 8,50
Mantido para

•

vare) o o preço
Em resposta ao memorial que cimento do Distrito Federal deve.

lhe foi dirigido pela Associação I rá colocar à disposição dos chor

dos Chorcruecdo res do Brosí] Cen- queadores do Brasil Central o es

trai e Associacão dos Charqueada- paço necessário no Entrepo.to do

res de Goiaz: no qual salicitam Cais do Porto, afim de que os re

majoração do preço de charque. o feridos chaqueadores vendam dire

coordenador declarou que não se tamente a sua produção aos vare

jUlltifica nem o momento permite jista•. respeitado o preço máximo

a maioração do preço do charque para o atacadista Cr$ 7.75;
no vareje Se os varejistas não se interellla-

Por íasc. o coordenador fixou a rem pejo mercado de charque de

seguinte tabela de preços : Produ- acardo com o preço teto ora mun

tor ' Cif ,. Rio -- preço máximo - tido Cr$ 8,50 para o consumidor,
Cr$ 7,25, Atacadista ao varejista. o S. E. A. D. F. deverá Bolccar à

preço máximo _' Cr$ 7,75. Varejis- di.posição dali charqueadores ban

to ao ccnsumídor -- preço máximo Clllll nos mercados regionais afim
._ 1150. de que Oli mesmos vendam direta-

Caio os !atacadistas não se inte- mente o churque ao consumidor,
lIessem pelo mercado de charques respeitando o preço máximo do
com a margem de lucro ora fixa- varejo Cr$ 8,50».
da, o Serviço Especial de Abaste-
,....

_

....._.,.,.__.._...._._-_-_-....-•._-.'_._....-.._-__-_-._.-.-,.-_-..- -_-,_-_-.-J-J"'MiI"'_ .�••

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fAlIUCIA

I.. C.uelWr. lIúra, 4 .5- FONE 1.141
[atrela & 1I.1IIkfI.

____________________________a. �,s=__a._....

ADVOGL�DOS
, Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL .

París, (V. A.) - Foi

anun-j
determinar o paradeiro dos

ciado nesta capital que um co- dois homens que raptaram o

nhecido fazendeir.o francês o barão Reille-Soult. A verdade

barão HenTi Reille-Soult, 'que é que todos os habitantes des

iniciou uma criação de gado sa parte da França são víti

lanígero nas vizinhanças da mas do terror. Aqueles que po
cidade de Poitiers, depois de deriam dizer alguma coisa te

regressar da Argentina, acha- mem �epresálias. Estamos ape
se desaparecido desde outubro na� !,la algumas se��nas das

do ano passado. Participou elelçoes, e ur_na especle de ter

ativamente de um mov'imento ror velado rema em certas pro
de resistência francês, mlCIa- víncias francesas".

do em 1941. Em outubro de
1944 o barão Reille-Soult foi

raptado por homens armados,
e até agora não foi descoberto
o seu paradeiro. O-jm'nal "Fi-

Vendo diversas casas, di-
versos terrenos e uma cha·

garo" resolveu tratar dêsse
problema e afirmou que certos

indivíduos, enquanto afirma
vam pertencer ao Movimento
de Resistência, induziram à

pratica de puro "gangasteris
mo". O "Figaro" acrescenta
que "parece surpreendente que
as autoridades não consigam

Imóveis

cara.

Negocios rápidos.
Alves. Deodoro 35.

A. L.

Chõcara Venõe-se uma com

a 50.000 rnts2, ten-

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

A. L. Alves, à rua Deodoro, 35.

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
reg,l,s1

CI A. WETZEL INDUSTRIAl�-J()lNVILLE (Ml:ll()

_.0 4••• faltaI' •• o••• a'c••a t
------�------------------------

st>.eÃ���RCtA,
Esp ECIALI DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Declarações do descobridor da Penicilina Imponente Manifestação de Fé
Chicago, 19 (U. P.) _ SI'"

.

'1" 'do d
No próximo domingo, dia 22 de julho, às 19 horas, realizar-

e sem VIgI ancia me ica, po �- C I d f IAlexander Fleming, descobri- que sejam estabelecidas medi- ria criar a imunidade do mi- se-á nesta apita uma solene emonstração de é civico-re igiosa
dor da penicilina, declarou que das legais no sentido de impe- cróbio que se procura destruír. do povo f1orianopolitano, que constará de procissão com a imagem
a produção dêsse medicamento dir o uso sem controle da pení- Ao mesmo tempo, revelou que I de Santa Catarina, padroeira do Estado e de manifestação no adro
nos Estados Unidos é atual- cilina, pois diz que "a penici- os

.

laboratórios dos �stados da Catedral Metropolitana. Á entrada do prestito falarão vários
mente tão grande que a droga lina apenas deve ser tomada Unidos e Inglaterra estao ex- oradores.
logo poderá ser posta à venda em grandes doses quando por perimentando drogas afins a

em grande quantidades, pelo prescrição calculada". Fleming penicilina no tratamento do Tôda a população de Florianópolis e arredores fica convidada
que expressou a esperança de disse que o uso oral da droga, câncer e da tuberculose. I para participar desta grandiosa�p_ar_a_d_a_d_e_F_e_'. _

CURIA METROPOLITANAI' questão da 'O santo do dia Vida Social
C ld

-

êb h
borracha s. Jerônimo Emiliano, Ne!:�:S:::I�:os a ara. d.

onst eraçoes e normas so re a ora presente Confes1or Maria da Glória Lopes Cunha, es-
Um dos problemas que está

1481 pÔlla do IIr. Alvaro Ferreira daConsiderando a hora que atravessa a nossa Pútria, é desejo de Sua preocupando os economistas Ncsceu em Veneza, no ano 'C hExcia. He vma. o Sr. Arcebispo Mcu-opolilano, que se dê a mais ampla numa família na qual a dignida-
un a.

