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CONFIRMADO O AFUNDAMENTO DO NAVIO BRASILEIRO "AJUDftIJÊ"-,
_""

BOGOTÁ,. 7 (E.) -- O GOVÊRNO CONFIRMOU O AFUNDAMENTO DO "AJUDANTE", NAVIO FLUVIAL BRASILEIRO;: OCOR'�
RIDO NO RIO PUTUMAYO EM CONSEQUÊNCIA DE UMA COLISÃO COM A CANHONEIRA COLOMBIANA 6-SANTA MARfA'';;
ACRESCENTANDO QUE OS SOBREVIVENTES FORAM RECOLHIDOS PELO "SANTA MARIA" E PELO '·CABINAS" QUE PAR
TIU DO PORTO DE LETICIA LOGO DEPOIS. SEGUNDO O COMUNICADO DO GOVÊRNO É DESCONHECIDO O NúMERO

DE SOBREVIVENTES

Haia (S. H. L) - Segundo
despacho de Washington, um

Rio, 7 (A. N.) - O serviço grupo de técnicos holandeses
de documentação do Mínisté- II em questões petrolíferas per
rio da Agricultura acaba de 01'- corre os Estados Unidos, em

ganizar o filme intitulado: demanda dos campos de petró
"Valorização do São Francis- leo de Tarakan e Bilikpapan.
co", de autoria de J. Amado. O representante holandês dos

París, 7 (S. F. L) - A maior Esse filme focaliza os trabalhos chefes de estados maiores com-

LONDRES, 7 (E.) - A rádio de Moscou anunciou que o exposição aeronáutica, jamais da fundação do núcleo agro- binados ,revelo� que este grupo
govêmo polonês enviou cumprimentos ao generalíssimo Sta-: realizada ao ar livre, terá lugar industrial em Petulandia e Ca- reforçará o exiguo pessoal 9'ye
lin ao efetuar "o recolnhecimento "de fato" de suas fronteiras

I
dentro em breve, nesta capital. choeira de Paulo Afonso, por Ja se encontra naquela regiao.

ocidentais no Oder e no Neisse ocidental" e pela realização I O local escolhido foi o do

I
ocasião da recente visita do

"da genuina independência" da Polônia. I "Camps. ?e Mars" ao pé da Ministro Apolônio .Sales, acon�- O porto de
A mensagem enviad.a a Stalin é assinada por Mierut Mo-: Torre EIffel, deve.ndo ser

eX-I p.anhado
de sua Ilustre C0Yi11-

rawskí e Zymiersky e denomina Stalin, como o "inspirador e! po�to� tO??S os modelos da tIva.· Amsterdam
organizador da gran?e vitória das r:ações d��;lOcráticas unidas' aviaçao mIll��r �orte-america- A

• •

contra o fascismo barbara e �gressao al.ema . I �a,', des�e � F.Olt�le�a yo�do- primeira super- Haia (8. H. r.) - Informam
Esses chefes poloneses hipotecam amda as segura:nças da ' la e Líberator ate o" diíeren-

r
de Amsterdam que o engenhei-

"mais sincera e profunda amizade do povo polonês libertado. tes mOdelos"dC�4a7;,i.Ões de caça fortaleza em ceus ro-cher» (10 obras públicas da
ao grande povo russo" e louvam" o vitorioso e grande exército I

e o famoso
e Holanda, sr. C. J. Tuyn, anun-

vermelho e o.s generais que libertaram a Polônia, marechais

S t d cariocas cia agora que já podem entrar

Zhukov, Rokossovsky e Koniev". uspenso O es a O Rio, 7 (A. N.) _ Precisa-
no porto daquela cidade navi, i

d ·te A
e mente às 13 horas de ôntem

até nove metros de calado, que

Confiam na palavra dos eBuSelnolsOAI�reaS, 7 r(Uu.epU.)tlnao irrompeu pelos céos cariocas, a
demandem Ymuiden.

primeira super-fortaleza voa- Os d SPOJeO dopera' ri-os brí 'c
......

niCOS Ministro do Int.e�ior, sr. Quija- dora a nos visitar trazendo os e s os
.li. 1

I
no, declarou oficialmente o se·· famosos táticos de guerra aé- soldados braslelel·ros. , . guinte: rea contra o nazismo na zona

BOMBAIM, 7 (E.) - Narayan Joshi, Secretano Geral do "O presidente acaba de assi- do Mediterrâneo - generais
Congresso Sindical Indiamo, declarou, numa reunião sindical, nar um decreto levantando o americanos Ira Acker, John Rio, 7 (A. N.) - Os jornais in-
que "os operários britân ícos se manterão fiéis à palavra em-I estado de sítio". Cannon e Benjamim Cheidew. f'ormnm que dentr-o de três anos,
'penhada de nos conduzir na estrada Ada liberdad�". O Ministro Quijano recebeu O enorme avião de bombar-I')s despojos dos soldados ln-asilei-

