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N : �iL',avtlida Vargas o Arco do Triunfo
RIO, .�� 'lA. ',N.),--- A ,INIÇ�ATIVA DA EREÇÃO DE UM GIGANTESCO ARCO DO TRIUNFO QUE PERPETUE OS FEITOS
DO BRASIL, NA SEGUNDA GUERRA MIJ NDIAL, CONSTITUE HOJE o MAIOR IN TERESSE EM TôDAS AS RODAS DA CA
PITAL FEDERAL. A IDÉIA, LANçAnA NUMA REUNIÃO DO CLUBE DE REGATAS FLAMENGO) ENCONTROU DESDE lOGO
A MAIS FRANCA SIMPATIA. DE ACôRDO COM A OPINIÃO DOMINANTE, A AVENIDA VARGAS É O LUGAR MELHOR

INDICADO PARA NELE SER ERGUIDO o ARCO DO TRIUNFO.
J

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente MOACYR IGUATE \W DA SILVEIRA
------,------------.------------------�-----'� ----------------------

Ano XXXI , Flcrlanõpolls->Quinta-feira, 26 de Julho de 1945 9432

Paris, 25 (SF'I) - O sr. Ga
zel foi nomeado ministro da

França em Wel lin..gton, esta
belecerulo dessa forma rela

ÇÕé;S díjIoruátícas entre a

França e a Nova Zelândia. I
-------------------------------- Ainda o submarino 530

Deslrul·ça-O na bal'a de lo'qUI·O Sob pressão Rio, 25 (A. N.) - A presen ',externo
demonstra que perma-

Cairo, 25 (8FI) �- Na oca-
ça, nesta Capital, do cornau- neceu 110 mar vários meses. In

síão do processo do assassmo dante Jean George Gayral, que teríormsnte se observa que as
GUAM, 26 (U. P.) - Relatórios recentes mostram que os do Maher Pachá.vo advogado inspecionou, na base naval ar máquinas trabalharam muitoaviões

. norte-amer�canos, , la?çados ,dos porta-avi?es navais, do acusado declarou, na oca- gentina de Mar del Plata, o tempo sem reparos. "O
de,s.trUIram, ?a bala de ,ToqUIo, no dia 18 deste m�.�,:um '���- sião da defesa" que a declara- submarino 530, que ali se "en- prossegue o entrevistado, 5�,Oé
trOler ]apones um navlO lançador de cabos telegraflcos, tles ção de o'uena a Alemanha por I J. 'f I t' d'
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eu as orças p a mas, esper- dotarlo de grande caparida.de.
pequenos cargueIros, sete orpe eIras, avanan o, a em ISSO, l)arte do I)rimeiro ministro foi t o' l' t' ....

, , t' t . d . d "N 't" '. -., .
OH ,.JalH e ll1 ereSEe enlCl e os Podia levar mais de vinte ap--gravemente, a super_�s ru ma o cOUIaça o ag�.?, anc.ola- f�lla 50h pressao bn.ta�llca. e ]'ornalistas, de vez que ainda J

do em Yokosuka, arrancando a proa de um destrOler antl-ae- sipl1ente sua morte llnpedlU o _

d
reJ lOS delicados de precu:;a_l,

, ,

t·"· t" t· l"· d co

'" nao se esvaneceram as sus- l'ecnm-inyentados. Entretanto
reo e damflcaram um des 10leI an IgO, qua Ia ugares e ua� envio de tropas eo'ipcias l)'il'a 't dI",-

t b' . AI 'd t 'd
'

"
'b ,. pr)l as e que aque e corsarlO fOI am destruidos e os motoresembarcaçoes menores, Foram am em por e e;" es rUI as seIS

o Extremo Oriente
.
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. nazIs a en a orlpe ea o o e o maquinismo foram sabota-'locomotlvas, qua ro angares, um paIO e mumçoes, um an-

d "B l' " h- 1
'

que de petróleo, uma usina de fôrça e ainda setenta e dois EXPOSI-�a-o em ParlPs ?r�za or a na na man a (OS, !)ern como as metralhado

aviões inimigos foram destruidos ou avariados. Perderam-se" \I
lllLausta de 4 do corrente. O ras anti-aéreas.

doze aviões norte-americanos e vinte e dois homens, París, 25 (SFI) Será· c:omrmdallte Gayral disse que 01�serv�L-se ainda. que a bor-

iI.augurado a primeiro de agos- está chegando ao Rio depois de do do slIumaril10 nazista as

to, em París, uma grande ex- uma viagem de dois meses, via- condições de confôrto e con'o-

O General Clark regressou ao 01·0 posição à glór!a do exército e gem que é resultado de sua didacle foram sa(;rificadas em

.\ aviação americanas. A expo- nomeação como adido naval favor das exigências própria
sição n:ostrará o papel primor- junto às embaixadas de seu mente militares. Só havia 7.6

Porto Alegre, 25 (A. N,) - muitns dos s'�us comanÜados, dial desempenhado durante a país no Chile, Uruguai, Argen- camas. O submarino dcsenvol
Ao regressar ao Rio em avião! Assim, poderei contar �Oll1

guerra pela aYiação a,meri- tina e Brasil. Acrescentou que veu cem :nilhas à superfície"_
espel:hl, o general Clark, que; aquela magnifica tropa com a

rana. o Sel! objE'tivo é estabele<.:er iu- '\centlwu não ter elementos
foi \),nte!11 recepcionado no (lUal, nos campos de batalha tercâmbio mais intenso entre 8uficlentes para afirmar que o

"Country Clube", onde o pre-I da Itália, eStabelecemos uma MUI-tos casamentos a França e as Nações America- submersíyel nazista houvesse
feito lhe prestou uma manifes- i coopel'ação mútua, que, forja- nas acima reftjl'ld'as. Aludiu dc- conduzido qualquer personali-
tação, pronunciou as seguintes da na guerra com o sangue dos falharam pois à sua passagem pela Ar- dade do mundo administrativo
p.alayras: "Em minha volta e nossos ln'avos, ser1. agora ci- gentina, bem como à sua ins- do Rpich. 'l'erminando, dis26 'J
�,rânsito para a velha Europa, men1ada na paz". "Revelou Recente telegrama de Cam- peção ao submarino, ,no dia 20 "O submarino será entregna
dei conhecimento ao govêrno 'lÍlida o general Clark a POSSi-1 berra (Austrália), os soldados do ccrrente em Mar deI P1ata. :l(J alto Comando aliado, s3ndo
Brasileiro do meu grande de-j biEdarle de "p�uirem para a norte - americanos realizaram 'Pi adialltou: Viagei em com- que as deniarches para escla
sejo de que o general Masca- Europa tropas brasileiras rle I cêrca de 6.000 casamentos com panhia de um observador na- recer o motivo da rendkão do
renhas de Morais visite o novo

I oicupação.
Pouco depois

dO)
jovens 'australianas, em ape- vaI brasileiro. O submersivel é �meS1l1O estão entrcgu()s ao adi

setor em que vou servir, ao meio dia, o general Clark e nas três anos; mas grande de tipo desconhecido. Muitns do Naval Brasileiro em BUenos
mesmo tempo que inS.istireij sua comiLiva �mbarcavam de maioria dêsses casamentos fa deles já se renderam às auto, Aires, comandaalte NAto rto�
lle!a presença, na Aust1'la, de regresso ao RlO. lhon. ridades aliadas. O' seu aSPçcto Heis,

,--o

Já concluída
RiL, 25 (A. ;,\I.) - O Conse

lho Nacional de Imigração e

Colou izacâo já concluiu a reda

ção da nova lei de imigração,
F'oi o que declarou a um, ves

pertino local, hoje, o cornau

clante Afila, seu presidente. O

programa já foi ao presidente
Vargas há 11l1S ;)0 dias, espe
rando-se, portanto, para qual
quer momento, a sua assinatu-
ra. Porte-se adiantar que uma

'I'das principais características
da nova lei é a sua Ilberahda

de, visando trazer ao nosso

país, o maior número de imi

grantes, sem prejuizo, é claro,
(la rigorosa seleção dos tun.ro.s
colonos

Em agosto
Berlim, 25 (SF1) - Os CÍr

culos oficiosos e os jornalistas
f)f'l1sam que a conferência de
Potsuam não findará antes do
início de agosto. Diz-se que:
certos peritos amer-icanos de
vem assistir a 'fase final da
conterêructa e partirão para
Wush in aton a pr imeí ro Ol!

dois de agosto.