_

divulgaçâo ml Manifesto do Episcopado sóbr-c o momento internacional norte-americanos é a situação de de senador era hereditária. O I
e nacional", c, em particular para (JS pontos que seguem: da borracha, no após-guerra. jovem Jerônimo fez-se oficial doI Co�pleta h_?je � �noll o menino

1. - "Nas perspectivas imediatas das atividades .po l iticas, avulta a Assim que os centros produto- exército e como tal defendeu na Henrique JOlle Beirêio.

elaboração de uma nova Constituição, e, com ela, a opção da forma de
i res de borracha forem liberta- guerra contra a Liga de Cambraia' •

govêrno que nos há de reger". a fortaleza de Castelnuovo. Quon- A menina Astrid Muni
2. - "Confiamos em que, num país nascido e civilisarlo sob o signo dos do domínio japonês, reíní- to os inimigos capturaram esta hoje seu aniversário.

<la Cruz, ('OIllO () Brasil, as diferentes agremiações partidárias, legitima- cíar-se-á a importação daquela praça, foi êle prêso mas milagrolla- *

mente d ivi d idas em outros pontos. concordem em acatar a liberdade da matéria prima. Embora o co- mente restituido à liberdade. Ago
Igreja e as. reivindicações da no_ss},' cO,:1sciencia religiosa, que são as da mércío não se restabeleça pron- ra começou, sem]a renunciar à

(Juus.e tol a lidadc da sua populaçao . (I., claro que sentimentos, c, mui lo tamente ao term de m ou suo posição -- tinha sido nomeado

particulurmcnte, progralll�s reconhecida e cxpress[m_len�e _condenados,i.' o. �, '. governador de Castelnuovo em re

como o racrsmo e coruumsmo. que tanlo tem de antt-crrstào, como de dOIS anos, o mundo tela mais conhecimento dos serviços presta
(,lI1li-dclllOcrútico e anti-nacional, esses estariam, já de per si, c pelos borracha do que antes da guer- dos no guerra -- a praticar 011 vir

seu� .lIlaldicos efeitos, excluídos da intervenção e qualquer amparo dos ra. Isso porque a produção á,:,: tudes cristãs de um modo exímio,
católicos). borracha sintética nos Estados Em 1518 foi ordenado sacerdote

3. - :'\estas condições. "a Igreja permite que, 110 desempenho (le . , 1. ',' l' em Veneza e dedicou-se d'ora em

seus deveres cívicos, militem os fiéis em partidos que nào contrust cr-i Unidos e uma indústria de VUV' diante ao serviço dos pobres. doen
com as exigências superiores do bem comum e da consciência católica". to. 700 milhões de dólares fo- tell e cbcndoncdcs. Em breve jun
E tal permissão poderá, em de!cnllinar!as cir�unstâncias, como lalvcz as ram empregados para a sua tovom-se-Lhe lIacerdotes e leigos.
presentes, a�sllllllr as p�oporçoes ri::. verdadeiro dever.

_ . manutencão. Logo não será pondo assim os fundornerrtos da
4. _ "E nosso desejo smcero que, na obra da reconstruçúo social, . '..' ., Ordem de Scrhosco , nome deriva-

11 emprccuder-se. COIl1 renovado entusiasmo, após as destruições do p�sslvel aniquilar ess3; n��us- . do do lugar onde 8e och�va a co-

grande conflito, lodos os brasileiros coordenem seus esforços para '\ tna. Nem tampouco e viável sa-mãe. A associação ellcolheu co-

realização deste ideal de um grande povo". E corno poderá, em grande diminuir a circulacão da bor- mo atividade principal a manuten

parte. depender do voto, couclt amos os I�OSSOS caros di?eesanos �] com- racha natural, já, que das ção de orfanatos e colégios. O du-

pareccrcm as ll.rnas, t9l11al1lto parte, unlss(�nos. no proxnuo pleito, de I t
-

d ,',' .' que Francisco Sfor'lOa de Milão e o

acôrdo CO)]l as Instruções que vem sendo divulgadas. � an açoe� e sermgueiras
. santo Cordial Carlos Borromeu ou-

Florianópolis, 10 de julho de 1945. em que fOI empatado um capi- xiliavam-no generosamente, vendo
De ordem de Sua Excia. Revma. tal de mais de 1 bilhão e meio como os padres e irmãos de Ierô

de dólares - cêrca de 2 mi- nimo trabalhavam abnegadamente
lhões de pessoas retiram a sua

entre 08 meninos e moços pobres , Visitas:
Com apenas 56 ano. de idademor- Penhorou-nos com sua gentilsubsistência. A borracha sínté- reu nosso lIanto aos 8 de fevereiro visita o ar. Homero de Sousa. iis-

tica está sendo produzida na de 1537. tinto e ativo viajante dos concei-
base de 836 mil toneladas Dor tuados "Laboratórios Xavier".
ano; em 1939, a India fornecia Perdeu se1.001.000 toneladas. Em conse

-

qüêncía, a Inglaterra e a Ho
landa, interessadas com o pro
blema, sugeriram um acôrdo
pelo qual os dois produtos tos
sem colocados numa base de
preços idênticas. A questão da
dos problemas a serem estuda
borracha será, sem dúvida, um
dos, quando a guerra do Pací
fico tam�ém estiver tel'mi.
nada.