Joshí instou por que o llOVO governo trabalhista transfor- os jornalistas em companhia deio sobrevoou

demoradamen-lro.s
mortos nos campos de batalha

me em realidade a mal su<:.edida oferta de Sir Stafford CrIpps;' do coronel Peron às 18 50 ho- te a cidade e depois desceu em na Itália, serão conduzidos ao Bra-
em Ül42, por uma constttutção para a Íll1Idia. Iras. 'Santa Cruz, sil, para seu último repouso,

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'l'A CATARIN A

Proprietario e Diretor·(jerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA
--------------------------------�----�------------------.-------------------
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tl itiB países balcânicos, algumas de-

WASHINGTON, 7 (U. P.) - Já estão surgindo efeitos do zenas de. milhares de pessoas

enuprego da bomba atômica. A nova arma deu aos Estados foram evacuadas além de

Unidos um instrumento que poderá impedir futuras agressões, 'I'rleste. Na tronteira polonesa
mas que também lhe confere imensas responsabilidades. Será apenas mil pessoas escolhidas

interessante saber se a descoberta será posta a disposição das tiveram a licença de entrar no

outras Nações Unidas. Mas geralmente acredita-se que os Es- pais, outras toram levadas pa

tadas Unidos utilizarão a bomba atômica no interêsse elas Na- ra a Sibéria. Os judeus polone
ções Unidas, guardando entretanto o segrêdo do seu desenvol- ses em número de 35 mil, f'o

vimento. Aliás, um oomentartsta friza também que as bombas ram trJws�ericlos diretamente

são conhecidas dos cientistas do mundo inteiro, de modo que dos i talkans para Riros-Bicljan
êstes poderão mais cedo ou mais tarde reproduzir à obra elos na!'; proximidades da fronteira

pesquizadores anglo-americanos. Mas os Estados Unidos e a russo nipônica.
Grã-Bretanha terão sôbre os competidores a dianteira da pro

dução já iniciada.

"

-

Convocadas as orga
nizacões republicanas

LONDRES, 7 (U. P.) - Sir Anderson, que dirigiu a co

missão dos estudos sôbre a bomba atômica, disse que a energia
coincida nesta é fantástica e que não está ainda resolvido o

problema de controlar ° S'2U desencadeamento. Não há dúvida
de que essa solução será encontrada, mas até lá, ainda have
rá n111 grande trabalho a realizar.

Cidade do México, 7 (U. P.)
- O sr. Juan Negrin convocou
todos os presidentes e secretá
rios das orgauizações repnblí
carias espanholas para uma

reuruao, a realizar-se ainda
. , hoje. Negrin prossegue assim

LONDRES, 7 (U. P.) r: Dentro dos �rOXll110S dias �era em seus esforços de umífícar
publicado ym novo comun:ca?o, dan.do maiores de�alhes �obre todos os republicanos espa
a realização da bomba atômica. FOI o que anunciou hoje o I nhóis.
chefe da comissão ele estudos britânica, sír John Anderson.

IQuartel General do 210 Grupo de Exércitos na Alemanha, «Gueto» de Varsóvia
7 (U. P.) - Revela-se que aos cientistas ele Hitler só faltavam Nova Ycrk, 7 (SIP) - Na ga-
5 meses para completar a bomba atômica, quando a guerra foi leria Wanderdílt, realizou-se
vencida. Os técnicos alemães estavam trabalhando num labo- a inauguração de uma exposi
ratórlo ao norte de Hannover, numa bomba que arrazaria tudo ção ele documentos e fotogra
num raio de 10 kms. E um famoso cientista alemão, empenha- fias, referentes ao levante no

do nesses estudos, disse que teria completado seu trabalho até "guetto " de Varsóvia. Assisti
outubro do corrente ano. Revelou ainda que o govêrno nazista rarn à inauguração o Governa

pusera a sua disposição meios e equipamentos sem qualquer dor do Estado de Nova York,
1i.n'litação e nem sequer exigira resultados imediatos. I Snr. Dewey, o prefeito de Nova

_ I York, SnJ'. La Guardia, o pre-
LONDRES, 7 (U. P.) - O "Guardian" publica hoje um sidente da União dos Sindica

editorial sôbre a bomba atômica. E principia com as palavras: listas, Snr. Green. O conhecido
"A humanidade entrou finalmente /1110 caminho de dominar os artista cinematográfico' Paul
meios para. destruir-se completamente a si mesma". jlVIun.i, leu o testamento do sau

doso S. Zygielboim.
I

IExposição ao
ar livre

Mensagem do govêrno polonês
marechal Stalinao

O Japão impreSSionado com
a «bomba atômica» ,

I

. !