Foi nomeado

H.

Convidado a visitar o Brasil

ao

���,: �ra C. Eaker

Rio, 26 (A. N.) - o Ministro da Aeronáutica acaba de
cc nvidar, em nome do nosso govêrno, para visitar o Braail,
o tenente-general Ira Euker, comandante das Fôrças Aéreas
do lVlediterrâneo, e sob cujo comando estiveram os nossos

bravos avicdores. Trata-se de uma dali moi. destacadas figu
ras militares dós Estados Unidos, que o estará aqui em

meados de agosto próximo.

o julgamento de Pétain
Paris, 2.J (SFI) - Hoje quando nâo quis explicar-se. Com efeito,

penetrou na sala de sessões, calmo, na hora dos interrogatórios, co

mas muito pálido, Pétain enverga- mun icou ao presidente que tinha
va uniforme e trazia ao peito uma rcsnlvido não responder a neuhu
única condecoração: Legião ele hon- ma pcruu nt a e se limitaria a fazer
ra. Sentou-se numa confortável po l- de('[araç';lO, Ahre, então, Ulll rôlo de
trona, colocada ao meio ela sala e, papel, dc'sde o início trabalhos
pouco a pouco, o sangue refluiu-lhe amarrotava entre as mãos, e sua

�IS í'accs. Dois oficiais e uma reli- YOZ se ergueu, em tudo semclhnn!e
giosr. o acompanhavam. Sentaram- à que, durante 4 anos, por interrné
se núo longe dele, olhando curío- dio das ondas sonoras do rádio, nos
snmcntc para os bancos das teste- l r az iu suas mensagens, que nos

muruhus, onde se encontravam, e11- afligiram. E foi um" mensagem sin
Ire outros, o ex-presidente da He- gu lar a que nos enviou desta vez

pública, AI,bert Lebrun, Paul Ilev- dir •-t-uncnt e Pétain. Recusa seus

naud, Lous }rarin com sua indo- juizes. Quer ser julgado de acôrdo
Fccl i vc l gravata ,\ Lavarillc, pr inc i- com a constituição de 1875, pelo
pc Bourhon Parma. Mas, sentado à Senado reunido em côrte suprema.
frente de todos, Pétain não se v()I!'1 Ora, essa constituição lhe causava
nunca para lrús. afim não encarar tal rcpugnancia em 1940, que, Ulll

tôrla essa gente, que ele tão bem co- de seus primeiros decretos foi jus
nhcce (' ([U(' o acusará. Xão olha tarnente reformada. Pétain reitera
ru-m para os juizes, entre os quais essa recusa por considerar os mou.

n ào se encontra uma só mulher, bros do tribunal, tal qual estão con s

pois, a seu pedido, quando foram tituidos, como juizes inidôneos. O
tirados os nomes das urnas, seus 10111 de sua voz torna-se cheio de
'\d\'o�ad()s recusar-am os represen- a11l:lr�llra, quando se espalha cm

tantos d(, sexo fraco. Como quer r cc ri nri naçóes sôbre "a sorte que
que seja, n:io dá mos tras de cm o- lhe inf l igiram ", repetindo sempre
cão. durante a leitura da acusação, que "fez oblata de sua pessoa ú
fei\;; pelo escrivão, �o documento, França, Logo após, Paul Heynaurl é
que, como se sabe, foi redigido com chamado como :l primeira teste-nu
Vi\ aci dur!c raramente encontrada nha. () ex-presidente do consr lho
cm documentos de tal natur-ezn, 1(1[; l\HO nnunci a que seu dcpuirncn
Xlo rnc l , acusa-o de ter Laval como

I
to será longo, Divide-o em 3 partes.

seu col ahnr-arlor quase constante, On tem leu a primei.ra apenas. Essa
I de ter (!uerido entregar Biserta e par tr- l ern o seguinte titulo: "Pur
tórls, a I'unlsia aos alemães e ter que incluí Pétain no m eu gabinete,
auxiliado os dcsignios do Heich na em 1S de maio de 1940". Simples
Síria ii custa do sangue francês, prefúcio, constituido ele fatos co

acusando-o, finalmente, d� ter, l11('s-1 nhcclIos, ,durante os quais Rl'Y
mo antes da guerra, par ticipadn do naud, de pe, a um metro apenas de
com p tot ch:1l!lado "Cagoulnrrts ", Pétu in sempre indiferente, exrla
qu c tinha por ohjel ivo derrubar as ma: "Dur-ante suas horas de honra-

I institl:iç'(,{", repuhlicanas. Impassi rlas eu () dcsprczava ; hoje tenho
\'('1 diu n l c .lcs ... as acusações, Pé lnin piedade délc !".

• • •

PARíS, 25 (U. P.) - Lebrun, ao depor perante o tribunal
que julga Pétain, afirmou que Churchill, Eden, Clemente
Attlee e 101'd Beauverbrook estavam presentes às reuniões do
gabinete em Tours quando numa ocasião Bouthillier leu um
documento dizendo ser necessário o armistício no que teve o

apoio de Weygand. "Mas eu - acrescentou Lebrun - recusei
ouvir falar em armistício".

• • •

PARíS, 25 (U, P.) - Pétain está sendo mantido em ver
dadeiro vácuo, e é impossível a qualquer elemento de sua comi
tiva pessoal chegar perto de si. Mesmo quando toma suas re

feições, as janelas da cela onde se encontra são cerradas, por
temer-se atentado contra O velho militar. As medidas de segu
rança tornam terrivelmente dificeis aos jornalistas entrar ou
sair do tribunal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alenlado conlra um prelado
Roma, (Via aérea) O casa de campo - segundo in-

Bispo de Agrigento, Monse- formações recebidas daquela
nhor Gian Batista Peruzzo, cidade, que é a mais impor
foi mortalmente ferido quan- tante da costa sul da Sicília.
do um homem armado abriu Segundo os jornais católicas
fogo contra êle, perto de sua de Roma, acredita-se qjUe os

agressores eram criminosos
disfarçados em membros de um

grupo político. O incidente é
sintoma do desassossêgo rei
sintmoa do desassossêgo rei
nante na ilha, onde à distinção
entre o banditismo e a ativi
dade política tornou-se ex

cessivamente frágil. No en

tanto, muitas noticias falsas

chegam da Sicília e o govêr
no publicou um desmentido
sôbre as recentes informacões
da imprensa, de que um "exér
cito separatista havia assalta
do e saqueado os trens entre

I
Messina e Catânia, ocup�nd<? a

cidade de Rendazzo. TaIS in-

I
formações são completamente
despidas de fundamento, se-

aundo a declaração oficial.
I � ,

BEL'lEMA
para Erupções da Eczema

• Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

CREDIA�IA TODOS(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

ORe DJALMA
MOELLMANN

PARAA
CONTRA

GRIPf.
R ESfRIAI!lO!l
OÔRfS o!CA8fÇA
NEVRAlGIAS E
OÕRES 'M GERAL

SChmidt, 38 - Fône 1595 - Florianó,olIsRua Felipe

S.ÓSEUSA r0rma4o pela UniTernd.aéo d. G.nebn

Com pr"Uca llOj' hoap!tll.Ui europeus

JUnlca ru4i>t11ca tiIl ..era!. ped1atrla. doeI>

;a. do 3l&tem.a nervoso, aparelho ••IÚt..,
UI'1nAr!o do homem .. da mulher

..-.te. TécwJoo: DR. PAULO TAVABSI!J
Cu.nto d. Rad1010l!tUi Cllnlca com o C11'

lIanoel ã. Ábreu CampaDMio (18&0 Pau

09. lC�peclal!JlaQ<) em Hl..íene � ...11<1.

>dbllca. l>ele Unlvera!dJedit do Rio d. SI

...iro. - Gabinete (h Raio X - Illeetro

ar.aIOlTllZlI cll.nlca - lIetabolllmo b.t

I&l - SonCag�m Duodenal - Gablnet.

� tlno'terapla - Laborat6rio de micro.

opia • anAl1_ cl1:n.1ca. - Rua J'C'!1aJ1d(
fachada. a. J'O!'-CI 1.1". ,- J'lor:lanópnIa

AproveUem a Oportunidade
.Jltenção ! mpita atenção !