Cônego Frederico Hobold
Secretário do Arcebispado

Estabelecimento Gráfico Brasil

DIA

DE

NICANOR

I
SOUZA

uma caneta Parker -pequena- no

trajeto, do Colegio Catarinense à
rua Arcipreste Paiva. Gratifica-se
a quem entregá-la nesta redação.

3v-lTésea e Memorais
Doublés e tricromias

Revista_ - Avul.oli - Caixas -

Eatoj oa, etc.

Trabalhos Comerciais
Imprellsão o cêres

:Compollição de Iivros e

Jornais

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

CREDIARIA
OE EFEITO SEGUOO
E INOFENSIVO Ai

CQ\ANÇAS f

_.�!;J;
�r

A candidatura Peron A PARA TODOS
-4-

Nova York, 19 (U. P.) O "Ti
mes" estampa um despacho
enviado por seu corresponden
te em Buenos Aires, Arnaldo
Cortesi, que escreve: "Plane-

ja-se uma campanha destina- Atenção! muita atenção!
da a perpetuar as atuais poli - Povo de Florianópolis!
ticas militares. Para isso a I A "CREDIÁRL\_ PARA TODOS" estahelecida á rua

eleição de Peron seria impos-I }�el.ille Schmi.dt n. 38; esquina .Jeronimo Coelho, atelHlelldo aos

ta ao povo argentino. Se ainda efeItos da crIse ocmnollad.a pela g'l'ande alta que vem diaria

existem dúvidas a respeito dis· mente demarcan(lo em teCIdos () roupas feitas em g'eral - lUUI

so êlas foram certamente eli· '],0 AO CONTRAJUO - resolveu a partir desta data até o dia

minadas pela edição de sexta- 31. tle Julho p•.v: fazer u.m� g'l'ande bonificaç�o �m �eus llr8ços
feira do jornal favorável a Pc: afnn de henefICIaI: ao du;tmto povo de Flor�anopol�s.
ron o "Accion" na qual se 1e A totlos que mteressar, freg'uezes ou nao, qUeIram sem

em' letras ga{'rafais o título compromisso fazer uma ,'isita á CREDIÁUIA PARA TOnOS.
"Peron será o futuro presiden·
te".

Felipe Schmidt, 38 Fône 1595 - FlorianópolIsRua

Aproveitem a Oportunidade

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi
gentes de Florianópolis.

O PRECEITO DO
COMO SE CONTAMINA A ÁGUA
OS ovos II larvas de parasitos do

intelltino do homem e dos animais
são eliminados com 08 fezes. Quan
do a defecação se faz nas proxi
midader de fontes, nascentes. poços
e lagos, a água muito provàvel
mente Hcará contaminada, poden
do então propagarem-se as doen
ças caulladas por aqueles parasitos.
Livre-se dali doenças intestinais

causadas por parasitos, prevenin
do-se quonto à água contaminada.
SNES.

� _ ..
CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/2 a a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movirntntação com cheques

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

IRESERVAS: CR$ 10.000.000,00
Trajano, 23 • Florianópolis

No bar e no lar
KNOT·

não deve faltar

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 no
Rua

ft SERVIDORA APENAS Cr$ 3,00 CASA MISCELANEA distri
Com essa ínfima quantia Voc(> buidcra dos Rádios R C A'

está auxiliando o seu pró1Cimo.
. . .

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor. Válvulas e Disco!!.
91aos Indigentes de Florianópolis. Rua C0nselheiro Mafra,

[a maior organização no

gênero nesta capital J

Rua João Pinto, 4.

Fone 775. Irmandade Beneficente de H. S,
do Rosário e S. BeneditoI R. H·'T!9�s�2R�!DA.

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

De ordem da Mesa Administra
tiva desta Irmandade, tenho o

ensejo de convidar aos Irmãos e

demais fiéill paro assistirem as

festividades em louvor de N. Se·
nhora da Paz, assim designada:
Triduo nos diall 19, 20. 21 às

19,30 horas. Domingo, dia 22 en·

cerramento com a Missa cantada

I às S horas .

SEBASTIAo CANUTO DA ROSA
lo Secra tcírio

»OENCAS NER;N'OSAS
Cf!lm os p�rogressos da medicina,

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

Transportes Maritimoll; FerrO
viários. RadQviárioll, Aéreo.,
Cascos, Fôgo, Acidentes do
Trabalho, Aci,dente. PelSoais,
Responsabilidade Civil e Vida.

R.epresentoções
Consignações _. Conta Própria

Rua Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 11'1

Endereço Telegláfico « BO S C O))
.. ----

festeja

Decorre hoje o aniv'ersário do
sr. Laudelino GallQtti, alto fun
cionário do I.E.T.C.

