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AI&unsE���s.tÂais sépias problemasLONDRES, 21 (BNS) 55 _Y'J··US· MAIS IMPORTANTES PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS PELOS '·3 GRANDES" NA
ATUAL CONFERÊNCIA.) FIGURAM: AS FUTUHAS FRONTEIRAS ALEMÃS; AS REPARAÇÕES DE 'GUERRA; AS MEDIDAS
PARA r:rUVAR A ALEMANHA DE T.ÔDA A POSSIBILIDADE DE REALIZAR NOVA AGRESSÃO; o FUTURO DE ALGUMAS
ZONAS ESTRATÉGICAS; DARDANEtOS, TANGER, ETC.; E ATITUDE DA UNIÃO SOVIÉTICA NA GUERRA CONTRA o

JAPÃO

A próxima invasão do Japão

Potsdam, 20 (U, P.) - Sem Há quem diga que, entre Chur- que, desta feita, os correspon
qualquer sombra de dúvida, .1, chill e Stalm, surgiu alguma dent�s.não tivessem obtido o

conferência dos "três grandes' I coisa que Truman, por ser o cardápio do banquete que
está tendo andamento exeYtl- promotor dos concertos, está mais uma vez reuniu os "três

plar. A exigüidade do notícíá-: procurando eliminar, na inten-, grandes".. Essa falta, entretan
rio, é preciso notar, não permi- ção de evitar aquilo que Roose- to, foi, em parte, compensada
te indicar quais os resultados vel jamais conheceu: uma der- pela informação dum soldado

alcançados pelos conferencis- rota na diplomacia internacio- norte-americano Eugen List,
tas, se dermos atenção à se- nal. De qualquer maneira, ate (não Lizt). pianista profissio
qüêncía de banquetes e con- agora não houve deshannonia nal na vida civíl, que emocio

certos, estes proporcionados integral, pois Truman tem boa nou os "Big Three" ao inter

pela vocação musical do pre- reputação como pia 'lista e exe- pretan um programa que com

sidente Truman. Ver:emos que cutou, para Stalin e Churchill, preendia a "Polonaise Brilhan
nunca em conferências ante- um célebre minueto de Bee- te", de Chopin, o "Concerto
riores se falou tanto em comi- thoven - que ambos aplaudi- número I" de Tchaikowski e

N�!&·�u�-��;a&·!�r;.et·:··x�:Jp·�?-l���à���di��-i �;:!h:EF�:�� :��ro�;i�:� IN�o�f(� N ;Vi?capcGoEi��ce!�?d?:! d!
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duma audiêr:cia na �uropa I "Gal. Meigh" - o grande tran-sporte norte-americano que
RIO, 21 (A. N.) - Quand6 as Fôrças Expedíclouártas des- Oriental). A interpretação de I t.rouxe da Itália o 10 Escalão da FEB - falando à reportagem,

filavam, trazendo, em mãos dos seus valorosos soldados, a �ist foi de tal ordem, que sta-] assim se expressou, com entusiasmo, sôbre o desembarque da
bandeira alemã de batalha, um popular, não contendo a sua lin se levantou para apertar as FEB: "Nunca vi aspecto igual. O povo brasileiro recebeu con

explosão de ódio, avançou, resoluto, contra o troféu nazista, mãos do art.ista e, depois,. er-
1

dignamente os seus heróis. Jamais assistí a tamanha vibração,
rasgando-o furiosamente. Os soldados defenderam a bandeira, gu�u: um bn�de ..

Em seguida, Inem mesmo em Nova Iorque. Foi uma coisa surpreendente; e,
que se destina a um museu, irão permitindo fosse ela rasgada SOllCltOU ao pIar:lsta _que vol-. talando com sinceridade, fiquei emocionado. Não consegui che
pelo descontrolado brasileiro, cujo gesto, embora humano, foi tasse a tocar. LISt nao se �ez' gar até o pavilhão presidencial. Só meu comandante conse
vaiado e censurado pela multidão. rogar. ,R.espondeu ao pedico I guiu realizar essa proeza, porque deixou o navio mais cedo.

com .muslca pop.ular ru�sa e

I
Não me lamento, porém; metido no meio do povo, pude sentir

Barcos salva-vidas TreAs dos tais amencana. Por flm,_Stalm v?l- mais vivamente e em contacto direto o entusiasmo e as erno-
tou a apertar as maos do PIa-

.
ções dessa festa zrándíosa.

hftlandeses Utrecht, 21 (SHI) - Três nista com evidente satisfação
' 10

_

U empreiteiros holandeses, que e, mais uma vez, brindou o ar- Em rodízíe Males de 200 mellHaia, 21 (SHI) - Acredita- trabalhavam para os alemães, tista. Agora, Churchill solici- �

se que os botes salva-vidas ho- foram detidos e encarcerados tou a List que executasse a Londres, 21 (BNS) - O go- repatrl·adoslandeses arrebataram à morte naquela cidade. "Missouri Waltz." Enquanto. vêrno militar de Berlim seráoitocentas pessoas, durante os isso, os correspondentes, .de! exercido pelo sistema de rodí- Am.sterdam, 2� (SHI) ---: Ascinco anos de ocupação nazis- No bar e no lar guerra ag.uardam as notícias I zio, por períodos de quinze autond�des locaís anuI?-cIamta. As tripulações dos botes K N O T :rue ?evem mteressar ao mundo i dias, por cada um dos coman- que maIS. �e d�zent?s m�� ho-
eram, entretanto, obrigadas a não deve faltar mteIro! dantes aliados no setor de Ber- landeses ja foram repatriados
solicitar permissão do coman-

,. limo Essa medida revela uue o I d�
Alemanha � das zonas do-

g��;:d��:taa��C�I�I���:nt�s� R denunCia contra o pres Vargas govêrno. militar_da Alemanha, �����Soit��;I�:�J�;�pat����." J.I .• pelos aliados, nao oferecera as -

f
.

di idíd fO mais admirável e que essas
,.

d d J
.

dif ld d 1 çao em que OI IVI I a a ron-
trí I

-

l'
.

de RIO, 20 (A. N.) - Ha poucos dias, o a voga o

oaqmmlI
ICU a es que. a guns co-

teira germano-holandesa aco-npu açoes rea izaram mais

B.oaventura da Silva Matos apresentou denúncia contra.o pr_e- mentadores sugeriram. Ihem uma média de sete milquatrocentas viagens sôbre
_'. ._

águas minadas, sem sofrer um sidente Vargas, sob a alegação �e que VIOlara � constItmçao. A
'"

I dR· b pessoas, diàriamente. Em ge-
único acidente. da Republlca. O caso �OI hoje julgado pelo Tnbunal, pleno

I pe O a aln . a ral, os prisioneiros políticos
q�e nao tom�u C?nheClmento da denúncia, por ser aquela Haia, 21 (S. H. L) _ A rai- acham-se em piores condições

Joana D'Arc Corte de JustIça ll1competente pam o processo. nha Guilhermina, impressiona- do que os trabalhadores depor-

D b
·

F
·

d I da com a situação crítica que t�dos como escravos pelos na-

Paris, 21 (BNS) - Várias DaS ases mUI erroVI8S o SU atravessa o povo holandês, de- zístas,
cerimônias desenrolaram-se etm .estrateFg·lcas da Holanda pois de havê-la observado pes-C--am-is-a-s,--G-r-a-v-at-a-s-.-P-i-j-am-esDonremy, por ocasião da fes a soalmente, exortou os f'uncío-

d Meiasdas melhores. pelos me-de Santa Joana D'Arc. Nos e- Londres, 21 (B. N. S.) - Do r Arnsterdam, 21 (SHI) nários governamentais a não
Dores preços s6 na CASA MIS'gráus da Basílica o represen- ponto-de-vista estratégico, fo- Informam de Eíndhoven que malbaratarem tempo ou ener- CILANEA _ Rue C. Mafra, 9tante do govêrno, sr. Jacqui- ram importantes as invasões foi reiniciado o serviço de pas- gías afim de apressar a dístri-

not, ministro da Marinha, pro- das ilhas de Iwo-Jima e Oki- sageiros nas estradas de ferro buíção de roupas, que são ur- "asas holandesasnunciou breve discurso sôbre nawa. A primeira deu aos alia- da Holanda meridional. O pri- gentemente reclamadas pelos U
a missão de Joana D'Arc. dos uma base aérea quase a meiro trem com passageiros habitantes.