_

rOTO de Florianópolis!
.,

A "CREDIÁRIA PARA. TODOS" - estabeleelda á rua

Felipe Sehmídt D. 38, esquina Jeronlms Coelho, atendenâo MS
efeitos (la crise ocasionada pela grande alta que vem diaria
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - MUI
TO AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dIa
31 de Julho p. v. fazer uma grande bonificação em seus pnços
afim de beneííclar ao distinto povo de Elorfnuépalís,

A totlo8 que interessar, fregueses eu não, queiram sem

eompromísso fazer uma -visita á CREDIÁRIA PARA TODOS.Seja o LlDER Dft
MODft

Gestapeanos
Estocolmo, 25 (SIP) - Co

municam da cidade polonesa
de Lodz que foi preso um

agente da Gestapo, Reimann,
acusado de assassinatos, rou

bos e extorsões. Depois do pro
cesso, Reimann e um seu com

panheiro Finn, acusado dos
mesmos crimes hediondos, fo
ram condenados à morte e en

fOl�cados num dos arrabaldes
de Lo.17. Consta que muitos
agentes da Gestapo, alguns
disfarçados de mulheres, ocul
tam-se na região de Lodz, ten
tando escapar à justiça.

I Estabelecimento
,

I
I
I

Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Confeccionando o seu
terno na

Alfa�ataria Líder

TrabCllho. e=omerciài.
I�jlre.são Cl côrea

.orripolição de Iívroa e

Jornaí.

Tése. e Memorai.
Doublês e triCl'omia.

Revi.�a. - AvuJ.o. - Caixa. _

Estojo., etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado
Rua Tiradentes n°. 10 --, Florianópolis ._- Santa Catarina

A cura das doenças nervosas
e mentais causadas pela guerra

de

CLftUDlONOR OUTRA I
Rua Saldanha Marinho 2-A

I �.IFLORIANÓPOLIS

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA

I
Londres, (B. x. S.) - "Suas �la- periênci a nccessúría para a cura do

jestudcs visitaram a primeira uni- tipo de doença mental que não at in
Iai!e de dcsmobl lizudora (lo exerci-

ge simplesmente aos pris ioncirns
lo, em Hat f'iel d, perto de Londres, e de guerra, mas a quantos comha ..

.t abertura do segundo desses cen tentes que estiveram em situações
;)articlllarmen1c críticas. Tais doen
ças também atingiram a muito que
não estiveram nas frentes de bata
lhas, mas, que sofreram as teITi ..

veis consequências dos bombardeios
aéreos. A experiência recolhida
nessa lerapeutica resultará na me

lhoria da produção industrial, pois,
um dos deitas de tais doeu, us re

.. ide no afastamento dos afazeres".
.............

j;-;;;;-;- ��-l��
...w......-

KNOT
não dOTe faltar

Rua Deodoro, 33

Flor ianópolis
Livros novos e usados,

em diversos idiomas.
I

Iros, cm Yorkshh:e, chama a al en

;iio para lllll aspecto dos planos de

rchabilitaçào, que terão efeitos ime
diatos e são do maior interêsseFai bomba, ou magnéSiO 1...

Noticiam de Buenos Aires lheres que desapare_:eram du

que, na noite de 9 do corrente, r�nte a represet;.t�çao. Poste- I
explodiram bombas de fumaça normente a P?llCIa. �eu a co-

Idurante uma função de gala nhecer a versao oficial do ta

em comemoracão à data da in-I to, segundo o qual, o alarma
·

......

-----------a-lt...

dependência da Argentina, no. �o� i�f�ndado,. pois, �oi d��ido Prefira ama parte de sell
Teatro Colono Estavam presen-I a igruçao do m�gneslO utiliza- trôco em "Selos Pró Doeute
tes o general Farrel, o coronel do por um fotografo. Pobre do Hospital de Cal'lda·
Perón e outros membros do de". e estará. éontrlbulndo para
Govêrno, além de altos chefes que êle tome mais nm pouee
do Exército. O incidente teve NOVO HOTEL de leite, tenha melhores medí-
lugar enquanto um côro e o eamentos, mais confôrto nu

público cantavam o Hino Na-
de M,'guel Rodr,'g"u'e''''s de

leito de sofrimento, etc. etc ••.
cional e os militares faziam (Campaha de Humailldad.
continência. Uma nuvem de ' Sousa do H08vltd de .caridade).
fumaça e um clarão violeta ir- I

\

Angelina, Municipio
romperam da balaustrada do de S. José
palco, no terceiro patamar. (Viagens diretas ou via
Um bombeiro imediatamente S. Pedro)
tomou a direção do palco e I IDEAL PARA REPOISO
ali encontrou um guarda-pó de
mulher em chamas, o qual le
vou consigo. O bombeiro decla
rou que o palco estivera ocupa
do por três homens e três mu-

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

estrangeiro.ou no
,lar'l o Iuturo ", escreve o "Yorks
h i re Post" no seu artigo principal.
I'orna-se conveniente reconhecer -

diz o jornal - que os homens sub-

Novidades todas as

semanas

.ne l irlos ao longo cativeiro como

prisioneiros do inimigo sofreram,
na maior parte, mais no moral do

qu e no físico. Eles poderão �él''cler
com fac i lidado a auto-confiança
IlUlll grúu perigoso, passando a en

cerrar o futuro C0111 ansiedade. As-
sim, du vidarn que sejam capazes de
retomar noru.almen te suas ocnpn
çõcs ordiuár Ias. :\Iuitos deles falam
indecisamente. E o tipo de trata

mento a que esses homens estão
sendo submetidos tem por objetivo
justamente restabelecer a auto-con

fiança e banir o receio do futuro.
A isso se junta os trslbalhos dos
técnicos no sentido de proporcioriar
aos homens um gradl.al contactC'

C0111 ;J. vida normal. Como resultado
dêsse lrabalh de reabilitação, have-,·rá obviamente Ulll aumento da ex-

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d'e Adulto.
Doença. da. criança.

Laboratório de Análi.e.
clínica.,

Con.ultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [aitoi da Ca.a Pe
rai.o], da. 1030 á. 12 • da.

I15 à. 18 h.,
Re.idinciCl: rua Vi.c. de Ouro

Preto, 64,

IFone: 769 [manual)

MACHADO & CIA.
AgêDcia. e Repre.entaçõe. em Gera

Matriz: Florianópoli.
Rua João Pinto, n, 5
Caixa Posbnl , 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.
Próprio),-Telegrama.: "PRIMUS·

'1 Agente. DO. principal. rnunicipiOf
do E.tado

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestiSls

contagiosas

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA $••"A a(OSA
ORLANDO SOA I-{_.PEJLLl

RDa Conselheiro Mafra, 36 - ·Ioja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpelli» --- Florianópolis 1

----------�-------------------------------------------------------------------------------
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. Hollywood - (S. I. H.) - (FA- se entre êles os cornposüor-cs brn

pecial para o "Os Estado ") - Á sileiros Heitor Vila Lobos e Ari

Sociedade Cinematográfica para II!! Barroso. Além dos filmes sôb re u

Américas informa que, nos últimos América Latina, Hollywood produ
quatro anos, a indústria de cinema ziu mais de cem fitas de curta 111('

norte-americana empregou mais lragem, descrevendo a vida nos Es

de 100.000.000 de dólares em fil- tados Unidos, com cf'ertos de S011'

lhes de interêsse para os povos do em português e rspanhol, prsru

Hemisfério Ocirlental.: Descie que apresentação nas Repúblicas do

I Ifoi fundada a referida socierlade. Hemisfério Ocidental,
. ,

di' ------------------------__-:em 1941, registrou-se iuterêsse ca a -'

vez maior pelos motivos inter-ame

ricanos, fato êsse que se evidenciou
nu produção de 77 películas di'

longa metragem com histórias l

fundamentos relativos aos países
latino-americanos. As companhias
cineuratogr-á ficas n crte-amer i canas
também fizeram pelo menos cin

quenta películas de pequena metr�
gern sôbre assuntos de histór-ia, cos
tumes e esforço bélico da Amériea
Latina. Um número sempre cres

cente de visitas aos países da Amé
rica Latina pejos produtores e ope
radores cinematogr-áficos de Holly
wood, em pesquisas de autentico
mater-ial ele f'urrdo, tem sido apenas
limitado pelas restrições de viagem
do tempo de guerra. Diversos com

positores musicais ele renome d�
América Latina foram a fim de
coutr-ibulrem com seus talentos para
películas cinematográficas. Incluem-

Im
.

defesa 'das florestas
Ao Ser-viço Florestal do Ministé- solicitada ao Sr. Presidente da Re