•

Fazem anot!i llo)e.
aros, Zilda Colônia Burello; Ma

ria Bayer de Amorim, profeuora
Rita Malheir08 e Norbertina Go-
rnes ;
sritai. Maria Gomes, Maria da

Gloria Almeida. Zilgomar Calado,
Sandra MQria Kova1liki e Neusa
Amando de SOUBO;
IIrs. Jaime Brício Guilhon. Wilson

Ferreira da Luz e João M. Espe-
zim;
jovem: Alfredo Silva;
meninas: Maria de Lurdes

nandes ia Laurita Gonçalves;
meninos: Elvécio Moreira e

Diogo de Oliveira.
•

Fer-

João

•

Gentilezas:
O sr. cc.p- Fortunato Ferraz Go

minho, ilustre oficial do Exército,
escreveu-noa gentil cartão para a

gradecer a noticia com que ho
viamos registado a sua classifica
ção no 14' B. C.

5 v. -5

Bungalow
Vende· se o da rua Quintino

Bocaiuva, 622, Estreito, que
dispõe de todo conforto. 3

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

Livros do Brasil
para G Uruguai
o Instituto Nacional do Livro en

viou ao presidente da Comissão
Municipal de Cultura de Monte
vidéu, em Fevereiro último, 686
volumes, formando 16 coleções de
49 obras escolhidas. Esses livros são
destinados a 14 bibliotécas da ca

pital do Uruguay e foram remeti
das por intermédio da Embaixada
do Brasil.

Podem casar·se
o Pre_idente da República, con

forme lhe foi solicitado, deu a

neces lária permissão para que pos
liam contrair matrimônio os Te
nentes-Aviadores Roberto Pope. Luiz
de Sá da Rocha Maia e Carlos
Oliveira Pereira Lima, este con

vocado.

400 aparlàmenlos
para oficiais

A's 11 horas de 7 do corrente no

Rio de Janeiro, foi lançada a pe
dra fundamental do edifício a cons

truir-se em terrenos do Milnistério
da Guerra situados na Praia Ver
melha; contendo 400 apartamentoS
para serem alugados a oficiais.

_ Prefira .ma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contrlbnlndo para
que êle tome mais nm pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto n�
leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanldad4

do Ho.»ltlll 4' {Jari�"�l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ndicadorMédico
tJWte-_-__.-_-· .-........-_-.-•._,-.-.-.-.-.-.-.-....-. _-.._._...-_w.-_·..- ..-_,_-_._-.....·.",., -.-.M.".-,.,

DR. MARIO WENDHAUSEN
\DlpJomaao peJa F.cul<l.de .Nac. <le .Mea!ciDa da Uniyeraldade <10 Brutl)

p·LDterno ao t!<arYlço a. CllIúca MMica <lo Professor O:ll.,.&1do Olh'elr.. m.uco 11",
Deparumento de liIat1Qe

CLIN lUA IJIIDICA - .0IflBt1aa blte..... de aQulto. e crtançaa. CONSULTóRIO
• KJOMWJ:.NVJA: R.. Felipe 8chm.tdt Jl. 18 - TeL 811. CONSULTAS __ Du 18 .. 18

OR.· ARMANDO VAURIO DE ASSIS
o.. Serviço. de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Bo.pllai

de Caridade
CUNICA M.tDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSUL'l'óRIO: Rua Nunes Machado, 7 (1!.id!f(cl0 S • .I<'ranCÚICo), fQae 1.....
Conaultaa daa 2 àll 6 horos

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de sun!s do Centro de Sallde

DOENÇAS .o.A PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
UBOS OS SEXpS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

'

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-c!�úr�ca de Olhos - Ouvidos. Naríz - Garganta.
Diplo!na de habIlIta?a? do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 haras.
RESlDENCIA - Conselheiro Mafra. 77.

TElEFONES 'i418 e 1204

-----D-R-.-G-E-BH-A-RD--H-R-om--D-A--�-
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. POLYDO!tO S. THIAGO
Clínica Médica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos
rins e demais órgãos internos, ·de aduLtos e críamças

'

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
eHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E VO

HOSPITAL "NE;R:mU RAMOS".
Ct!rS8 de aperrerçoamento no Hospital Sao Luiz Gonzaga de S110 Paulo - F"X-est"
glArio do Instituto "Clem�nte Ferreira". de São Paulo' - Ex·médico Interno doSaãatôr-ío de Santos, em Campos do Jordão.CLtNlCA GERAL - DIAGNóSTICO PIH-:COCE 11< TRATAMENTO ESPECIAl IZAnO.

DAS DOENÇAS DO_ AP/\R�LHO RESPIRATóRIO.
'

OPERACAO I E JACOBOEUS
CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18RESID:mNCIA: Rua EsteHs Júnior. 135 - 'l'el. 742.

.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

curso oH AoerfeloollIDento " Longa PrAtica no Rio d1l Jane1ro
VOIUtVLTAJlI - Pela mllllhA: 41artamtJl'te II.. 10 30àll12 h >. t d• 8. a ar e except(\ 0.01
"ba.OII, 41"14 ás 16 bor.. - CONS{IN,TORIO, S.. .I00io f'I..to iii. T, IIOlor.«. -

.0..: 1.411 - Bealde.ct.: B.. PrN111"..t. eo.t1allo, 'J1o

DR. ROLDAO CONSONI
CmURGIA G.IlRAL - ALTA CIRURGIA - MOL1l:STIAS D.Il SlIilNHORAS - PARTO:'