T � b
·

t I
meio caminho entre as Ma- saiu de Nimega para Tilburgo.

-----------

inuam OSPI a !rianas e Tóquio, enquanto que
I
O sistema ferroviário nas pro- Falta carvão

clandest,eno
Okinawa, muito maior que víncias meridionais retorna as-

I Iwo-Jima e já inteiramente em sim à normalidade. Haia, 21' (SHI) - Milhares

Amsterdam, 21 (SHI) _ Os poder dos elíados, se_rvirá co- de operários téxteis encontram-
antigos .Iíderes do movimento mo .base para ope�açoes c�ntra Comprar na CASA MISCE· se inativos, apesar da urgente
de resistência revelaram que, as ilhas metropolitanas japo- LANEA é saber economizar.. necessidade de roupas que
durante a ocupação, os patrió- nesas.

B d d
atravessa o povo holandês, em

tas organizaram um hospital
O T I

ôa vonta . e o virtude de as fábricas da gran-

clandestino, com capacidade {( anta us» G
'"

F A
de região textil de Twente esta-

para setenta pacientes, para os overno ranCVs rem impossibilitadas de traba-

combatentes das fôrças do in- Londres, 21 (BNS) - Crie- lhar, por falta de carvão. Os

terior. A instituição ocultava- gou a um porto dos Estados Londres, 21 (BNS) - En- 'holandeses queixam-se de que
se sob o nome de "secção au- Unidos, após várias peripécias tregando todas as tropas re- os alemães, do outro lado da

xiliar da Cruz Vermelha" e no mar, em operações no Ex- crutadas na Síria e no Líbano fronteira, têm à sua disposi
contava com pessoal compe- tremo Oriente, tendo realiza- ao controle do govêrno sírio-li- ção grandes quantidades de

tente, encabeçado por um ci- d� a mais longa patrulha Já banês, o Govêrno francês con- carvão, para fins industriais e

rurgíão de Haarlen. Tambem feita: por qualquer outro. su�- tribuiu grandemente para o domésticos, mas estas não po

possuía reservas de remédios msos 'li) da mesma nacíonalí- encontro de uma solução para dem ser enviadas à Holanda,
e equipamentos para opera- j da(�dr.en�a '1ltpmarino brítãruco o problema levantíno, escreve devido à falta de meios 'de

"T"
.Ie11.e "

.

o "Daily Telegraph", transporte�ões e raios-X. ·rja�. 'ltividaa�. ' •

lral�, etC'.
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Nunca houve tanta comida e tanta música I
Florian6polis - Sábado, 21 de Julho de 1945 �. 9428

Londres, 20 (B. N. S.) - "O
Dia D" da Europa foi oculto
cuidadosamente e permaneceu
em rigoroso sigilo, porque na

gigantesca e arriscada opera
ção o elemento surpresa era

essencial. Por motivos óbvios,
o lançamento do grande assal
to contra o Japão metropolita
no não póde, pelas mesmas, ra

zões, chegar ao conhecimento
dos japoneses", escreve o "Ne
ws Chronicle". "Inevitavelmen
te - continúa o jornal- o as

salto deve ser precedido de se

véro bombardeio aéreo. A hora
decisiva do Japão é esta, e ela
se aproxima. Não tardará o

momento em que as cidades
mais populosas do Japão e seus

aeródromos sejam postas fora
de ação. E talvez o alto coman

do aliado, em tais circunstân
cias, considere os azares de
uma invasão, preferindo o ca

minho da destruição pelo ar.

Tão remotos e distantes estão
os japoneses de nossas menta
lidades ocidentais e nossos há-

bitos SOCIaIS, nossas atitudes
em face das coisas e da vida,
que constitue pura conjetura
saber quando e em quais cir
cunstâncias o povo nipônico
abandonará uma luta desigual
como a que para êle se oferece.
Tudo o que podemos assegurar
é que, quando o "Dia D" vier,
será dado outro grande passo
para a paz, tanto no Oriente
como no Ocidente".

,

A luz do dia
Guam, 21 (U. P.) - A emis

sora de Tóquio revelou que
centenas de aparelhos Mus

tangs atacaram a zona cen

tral de Aichi, na ilha Onshu.
A operação durou urna hora e

foi cumprida à luz do dia. Al
guns aviões foram localizados
na zona de Okaziki-Toyashasi.
Entrementes, -outros aparelhos
atacaram os limites setentrio
nais de Nagoya.

Haia, 21 (SHI) - ALém das
dezenas de milhares de casas
destruidas na Holanda, desde o
dia seis de junho de 1944, data
de invasão aliada, no conti
nente, a população civil holan
desa demoliu outras mil e qui
nhentas casas afim de apro
veitar os madeiramentos para
combustível.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Já 6 reparados
Haia, 21 (SHI) - Dos depó

sitos petrolíferos destruidos em

Amsterdam, pelos alemães, seis
já foram reparados e poderão
:receber doze mil litros de pe
tróleo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Representantes de Cias. de. Sorteios,
(apitalização ou Seguros

Pessoas que iá tenham trabalhado, ou TRABALHEM corno (inspetores, pro
dutores, agentes, cobradores ou outro trabalho) no ramo de Scr teios, capita
lização ou seguros e QUEIRAM REPRESENTAR PODEROSA EMPRESA,
em qualquer capital, cidade, vila ou fazenda, escrevam pedindo informações
ao Prof. José. C. Postal 3717. S. Paulo. Concedemos as melhores comissões.
Otimos planos. eficiente propaganda. Escrevam e se convencerão de que com

nossa organização qualquer pessoa obterá ótimos rendimentos mensais.

TOSSE,
5RONQUITE

o mELHOR DOS rrie LHORE'5

Vbegam suprimentos
à 'ran�a
La RocheUe, 20 (8. F. L) -'

Chegou a este porto o primei
ro "liberty ship" com a tripu
lação inteiramente francesa,
procedente da 8avanah. Essa
unidade traz grande carrega
mento de madeira, algodão, pa
pel e fumo.

MACHADO & CIA.
Ag'ncia. e Repre.entaçõel em Geral

Ma triz: Florian6polil
Rua João Pinto; n. S
Caixa POltal, 37
Filial: Crelciúma

Rua Floriano Peixoto, I/n (Edil.
Pr6prio),-Telegramal: ·PRIMUS·
Agente. nOI principal. xnunicipiOl

do Eetado

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

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/2 a, a. - Limite Cr$ 30.000,00
'f:. Movimentação com cheques

':." ,& Banco do Distrito Federal S.4.
I101-

CAPITAL: CR$ 60.000,O?W�
RESERVAS: CR$ 10.000.00".,UO_ I

Rua Trajano, 23 - FIOriar.lÓPOI�

Rua Deodoro, 33

F'lor ianôpolis <

Livros no vos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

MATE: gelado
chá
chlmerrãe

I
I

O santo do dia

Novidades todas as

semanas

No bar e no lar
KNOl'

não deve faltar

«Hitler também disse que não cederia...»
Wxshír.gton,

.

o (U. P.) -,primeiro-ministro Suzuk i, rea- em uma "fortaleza de ferro" e

O importante jornal japonêsl Itzada justamente quando a' disposto a aniquilar tôdas as