Joio da Agrtcultura foi daelo apreciar púhlica, ;porqlle a simples transíe-:
um projeto de decreto-lei tornando rência das florestas rio domínio,
de utilidade pública grandes áreas' particular para G doruínio púhiico ]
de malas em São Pauro, atravessa-I não implica na liberdade ele elerru-Idas pelas linhas da Esí rada de 1 há-la e transformá-las em lenha
Ferro Noroeste do Brasli, para efei-I sem ohservâucia dos dispositivos
10 de derrubadas e fornecimento do Código Florestal, mesmo que o

d� lenha à referida ferrovia. Inte- interessado fosse o governo. Aque
ressando varres municípios, as lc exige concorrêncir precedida de
áreas desejadas gomavam 7.500 hec- exame das matas e de condições
lares em Guarantam, propr-iedade às quais fi exploração teria que
de Alfredo Mota; 7.500 hectares em ser submetida, dentro da técnica e

Pirajui, pertencentes a Osório d'l rle acô rdo com o entendido pela re

Cunha Junqueira e 12.000 hectares partição competente que é no caso,
de domínio particular de "A Ter- o Serviço Ftorcstul. E essas condi-
ritorial Franco Brasileira S. A.", ções forçosamente não interessa-

Ientre Guaicurús e Bodoquena, em riam a Estrada que, cómo as de
�Iato Grosso. Assim, para um total mais, até hoje nunca observou suas

de 18.250 hectares de matas conde- obrlgacões legais no lerreno do re

nadas fi desaparecer nas fornalhas plantio. Antes dis to, norérn, houve
das locomotivas, foi pedida a de- a ponderação ela inconveniência de

cretação da medida que tal permi- subtrair matas dos particulares
Iisse sem maiores embaraços, como para o domínio público, quando o

fosse de certo a resistência dos do- obicf ·/0 preconcehido é destrui-Ias
nos respectivos. O parecer emitido sem corupensuçãc, Com esses pori
pela Seção de Proteção Florestal, tos de vista do Serviço Florestal foi

apoiado pelo Diretor do respectivo encaminhado o processo a quem de

Serviço, fOI contrário à decretação direito.

SANGTJENOJ__

Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadalo e

Arseniato de
Sódio, etc.

OI' Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Mtll.{ru8, Mães Que Criam,
Cr:'lnçl1S Raquíticas rece

borão a tonítlcaçãogeral
do organismo com o

----------------------------------------..----_--------.-
Filmes com motivos americanos

�
...l{seu/�

�,'
Laboratório Clínico I� -1 � RUA JOÃO PINTO, 25 - fone: 1448 I!e � (em frente ao Tesouro do Estado

I1I1Íraia a:A5 Florianópolis I
Ir.. I. G. s. MJdtD.a Farm. Narhal Alves de Souza

Farm. L. da Cosia Avila

�JE4me de aangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urin4, Exame para verificação da gravi
eles. Esame de eacarro, Exame para verificoção do
doença. da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
.l'utovaccinas e transfusão de sangue.

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

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

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

o Figudo. o Baço, o coração
Purnões ti Péle. Produz Dôres de
nos OSS08, Reumatismo, Cegueira,
belo, Anemia, e abortos
Inoff'Dsivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está ttprovarto pelo D. N. S. P.
como auxiliar no trat.-meuto da SIfilis e Reu.
matismo da mesma ortg- m. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «911t». dada a sua Aleslo que apliquei multas

base, é ótimo auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR «914» obtendo
lamenlo da Sífilis principalmen- semure os melhores resultados
te DOS casos em que a via ho- DO Iri:lamente da Sifilis.
cal é a únicI possível.

(a) Dr. danedito Talosa.

o Estômago, 08

Cabeça, Dôre s

Queda do Ca-

(a) Dr. Ralael Barloletil
==UJ_ u:uvzzmx.;.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIUC�

Ih. C••elheir. lIafra, 4 • 5 - FONE 1.142
E.lre"M e; 1i.1IddI.

R. H. BOSCO LTDA.
ITAJAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Repre.entaçõe. Transportea Marítimos; Ferrlil•

Consignações •• Conta Pr6pria VlarlOS, Radoviárie., Aireos,
Rua Pedro Ferreira, 5 Cuscee, Fôqo, Acidentes do

2' Pavimento Trabalho. Acidentes Pe..�ai.,
CAIXA POSTAL, II7 R..pon.abilid.d. Civil. Vi.a"

Endereço TeleQ!áfico « BO S C O»
....................� ....

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

��l)VOG r-�DOS
, Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
Sala 5

APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri
CeDl essa ínfima quantia, �o('� buidcra dos Rádios R. C. A.

está .auxiliando o. seu pro:omo.! Victor Vá: vulas e Discos,Contribua para a CaIXa de Esmolas '

aos Indigentes de Florianópolili. Rua Conselheiro Mafra,9

fSEJA-), -

SUA

j\ SI\UDE DÁ MULIlER

'Prep.arando
grande ataque
Londres, (B. N. S.) - "Uni

dades navais britânicas da fro
ta que opera nas Indias Orien
tais, levaram a efeito ampl�s
operações de limpeza de mi

nas nos pontos de .acesso ao es

treito de Malaca enquanto que
aparelhos com base em porta
aviões atacaram as ilhas Niko
bar e aerodromos no noroéste
de Sumatra". - escreve Tte.

-'B�UdlUO;) 'uqJ'BW I'B J d U d D
rista militar do "Daily Tele

graph". A não ser nas Níkobar,

I
onde o fogo anti-aéreo foi in

tenso, a oposição encontrada
nessas operações foi geralmen
te fraca. Não pode haver dúvi
da de que essas operações têm

I por objetivo final a gr�nde b�
se de Singapura mas ISSO nao
quer dizer que esteja eminen
te um desembarque no isti-
mo de Kra ou na parte nordés
te da Sumatra. Os aerodromos
em poder dos britânicos e que
ficam mais próximos desses
dois pontos-chaves são até ago
ra os que se encontram na

irea de Rangoon, a 500 milhas
de Kra e a 800 milhas do pon
to mais extremo da Sumatra,
demasiadamente distantes pa
ra uma eficiente cobertura aé
rea. Assim sendo, necessário se

torna obter, por meio de uma

operação preliminar, aerodro
mos muito mais próximos. O
fato de terem os japoneses pre
visto um desembarque prelimi
nar na zona de Kra e Sumatra
não significa que ela es�á .pr�s
tes a ser realizada. O inimigo
só saberá onde será desfechado
o próximo golpe de nossas tôr
cas quando já tiver sido ataca-
do" - conclue o comentarista.

Si tem irritação retal ou hemorra

gias, cuidado I São o prenuncio do
grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica.
ções, exigindo até uma intervençilb
cirurgiea. A Pomada Man Zan lhe
:iará alivio imediato das dõres, ,ra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos 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 Individues afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes lterVO!!lOS in
digentes, na Rua. Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

Camisas, Gravatas, Pijarnea
Meiasda. melhores, pelos me

aorea preços .6 na CASA MIS'
CILANEA - RuaC. Mafra, 9.

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

oferecer os seUl préstimoll.
Escreva detalhadamente ,_

nome, idade, endereço e en.

velope •• 1 ado para a r.s
posta,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T- CLUBE-Dia 28, sábado-Soirée Mignon ás
domínqo --Maiinée infantil ás 15 hs.Dia 20,

II hs.

•' .