Formado pela Faculdade de MediclJ".a da Universidade de São Paulo, onde to'
.t.sslsterute por vários anos do Serviço c trürgtco do Prof. Al1pio Correia Neto.
Clrua-gla do estômago e vias blllares, Intestl.n.os (leigado e grosso. tir6ide. rins

pr6st.ata, bexiga, útero, ovãrãos e trompas. Varicocele, hídr-ocele, varizes .. hérnia
CONSULTAS:

3" II horas, à Rua Fel1pe Schm dt, 21 (altos da Casa Par-atso) . Te!. 1.698
�SID:GlNCIA: RUJS Este es Jüníor, 179; Te!. 14764

RA UJODR. A
Asshltente de Prof. Sanson, do Rio de Ja.eiro

E S P E C .I A L I S T,A
Doenças e g,peraçOes CIOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

C!.ruil'gla modema da GUELA DE LO !'lO, do LABIO LEPORINO Oábio e céu
da bôea fendídes de nascença)

Il.iôfagollOOpla. traquêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos.
CONSll"LTAS: das 10 ã. 12 e da. 15 às 18 hora..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

A. S/�t\)TAELl.ADR.
(Diplomado pela Faculd�de Nacional de Medicina da

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

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

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 1.5 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

OR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGAO
4��Õ��:!OU�ina�:�����n.... do. inte.tinoe, réto e anue
•• Hemorroida.. Tratamento da

colite arnebiana.
Fieioterapia _. Infra-vermelho.1
COlUlult: Vitor Meirele•• 28.

Atende diariamente à.. 11.30 h•.• ,

à tarde, daJI 16 h•. em diante
R..id I Vidal Ramo., 68.

Fone 1067.

t. &oraL f'artOII e e_... «e ....ae>1I'..

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
("Iament. da li .. 17 boru. RIlIIIDJIIlIo

GRANDE CONCURSO DA REVISTA JJSELEÇÕES"

Imnorlanle!
PRORROGADO O PRaZO PIRI
a REMEssa OIS RESPOSTAS

Em virtude das dificuldades de transporte e conseqüente
atrazo na distribuição do número de Maio, com o qual é
lançado o Grande Concurso de Seleções, transferimos as

datas do encerramento e apuração do mesmo, afim de
que todos que desejem possam concorrer. Dêste modo,
as respostas terão que ser postas no Correio até o dia
5 de Agosto, sendo que os prêmios serão pagos no dia
.5 de Outubro. Compre, pois, hoje mesmo, seu exemplar
de Maio e concorra ao Grande Concurso de Seleções, que
lhe oferece a possibilidade de ganhar um Pri
meiro Prêmio de Cr $ 20.000,00 ou um dos 391
outros Prêmios, num total de Cr $115.000,00 !

Seleções do Reader's Digest

sua
•

Irman apologia de Goering por
O famoso correspondente Schuchnig, antigo chanceler. a Inglaterra, a Sra. Hueber

Artur Oakshot enviou de salz-,' da Austria, e o Dr. Karvinsky, I disse-me o seguinte: "A princi
burgo, em princípios dêste mês, secretário de Estado austríaco, pio, Hermann pensou que Hess
o seguinte comunicado: "A, dizendo que fôra Goering houvesse enlouquecido. Mais
Sra. Paula Hueber irmã de I quem conseguira sua remoção tarde, porém, Hermann acredi.
Hermann Goering, fez hoje J, da prisão onde se encontra- tou que êle talvez conseguisse
apologia do antigo comandan-] vam para uma residência on- algo bom. Posso dizer-lhe, po
te chefe da Luftwaffe, que, em 'de tinham a casa por mena- rém, que estou certa que se

breve, será julgado como crimi, gemo A irmã de Hermann Goe- Herrnann ocupasse o Lugar de
noso de guerra. Procurei-a, e ring confessou-me porém, que Hitler, não teria havido a

ela só concordou em conceder- havia queimado tôdas as car- guerra. Hermann é homem
me uma entrevista, contanto tas de agradecimento envia- que ama a paz. Sempre espe·
que nada de difamatório, íncri- das a seu irmão pelas pessoas rou conseguir uma aliança
minante ou derrogatório fosse i a quem êle havia ajudado. A eom a Inglaterra para deter os
escrito sôbre seu irmão. "Meu II respeito

da fuga de Hess para russos".
irmão Hermann é bom homem
- disse-me a Sra. Hueber - e

tem grande coração. Na verda-I-··
_ .. =_ _-o:. ••__ _ _ ••__ -r _ .

de, êle ajudou grande número, COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA" !de pessoas a sair dos campos
F d d 1878 S'd B A I " 'lide concentração". Aliás, con- .. a a elll - e e: �

..
vém lembrar que Hermann INCENDIOS E TRA.NSPORTES
Goering afirmou certa vez á Cifras do Balanço de 1944:
imprensa que nada sabia a Irespeito dos campos de concen- CAPITAL E RESERVAS Cr.
tração, pois que estes constí- Responsabilidades Cr$
tuiam assunto particular entre Receta «

Hitler e Himmler. A Sra. Hue- Ativo «

ber asseverou-me que Goering
tinha coração tão grande, que,
tôdas as vezes em que ouvia fa
lar que amigos ou conhecidos

etr haviam sido presos pela Ges

tapo, auxiliava-os sempre, de
modo a conseguir a sua liber

tação. Como exemplo, a Sra.
Hueber citou o caso do Dr.