"Sangyw Kezai", editado em I aviação norte-americana arra- fôrça,'! que desembarcarem.
Tóquio, disse hoje que a

inten-Isava Tó<::uio sem encontrar "Não cederemos; :!l18SmO que o

sittcaçào dos assaltos aéreo" grande resistência. .nirntgo lance sôbre nós todo
norte-americanos contra as Um outro jornal diz que o o aço do mundo" - termina o

ilhas metroplitanas japonesas Japão está sendo transformado diário nipônico.
signitíca o primeiro passo pa-
ra a agressão ao território ja
ponês, com o que reconhece a

possibilidade iminente da in
vasão, prognosticada há tem

pos por diversos círculos japo
neses, os quais exortam o povo
japonês a que resista fanàtica
mente contra qualquer tentati
va de desembarque. "O fato de
os ataques aéreos não terem
sido acompanhados de luta ter

restre, não dimínue o seu sig
nificado", acrescenta o mesmo

jornal. Isso demonstra o ner

vosismo reinante no Japão, on
de está sendo aguardada de um
momento para outro a invasão
das fôrças aliadas. A importân
cia da situação é destacada, em
virtude da reunião extraordiná
ria do gabinete presidido pelo

*

Santo de Domingo
Santa Maria Madalena,

Penitente
Se ellta santa nnsceu em Mag

dolo, de onde traz o cognome Ma
dalena, ou se ela nessa localida
de possuia casa e campos ou se

ainda, foi aí que, durante algum
tempo, serviu ao pecado, não se

pode determinar com certeza. Mas
pouco importa I!l solução desta
questão. Pois o que rios inter.lsa
é o exemplo d. perfeita penitência
que a antiga pecadora dá ao. ho
rrreria de todos OI tempolI, é o

O Instituto de Aposcnturlor!a (' Pensões dos Iudustriúr ios, lendo exemplo do amor reparador com

'rbcr l o conCU1'SüS para arlmissâo dv pessoal habilitado ao desempenho que coreou sua penitência. Sabe-,
Ias funções de Auxiliar e Dat i lógruf'o, chama ai atenção dos interessados rnos pelos Santos Evangelho. quan ipara o Edital publicado no "Di áriu Oficial da Lnião" de (i/7/·l5 e afi- ta. provas de sinceridade da sua

xado na sede ria Delcgaci a do L A. 1'. L, salientando as cuudlçôcs a se- conversão ela deu. Para mencio

g;uir discriminarias: nar só uma ou outra citamos a
.

1 - As carreiras a que se rcf'crem os concursos e as localidades coragem com que arrostou o des
»ide terão exercício, neste Estado, os concorrentes classificados, são as prêzo dos fariseus quando ungiu
';('gulnles: os pés de Nono Senhor, expondo-

a) Carreira de Auxiliar: Hlnmcnuu e }Iafra. se às críticas injustall dos hipócri-
h) Carreira de Dati lúgruf'n: Florianópolis. tas; lembramos a persistência com

2 - Serão admit idos a concurso. seja qual for a cfllTeira, os candi- que vigiou o sepu lcro de Iesús, a

latos de ambos os sexos, que' cun l arum mais de 11\ anos l' menos de 30 solicitude com que procurcu o

1I10S de idade em 18/S/45, data de l'IlCelTnlllento das i nsc-riçôcs. corpo de sau Mestre. Não escapou,
3 - O concurso será iniciado c-m setembro c comprccuderú as se- mais tarde, Maria à. sanha dos

<:(ll i n l es pro vas: perseguidores. Ela com seu irmão
a) Básica: comum às duas carreiras, compreendendo: Lzárao e suo irmã Marta foram
I - Português. depor-todos para o sul da França
n - Aritmética. onde encerrou sua vida na con-

In - Corografia do Brnsi l. templação e nas obra li de repara-
h) Especializada: para a can'('ira de Auxiliar: Hcduçâo ; para ai ção, deixando ooa que.e querem

cnr reira de Datilógrafo: Prúí ica Dal i logrúf icn. erguer dos pecados e vícios a con-

c) Complementar: p<�rn a currc-ira de Auxiliar: Datilografia; para solação do mognânimlJ exemplo
J carreira de Datilógrafo: Técnica Dal ilogrúf'ica (quadros, tabelas, grá- de liua lIantidade,
ricos etc.).

4 - Os interessados poderão Sl' inscr-ever e ohler 111ell101'('s escla
recimcní os na sede da Delegacia <In Instituto, à rua Felipe Schmidt n.

;), 1° andar, no período de lli/i/15 a 1íl/8j45. entre 1\ {' 11 horas, exceto
'lOS sábados, quando l'SSC horário sel'Ú de 14 às 1i horas,

5 - Os candidatos habilitados serão nomeados na orrlom d� classi
ficação obtida e seus vencimentos iniciais serão de CI-l,S 700,00.

Florianópolis, em 16 de julho de 1945.
Décio Reis, Delegado

Bebida saudável
-

Santa Prexedes, Virgem
Prexedes vivia em Roma no tem

po do imperador Marco Antonino.
sendo filha de uma das mais ilus
tres famíliall, Tornou-se .anta e

célebre por obras de caridade cu

ja prática, naquêles tempos tem

peatuosos dali perseguições religio'
lias, eXIgIam coragem heróica. A
santa ajudava os perseguidos ora

ocultondo·oll em sua casa, .ra

exortando-o. à constância na sua

fé, ora fornecendo víveres e, rou·

pas aos cristãoll detentos nos cár
ceres. C61lltumava dar sepultura
ces corpos dos múrw.res Quando o

imperador soube que, na casa da
virgem, os cctôlícos se reuniam
para a celebração da santo. Mina,
mandou prender a todos e degolá,
los. Praxedell escapou a esta mor·

te; ficou, porém, por causa disto
tão triste que pediu a Deus cho
m c.sae a para si. Deus atendeu a

ê.te pedido e Praxedes morreu aos

a de julho de 164.

Aos Amigos do Clube
12 de Agosto

Solicito Q todos quun toa possuem
quaisquer fotografialil que di�am
respeito àll atividades do ·Clube
12 de Agosto», a ineltimável fine
za e o especial obséquio de a.
doaram ou cederem, a título de
empréstimo, à direção do referido
clube, que dali mesmas necsssita
para fins de documentação.

Florianópolis. 6-7-45.
Man uel Ferreira de Melo

l'es cretário.

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6. 7, 8 e 10 horas.
Em dias da semana: Missa: à.
7,30 horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho-

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 na

A SERVIDORA
ra maior organização no

gênero ne.to capital I
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Imóveis
Vendo diversas casas, di

versos terrenos e uma cha
cala.

Negocias rópides. A. L.
Alves. Deodoro 35.

raso

Puríssimo Coração de Maria (Par-

I
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8

horaS'1Igreja de S, Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas
Capela da Base Aérea: 8 horas,
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5, 6, 7,30 (só ulunos}, 8,30
horas.

Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas;
Capela do Abrigo de Menares: 7.
horas. (todos es dias).

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

João Pessôa (Estreito): 7,30 hora.
São José: 7,30 e 9,30 horas.

I Coqueiros: 9,30 horas; dio- seguin
te: 7 horas.

N9 bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P•.
REPRESENTANTES

Irmãos 61avam
Rue. Jeãe Pinto, 6
Caixa Postal, 42

Florianópolis

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA $A.�A a(OSA
ORLANDO SOA RPELL]

Rua VODselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caíxa Postal 51 --- End. Teleg.: «Sccrpellí» -_. Florianópolis
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o ESTAnO=-Sàbado, 21 de Julho d. 1945

CURIA METROPOLITANA'
Considerações e normas sôbre iJ hora presente

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
Trabalho. Comerciais
Impressão a côres

:Composição de livros a

Jornai.