Jur���l�Aa.��R�Eii��ePg;$u�O��O,oo I Casemiras à prova Vida Social
Movimentação com cheques de traças &NIVEBSARI08

Banco do Distrito federal S.4. II Londres, (B. N. S.) _ Os D��ró����f�u�:�!��taI!a:e:�
ta data por motivo da passagemCAPITAL: CR$ 60.000000 00 cientistas do Reino Unido des- do seu aniversário natalício, o nos'

RESERVAS: CR$ 10.000:000;00 cobriram um meio muito sim- .0 presado conterraneo, ar. Dr. Ro-

T• 23 FI
-

.." ples de tornar as roupas per- dolfo Renaux Bauer, figura ieRua raJano, • or,lãinopo IS
manentemente à prova de tra- marcante prestigio no. meio••0-

cial e industrial do E.tado e um
ças. O novo agente é nada dos diretores do conceituado Bun-
mais nada menos do que o fa- co Indústria e Comércio de Santa
moso D. D. T. pó anti-malarico Catarina. Ao distinto aniversari
e anti-tifico descoberto na Grã- ante a. nOlllla. felicitaçõel.

e
Bretanha durante a guerra o

que já salvou milhares de vi
das de soldados aliados. No seu

novo papel extintor das traças,
o D. D. T. é dissolvido em óleo
e aplicado a lã durante a pró
pria manufatura do tecido, tor
nando-se dessa maneira uma

parte permanente da própria
estrutura de lã. Uma quan
tidade insignificante ou seja
0,1 por cento do peso da fazen
da tratada, basta para tornar
a roupa à prova de traças, po
dendo a mesma suportar tan-
tas lavagens quantas sejam "laJantels
necessárias. O D. D. T. pode Para Curitibano. regreslou o Ir.

também ser usado posterior- Araquil Fiuza de Carvalho, Inspe'
tal' de Armai e Munições.mente como protetor temporá-

rio contra tracas em roupas já
ti s a das, sendona hipotese
misturados aos solventes vul-

I
garrnente utilizados nas lava-

Irma-OS 61avam gens a sêco. As roupas limpas
regularmente dessa maneira

i tornam-se quase 100 por cento

I à prova de traças. A nova apli
cação do D. D. T. foi aperfei-
çoada pelos pesquisadores da I--------- IIIÍ·_ "United·Kíngdom Wool Indus-
tries Research Association".

de territórios alemãesanexação
HAIA, 25 (SHI) - A comissão de técnicos em economia,

formada a pedido do govêrno, recomendou a anexação do ter
ritório alemão, como imperativo para compensar a Holanda
dos saques efetuados pelos nazistas. O relatório apresentado
ao govêrno calcula os danos sofridos em quatorze milhões, se
tecentos e cinquenta mil florins e recomenda um projeto de
economia obrigatória, destinado a fazer face ao plano quin
quenal de reabilitação da potencialidade produtora da nação.

París, 25 (SFI) - Noticia-se hoje que ainda existe na

Alemanha 305 mil prisioneiros e trabalhadores deportados
franceses, calculando-se que se encontram na Rússia mais de
mil franceses.

Franceses ainda

Móveis
Comprar, vender ou alugar

A SERVIDORA
I

ra maior orgClnização no

,6nero ne.ta CApital]

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Imóveis
Vendo di.versas coace, di

verlilos terrenos e uma cha·
cala.

Negocias rápidos.
Alves. Deodoro 35.

A. L.

Vai a París
Beyrouth, 25 - (S. F. 1) :

Parece confirmar-se a noticia, I

segundo a qual o patri�rca ma

roníta Monsenhor Anda, en

viará � Paris uma personalida
de religiosa, afim de travar
contacto com o govêrno fran
cês. Monsenhor Youvhanna

.J EI Hajee, Arcebispo de Damas
co seria encarregado dessa

missão, já tendo sido recebido
em audiência pelo sr. Pharaon,
Ministro dos Negócios Estran

geiros.
",,;r;;;- -_ _,- -JlJ'ItJF. _ u_ .....

Aparêlkos elétricos
A Instaladora de Florianó

polis, à rua Trajano n. 11, avt
sa a sua dístínta fl'eglJ,esia que
• íspõe de operários habilita
dos para executar instal3;ç;;es
de Lu.z e Fôrça. em geral, for
necendo orçamento grátís e

item compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe-

eializada, com. técnicos nrorís
.
síonaís, �ra consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolame,nto
de motores é dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
fog,a,reiflos, aparelhos médicos
� outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

fóra
Sta. Ana, Mãe de Maria

Santíssima
Sôbre esta santa sabemos bem

pouco. Tiramos o seguinte da fon
temail antiga que se refere à
Mãe de NOlla· Senhora: Vivia em

Nazaré um homem rico e piedoso
de nome Joaquim. Querendo êle,
certo diCl, oferecer um saorifício a

Deus, foi impedido nilto por um

tal Rubem que lhe observara que
hcmsns aos quais o Senhor tinha
negado filhol não eram dignos de
oferecer sacrifícios. Entristecido
retireU-Ie Joaquim para um êrmo.
Mas, por inspiração divina, \eltou
para junto de sua espôsa Ana
que. sabendo da mágoa do mari
do, rezava muito afim de alcan
çar a graça de terem um filho.
Foram ouvidas luas preces. Ana
deu à luz uma filha a que cha
mou Maria. -- Não devemo. estro
nhar que OI Evangelhos não for'
neçam dado .. mais concreto. sôbre
o parentesco do Salvador. O que
interessa aos Evangelistas -- aliás

I
guiados pelo Espírito Santo -- é a

pessoa de Jelúl e Sua obra reden
tora. E aquilo somente que se re

fere à Redenção é contado. O. E
vangelh08 não s� tratados de h is-

_____________..! tório profana e muito menos des-
tinado. a satisfazer Q curiolidade
ociOla,
� ---". _._,.. .......... - ....... --.'

Belo Horizonte, 26 (A. N.) �
Uma criança apenas de sete
mêses de idade, realizou uma

viagem de Belo Horizonte a

Governador Valadares, longí
qua cidade do interior mineiro,
sózinha, pela Panair do Bra
sil. O fato merece menção por
haver a garota feito o longo
percurso aéreo sem a assistên
cia de seus país, que adoece
ram em Belo Horizonte, haven
do necessidade de enviar a ga
rota para ficar sob os cuidados
dos avós. Toda a empresa se

movimentou para que na la
faltasse à mais jovem passa-
geira do Brasil, tendo manda- Vende-se
do vir do Rio, especialmente, um 'Bar sito na rua Laura C .

duma camisaria, os aparelha- MeirCl 13. Tratar na mesma.

mentos necessários a um via- Sv-2

jante dessa categoria. O nome

L.lcenc.ladosda passageira é Maria Rai-
mundo Roeder. Seus pais cha-

a 1· de agostomam-se Eurico Roeder e sera-
fina Mocho Roeder. Rio, 26 (A. N.) - De acôrdo

,.

O
com um aviso do Ministro. da

Ate CRS 300,0· Guerra, s�rão licen�Íl:dos �o
Preci.a.se aluciar uma cosa, não s�rvIço a�tlvo, no proximo �la

muito distante do Colegio Coração 1 de agosto, todos.os reservis-

I de Jesús. Pa_gam'le atéCR$ 3�0,00 Itas
corwocados (sargentos, ca

men.ais, Cldeantadamente. DClo-se bos e soldados) da 4a Regiãorefe!&ncial, Informaçõe. nelta Re·
Militar).daçao. .

Fasem .11.08 hoJel
a Ira. MariCOl Celestina da SilVCl,

8IIpôsa do Ir. João Silva, pr�rie
tório da Padaria I' de Dezembro;
a .ra. Maria Emilia de Saulo,

elpôsA do sr , Francilco Luiz de
Almeida;
a Irita. Lilí Mendonça. filha do

Ir. João Mendonça, construtor cio
vil;
o Ir. Pedro de Freitas Cardoso

Junior, funcionário dOI Correiol e

Telegrafai;
o Ir. Dupuí Costa, dedicado fun

cierrdrío do DepartClmento de E·
ducação.

e

�!

o t1JtlHOR VEAMIFUGO
OE EFeITO SfGUQO
e INOFfNSIVO AS

CRIANÇAS f

"',0

da França

e

Retornou a Laje.. léde de Iria
peção, o 1Ir. Alfredo Odilon TCíbor
da Ríbcs, Inlpetor de Coletorias
do Estado'

e
De lua viagem ao interior do

Estodo. regr.llOU o Ir, tenente Pe
dro Gomes Caldeira, oficia 1 refor-
mado do Exército. _

Alei Silveira e Ada Pinho
Silveira

participam 001 parentel e

amigai o nascimento de lua
filhinha

LiDI A-MARIA,
ocorrido na Maternidade, no

dia 18 do corrente.
Florianópolis, 20/1,1945.

5 v. ·4

Com apenas sete
meses de idade

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

o diadosanto

CI t\. \VETZEL INDUSTR.IAL-JOINVILl..E "(MerCll reg·ISf
,

CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

I Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Rua João Pinto. 6
Caixa Postal, 42

Florianópolis

"bácara Vende-se uma com

U 50.000 rnts2, ten-
do casa de morada e engenho,
sita em Itaguassú. Tratar corr,

A. L, Alves, à rua Deodoro. 35.

o PRECEITO DO DIA

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

ÁCUA E DISENTERIA AMEBIANA
A água pode transportar, além

de ovos de vermes causador.s deH
doenças, paralitas como a ameba
disentérica, relponsável pela temí
vel disenteria amebiana. Por aí se

pode ter uma idéia do perigo de
beber água que não tenha lido
previamente filtrada ou fervida,
Evite a disenteria famebiana, be

bendo únicamente água depurada.
SNES.