80.900.606,30
5.978.401;755,97

67.053.245,30
142.176603,80

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massarra, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho, Dr. Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

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

-"' -...,_,.. - - - ��"'.._- - ....... "' .......... -...._._.- --....-_.- _ ........ "'�""' -.....,.

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 méd.ico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções. "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortImento de casemiras, riscados. brins
bons e baratoa, algodões, morins e avia:mentos
para alfaif,ltes, que recebe diretamente das

Snra. ComerciaIl,te. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajea.
melhores fábricas, A Casa "6 CAPITAL" chama a atenção doa

visita antes de efetuarem suaa compras. MATRIZ em

,1I;A -

-

I
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Arrancando
BERLIM,19 (U. P.) -- AS TROPAS BRITÂNICAS COMEÇARAM A ARRANCAR OS CARTAZES DE' PROPAGANDA RUSSOS
NO SEU SETOR, AFIRMANDO QUE O FAZEM PARA APHOVEITAR A MADEIRA. ALIÁS, TAMBÉM OS NORTE-AMERICA.

NOS ESTÃO FAZENDO O MESMO NO SEU SETOR� SEM QUALQUER EXPIJCAÇÃO OFICIAI.

Funcionários do
D. N. da Criança

Florlanôpolb 20 de Julho de 1945

Em companhia do notável
Rio, 19 (A. N.) - O dcsf'i le dos pintor conterrâneo sr. Martinho

gloriosos cumhllclJtl.'s que ora rc- de Haro, visitou-nos o festejado
lornam ii Pátria, orgulhosos por 1e- publicista mexicano sr. Rafael
rcm concorrido para o csmagamcn- de Ortega, hnvendo-nos êste co
lo da tirania nazista, foi aconteci. municado que sua espôso , a sra.
monto jamais presenciado na Capi- d. Emília F, de Ortega, vai efe
lal d�' Hcpuhhr». T'ara o povo pra tuar, proximamente, uma expo
f'hrg!1d() o momento de serem glo- sição de estudos expressíoncds ,

r if'icudo s aqueles que souberam ar- trabalhados a ponta-de-fogo sô
roslnr saciif'icios de g,tll'ITa, em bre couro, com eminente origi
revide aos atentados COIII que o nalidade, Veremos ali alguns
inimigo ofendeu a nossa soberania. tipos do norte argentina, ho
As �daJllaçÕe5 e o estrepito dos mens da montanha ou das se I
fogos que espoucavam por toda a vali, dos pampas ou das mar

parte. enchia o centro da cidade gans fluviais, com os traços que
de um barulho ensurdecedor, pois os caracterizam e detinem; ve

pode-se dizer que toda a popul a- remos também algumas velhi
çâo carioca e de Niterói se havia nhas típicas do planalto, índios
conrpriruido numa br ilhanlr- p.uadn do Paraguai, mulheres e moços
ele civismo, O povo, xultou de ,011- do Perú ou do Chile. São, pôde
tentamento que represen:u a m a i s se .dizer, estudos etnológicos e

��lan�:�'t:;:�:�I��d:c fé nos destinos

I
psicológicos de grande beleza:

Campeões da vela
à Jl���'s;:e��lA'd�'�nll�(� ���;��s�lhr�� Conflito em Tóquio ri��;6, ��!�n c�:t;:rin�,2�a���u�:
gucrt a Feita pr-los hras ilcirr.s n a

I
campeã nacional da vela,

Ttúlia .. :'\.s Il,lanifes�açôe� ..

ul ing.rnru , Estocolmo, 11 (U. P.) _ O A primeira corrida terminou co

uma j�lenSldade ll1dJscn�I.\'C1. De "Aftonbladet" anuncia citan-
a seguinte colocação dos conten

rlelerruinarlo ponto em diante, li. d "f t .' d'" I
dores: 1', 2', S' e 7' lugares, catari

marcb.t dos Expedicionários ao 1011- ? .uma .on e priva a , que (British News Service), nenses, com um total de 21,2
go da Avenida só foi possivcl em seno conflito teve lugar em i pontos; 3'. 4',6' e 8' lugares, co

coluna ;por um, fazendo com que' Tóquio, de acôrdo com inf'or- J4 -

d d
riocas, com lS.OO pontos. A segun

() dcsf!le se prolongasse por espa- mações que teriam sido irra- c,spera compensacoes a equa as da corrida assim terminou: 2, 3',
�'O muito maro r do tempo previsto. diad em' '1' 1

-

I
' S' e 7' lugares, catarinenses, conll

A presa de guerra aprescutarta foi
as mg es e a emao, sem Potsdam 19 (U. P.) _ Co- as duas outras grandes potên- 19,00; cordocca, 1', '4', 6' e 8' lu

apenais � centésima parte da que os serem embora c�aramente �ap- mo já acorrteceu nas conrerên- cia:s na base estrita do "toma gores, com 17,2S. Nas duas corri

nosso soldados capf uraram ao 1111- tadas nesta capital. .Beguindo .

.-
,

'
"

'" . das, foi a seguinte a colocação do
migo. Êsse m.ucrial �crú colocado aquelas irradiacões uma mul-

eras de Yalta e.Ter a, os co.rr�s- la, da ca . Os Estados Unidos nossos timoneircs, na prim�ir"",
1111111 museu. tídã d d "1' t _

pondentes aliados tambem segunda, respectivamente: Adema
,I a� e ez r:ll. pesso��, �n desta vez estão proibidos de não estão dispostos a assumir Nunes Pires - l' e 2' lugares; Ro

.1.{ io, ln (.�. N.) -Terl1lina.do o des- �ou-;:,e. apodelaI, �os emflc.lOs discutir 'Sequer a possibilidade novos encargos na
.