SOUZA
Téses e Memorais

Doublés e tricromias
Revistas - Avulsos - Caixas -

Estojos, etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

lo Secre tário

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

- -�----------

.bOENCAS NER,VOSAS
Cem o'! p�ogressos 'da medicina,

h8�e, as doenças nervosas, quando
tr�tadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorâ:ncia, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de

t�is enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de. um Ambulatório, que atende gra

��Itamente os doentes J\ervosos in-
lientes, na Rua Deodoro 22, das 9
11 horatJ, diàriamente.

AI'J
RESFRIADOS

'-.,11'«<
das

S
�, 'liÇA
I
...

\ �( Friccione o pescoço,

,
'.

r '( 1 peito e costas com
''I;;r '.' VapoRub.Evita per

turbar o estômago.
Facilita respiracão,
acalma tosse, alivia
opressão do peito.

.. A·gentes e Representantes
Gr�nde empresa, operando há longos anos no Brasil, necessita de pes

soa.s atI�as (ambos os sexos) para representá-Ia nas capitais, cidades do in
tenor, V:11&S e taz�ndas, com boas comissões. Plano fácil. Empresa de reno
me. MUltO .conhecIda. Escrevam sem compromisso à caixa postal 3717. São
Paulo. Aceitamos em qualquer Estado do Brasil, Garantimos ótimo salário,

Considerando a hora que atravessa a nossa Pátria, é desejo de Sua
Excia. Rovma. o Sr. Arcebispo Mett-opolit.ario, que se de a mais ampla
divulgação ao Manifesto do Episcopado sôbre o momento íntcrnacional
t nacioual ", c, em particular para os pontos que seguem:

1. - "Nas perspectivas imediatas das atividades politicas, avulta a

elaboração de lima nova Constituição, e, com ela, a opção da forma de
govêrnú que nos há de reger".

I2. - "Confiamos em que, num país nascido e civilisarlo sob o signo
da Cruz, C0l110 o Brasil, as dif'crun tcs agremiações part idárias,

)Cgitima-Imenle divididas em outros pontos, concordem em acatar a liberdade da

Igrrja e as rri vi ndicações da nossa consciência religiosa, que são as da

quase tolalillalle da sua população". (B claro que senthnentos, e, lnuito.�������������������������������������������������particul armcnl c, program as recon hccida e cxprcssamcn te condenados, -

como o racismo e COlllunismo., que tanto tem de anti-cristão, como do

Ianli-delll()crálico e anti-nacional, êsses eSlarialll, já ele per si, e pelos
seus maleficos efeitos, excluídos da intervenção c qualquer amparo dos
católicos). 13. - Nestas condições, "a lgr-eia permilc que, no desempenho ele

.

seus deveres cívicos, militem os fiéis em partidos que não contraste1'l1com as exigências superiores do bem comum e da consciência católica".
E l a l permissão 'Poderá, em determinadas circunstâncias, como talvez as

presentes, assumir as proporções de verdadeiro dever.
-I. - "(� nosso desejo sincero que, na obra da reconstrução i\,ocial,

a ompt-ccndcr-sc, com renovado entusiasmo, após as destruições do

grande conflito, todos os brasileiros coordenem seus esforços para a

realizaçüo deste ideal de um grande povo". E como poderá, em grande
parle, depender do voto, conci tantos os nossos caros diocesanos a corn

parecerelll às urnas, tomando parte, uníssonos, no próximo pleito, d('
a.C(lI·c!O com as instruções que vem sendo divulgadas.

Fl oriunópo l i s, 10 de julho de lfJ45.
De ordem de Sua Excia. Revma.

Cônego Frederico Hobold
Secretário do Arcebispado

�----------,---------------------------------------------------'I

IflIponente Manifestação de Fé
No próximo domingo, dia 22 de julho, às 19 horas, realizar

se-á nesta Capital uma solene demonstração de fé civico-religiosa
do povo florianopolitano, que constará de procissão com a imagem

"'��e Santa Catarina, padroeira ,do Estado e de m�nifestaçã� no adro

ff"'da Catedral Metropolitana. A entrada do préstito falarao vários

oradores.
Tôda a população de Florianópolis e arredores fica convidada

para participar desta grandiosa parada de Fé.
---------------------------------

Irmandade Beneficente de H. S.

d4 Rosário e S. Benedito
De ordem da Mesa Administra

tiva desta Irmandade, tenho o

ensejo de convidar aos Irmãos e

demais fiéis para assistirem as

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

19,30 horas. Domingo, dia 22 err

cerramento com a Missa cantada
às 9 horas
SEBASTIÃO CANUTO DA ROSA

«Brasil Pecuário»
"Está circulando o sogundo nú

mero, cm-rr-spontlení c a junho, da
revista mensal "BHASTL PECL\
H I ()", especializada em assu ntos
rurais e ocoriómicos, que se edita
sob os uuspicios da rnião das As
socia'çi)es Agro Pccuár ins do Brasil
Ct-n í rnl. O presente número divulga
vúrios editoriais, entre os quais um

sôbrc a conferência de Tc rcsúpo lis
e outro sób rc a lei de associações
rurais; trabalhos assinados pelo sr.

J. Banison Vil lar es sóhrc Cl imulo
Iouia Zootóc nica. sr. Homu l o de AI
nu-idu, sôbrc as conferências de
..Hve e Chapultcpcc cm face dos

produtos primários ", e H. Ar'JI'n
l i cri sóbrc a ancilostomosc em nos

sus zonas rurais; reportagens sóbrc
a "Seleção e o cruzmncnto de cqui
dcos cm São Paulo", "A aventu
rosa importação do gado indiano
para () Brasil", "Para preservar n

pureza. do gado zehú " c "Parque
Fernando Costa, um dos mais am

plos do Brasil"; sccçóc» técnicas
de oquinocultut-a. gado leiteiro, as

suntos Iiscais, vctcr-iuaria, econo

mia de carne e gado de corte, di

rigidas respectivamente pelos espe
cialistas, :\Ianoel Xavier de Camar
go, Francisco de Pal1la Assis, �I. �I.
(l., Henalo L. Leilo, Oscar da Silya
Brito l' J. BmTisol1 Vil lares. A. re

yisla eontém ainda farto lloticiúrio
rspl'cialÍzatlo, informações estatísti
cas, mercados e cotações, pontos de
vista! da imprensa sôbre pr()blell1a�
rurais, expedien\e da L'nião elas
Agro Pecuárias, 1tividades das As
�()ciaçõcs rurais, etc.

5000 CUICARAS:
I!!",�!.. ����

Senhores comerciantes, façam de suas má
quinas de café, uma fonte de lucros certos.
Instalem, em. seus estabeledmentos, as
famósas màqumas de café de côador

Consultem os fab'ricantes
em seu novo endereço:

RUA BflIGAnEIRO GALVAo, 709 - TEL. 5-5957 • S. PAULO

!l"E.BACCElll,CIA.lTDA.
INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD

Parque florestal
o Instituto Nacional do Pinho

adquiriu cerca de 900 hectares no

Município de São Francisca de
Paula, Estado do Rio Grande de
Sul. para o fim de instalar ali novo
parque florestal. Ainda êste ano,
serão iniciado. os trabalhai de
plantio com uma semeadura que,
da acôrdo com o programa pre
visto, ultrap;}slará um milhão da
pés de pinheiro, feita em condi
ções técnicae favoráveis, dada a

excelência das terras adquiridas
com aquela finalidade. O novo

parqqe florestal do Instituto será
o quarto instalado na regiêro sul
do país, onde predomina o pinhei
ro como exnresadc característica
da pailKlgem� Destina-se, também,
a nova instalação rural do Insti
tuto a constituir mais um eentro

experimental de pasquillas em tôrno
da essência típica da economia da
região.

Procu ra-ae uma casa

de comércio para iria

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

êste jornal.