Procura· se uma casa

de comércio para ins

talação de uma Livro
ria. Os interessados
queiram dirigir. se a

êste jorna1.

UBLITI<C
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IndicadorMédicol
� .-....-.-......-_-�...,.•-._.._-_-.-_._.,._�_.__....-_-_-_-._.-_-_-_.._.,.·_·_-_- -.w.-."

DR. MARIO WENDHAtJSEN
(DlpJO<lI&Il0 Ptl1ll "acuIdade Nac. de MecUcl!Da <1a Univenldade 110 Bra8tl)

...wterno do �1ço a. CIlnl.ca MM1cJI. do Protesoor Osvaldo OU"<!lr;a. méalco 11,

Departamento d. Sal1de
VI.dlUVA. Il1!IDIUA. - JloJfJ8tt... bltenu de a4111to. e ert...� OON8ULTORIt,

• &JD8WSÁ'i(.;lA: R•• Felipe 8cbmJdt a. III - TeL Slll. CONSULTAS _- Du 11 .. l�

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
P.. Serviço. de Cliniea Infantil da Âssistência Municipal ti Bu.pU..

de Caridade

OON8(jL�,��Jf1n���AM2�ad���A��1:tE8.�r��!2�. lo.. l."�
Con.ulta. dali 2 à. 6 horos

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Méd-ico - chefe do Serviço de SlflllB do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - S1FILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
�OS OS SEXOS - RAlOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA�

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 4&
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 164lS

DR. SAVAS LACERDA
Clín iea médico-cirúrgica de Olho8 - Ouvidos. Na,riz - Garganta.
BipltJl!\18 de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTófUO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas.
RESl'llENCIA - Conseíheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica J'Iédica em'Geral

�oe�as do coração, pulmões, fígado, estômago, Intestlnoa,
ri:u e demais órgãos internos, de adu1tos e crianças

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

l'tIlSIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SET-TE GUSMÃO
@HBl''B DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00

HOSPITAL "Ni!:RlnU RAMOS".
eurse de a�rfelçeam.e.nto no Hospital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Ex-est�
r111l-1o do rrtstltuto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

h Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
.".dNUJA GIIll't.U, - DIAGNóSTICO PRECOCE 11< TRATAMENTO JilSPJilCIALIZADO
( DA8 DOJilNÇAS 00_ APARtlLHO R1I1SPIRATóRIO.

OPERACAO IlE JACOBOEUS
OONSULTAS: Dlàr·lamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18

RESIDltNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Tel. 742.

DR. MADEIRA NEV'ES.
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cuno .. Aper1eiooamento e Longa Prãtíea no Rio óe Janeiro
OOIll.VLTU - rela maJlbA: 4larIam_'1A!I du IO,30à.12 he , à tarde e:o:c.mto 001

.....oe••u 14 ás 16 boru
- OON81fLTOBIO: a.. ,Joao ....&0 .. T, _Itra•• -

1'0•• : 1.". - _ldlnatna: a.. PrMI.._'" eo.thlllo. .1.

�"------D-R--.-R-o--rn--A--O--C-O--NS-O�N�I------
ClRURGLA GilRAL - ALTA CIRURGIA - MOL1l:STIAS DJil SilNHORAS - rARTO�

.

Fflrmado pela FacU!ldade doe .Medicina da Unrver-sidade de São Paulo, onde to

�te por v{rioo anGIJ do Ser'viçc ClrÚJI"gico do Prof. Allpio Correia Neto.

�,ª"III' do est6magG e vias biliares, intestinos (leigado e grosso, tiróide, rtns

pr6itáta ItR�a !t1:ero ováriO<! e trompas. Varicoceie. hídrocele. varizes .. hérnia
, .,

CONSULTAS:
dU li.. li horas, à R.ua Felipe Schmldt, 21 (altos da Casa Paraíso ) . Te!. 1.698.

ftESH>&NCIA: Rua Esteves Junior. 179; Tel 14764

DR. ARAUJO
Aag.tente do Prol. San80n, do Rio de J811elro

ESPECIALISTA
Bc_ças e ett6t"a<!688 c'i<>s OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

ClnJl"eNi .sd8l'!!.. dJa Gl!JELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iâbío e céu

àa bôea fend�dos de nascença)

llIOIagoMDtMa, I!!"aquêe_pia, broneoscopia para retirada de corpos estr-anhos, etc

ftONillfLTAS: das 10 às 12 e das 1:1 àa 18 hor8JI

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. A SANTAELlA
(.iplomado pela Faculdade Nacional de M�dici�a da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

císnal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

serieéraia., e Hospital Psiquiátrico do Rio. E.x médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
_ Consultório: Edifício Amélia Ne to

_ Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 �or�s :
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO... 18 - FlonanopollS.

Dr. Newton d'Avila DR. ANTONIO MONIZ
ep.raçõ•• -- Via. Urinaria_'- Doan
Ia. do. inte_tino., réto e anu_
-- H.morroidal. Tratamento da

colit. amebiana.
Fi_ioterapia -- Infra-vermelho,
Con_ult: Vitor Meirel.. , 28.

Atend. diariamente àtI 11.30 h•.• ,

li tarde. doa 16 ha. em diante
R••tel, Vida! Ramo_, 68.

PODa 1087.

DE ARAGAO

í.lIrcrP • Ortope4lla. (JUaJea • 0Inll'IIta
a. ror&JL f'...- ••-iIM .. M1UacIrH.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Did·
rlamente dII8 1. .. 17 boru. RJIlawlllW
'lUI: AUIU_...... ..]...... .. ....... �

4 saúde da sra
Ghang-Vai-Chec
Nova Iorque, (V. A.) - Al

to funcionário do govêrno chi
nês informou hoje ao corres

pondente da Agência "Reu
ters "

nesta cidade que a Sra.
Chang-Cai-Chec vo I t a r á a

Chunquim logo que a tempera
tura da Capital chinesa se ICl0S
tre mais amena. Sua saúde me
lhorou co nsideravelmen te após
um tratamento de 11 meses em
um hospital de Neva Iorque,
routra esgotamento nervoso e

insonia. A Sra. Chang-Cai
Chec está passando agora pe
las fases finais de sua conva

lescença em uma propriedade
entre florestas, às marg-ms do
rio Hudson, nas vlziuhancas
de Nova Iorque, guardada por
elementos do Serviço Secreto
norte-americano. A esposa do
Generalíssimo chinês ainda
devorá submeter-se a um tra- ---- - ,.,. - - __ ..w-.. - w ..

tamento específico e estará sob
observação médica. mesmo

quando regressar à China.

"Gosto da
SELEÇÕES
porque contém
artigos sôbre
temas tão varia
dos que sempre
encontro alguns
de grande
interêsse
mim".

Com uma opinião
semelhante acerca de

SELEÇÕES
O LEITOR PODE GANHAR

Cr$20.000
ou outro dos 392 prêmios
que atingem um total de
Cr$1l5.000,OO, no Grande
Concurso da Revista

SELEÇÕES

-

I "A C,A"'�.t.��

, ; .<\_'_�'!'::. ,,_..� . -
*

.• F'r:ocure� O'.jcupon para
. :)a S&la ê;_q'claração,
�:."o>nú,rÍ1�;o de'lI'Ia:i�

i:" de SEl.EÇOES;;. i� .es.tcr
,�'l"; ", à·venda I
', ..�!-:>?;:;��� ',:;,';'_!,;-,'....�: ....

* Certifique-se de que seu exemplar
contém o cupon.
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LHE RECOMENDA

O DOENTE PóDE TER MÉDICO PARTICULAR

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

COnTRA FE.RIOAS RECEnrES ou (\nllF,AS
��

"............
-

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

Carvão do Buhr
Haia,25 (SHI) - Informam

de Utrecht ter chegado àquela
cidade, via R'otterdam, o pri
meiro carregamehto de carvão
alemão, procedente do Ruhr.

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a dir-eção clíníca do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortãvel, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar,

Excelente local para cura de repouso. Agua frLa e quente

APARELHAMEN'rO COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAMEN'l'O

M1l:DlCO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO •

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtaI
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para os exames de elucidação de diagnósticos.