Europa, fael Linhares - 2' e 7; Orland
f'i l e o presidente Vargas deixou opa- inclusive no PalaclO Impenal. da R" trar O'" sem compensações adequadas; Coelho - 5' e 3'; Rafael Linhare
Junque presidencial após ��pl't'sl'lItar Somente dpeois de uma luta

"a USSIa �n rar na guerra
e a melhor compensação será Filho, 7' e 5' lugares

ao rn inisl ro Dulr� � .ao _Gal. �las-' feraz 18 TaU a
. olícia ex ulsar

contra o Japao. C?rre, entre- ,Como se vê, a luto foi renhicl,
cnre nhas as suas f elicitaçõcs. QU!lI1! di �. P

t. d
P

S tanto, que o presidente Tru- tudo quanto possa apressar o e justa a r cs ,c vitória, pois :

do s. oxcia. tomou o carro, o povo
e Isper�aI os aI'?? In.a os. �- rnan pretende colocar as Tela- fim da guerra contra o Mika- norma de revezamento põe de lo

envolveu-o Inteiramcntr- cnue es- gundo ainda as pnmeu'as notí- nO; d � El t d Urrid "

I
d

do a questão do melhor material
í

rnn dosns aclamações. Paru sr ter cias teriam sido rezístrados ,

.yes o" s a .os nI os, con. o, p:redominaC\do Entã:> a perícia dr.

uma id�ia da� maniFrslaç{>es que o luatrocentos mortos �u feri-I -Centro Acade'"mI·co ·-<-<J-o-s-é--B-o-t.-te-u-x-»--
-

guarnição. Assim, no.�os homen
chefe do governo recebeu na ave- d'� A '. d'

-
.

. venceram porque, de f >to, fora�
nida Hio Grande basla apenas dizrr �"" S llr� Iaçoe? parecem os melhores, Saudemos pois Oi nOI

que o aulomóvel demorou meia nao ter'em SIdo 'OuvIdas em ou- CONVOCACÁO SOIl agerrido!il velejadores e. faço
hora para atingir o palúcio �Iolt· '''�Q DOntOS da Europa. ,mos votos para que não lIeja esl

roe. De pé, no antomóvel, o presi· i Convocamos os membros do DIRETORIO dêgte Centro Acadê- a nossa única grande vít6ria
üenle Vnrg�s agradecia sOlTidenle Exames na Cap·ltau·t3 I mico para. uma reu�iêi:0' no próximo dia .21, sábado, à.s 16 horas, VELEJADOR,
mas COlllOVI(lo. I I

na AcademIa de ComerCIO de Santa Catanna, - na qual serão tra-
__

rv C 't
.

d P
todos diversos assuntos que dizem respeito aos interesses d.s 011110- nlTZ Hoje, 6a,-feira, à

Hio, 19 (A. X.) _ A sa1isfação do
a apI anIa os ortas

I
ciados dêste Centro K 19,30 horas

PO\'(! .na capital da Hrpúblic�1 ao a�ham-se abertas as inscri. Floric:mópolill, 18 de Julho de 1945, Richard Quine, Anne Gwynnl
glOrifIcar os seus herols FOI uma çoes para os exames, que alz IVO REIS MONTENEGRO EUCLIDES FERNANDES Marta Odriscoll e Noah Beery 11
das coi�as mais extJ:aordinÚl'i,as jú se realizarão em setembro 110

Vice-Presidente em exercício lo Secretário em: JAMAIS FOMOS VENCIDO!
presenCIada. O prrsHlenle Vargas, I . . _ Um filme espetacular, a hilltóri
em sua passagell! pela avenida Hill para

as seguIntes profIssoes: '28 b (tup,remo Trl-bunal de todos que anseíam pela
Branrl), deu ensêjo li um alo talvez Conferente de carga, Mestre oras sem t.l liberdade!
inédito, Simultaneamente eom as de pequena cabotagem, Con- Grandioso. Dramático, Atos di
grandes manifestações de que .foi dutor Maquinista, Condutor b b

A 3 do corrente, os Juizes bravura e heroismo.
alvo, o povo na altura da confeIta-I

m t' C comer'nem e er! do Supremo Tribunal Fede No programa:
ria Cruzeiro, tomou a iniciatiya de o, o_rzsta, .ontra - mestre ral julgaram o processo n Rep. Folha Carioca n,' S9 'DrE
dirigir o carro presiden�:ial. �ul1la. PratIco, ,PratIcar;_te de práti- Belém (V. A.) _ Informam 7.390', de Santa Catarina, Re- Noticiário Universal jornal
c()nsagr:ld()r� .11I.allllestaçao. ao 110- co, ArraIs, Patrao de pesca, de Po.t' V Ih ... ,� visor, o sr. ministro Goulart Impróprio até 14 ano•

• mem que dmglU os destInos do Atalaiador, Mestre amador ii' d
r o

. � o, qu� o gOVl.-
O

. Preços Cr$ 3,60 e 2,40
Brasil na guerra em que nos "imos C d t

'

.