II � �'I � ,IfO: U]IT:g����

a PESSARI� �A.RA
VENDA SOB RECEITA MEDICA

DO DIA

Vida Social

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

ANIVERSAIU08
Faz anos hoje fi) sr. maalitro Dan

te Corradini.
•

A Irita. Célia Brognoli feltej a
hoje seu dia natalicio.

*

A gentil srita, Maria D. Kotzias,
por motivo do seu aniversário se.
rá amanhã muito felicitada.

'

•

Amanhã faz anos o

pintor Estanisláu Traple,
em Curitiba.

•

Assinalou a data de ontem o
aniversário natalício da exma. sra.
Darcy Lehmkuhl espôsa do sr.
Afonso Lehmkuh 1 •

festejado
reaiden t s

to

Fazem anos .ll.oJe.
sras. Ivone B' Leal e Iolanda

Rotsahl;
srita. Doralice Rosa;
srs. dr. Indalécio Arruda cirur

gião dentista Ari Machado: Arnal
do Dutra e Altino Pereira'
menina Zeni Lurdes Plait.
srita. Mário Célia Veiga;
ar , dr. Francisco Gottardi'
jovem: Lecn Grams.

'

•

Nascimentos:
Foi enriquecido o lar do sr. Alcí

Silveira. funcionário público esta.
dual e de sua exma. espôsa Ada
Silveira, com o nascimento de u
ma robusta garota, que na pia
batismal receberá o nome de Lí
dia-Maria.

•

MISSAS

Segunda-feira, à. 7.30 horas, será
rezada missa; em sufrágio da al
ma do sr. Antônio Frcncísco de
Campos, na matri:!: de São José.

--o

Falecimentos:
Na avenida Rio Branco, n. 60,

faleceu a sra. d. Mina Pirath cu

!o enterramento se efetuará 'hoje
as 16 hora. no cemitéI'Ío de Itii.
corubi.

*

Ont�m, na cidade de Itajaí, on
de resIdia. faleceu a sra. d. Gui
lhermina Bittencourt Bornhausen
genitora do industrialista sr Iri�
nêu Bornhausen.

•

Alei Siiveira e Ada Pinho
Silveira

participam aos parentes e

amigos o nascimento de sua

filhinha

L i DI A- M A R 1 A,
ocorrido na Maternidade, no

dia 18 do corrente .

Florianópolis, 20/7 1945.

Perdeu-se
uma caneta Parker -pequena- no

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

3v-2

Sul América Capitalização, S. ft.
Declaração

Tendo a SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO, S.A instala
do seu Escritório à rua João Pinto, 13, sobrado levamos ao co

nhecimento dos senhores portadores de titulas que o pagarnen
to dos mesmos poderá ser efetuado em nosso GUICHET .

Levamos, ainda, ao conhecimento dos mesmos senhores

portadores que, tendo o sr· Adolfo Boettcher sido promovido a

Inspetor Seccional, acha-se devidamente autorizado a efetuar
as respectivas cobranças o sr. Ivo SeU, nossa atual aobrador.

Florianópolis, 20 de julho de 1945.
Sul America Capitalização S. A.

• Escritório de Florianópolis

Alfredo Damasceno da Silva
Chef(: do Escritório,

3 v. -1

o PRECEITO
MEDIDA RADICAL

Na água potável podem ser en

contrados germes banais. inofen
sivos, e germell capazes de causar

doelRças, como a febre tífica. as

disenterias, o cólera, etc Essas
doenças são evitadas quando se

ferve a água, pois'a fervura des
trói os micróbios que as deter
minam;
Defenda a saúde, bebendo só

mel'lte água prêviamente fervida.
SNES.
",................-_·_...·AW_-.-_-_-,...

-

.......·A.........�

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos lndigentes ,e FlorianQ.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TENHA JUIZO

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
Ê importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cionamento e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteração do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho
impor tan tissimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

outros produtos que acarreta

riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardiaco, mais

ainda, cada pensamento e emo

ção concorrem para a

produção desses toxicos.

Quando sãos, 08 rins
filtram esses elementos

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os fins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho

que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são fil
trados e eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

friamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os toxicos. Estes tóxicos e prin
cipalmente o acido uriõo, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres mtensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

geral e pela' sensação de "ve
lhice". Os primeiros sintomas
são em geral as ·torturantes
dôres nas costas. Os rins estão
en tão sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terríveis
dóres nas costas. As Pilulas
De Witt vão ter à séde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

DÔRES NA CINTURA •

REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADESPA RA O S �--- URINARIAS

8fXIGA R'INS E A

Pilulàs D(-WITT
o vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e m&ia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito .menos.

•• '��.o/ P'
-_

• ,,'
,,_

, j ,
, \

Difícil a situação dos

Iindustriais textís
s. H. r. - Segundo despa-

cho de Haia, círculos bem

in-Iformados revelam que serão
necessários dezoito meses

. até.que a Holanda possa obter
grandes estoques de roupas e

tecidos pois as fábricas não I
poderão trabalhar eficazmente
enquanto estiverem a braços
com a falta de matérias primas
e carvão.

Medina Farm, Narbal Alvos do Souza
Farm. L. da Costa Avila

'

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, hoca e cahelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Dr. H. G. S.

laboratório Clínico

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

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

Florianópolis

..-- I � ..

• $C

COMPANHIA "AlJANÇA DA BAlA"
Fedada em 1878 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
c-s

80.900.606,30
5.978.401. 7 55.97

67.053.245,30
142.176603,80

APENAS c-s 3,00

I CASA MISCELANEA distri-
�om e�s.a Ínfima quantia, ':'océ buidcra dos Rádios R. C. A.

esta auxiliando o seu

pro�<lmo'l'
, .

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor, Valvul�s e Discos,
aos Indig-entes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736.401 306,20

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

de Carvalho. Dr. Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

ADVOGr\DOS
r Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

Edifício Cruzeiro - Florian6polis.
Sala 5

TEM SfFILlS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

I §I'_ fJ I :&#] p;:J
A �l.FILI� ATACA TODO O ORGANISMO

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

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradável

Icomo um licôr
O ELIXIR 914 està B provado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FALAM CELEBR IDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A cempesíção e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re
Elue o tenho empregado, em comandam-no como arma de
011 casca de indicação apro- Iacíl manejo para o público
prlada (8ífilis em varias de no combate á sífilis, quallda
Slll1S JIlanifestações) os resul- 'des que frequentemente a
tados têm sido sanstatortos. oroveíto no Ambulatorío da
J'l818 silo rapldos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.

Dr. WashiDgton Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.
"-

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

aproveitem a Oportunidade
.Â.tençã� ! muita atenção !
l'ov9 de Florianópolis!
A "CREDIÁRIA PARA. TODOS" estabeleeídn á rua

Felip� Sehmldt D. 38, esquina .Ieronímo Coelho, atendendo aos

efeit88 tia crise ocasionada pela grande alta que vem díaría
JIlellte demarcando em tecidos c roupas feitas em geral - MUI
TO ÁO eON'fRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 fI@ Julho p. T. fazer uma grande bonificação em seus preços
afiM de lHHleficiar ao dístínto I}OVO de Eloríanõpolfs,

A tOd908 que interessar, fregueses ou não, queiram sem

@om'l'OmisS9 fa·zer uma visita á CREDIÁRIA PARA TOD08.

':f��
5iga a vez da experi- tia centre certos soírimen

encia. Faca o que têm tos que periódicamenta
feito milhares de Senho- afliqem a mulher em
raso que devem sua saude todas as fases da vida

_

ncrmc lízodc e livre de na puberdade. na IdCICle
contratempos ao grande
remédio A Saude da

adulta. na idade critica.
A Soude da Mulher

Mulher. Regulador. tôni- é o remédio que trca no

co. anti-doloroso. A Soude nome o resumo de su�s
da Mulher fi uma çorcn- virtudes,

I R. H·'T!J9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Representaçõel Transportes Maritimo&; Ferra.