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

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00
Quart0s com duas camas Cr$ 15,00 p/peasoa

SECÇÃO DE 11ATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.

'J•••••••••••••••••••Il.�•••�••••IIl••••••••••••••••••••

--'-----g-et-a-d-O---'IMATE: �::narrãO
Bebida s'audável

..........................................m..........

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico grati8
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

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

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fudada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDJOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Responsabilidades Cr$
Receta «

Ativo «

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 Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.
-----

....��-��----------_ .. _-_ ..���

Esta é a verdade I
atos de todos os modelos e dos tipos mais

modernos, inclusive Sonda lias para praia ao alcance
I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados Bem visitar a

«Tamancaria Barreiros)
RUA CONSELHEIRO MAFRA.41

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões. mo:i"Íns e aviamentos
para aUai<:1tes, que recebe diretamente das

·A CAPITAL" chama a atenção dos, Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

efetuarem suas compras. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Caso

visita antes de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vão buscar: o submoríno Para a história da
Segundo se anuncia, navios de guerra aliados estão a ca-I queda da Parisminho da Argentina afim de buscar o "U-530" e sua tripula-

'

LONDRES, 26 (U. P.) - Embora o porta-voz naval Lritâ
ção, que recentemente se rendeu às autoridades navais argen-I París,::6 (S. F. I.) - ° sr. [nico em Washington tenha declarado que 5 encouraçados: o
tinas em Mar del Plata. Na semana passada, o govêrno argen-· Lingeron , ex-Prefeito ela PO-I'''Howe'', o "Ducke of York", o "King George V", o "Valiant" e
tino anunciara ql:le ent�egaria êsse submarino nazista, junta- lícia, declarou que era exato o "Queen Elizabeth", estejam operando com as esq.uadras do
mente com sua tnpulaçao e seus documentos, aos governos dos .er participado a Léorn Blum I Pacifico e Indias Orientais, onde se encontram apoiados porEstados Unidos e da Grã-Bretanha. Ao que se admite de modo e a alguns outros amiaos a sua 112 destróieres cujos nomes citou, esta lista, segundo foi dito,
geral, o "U-530" será levado para um porto dos Estados Unidos. preocupação, que era,"" ele resto ::inclue �penas navios, que já tinham sido ,anunc,iado,s comC! em

a ele toelo o Govêrno ao ver 'operaçoes naquelas areas. Entretanto, ha considerável nume
com que resignação

'

determi-! 1'0. de outr.os navios, �uja presença em águas do Pa�ífico nunca

nadas personalidades enc-rra- fOI anunciada, em VIrtude da velha praxe do Almirantado de
vam iá o abandono ele parís'jl não citar os nomes dos navios até que estes tenham estado em

Surgrrarn, c1Cl.)Ois, soluções COD- a�ão sl:lf�ci�ntemente próximos do inip:igo. O n�mero ?e n�
traditórias. A 12 ele junho, o, vlO� bntamcos nas .es9.uadras do Pacífico e In�Ias ?nent�.Is
General rIel'ino' Governador esta aumentando díaríamente. Sabe-se que mais navios estao
.\filit:u ele P�ll'í�: recebeu uma �endo vistoriados e ,re-equipados para serem enviados àquelas

Resenha Forense Eleições inglesas ����:������:� {�:cl���g���;�o�;:
areas logo que pasme!.

Londres, 26 (U. P.) - Serão dados .

JIIIg<llllrntos realizados pelo Tri- hoje a conhecer os resultados

dOS) O t-
.-

hu n a l em sessão rlc ontcm: I
-

I dUra reunlaoprimeiras e eiçoes rea iza as, na

.

Habeas-corpus n. 1.57(j, da co- Grã-Bretanha, nestes últimos 10
,T I!llatT;t til.' Cur itjhanos. impcu-antes anos. Verificeu-se vo toçdo em 640 Potsrlarn, 25 (D. P.) - OS

(JS drs . Jorge Maisonotl e e Walter distritos. Acredita-se que o Partido "t.rês ::?;rancles" realizaram, niiTenório Cavalcanti e pacientes Tc- Conservador, que detém atualmen- manhã de hoje a sétima reu-reza Aucrswald Melo e Ourlval t d bt' 1 líd d '

Auet-swu lri. Relato!' o sr. des. l'rb<i- .:nãoo �oai::ia �e ::-:dei;a�ranla aC�� níão, antes da partida de Chur
no Sales. Negada a ordem irnpclru- mara dos Comuns; mas o Partido ch i ll pará a Il:glc: terra.da contra os votos dos SI'S. descm- Trabalhista, todavia, terá também

���f!:�:ores Gu ilherm., Abry e 1.1111:\
�ua�:�to de cadeiraR na dita ce- .A. «Aguia Branca» I

Habeas-corpus n. 1.578, da co- Londres, 26 (U.P, -- Urgente). - O Roma, 26 (BNS) - ° "os-Imarca de Caçador, impetrante e sr. Churchill, chefe do Partido t R " dpacientc Bonifácio Gonçalves Conservador, e o ar. Clemente
serva ore .comano ,nluna as

da Silva. Relator o sr. des. Guilher- Attlee, chefe do Partido 'I'robc- suas últimas edicões, publicou
me Ahrv. Pre limin armente foi () lhista, foram ree'leitos, pelos aeua um artigo intitulado "O Vôo
julgamento .colJvertido novamente re specfívos distritos. da Aguia Branca", no qual('111 diligência, para que o dr . Juiz
de Direito iuf'orrnj, a contradição 125 -I

· acentuou que a Polônia tem
entrc a informação prestada e a cio I mi cruzeiros q11C suportar tantos sacrifícios
documento existente nos

resperli-I d ,.. e sofrimentos no conflito das
vos :111105.

* • * e premlos fÔl cas materiais, pois sempre
Ação rescisória n. 1:3, da comar- Rio, 25 (A. N.) _ O escritor te,m. pern..�n('cido fiel 3,0. ser

ca de Laguna, autor Epifânio Joa- Celso Vieira propôs, na ÚhI- gemo l�a�:lonal, seus �en_t11lle.nqnim Nunes e réus Manoel da Cost«
ma. sessão da Academia de L8-1

tos católicos e sua nnssao luso
Mouro e Luiz Santana. Relator () t" O" Osr. eles. Silveira de Souza. Foi j,JI- tras, um prêmio de 25 mil cru- orica.

, sservatore". trans-
gada procedente a ação, para de- zeiros destinado ao melhor tra- creveu na íntegra o arugo pu
clarar nula a sentença rescindida c balho de literatura histórica blicado pelo semanário londri-
condenar os réus ao pagamento dr- h b

. no "Wccklv Reví ew " intitu UlOC.;' sôbro o valor ela causu e cus- que ven a a ser pu lícado nos ,,' ,

.

',�' �

'A 1. c"
,-

m secretariotas. 3 próximos anos, sobre os eteí- lado. '1 ragédía ela POIODIa' e
,

tos da nossa FEB. term iuou com esta frase: "E

P , .

O «ltae.mbeP» trouxe
I necessár!o reconhec:e� que cau- de élain I Campeonato da LEVI

OS "% GRANDES sas eternas, e que nao podem I Bruaque, 25 -"O Estado»- Em

setenta ler-Idos J desaparecer, advogam em be- París, 26 (S. F.!.) - ° Ge- prosseguimento ao Campeonato da
Berlim, 26 (U. P.) -Os «3 gran- ncf'Ie io daquela nação, assean- neraI É'nile Lanrée, ex-SeCl'e-: L,EVI, defr0nt,o.�am-se domingo úl

des», que lIe vinham reunindo du- 1 11
.' . 'i - .ário o'eral de Pétain foi pos I bmo, no es a 10 Augu.to Baltar,

rante 3 horas por dia. em Potsdam ranco- 1 e a est1l11a� e gratI(,ac L "" '., '
••

-

I 011 possantes esquadrões do C�U"
acham-se agora separados En- do 11l1Plclo. A questao polonesa to e111 Ilbel dade COll{hclOnal,. SAMPAIO F. C. de !tojo:, e C. A.
quanto Stalin permanece ali, Chur- é comnm a tôdas as

-

Nacõe" pela Comissão ele inquérito da I
CONSUL CARLOS RENAUX, desta

chill (acompanhado de Clement Unid:l.s, não sômente na O';ler- lUa Côrte de Justiça. Laul'ée c\r'ad,e. . .Attlee e Antony Edenl partiu paro
""

I" 1 f 't
.. . I Apos uma parbd::t mOVlmenta

Londres, afim de conhecer o resuJ- 1'a, llIaS, ian!b�n1, na paz. É ? que lavla SIC (� e:..? Pl'J�IOllel-, dissimo, o plocard Qs.inalava IxO
tado das recentes eleições; e apre. Q1l8stii.o ela vitória. da comu- ['0 p8 los alemaes, fora lIberta- i pró esquadréio 10c(11 o que bem
Truman foi o Francforte para pm liclaclo das nações que c1eposi- 10 <:'111 NoveInbro de 1940, a lle- demonstra o equilíbrio de fôrças a
sar o dia de hoje com o graI. 2\'an1 sua fé nc triun'!'o da Jirlo de Pétain. o ardor com que se empregaram
Eisenhower, dali regressando (,

.. . ". . 06 22 elementos, Marcou c tento
Potsdam amanhã.