S. FRANCISCO, 7 (U. P.) - A rádio de Tóquio captada
pela escuta oficial, afirma que a bomba atômica é lançada de
paraquedas e explode no ar antes de chegar ao solo. No pri
meiro comentário semi-oficial sôbre á nova arma, o locutor
amarelo dirigiu tremendo ataque aos norte-americanos, dizen
do que ela basta para "marcar o ímdrnigo, pelas gerações afóra,
como o destruidor da humanidade" _ Qualifica a bomba atômi
ca de arma sadista, cujo emprego revela como é ligeiro e ver
niz de civilização que encobre a verdadeira natureza feróz do
inimigo. E acaba afirmando que o einprego da nova arma é
devido a impaciência dos aliados ante a lentidão com que pro
gride a guerra contra o Japão. A violência dêsse ataque bem
demonstra a tremenda impressão causada em Tóquio.

Homenagem em nome da RftF
Rio, 7 (A. N.) - O MareChal, dirigiu-se aos seus oficiais di

do Ar Artur Harris prestou" zendo que a RAF tributav� o
em nome da �AF, exp�essiva I seu reconhecimento á Santos
homenagem a memona de Dumont, como pioneiro da na
Santos Dumont, depositando vegação aérea, como o "prí
uma palma no monumento do meiro homem" a voar oficial
Pai da Aviação com a seguinte mente numa máquina mais
inscrição: Homenagem da RAF pesada do que o Ar.
ao grande brasileiro Santos Agradecendo, o Ministro da
Dumont". A inscrição estava Aeronáutica declarou que re

gravada com fitas das cores cebiamos sensibilizados a de
nacionais e da Grã-Bretanha. monstracão de amizade e reco
Assistiram ao ato o Ministro nhecimento ao nosso genial
da Aeronáutica, o embaixador patrício, provinda de uma
inglês e altas autoridades mi- fôrça aérea que tanto se dis
litares. tinguiu na defesa de sua pá-
Falando, o Marechal do Ar,' tria como do mundo.

Esperados em Moscou
MOSCOU, 7 (E.) - T. V. Soong, Primeiro Ministro chi

nês, e Wang Shi Chieh, ministro do Exterior nomeado recen
temente, estão sendo esperados nesta Capital nas próximas
vímte e quatro horas, a fim de reiniciar as conversações sino
soviéticas interrompidas por motivo da conferência de Pots
damo

Truman sauda povo bolivianoo
WASHINGTON, 7 (E.) - O presidente T'ruman enviou a

seguinte mensagem ao presidente da Bolívia:
"Tenho o prazer de enviar a V. Excia. e ao povo da Bo

lívia, no aniversário nacional da Bolívia, cumprimentos e bons
votos, no que me acompanha o povo dos Estados Unidos , '.
--------------------------------__----------- .----

{(Valorizacão do Técnicos Holandeses
,

São Francisco»
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S· LIDER I A conservação Iela· o DA d�t�i�!��O��i� H.) �

MODA
� Muitos mill:õ�..:s ele pessoas,

se-I', guindo a opmrao do sr. J. Mon-
roe Jóhnson, diretor da Defe
sa de Transportes dos Estados

Confeccl·onando O seu Unidos: n�o poderão encontrar
automóveis no mercado duran-
te os próximos três anos, e por-

terno na
tanto, devem procurar conser

-:ar os seus. veículos da melhor
forma possível.

alfaiataria Líder

I ��\�tsauq�� Laboratório Clínico
� ��-ê ' � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
� � (em frente ao Tesouro do Estado

RNÁTOTlO pnTOLOGlCnS Florianópolis
Dr. H. G, S. Medina Perm, Narbal Alves de Souza

Farm. L. da CosIa Avila

Exame de sangue, Exame pa;a verificação de cancer,
Exame de urino, Exame para v,erificoção da gravi
dez, Exame de escorro, Exame paro verificação de
doenças do pele, hoco € cahelos, Exame de fé�es,

Examo de secreções.
}lutovaccinos e transfusão de sangue,

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

de

ClftUDIONOR OUTRA ADVOGr\DOS
Rua [ Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Solo 5

I'

Edifíc.i_o Cruzeiro - Florianópolis.
�����������������������=�=m�I�-----

Saldanha Marinho 2-A

FLORIANÓPOLIS

Estocolmo (via aérea) - Publi-, antiga� foram modernizarias nos

cou-so recentemente a edição de
ú

lt i mos anos. A frola também C0111-

EH5' da Svensk Marinkalender, que prr-cnric um número cnnsidcrável de
contém abundantes estatísticas e r-mbarcacôr-s auxiliares de diversas
i lustruçôcs sóbrc a Mar inha suéca e clnsscr Entre: os navios utunlmcn
as cs: nll�geiras. O rr-Iorço da Arma- te em construção, cncori Iram-se