CORlignações .- Conta Própria vrerrroa, Rodoviárioli, Aéreos,
Rua Pedro Ferreiro, 5 Cascai, Fôgo, Acidentes do

2' Pavimento Trabalho, Acidente. Pelllcais,
CAIXA POSTAL, 117 Relponlabilidade Civil e

V.ido. IEndereço Telegráfico « B O S C O"
:.� _,....

Chega a Rotterdam
um destróier doado
por Roosevelt
\ s. H. L - Segundo despacho

de Rotterdam, a chegada do
destroíer holandês "Rainha
Guilhermina" àquele porto,
unidade que fora entregue à
do presidente Roosevelt, assi
do presidente Rooselvelt, assi
nala a sua primeira entrada
em porto holandês, desde 1942
quando começou a prestar ser
viços, entre os quais se contam
a escolta de navios mercantes

Ie o provável afundamento de
um submarino nazista, ... ........ ,G

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. 11• .Ilea!clna !ia Unlvenldadc ao BrallÚ)

.·lnterno do 8m"TiOO dc ClllIUca .M�ca 110 Professor OaYl!.ldo Ollv�1re. médico (1,

Depart/l.tnento !1e Sllúl1e
CLl.NIÇA KJ!lDICA - KolMÜU bltenaa de adulto. e crt....çu. COl'llSllLTOBIl

• KJD8lD&NUlA: R.. Fel1pe 8chm1dt .. 18 - TeL 811. CON8ULTAS -- Du 11 U I8

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
D" Serviço. de Clínica Infantil da Assistência Municipal • Bo.plta,

de Caridade
CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado, 7 (�dificio S. Frauciaco), roa. 1.....
ConBulta8 dali 2 àli 6 horos

HESlDENCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de S1fills do Centro de Salld.

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

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

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

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta eírúrgla e ginecologia

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

DR. POLYDOHO S. THIAGO
Clínica Médica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, íutestinos,
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
4!llfEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NERlllU RAMOS".
ourse de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S1Io Paulo - Ex-este
&1ârlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médlco Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão,
CLUíIICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE jj; 'l'RATAMENTO ESP1ilClALlZADO
.' DAS DOENÇAS DO_ APARíllLHO RESPIRATóRIO.

OPERACAO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: l!liàrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18

RESIDl!lNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Tel, 742.
•

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

curso .. Aperfe!coamento • Longa PrAtica no Rlo d. Janeiro
001'11IULTA.8 - Pela mlUlbA: \!u1am_ie Cu IO,30à.12 hs, à tarde ezceptn ao.
""41011, 41"14 ás 16 bor.. - CONSULTORIO: B.. loh I'bltCI .. T, IIOIIraC. -

.0.., 1....1 - s-ldeacla: B.. rreatC_Úl eo.tblJao, 'L

DR. ROLDÃO CONSONII·

.vmURGIA GJilRAL - ALTA CIRURGIA· MOLl!:STIAS D� S�NHORAS - rARTOS
F.ormado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde tol

Ã8II111tenfte por vários anos do Serviço Cu-úrgtco do Prof. Al1pio torreia Neto.
G.ii'\!!l"&'JIa do estômago e vias biliares, Intestinos delgado e grosso, tírõíde, rins,

próstata. b_i.ga, útero, ovários e trompa s. Varicocele. hidroceJ.e, varizes .. hérnIa.
CONSULTAS:

!lU 2.. li heras, à Rua Felipe Schmklt, 21 (altos da Casa Paraíso) . Te!. 1.1i98,
RESIDeNCIA: RUJ8 Este"es Jüníor, 179; Tel. 11764

DR. ARAUJO
AlI!iUtente do Prof. Saneon, do Rio de JaaeIro

ESPECIALISTA
Doenças e epeeações CIOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

CÚ'UI'giJa medttnla dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iáblo e céu
da bôca fendidos de nascença)

IIIOtageseopta, �aquêoseopia, broncoscopia para retirada de corpos estranhos. etc

eONS1!n.TAS: dH.i! 10 ã. 12 e das Ui àa 18 horae

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447'"

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

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

sericórdia, 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 Felip.e Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nv IS. - Florianópolis.

Dr. Newlon d'.vlla ORo ANTONIO MONI2

DE ARAGÃO
'''Plraçõe. -- Via. Urinarial -- Dosn

Dl�!DI dOI inte.tinoli, réto e anuI
,'- Hemorroida.. Tratamento do

colite amebiana.
Filioterapia -- Infra·vermelho I

Conlult: Vitor Meirel.. , 28.
Atende diariamente ã. 11.30 h•.• ,

ã t�de, dOI 16 h•. em diante
R_Id I Vidal Ramo., 66,

Fon. 1067,

0I!'1IqIa • Orto�L CII:alea I 0IrIIJ.0PI
l1e aGrlU. Partoa • 4_... oRe ..aIaoru

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Did·
damente du II .. 17 Iloraa. RIllIIDlIJ'I
1'J .... � Almira.". ... AJ'f'11II:t._ .. .1Q'I'C;IIo .,.,

'ormado peIa UnlTeraldac!.. di a.nebra
Com prAtica nor hollP!u.� europeul

ll1nica m6d1ca em I'era!. pedJatria, doen
u do m.wma nerTOIO. aparelho l'en1to

urlnArio do homem .. da mulher
'
. ..ate. TkJüllO: DR. PAULO TAVABIII
0ulr1lO d. Rad1010l'1II ClID1ca com O dr.

únoeI d. Abreu C&mpanarlo (Il10 Pau·
)�. E.pectaUzado em Hil'1en. � "M,

"1lbllca. peIa UniTerw1dad<l do RIo di Ja·
leiro. - Gabinete da Ralo X - Illectro

IU'Glloera1ta cl1n1ca - illtabol1lmo t.
a.l - SonGagem Duodenal - <nbm.te F L O R I A N ó P O L I S
'c f1l1ioterapla - Laborat6rlo d. micro. Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153
op1ll • lUléll.. Cl1n1ca. - Rua r_do Itachado. I. "on. 1.1". - l'lor.ta.nó'DOl1e- !-'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

da França, ser
á

'brevemente reali
zado o interessante "Concurso de
Desenhos Infantis" que terá como
tema: "C0ll10 viu você Paris Liber
tada ?". Esta pergunta será dirigi
da às crianças do Brasil, até a ida
de de 1-1 anos. peta poetisa Bcatrix
Hcvnul, orgnnizurloru deste, Serão
distr ibuidos prr-mios, salientando-
se os seguintes: 1° premio: Hors
Concurs, pela embaixada da Fran
ça; 2° premio: ,l]ors Concours ; pela

IFrança Comhat cutc ; Quatro Gran
des Premies. por Bcul r ix Hcvnal ; c

ma is 34 prcmios por franceses e

brasileiros amigos da Fr-ança c

Icujos nomes serão di vulgarios opor
tunamente. O sccr-ctúrio geral de
Educação, autorizado pelo prefei-
lo, rcso l vcu es t P n dt-r ús escolas
primárias, escolas técnicas e Insti
tuto de Educação, o con curso de
desenhos infantis, organizado pela
poetisa Bcatr ix Rcvnal, sob o pa
lr icin io ela embaixatriz da França,
() concurso cm apreço, que obede
cerá ao tema: "COIllO \'0 você Pa
ris I ibcrtada", oonstará de ídese-
11,[1OS ou aquarelas, significando,
uruvés de um fato qualquer, Paris
libertada com os xcus "bou lcvartls ".
suas praças, seus jardins, suas ruas.
enf im todo o cspiri lu de sua paisa
rem. _\s condições d0sse concurso

I seráo publicadas no "Diúr-io Ofi-
cial", Secção II, de alllanhã.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. da. criança.

Laboratório de Análi.e.
clínica•.