na 01' AlUISIO FerreIra, esc<.\." de lzveira. Recorrente, Fran·
empenhados, os populares fizeram

Gln u or mot�rIsta amador
I pou por pouco de um desastre cisco Martins FonSEca, Re

() cal:ro d(� sua excia. deslisar pela e para melhOrIa de carta de

I
de aviacão. Um aparelho Upo corrida, Metalúrgica Otto

AVL'lllda HIO Branco, empulTando-o mestre de pequena cabota· "G h
>

" I B k d J' '11
:'t mãn. gem, Para melhores esc/are . �a men

'.
em que o Im�3ntW �nnac, e C:Ir:V1 e,

_

Unâ
.

t Ab I VlaJava
em Inspeçao pe o In e- nImemente. os JUIzes nao co

cImen os soo re o assunto em rior perdeu a direcão deiTldo nheceram do recurso.

a-ereço, os znteressados pod�- forte temporal, penetrando em
rae co�par�cer na Secretarza território boliviano. O ccinbus- PRECISA-SEda,.f,:I?z..t_a_n.!::-.... _ -"-""'''''''''LV''.-_

tível acabou e o piloto amec-

R ab t d
sou então num lago. Depois

e , er ura e emitiu S. O, S. Um aparelho

escolas alema-s "Catalina", qtle ,:,iajava de Ma-
l naus para I) Peru captou o pe-

dido de socorro, rumando e11- Rio, 20 (E.) __:_ O Chefe de
tão para Porto Velho. Ali se Polícia baixou portaria deter
reabasteceu e depois de cincu minando ao delegado de Es

hO�3ls cons.eguiu localizar o I trangeiros que instaure inqut:
aVIa0 perdIdo. O governador e rito contra Abel Joaquim Leite
.sua comitiva foram recolhidos de nacionalidade portuo'uesa

,
b ,

�pos terem ficado 28 horas afim de expullsá-Io do país co

Ilhados, sem comer nem beber. mo indesejaveL

Ainda a chegada
do escalão da FEH

; ll�IR Df HOGUflM
o embaixador

agradece
Berle

O presidente da Associaçiío Bra
sileira de Imprenla recebeu do ar.

Adolf A Berle Ir" Embcdxador doe
Estadoll Unidos, junto ao noSlo

Governo, a seguinte significativa
carta de agradecimento: «Prezado
Dr. Herbert MOlles. PrQfundamente
sensibilizado pelall manisfestaçõe.
de amizade dos jornalistai bra.i
leiros por ocasião do aniversarlO
da independência dos Estados Uni
dos da America, apresento-lhe os

os meus sinceroll agradecimentos,
que peço transmitir também aos

clemai, membros de..a ilustre
9Q.I;I»,

Estndos de
expressão

os cartazes russos

Hamburgo, 20 (S. F.!.)
As autoridades aliadas nesta
cidade já escolheram cerca de
mil professores alem,ães rara
empreender a reeduc8.ç§.O da
juventude alemã na zo:pa de
ocupação britânica. Segundo
informações de uma pe:::-sor12.
lidade oficial do Govêrno rr:;ili.
tar de Hamburgo, as r�seolas
fechadas deste os bombal'dei.o�;
de 1943 reabrirão suas portas
em 1° de outubro. Acredita-se
que para mais de 100,000
crianças frequentarão as au
las. Os livros de estudo serão
modificados e programa de rá
dio bem como filmes serão
apresentados durante as aulas,

DO FUNDO DO BARRIL ...

o ".Jornal do Comércio",
Rio, no dia 12, publicou o se

guinte: "Seguiram para Sant�
Catarina o médico puerícultof
Julio Cavalcanti Lopes e a Srta
Maria Eugênia Gameiro de AI·
meida, tuncíouártos elo Depar,
tamento Nacional da Criança.
que, designados pelo Diretor d�
Divisão de Proteção Social d
Infância, vão concluir os traba
lhos dos inquéritos sôbre mor

taIidade infantil recenternentô
i nícíados naquelo Estado. Par.
auxiliar o mencionado serviço
seguiu, há dias, por via marítj
ma a Assistente Social Dalvã
Mendes ele Lima, cedida, varC#!
tal fim pela Diretoria da Esco
la "Ana Nery ",

o ES'TADO Esportivo

ROXY Hoje, 6'.·feira, à
19,30 hrs,

Sesiões das Moças
George Raft;.. Pat Obrien, Janl

Blair e Brod Crawford em:

BROADWAY
Um filme intenso e dramáticc. di
senrolado na rua principal de N 01

Ycrk: Broodway a 'via látaa q
transporta seus protagonistas OU

gloria ou à desilusão da ribalta,
Impr6prio até 14 anos

No programa:
Brasil Atualidades - DFB

Preços Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40

de uma pagem" Tratar � Rua
João Pinto, lI, sobrado. 2v2

Põôdô---teIíê-l�
Amanhã, no Ritz, às 19,30 hor
Leo Carrilo e Andy Devine em

AUDACIOSA CHANTÁ.GE

.'

Domingo - Simultaneamente - Rit
Odeon, Roxy e Imperial - Pau

Henreid e Ida Lupino em:

VIVEREMOS OUTRA VEZ.

NUNCI=l EXISTIU IGURL

PARA

E C Z
FERIDAS,
E M A S,

INFLAMAÇOES,
C O C E I R A S,
r R E R A S,
ESPINHAS, ETC.

,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