Ida Sueca, levado a cabo durante a dois cruzudorcs ligeiros, rle um dcs
guerra, reflete-se claramenl e neste lncamerilo de umas 7.00ü touc ladiv,
unuúr'io, Atualmente, compõe-se de cada um. O "Trc Kronor", que é
limas 2nO unidades, que desloca»- um deles, foi lançado ao mar cm

cêrca ele 120.nOO toneladas, entre Dezembro último, enquanto que o

elas 7 "Pansarskepp" ("cruzadol ou
í

ro, '" 'Gola Lc]on ". eslú prnli-
de bolsa"), 3 dos quais são da elas- canu-n!c terminado. Além disso,
se modernizada "Sver igc ", de umas acha-se P11l const rução un- -lr ...,-
7.000 toneladas, cujo armamento Irovcr .Ie grande turnanhi, ,1[' •••••• III II ClI•• II••••••••••••O••• QIf ••••••

pr inc ipu l consiste de canhões

delllJ1las
l.S(JO toneladas,

assilll.
ccmo ..._...... ....., '"'"' .. _ .,_...,.,"""__..__......__...... _

'�R(ms" enquanto que os restantes divr-rsos navios pequenos, �

Isão an tigox, de 3.000 a -l.OOO tOI1('- , COMPANlDA "AUAN(''' DA BAl4 '"lurlas. Além disso, compreende 4 PAPEL pE ARMAD�, NA MANC· .J, '\d'l
cruzadores, dois dos quais são cru- TENÇAO DA �EL LRALIDADE

rudllda em 1870 _ Séde: B A I A
zndorr-s mineiros, 15 dcstrovurs Coube il Armada, uma par lc mui

gr:tnr!es C 12 pequenos, 2i lanchas lo llllpO,rlante da vlgI]an.cl�1 ao �()n- I.NCRNDJOS E TRANSPORTES
torpedc irns, 2() submarinos, 42, caça. �() da dilatada costa da Sue,rla. Con
rui nus e ..t5 parrulheiros. Os navios lor�lle uma recente ,cnl,revlsla com

ligeiros são, na sua maioria, unida- o eomand,ante en� (�hl'le, da Arrua

des modernas, e várias das naves da, o :'-ln111'anle Fubiun 1 amm, ({llé'
se retirou do cargo a l° de abril.
os navios de guerr-a SUl'COS percor
reram até agora duran l c a gucrrn
nada menos que 3 milhócs dr'

111i-/ c
lhas náuticas em seus serviços de �
patrulha ao longo da cosia. lcnt!o }

desarmado mais de 3,;')()() minas ('s-' �
l ru ngci rus desgarradas. Os homens
da Armaria sueca. que l ivcrnm que
pr-estar serviços duranle poriodos imais IOligOS e em coudlçõr.s mais
d if'icc is que o pessoa I per I cnccn I c
!Js outras .ar111as, foram

C'alorOS:l-,mont c elogiados pelo Min ls í

ro da �Defesa Nacionn l , Sr. P. E. Sko irl. "

=QUALIDADE MALHARIAS
c

Rua Padre Miguélinho, 23 .- Florianópolis

Cifras de Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.978,401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

Responsabilidades
Receta «

Ativo «

98.687.81630
76.736,401 306,20

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

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

o qual disse, recentemente,

n'1I1l11-
__M_"� ........... - •• ..__......,.�-.,._-.-__ ...... .._-_-__ ...,..

rlisr-urso. que nenhuma outra força . .

IWI'ia tido tanta impurlúncin qunn- APE�A� c-s 3,00. , I CASA MISCELANEA distr i-
lo a armada. nos esforços do país �om e�s.a ínfima quantIa, �o('t' buidcra dos Rádios R. C, A.
]),11':1 manter a sua ncii trul idade. esta auxillando o seu

prOli:lmo.! V· V' 1 I D'Contribua para a Caixa de Esmolas reter. a vu as e ISCOS.

Empregada
aos Indig-pntes de Florianópolis. Rua Cl1nselhelro Mafra, 9

Na Avenida Hercilio Luz n

69, precisa-se duma que saiba
cozinhar. Crédito Mútuo Predial

-I--------g-e-I-a-d-o-----IMATE: �:�marrãO
Bebida saudável

Proprtetarlos - J. Moreira & Cia.