Conaul tôzio : rud Felipe Sch
rnidt, 21 [alto. da Casa Po
rai.o). da. 1030 á. 12 e da.

15 à. 18 h•.
Re.idência: rua Visco de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual)

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

• Fazendeiros criando peixe.
• Novos milagres com o vidro.
29 artigos e 115 p'áginas repletas de inte?'êssé

CUSTA APENAS CR $ 3,00

I �l'A C"Ar-.r,lt.A%.r'iIr'iI
Fabricante e distribuidores dasahmadas con- I1111 fecções "DISTINTA" e RIVET. POSS�l um gran-
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e ba�atos, algodões, morins e avi�ment08

\I
.

para alfai<1tes, que recebe diretamente das
melhore. fábricas. A Casa "" CAPITAL" chama a atençao dos Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

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

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

Cha'cara Vende-se uma com

50.000 mts2, ten-

do casa de morada e engenho.
sita em Ituguassú. 'I'ratar com

A. L. Alves, à rua Deodoro, 35.

Terroristas nazis
Londres, 20 (U. P.) A

emissora de Praga, ao repro
duzir despachos publicados pe
la imprensa da capital checos
lovaca, revelou a existência de
uma o-rganização secreta nazts
ta no distrito sudeto da fron
teira. A organização tem em

mente levar a efeito tentativas
de morte contra altas persona
Iídades, porém até agora, êsses
planos teem sido frustrados
pelas autoridades checas.' A
maioria dos terroristas já es

tão detidos e grande parte de
seus esconderijos já foram va

rejados pela polícia. Um 'gran
de depósito de armas e alimen
tos foi encontrado. Os terroris
tas eram comandados por ofi
ciais nazistas que foram proe
minentes membros do Partido
Nazista e tiveram treinamento
em Bad Reinerz, na Silésia
Prussiana.

Seja o LlDER DI
MODI

NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLAUDlONOR DUTRa I
Rua Saldanha Marinho 2-A

IFLORIANÓPOLIS

����Od� os�OdYa.�rd��p�::Q!I �Oernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVA1S!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros)
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

I

I.. 1..---
�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a díreção clínica do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APAREI,HAMENTO COMPLETO E MODERNiSSIMO PARA TRATAMEN'rO

MÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscôpicos.
Labo�atól'ios para 0& exames de elucidação de diagnósticos.

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

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

Quart0s com .duas camas , Cr$ 15,00 p/pessoa

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

Casa d!e Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PóDE TER MÉDICO PARTICULAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Baixar ou estabilizar os pre�os
RIO,21 (A. N.) -- O COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO ECONôMICA CONVOCOU UMA REUNIÃO DAS CLASSES PRODlJ..
TORAS AFIM DE ESTUDAR MEDIDAS TENDENTES A ESTABILIZAR OU, MESMO, DIMINUIR OS PREÇOS DAS UTILIDA

DES, EM VISTA DA ALTA QUE ATINGIRAM DETERMINADAS MERCADORIAS, CHIANDO SÉRIAS DIFICULDADES ÀS
CLASSES MENOS FAVORECIDAS

Londres, 21 (BNS) - Acaba
de ser revelado que grande nú
mero de aviões "T'empests" e

"Spittfires" e outros aparelhos
de caça estão sendo transferi
dos, em comboio, para o Extre
mo-Oriente, sob a direcâo do
Comando de Transporte da

��r�t�f��n�� ��j����efe��'te Pó de Penicilina O ESlT400 Esportivo
rêrõi�VeiiiiêTIÍ8" pc�ra"l,l�bd���t�a}��cçat,O)amcaébda';�dhe�anLo�t�: Os jogos de

A F. C. D. designou os seguintes

Holan.desa ciar mais um importante de- autoridades e árbitros para os [o-

I senvolvimento do emprego da gos de aman,hã: y DiviBão�Valter
Amst?r.dam. 21 -SHI- O relató i) I penicilina. Trata-se de um

mé-I
La�ge e OSIn! �rhga. aut.or1dade�;

das ctívídodes :Ia Cruz Vermelha, t d d l'
-

d
.

'1'
arb,tros do 1 ]ogo, ColegIal x F'i-

demonstra que desde a libertação
O O e. ap lc�çao a pe�lcl 1- gueirense. à. 13.30. Antônio Per-ai-

encontram-se trabalhando, em to- na por inalações. A solução 11- ra Oliveira Neto; 2,' jogo. às 15.30
do o país, sessenta grupos de nu- quida daquela substância COl1- horas; Atlético x Caravana do Ar .

xílio, trinta unidades de beneficio serva as propriedades da' me" juiz José Ribeiro. Segunda Divisão.
ência e

.

vinte unidades de bem-) ma por algum t
- _.�

_

autoridades: Demerval. R.osa. re

estar socio l. Durante o mês que e�po e nao ex. presentante da F.C.D.; JUIZ do en

se Reguiu à capitulação nazi. ta. ge grande quantidade do plO- contra Paula Ramos e Colegial. às
a Cruz Vermelha forneceu à popu- duto. Pode-se assim manter 19.30 horas, sr. Lúcio Carvalho.

'

la?ão_ das províncias o�ident�ill um uma enfermaria impregnada
--

mIlha.o de latas de lel�e. quínherr- de penicilina _ forma-se na Malch de box
tahs-mtll lat<:l!l de. sarddmha�. qUAl- atmosfera u�a nevoa de par- Londres, 19 (U. P.) - O no-

ln en as rn i co.ixoe e queIJo., . ..
.

.

.

-, .'

hospitais e asilos remeteu dois mi- tículas microscopicas que ata- V? �ampeao de peso-pesado bri- .

I hões trezentos e dez mil qu tlos cam as bacterías até à dístan- tãnico Bruce Woodcock, de 20 �) I

I d� alimentos. Além. disso fre- cia de 30 pés. O método, já ex- anos de idade, deverá enfren- t

quentemente. por rrierc de aviõos, ,. t d
A

it " tal" brevemente um boxeur
I f0rnece plasma sanguíneo' para perrmen a o. com eX1 o, ples-, "

_.. .

I qualquer ponto do território hc- ta-se especialmente ao trata- norte-amerícano nao identífí
landês mento das afeccões pulmo- cado. Segundo o "Daily Maill",

nares.
'

que dá a notícia, o encontro es

tá marcado para setembro. em
Londres. Acrescenta que Wood
cock também já está receben
do ofertas para lutar nos Esta
dos Unidos, sendo que o f'amo-
80 empresáno Mik Jacobs rne

garante um match em Nova

Iorque.

Londres, - julho, (SIP) -

Num dos dias do mês de junho
do ano corrente, o General da

aviação Sir Rodric M. Hill,
condecorou quatro aviadores

. poloneses com as condecora- E
- -

cões britânicas. Os condecora- xposlçao
dos foram: o major S. Skalski, Com a presença da sra.

os tenentes Kolubinski e F. d Beatriz Pederneiras Ra
Wiza, e o sargento L Bargie
lewski.
Durante o ato da condeco

ração, o General Sir Roderic
Hill proferiu um discurso no

qual a última frase foi dita em

polonês: - "Tenho a honra de

hospedar, entre nós, quatro
aviadores poloneses de desta

que. A aviação polonesa con

quistou a glória imortal, lu
tando ao lado da RAF. Viva a

Polônia"!
Falou em seguida o Ger,e"al Proeza de um

o hunq King, Julho, (SIC) - A

I
.

kí d t d F A ' I
sessão plenária do Quarto Conse-

ZJC 1, coman an e a <. •

b
A

lho do Povo foi. aberta. Dá-se gran-
Polonesa, que, agradeceu a submar.·DO olandes I

da significação à presente sessão

condecoração de seus comal1- do Conselho. Está reunido a um

dados, congratulou-se com os S. H. L - Segundo. despa-! tempo em que o Japão está nau

condecorados e acentuou a co- cho de Londres, o Almirantado vesperas da derrota e o Govêrno