"
lstiça e do eln elto. A Agma da vitória o center Héliu, ainda

Bran('a" renas<'erá eomo a Fc FRACOS e melhore.. elementos na

l1ix das cinzas, ANtMICOS a posiç . No quadro local po·
dem03 sali ntar a figura do ar

queiro Mosi cnn, indiscutível!:'> ln
te o N' 1 da tarde, bem como:

Egon, Piléca. Gonzaga e Kunítz,
elementos esteso que lutar'am com
bravura e souberam honrar a ca-

II miaeta rubro-anil: No esquodrão
visitante todoa demonstraram gran
de fôrça de vontade e E Ó não con

seguiram a empate desejodo foi
devido a magmfica atuaç..io do
goleiro Mosimonn,
Finaligando o 2 turno e com es

te resultado o C. A. C. Renax
manteve o titulo de invicto na

presente temporada da LEVI, sen

do na realidade o único candid&to
ao titulo de CAMPER.O DE 45,

Florianópolis 26 de Julho de 1945

Rio, 26 (A. N.) - Amanhe
ceu no porto o navio nacional
"Itaimbé", trazendo 70 expe
dicionários da FEB, feridos en
combate, e que foram evac1].é',
dos da Itália para Recife, pOI
via aérea. As autoridades mili
tar'es providenciaram uma re

cepção condigna aos Ibravos e
valorosos expedicionários, 0::'

quais foram levados para o

Hospital Cehtral do Exército,
onde continuarão o tratamen
to,

o passo final
Haia, 25 (8. H.!.) - Se

gundo despacho de Balikpa
pan, um técnko da indústria
petrolífera, que atualmente se

en�ontra nas 1ndi::ts Orien;ab
holandesas, revela que a in
vasão daquele território cons
titui o passo final no bloqueio
aliado contra o Japão, pois es

sa operação, além de neutrali
zar os recursos nipônicos na

Indol1t'"ia, afetará os último�
redutos elefen sivos lllpOlllCOS,
en� f,nRS pré:prias ilhas metro
politanas. Com efeito, as ins
talações petrolíferas do sul de
Sumatra são as únicas dos ter
rit{rios ocupados pelo Japão.
a produzirem gasolina de avia
ção de cem octanas, fator in
dis!)ellSRVel à aviação nipôni ..

ca.

F11�IR Df HOCUEIM
o regresso do 6- R.I.
Rio, 26 (A. N.) - O 6° Regi

mento de Infantaria, que re

Q,Tessará a São Paulo no dia
30 do corrente, desfilará pelas
ruas da capital bandeirant.e.
com um efetivo de oito mil 11.(1-
mens, sob o comando do eo·
ronel Nelson de Melo. As 110-
menagens que receberão os
herois da Fôrça ExpedicicTlá
ria Brasileira, serão :1ssisti
das pelo Ministro da Guerra e

pelo general Zenóbio da Costa,
ambos especialmente convi
dados pela Comissão de recep
ção ao expedicionário paulis
ta, os quais viajarão, por via
aérea, no dia 31.RITZ ., Hoje., HOlY

SIMULTANEAMENTE R t' d dÀ. 17 e 19,30 horall Às 19 horas e Ira as a
Senões Chics

John Hall e IIlona Massey em: 'cl-rculat'a-OESPIÃO INVISIVEL Y
Quem? o agente secreto que ta,n- Rio 26 (A. N.) - A fiscali-to pavor vem causando 009 naZ1S- -'

b
'

"

tas? Sua arma é a invisibilidade, zaça..<? �nCaI Ia do Banco do
Ele penetra nas salas secretas, BraSIl Informou que, segundo
descobre eegredos e ninguem con- comunicações do Ministro das

. seg.ue petga-Io"... Finanças da Dinamarca, todasFilme em�c1(�nan � e rnlstenoBo,..
as cédulas dinamarquesas _

Impropr1o ate 14 anoil _. .' _

se

No programa: rao retIradas da cIrculaçao, a

Rap. Folha Carioca n, 59· DFB partir de hoje. De hoje em
Noticiário Universal - Jornal diante será vedada a entrada
Preços: Ritz. Cr$ 3,60 e 2,40 das m�nciohadas notas na Di-Roxy - Cr$ 3,00 a 2,00 .

namarca. Os pOSSUIdores deve-
Sábaclo. no Ritz - ])ENTRO DE rão depositá-las no Banco do

SHA�OAI. Brasil,! at'é o dia 30 do corrento.

Para trasladar os
restos mortaisBrilhante recepção Rio, 26 (A. N.) - Estiveram

Rio, 25 (A. N.) - ° Mlni:;- reunidas, no gabinete do preLl'O Salgar10 Filho está prepa,- feito de Petrópolis, as pessoas1':mcl0 brilhante pro,;rama pa- interessadas em transladar os
ra ret.:e)wl' condignal1wnte o restos mortais da princesa Iza
grande marechal do Ar, da 111-. bel e do Conde d'Eu para o
glaterra, sr. Arthur Harris,

I

Brasil sendo organizadas co

c-,on:'lnclant.e .de �omhud�iG"; da I missõ�s encarregadas das pro ..

["af, que nSltara o BrasIl den-� vidências que vêm sendo to-
1.1'0 de br€'1.'es dIas, a convite do madas neste sentido. Dessas

Na zona ocup!lda !10�S(\ govêrno. . _

I comissões participam o Mi-
U

.

�cgundo ?,)!1lUnH'açao "'ecc-: nistro do Exterior, o prefeitoStrnsbourg, 25 (8FI) - O bIW:!, pelo tItular da nossa ae-' do Distrito Federal o Diretor
bey de Tllllis terminou hoje roná'ltica, o famoso cabo-de- I

do Patrimônio histÓrico e ar
sua viagem na Alemanha ocu- guerra sairá hoje do seu pa,ís,

1

tístico Nacional e o prefeito de
pad:1 por tropas francesas. com destino ao nosso. I Petrópolis.

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

Novo Instituto
l'al'ís, 25 (BFI) - Será inau

�vrac1o sábado, dia 21, no pa
lácio Chaillot ele París, o novo

Instit11to de Altos Estudos B1'a-
siIe\ros.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Varsóvia ressurge
Genebra, 26 (BNS) - ° jor

nal "Neue Zuericher Zeitung"
publiel)l[ uma página inteira
com fotografias tiradas do ar

de Varsóvia e que reproduzem
a incrível devastação causada
propositac1ame11te pelos ale
mães, que almejavam a COi.11-

pIE'ta ruína ela capital 11010nesa.
Entretanto, Varsóvia está-se
erguendo dos escombros, len
tamente, com a boa vontade. e

persrverânça elos "eus h8bi
tant·'s.

Naves britânicas no Pacífico

Seja de que
origem fôr
é sempre aliviada

com o uso dos

\I E R O, A D E I R A S

PASTILHAS VALDA
só em caixasvendidas

com o nome

VA_�DA
Licença do D. N, S, �. N°186

,." .
de 26 de Fevereiro

•

41. d e 1935 aot, O'

{I/hol 0,002, EucalyplOI 0.0

o ESTADO Esportivo

TOMEM

�nhD Crelsltai
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Chegou a Londres
LOllclres, 25 (SFI) - 1.01''.1

.\Ioulltbaten chegou à Inglater
ta boje, via aérea.

AVISO
o D.-, Arnoldo S. Cúneo es

tará ausente durante o mês de
julho,

-'1./
rf't

PE'IIL�II
1�III[aIR

, .

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

HECCOES DO

COURO C4BEWnO.
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