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

CONDECORADO
o governo do Perú condcoo.

rou com a "Ordem de] Sól " o gc
neral Mascarcultas de Morais, co
mandante em chefe da Fôrça Expc
rliciônúria Brasileira no teatr-o de
operações de guer ra da Europa e

I chefe ela Embaixada Especial do
Brasil à posse do presidente Bus

_____________________________• lamante. '

PRÊMIO CR s 6.250,00MDIOR

Muitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

-

Sedas, Caserniras 'e Lãs
- .

CASA $••". a(O$�
ORLANDO SOA RPEJLLl

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t --- End. Teleg.: «�carpelli» --- Flori(loópolis
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Estabelecimtnto Gráfico Brasil

Colaboração
Hio, c. J. B. - (Por Geraldo N.

Serra) - Tão logo termine a guer
ra no Pacífico. o mundo Lerá de
sofrer uma transformação profun
da, baseada na estr-eita colaboração
entre as nações dos diversos conti
nentes. A tragédia cujo final esta
mos vivendo veiu provar que não
existe Ulll só país, grande ou peque-
no, de novas agressões. Teremos de
edificar o mundo novo sôbrc a base
de uma colaboração sem reservas
cn tre todas as nações para que pos
samos elevar o nível de vida de to-
dos os povos, afastando assim a profissional em construções civís, oferecendo ótima remuneração e magnífica oportunidade.
possibilidade de nova guerra mun
dia!. Sob o ponto de vista da classe
trabalhadora a idéia de colaboração
só pode merecer simpatias e apóio,
tanto maior quanto mais se mani- logo, considerar um estágio
reste es-.u colaboração no interesse
geral de todas as classes sociais. Pa
ra isso serú neccssarro estende-Ia
a lém do campo indústrial c comer-

ciai, para que se não concentre uni-
camente na distribuição dos produ
tos, nos diferentes mercados. Esses
fatores são indispensáveis em um

mundo bem organizndo, mas, por si
sós, não resolvem os prohlemas LlI

gentes da classe trabalhadora. A co

laboração terá de ser estendida aos

campos cultural e social, porque :l

capacidade de um país não pode ser
aferida apenas por suas minas, por
sua agricultura, por sua in.dúst ri.i
ou seu comércio, mas, principal
mente pt-Ia cultura c seus habi
tantes, A base da cultura está nox

meios de vicia de que beneficiam ')s

cidadiio�; meios de vida m::[I>-
riais e morais O remédio scr.:

pois, uma organização i n lcrnt;
cional do trsbalho que conte com o

decidido apoio dos govêrnos de to
dos os países que desejem contri
huir para a construção de um muu-l.
verdadeiramente novo em que desu- ��������������������������������.:
pareça a ameaça da falta de traba -

lho e no qual uma legislação social O PRECEITO DO DIA Oelaborada racionalmente, possa ser ÁGUA E PRISÃO DE VENTRE
aplicada indixt intamcntc, em qual- Exatamente como os demais ór-
quer parte do globo, Só essa organi- gão., o intestino necessita de águo
zação poderia resolver satisf'alor-ia

para trabalhar regularmente Quun
menLe o!-' problemas do futuro, como do se bebe pouco água, as fezes
executadora elas aspirações substan- ficam ressequidas. diminuem de
ciadas na Carta do Atlântico, E in volume e são eliminadas com difi
duhita ve l que para edificar um culdade. A água fresca e ali caldos
inundo novo, teremos de atacar di de frutas representam ótimo eati
frente, os problemas sociais c dar- mulante para o bom funciona·
lhes a solução convenientes, Uma mento intestinal.
dessas {.... a cultura, que se não ad- Livre-se da prisão de ventre, ha
quirc sem escolas e sem professo bituanda-se ,a tomar de 4 a 6 copos
res, e que' dificilmente poderá sei d'água d'uco rrte o dia. SN:ES.
assimilada em um ambiente de vida
miseravcl. semelhante aos regimes
de escravidão. Sem cultura não
pode ha \ er ânsia de liberdade nem
a pr-ática de postulados democrát i
cos vcrdudciros. A classe trabalhn
dor-a de todos os países têm, por
tanto, a possibilidade de melhorar
sua situação. Para isso é preciso
que se organize e se disponha a co
laborar na vida política, eCOIlÔl11i
ca c social, com o mais decidido es

pírito de cooperação internacional

enheiro civil�n
(Construções)

Companhia construtora de São Paulo deseja contratar competente, com grande tirocínio

Roga-se que, quem se candidatar, apresente todos os detalhes necessárias, devendo. desde

de experiência, findo o qual será decidida a efetividade.

n 1001 São Pau'o .. (Est. de São Paulo);Cartas à .Construtora», Caixa Postal

Vida Social
Norte-AmericanosNovas Gravações

«MUitC APREClATION
ANIVERSARIOS

RE(ORD» Transcorre hoje o natalício, do
nosso prescdo conterrâneo sr. tnte.
ceI. João Alves Marinho, da Fôrça
Policial do Estado.