B itâ
. . Chinês está fazendo esforços para

laboração estreita 'entre os
I
ri anI�o anunclO� que um inaugurar um govêrno constitu-

aviadores poloneses e britâni-' submarmo holandes operando cionol. O número dos membros do

coso I
com a. frota inglesa do extre- Conselho foi elevado a 290 e seus

Em geral os aviadores polo-· m.o oriente, toropedeou um na- podere. foram grandemente ou-

d b t t t mentados. como se conclúe de fato
neses 'conquistaram até o mês VIO e a: �s ecimen os p�r en- de ter agora o Conselho a função
de março passado dêste ano, ?e�t� aos Japoneses. � unidade de examinar o orçamento nacional. Grande Tónico
267 condecorações brítãnicas. I immiga

estava escoltada pelo - ---
--.------

DITZ Hoje, Sábado, às d���r�����;,n�u������:�et��� Centro Acadêmico «José-Boiteux»
K. 19,30 h"t'QS ras sob as aguas e com a sala CONVOCACÃO
18 Brasil Atualidades 2xl2 - DFB d 1 d

.

d d
,2' Leo Carrillo. Andy Devine. Dan 1

e acumuda ores mun a a

pe-j .

Convocamos 03 membros do DIRETÓRIO dÊi9te Centro Acaàê-

Bailey Jor. e Mar]'orie Lord em:
a agua o mar, em conse- rruco para uma reunião no próximo dia 21 íb d ' 16 hA •

d b b d Ad' d C '
. , 110 a o, as oras,

AUDACIOSA CHANTAGE quencla as om as e pro- na co. em la e omercio de Santa Catarina, - na qual serão tra-
� Hcmens forte. lutando denoda- fundidade que foram lançadas' t?ddOS ddl�erBosCassuntos que dizem respeito aos interesses d es ano-

damente contra assaesiaos nas 1'"
. CIO os este entro.

florestas. p� O mimigo, em sua persegui- Florianópolili. 18 de Julho de 1945.
30 Wally Brown e Alan Carney em: çao. IVO REIS MONTENEGRO EUCLIDES FERNANDES

FANICO NA BIRMANIA
No bar e no lar l_o_V_ic_e_-P_r_e_s_id_e_n_te_e_m_e_x_e_ro_í_ci_o ___.:._!_o__:S:::e:c:_r.e:::.:t:á�rl�·O:___Engraçadissimas aventuras nas sel-

vos! Aqui estã.o o. dois pandegos K N O l'
de «Aventuras de um recruta» em não deve faltar
novas e incriveis complicações!

Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 3.00 e 2,00

IMissa em Ação de
Graças

o nosso diretor, snr. Moacyr
Iguatemy da Sliveira e seus

filhos farão celebrar, segun
da-feira, dia 23 do corrente,
às 8 horas, no Altar do Se
nhor dos Passos, na igrefa:do
Nlenino Deus. missa em Ação
de Graças, por sua espôsa e

mãe, D. Delcides Clímaco da
Silveira, se achar livre de

perigo de vida, do lamen
tável acidente de que foi
vítima no dia 8 dêste mês.

FlorlanõpOUt 21 de Julho de 1945

Além de outras
duzentos mil

chegarão
cimente

"

corsas

sacIs de
Aos portos do Rio Grande,

I
de quantidade de máquinas,

Santos e Rio de Janeiro já es- óleo, querosene, artigos. de ele
tão aportando navios proce- I tricídade, papel para impren
dentes do estrangeiro princi-' sa, folhas de flandres, barras

palmente dos Estados Unidos e de ferro, lingotes de cobre, ara
Inglaterra trazendo mercado-. mes e produtos químicos para
rias para o Estado do Rio' diversas firmas de São Paulo,
Grande. Dentro de poucos dias I Rio de Janeiro e Rio Grande

chegarão duzentos mil sacos' do Sul. Também já estão che
de cimento, na maior parte de

I
gando a portos brasileiros, com

procedência inglesa. Além des-I mais assiduidade, unidades
sa carga, os. navios "Non Su- mercantes panamenhas, sué

co", "Paliffe", "George Pomu- cas, norueguesas e chilenas.

tz", "Walter Rehling" e "Er- Dos Estados Unidos também
nest Gibson" trouxeram gran- estão chegando motores e ou

.. w wlõi ...._-r"..,._..".... J"W'"T,,-w::.:r-...........&__
tros acessórios de automóveis,
cuja falta era consideravel.
Por isso, muitos carros, mor
mente de canga, vem. sendo
reparados para novamente en

trar em tráfego. Também fo
ram recebidos caminhões no

vos, alguns dos quais já trafe
gam nas linhas rodoviárias.

Muitos aviões

Pilotos .poloneses
condecorados

mos, espôsa do sr. inter
ventor federal e a qual
paraninfará o ato, abrir
-se-á, na sede da Ass. Co
mercial, na rua Tra fano.
a exposição de trabalhos de

ponta-de-fogo sôbre couro,
de autoria da Eestejede
artista mexicana sra. Emí
lia F. de Ortega, amanhã,
às 11 horas. O Quarto Conselho

do Povo

Convite para

ROXY Hoje, Sábado, às
. 19,30 hra,

IG 10·, Exposição Feira Agro-Pe
cuaria de Uberaba - Coop.

20 Wally Brown e Alan Carney em:

PANIE:O NA BIRMANIA
As aventuras de uma dupla de

doidos na Birmania!
3' George Raft, Pat Obrien. Janet

Blair e Brod Crawford em:
BROADWAY

Um filme de eensaçõe. fortes, mu
sicas. alegrias, luzes feericas, e a

conquiet.a da gloria nas ribaltas.

Impr6prio até 14 anos

Preços Cr$ 2,40 e 2.00

Amanhã. - Simultaneamente - Ritz"
e Roxy - Paul Henreid e

Idtl Lupino em: IVlVERtMOS OUTRA VEZ

REMEDIU
ANT�SEPTICO

as

P��STI LHAS

evitam e combatem as TOSSES ,

CATARROS, as dôres de GARGANTA
os laringites, as Bronquites.
"C 'licença do D. N. S. P. No 186

...
� • de ;l6 de Fevereiro ç6�'·•

4101)'" .

.de 1935 erilo \).
01 0.002. Eucalyplo\ e.

Farmácia de plantão
E.tará ama,nhã de plantão a

Farmácia Saulo Agostinho, na

rua Conselheiro Mafra.

FRACOS e

AN�MICOS
- A representação catarí

nense sagrou-se campeã na

cional de vela, no campeonato
realizado nos dias 18 e 19 do
corrente, na Capital da Repú-
blica.

•
- A penultima rodada do

10 turno do certame amador
da la Divisão, que amanhã se

realizará, constará dos se

guintes jogos: Caravana do Ar
x Atlético e Colegial x Figuei
rense.

.

- Pelo campeonato da 2[1,
Divisão. jogarão amanhã, pela
manhã, Paula Ramos x Cole
gial, sendo a entrada franquea
da ao público.

- Para o "match" com o

Atlético o Caravana do Ar te
rá o seu quadro assim consti
tuido: Peixoto, Waldir e Mora

cí; Hélio, Haroldo e Verzo
la; Gato, Sanford, Leonidas, loI
Amaurí e Hazan. ."
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Missa

AVISO
CONTRA CasPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

o Dr. Arnoldo S. Cúneo es

tará ausente durante o mês de

julho.
'

Até CR$ 300,00
Precisa-se alugar uma casa, não

muito distante do Colegio Coração
de Jesús. P,agam-se atéCR$ 300.00
mensais, odeantadamente. DãO-SI
refer&nciall, Informaçõea ne.ta R.·

I dlill<íiQ.
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