Chicago U. S, A, - Sido vias - Cor c er to s - Operas.
Música de Caml!lra - Grandes Composições pera

Precos minimos I Faz anos hoje � sr , dr' João Da·
vid Ferreira Lima. muito digno
Procurador Geral do Eatado.

•

Procura-se Distribuidores Exclusivos para todas
as cidades do Brasil.

Exige-se referências. - Agente Geral para o Brasil.
LIVRARIA VICTOR LTOA,

Caixa Pestal 3416 e 3180. End. Telegráfico - ORTOVI.
Cinelandia - Rio de Janeiro.

Comemora hoje o sau natalício
o sr. Carlos Borges Conceíçdo, de
legado do Imposto de Renda, nes

ta capital.
•

santo do dia
A efeméride de hoje registra a

pasBagem do aniversário natalício
do .r. Otto Renaux. chefe das im
portantes Indústrias Renaux, de
Brusque.S5, Cirieco, Largo e

Esrneragdo, Mér tiree
Hoje fe8teja-se a memória dos

três célebres mártires Ciríaco, Lar
go e Esmaragdo que. pala ano 300,
viviam em Roma, Distinguiram-se
por suo caridade incansável que
os levou a a\viar os sofrimentos
dos cristãoll condenado. a traba
lhes forçadoR na construção das
termas de Diocleciano. Quando o

Papa Marcelino ouviu elo heroismo
de Ciríaco, cOllferiu-Jhe a ardam da
diácono, Em consequência disto
redobrou de zêlo. Agora, porém,

I
foi denunciado ao imperador Ma-

I
ximiano que submeteu-o às tortu

_

ras mail! horrendas. tendo a mes-

"
ma sorte 011 auxiliares Largo e

Elimaragdo, Afinal foram degola
, doa na Via Salário junto com rnc ís

, .;n:V'i;iiiclacle!
ii Com o!!!;,Lo pro-

duto OKASA, - Á base de Hormônios
�,<----.........-........--.....--....:

(extratos glandulares) e Vitaminas sele
clonadas. OKASA é uma medicação
racional e de alta eficacia terapeutíca,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: Ira

queza sexual em todas as ídàdes, sob a

fôrma de insuficiência glandular ou vita
minai, senilidade precoce, radíga e perda
de memoria no homem; frigidez e todas
as perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, lia
cidez da pele e rugosidade da cu tis, na
mulhel', OKASA (importado dil'clamente
de Londres) proporcioua Juven{ude,
Saude, Força e Vlgôl', Peça fórmula
"prutu" pura homens e fórmula "ouro"
para mulheres, em tadas as boas DI'oga
rias e Farmacias. lul'ol'maçõeH e pedidos
ao Distr, Produtos ARNA. - Av, Rio
Branco, 109 - Rio,

*

A data de hoje regiatra a pas
sagem de mais um aniversário
natalício, do nosso conterrâneo sr,

Nicoláu Teixeira, competente fun
éion<Írio da segão de Drógas da
filma Hoapcke.

*

Fazem 8noe lIoJe.
as senhoritas RCIIsária Bento. Ho í
dée Carneiro da Cunha e Maria
de Lourdes Silveira;
011 lira, 'Hélio Mancelo. Moura,
VaI ter ROBa e Abelardo Arantes;
as senhoras Adelaide Freitas e

Olgar Vieira da Silva;
o menino Fernando-Luiz, filho do
sr. João Theotonio do Livramento
Carvalho.

Veda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de

Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.
Consultas com hora mar

cada, no per io do das 14
às 18 horas.

Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

De Curitiba, onde procederam Q
mauguração de mais um dos gran
diosos edifícios Sulacap, pelo avião
da Cruzeiro do Sul, chegaram a

esta capital o. srs. Mário Borges Ide Andrade Ramo. e Augusto Ní
klaus Jr .. respectivamente Gerente
e Superintendente Geral das Agên·1
cio. da Sul América Capitalização
S. A" com .éde na Capital Fade
rol,
Ss. Ss., que ôntem nos deram o

prazer de no. visitar, honraram
no. com um convite para a inau
guração do EscrItório de Santa
Catarina daquela poderosa organi
zação nacional; a ter lugar hoje,
àll lê hora., na rua João Pinto 13.
I' andar.

a

fI.Jante".

A Agonia
da Isma
Aliviada em Poucos Minutoi
Em poucos minutos a neva receita ._

Mendaco -_ começa a circular no sangue,
aliviando os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é possivel
dormir bem, respirando Iivl'e e facilmente,
Mandaco alivia-o, mesmo que o Dlal seja
alltigo, porque dissolve e I'emove o mucu.

que obstrúe as vias respil'atol'ias, minando
11 sua energia. a.rruinando sua �ftúde. t'u
zendo-o se n t i I'-S e premat\ll'amente velho,
Mandaco tem tido tanto êxito quI:. se ore-

Irece com a garantia de, dar ,,"o "'paciente
respiração Iivl'e e fac i! I'apidamente e com- I;pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias, pp�a Mandaco, hoje mesmo, em

qualquer lal'Olácia, A nossa garantia (! a Dr. "rtur Perel·ra ! Isua ""iÍor pro teç iio, li .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� I

I�r�t!!�maae(� ;����� e Oliveira li!, dHaorsb'�lvrtao eDosmeninhgoOraS IIClínica Geral d,e Adulto.

8oroc�ba recebeu Doença. da. criança. participam aos seus paren- Iu Laboratório de Análi.e. tel! e pessoa. de suas rela-
clínica.. 1

çõel o nascimenta de seu

fest.·vameote os Con.ultório: rua Felipe Sch-' filh
, rn.:dt, 21 [alto. da Casa Pa· ! I)OMINGOS °JOSÉ DA

d"· á· rai.o], da. 1030 á. 12 e da.

II
SILVA NETO.

exs',peau.loC,'601('A. rN"o)S Soro- Re.idênci�r:�:���:�: de Ouro

I
:;..__T_u_b_a_rã_0..,_jU_1_h_0_,_1_9_4_5_.......__ I

Fone: 769 [manual]
15v-9

caba, a cidade industrial, rece-
�, __

beu seus filhos que integraram
a FEB, com' grande entusias
mo, assumindo os festejos ca

ráter extraordinário e de gran
de importância, em que tomou

parte toda a população.

DE

NICANOR

I
Trabalhos cg.mereiai.
Irripresséio a côra.

Ct>m·pelliçéio tie livros a

Jornai.

I�EMORRDIOIS'
EJt, fj.pleifirt1
4liV;(I td dôte�
, euit« tiS

iufecfÕ'tS �

A ação benéfica �a Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Herner

..........,_.,.... J roides, é imediata, alivia
as dõres e 08 pruridos,i'Ii�. acalma e evita as compli
cações infecciosas das ul- �

cerações e varizes hemor
roidais, A venda em t.das
as Parmacias em bisnagas
com canúla especial par.
facilitar a aplicação.

MAN ZAN
PARA HEMORROIDl$
Um produto De Wlu

VENDE-SE
Uma chocara no lugar denomi

nado CAPOEIRAS, eorn 20.807.m. 2
com uma casa de madeira coberta
de telha. instalação de luz elétri
ca, boa água, de poço e bomba,
animais vacuns. aves. Trotar em

dia. útei, na Escola Industrial,
nos demais dias com seu proprie
tário. Pedro Adão Schitz, em sua

residência, em Capoeira•.
Sv-alt 1

Gorgaftta,
.�" \rritada• a,

s-

f'" Friccione VapoRub no'
•

_ pesc.ço e cubra com

flanela quente. Atúa
como lima cataplasma,
enquanto os vapores
que se respiram desin
flamam logo as mern

"1JIII.iIII branas irritadas,

S a nu uul
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

A�ENIATO, VANAOA
TO, FOSFO�OS, CALClO

ETC!
TONICO DO CEREB'BO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. OIPlup.rldo.,
E.gotldol, Anêmicos, Mi ••
que cri.m M.gro" CrilnçlJ
r.quíliclI, rcc.b.rio I toni-
ficlção gerAI do org.ni!mo

Sa ng·üi n 01
Llc D.N.S.P. n' 199, de 1921

SOUZA
Téses e Memora.is

Doublés e tricllomia.
Revillta. - Avulsos - Caixa. -

Estojos, etc.

do EstadoAceita ellcomendas para o interior

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

Vende··se
l-

I Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

IIrmãos Glavam
Rua 'João Pinto. 6
Caixa Postal, 42

Florianópolis

uma maquina tle escrever

'Royal», tipo comercial, em

per feito €stado de funcionamen-
to. Informações nesta redação

I
�--- ,.w. _-... .--.. :w ..._-_.. . .. - .

Procuro-se uma caso A"e' CRct 300 00
de comércio para inst, 'd

I 'l' ,.
I

- d L' ã,r I Precisa-se alugar lAma calla, não
ta oçao e umo 1" �

muito distante do Colegio Coração
ria. Os interes-;o!,maçal de Jesús. Pagam.se atéCR$ 300,00

queiram dirigir.t/,,�ao, Cal mensais, odeantadamente. Dia-se

iate jornal, ,es, refer&ncias. Informações nnta Re·

..
' doçllo.

.\ .,

>,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. o ESTADO':'"Quarla"feira, 8 d. Agoslo d. t9.'
--------------........----------------_ .. __._-- ._---- ,---_._-----------------------""-_...

� .

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a díreçãc cltníca do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar,

Excelente local para CUTa de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAMEN'l'O

MÉDICO, CIRúRGICO E GíNECOLÔGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para 011 exame.. de elucidação de díagnõstfcos.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apa_mentos de la classe

Quartos de 2a classe

QuartJs com duas camas

SECÇÃO DE MATERNIDADE
.artos 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 PôDE TER MliIDTCO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião

8e �

Os submarinos
britânicos
Londres (B. N. s.) - As no

tícias do afundamento de um

cruzador japonês porsum dos
mais modernos submarinos
britânicos, o "Trenchant", che
gam no momento em que se

dá à publicidade o livro intitu
lado "Os Submarinos de Sua

Majestade", que pela primeira
vez proporciona uma descrição
completa dos perigos das ope
rações submarinas. O "Man
chester Guardian" comentou
o assunto em seu artigo princi
pal. Oi submarinos britânicos,
que concorreram largamente
para a vitória no mar, vencen
do todas as dificuldades que se

Ientepunham à sua ação, não
somente atuaram em extensos
trechos dos oceanos, como le
varam a efeito missões espe
CIaIS para as quais não se

achavam originalmente pre
parados, tais como reconheci
mentos, transporte de "parti
sans" e diplomatas. Também
aos submarinos britânicos cou
be uma parcela não pequena
de tarefas por ocasião dos de
sembarques na Normandia, no
"Dia D". Essas tarefas carac
terizam o arrojo e a eficiência
da Marinha Real, e o povo in
glês verá através desse livro
que tem uma grande dívida
perante os valentes oficiais e

marinheiros das guarnições
dos submersíveis.

'I

.4s baixas norte
americanas TENHA JUIZO

Por Stuart Foster
Washington - (8. I. H.) -

Conforme a última estatística
as baixas elo exército norte

americano se elevam a mais
de 1.000.000 de homens, o que
serve ele terrível advertência
se for necessário recordar a

qualquer um que esta guerra
exige que granel e quantidade
de homens seja mandado para
as frentes de batalha e que
aqueles que tícam no país para
trabalhos de produção de guer
ra não podem descuidar-se um

só momento.
Durante uma semana recen

te o total elas baixas foi au
mentado de 12.167 homens.
Esses soldados foram mortos,
feridos ou capturados no Pa

cífico, e si a guerra prosseguir
por um ano com o mesmo rít
mo de baixas teremos que
acrescentar 633.000 homens à
lista. Todos esperam, natural-
mente que tal não suceda, mas

I
o único caminho para ativar o

fim da guerra e diminuir o

número de baixas, é não deixar

que coisa alguma vemha inter-

I
ferir com os fornecimentos ne

cessários às forças que estão
combatendo. Será então possí
vel a essas forças exercer uma

pressão sempre crescente con

tra os japoneses, para deixá
los desorganizados e não dar
lhes oportunidade de estabili
zar e consolidar sua posição.

MACHADO & CJA.
Agências e Repreeentações em Geral

Matriz: Florian6poUs
Rua João PiPlto, n. S
Caixa Postal, 37
Filial: Creaciúma

Rua Floriano Peixoto, a/n (Edil
Pr6prio).-Telegrama.: uPRIMUS·
Agent." no. principais municipio.

do E.tado

Para previsão
das marés
Londres, (B. N. S.) - Uma

grande firma londrina acaba
de construir o primeiro apare
lho de previsão de marés para
o Rússia de acôrdo com prin
cípios inteiramente modernos.
Este notável aparelho deverá
ser enviado à Russia dentro de
um mês. O novo instrumento Ié extremamente delicado e pre
ciso, devendo-se acentuar que
o mundo conta apenas com

cerca de uma dúzia de -apare
lhos desse genero, segundo in
forma o "Daily Telegraph". O
novo previsor possui trinta
partes componentes que repre
sentam as variações das fôrças
de atração do sol e da lua. Ao
funcionarem esses componen
tes, uma maré pode ser previs
ta para qualquer data ou qual
quer parte do globo". O apare
lho de previsão de marés possi
bilitou o planeamento dos des
sembarques aliados na Itália e

na Normandia e acha-se agora
desempenhando um papel in
dispensável na campanha do
extremo Oriente. O instrumen
to em fóco foi manufaturado
por uma grande firma especia
lista londrina atendendo a

uma encomenda de peritos so
viéticos que recentemente visi
taram a sua fábrica. O seu pe
so é de cerca de uma tonelada
e levou dois anos para ser ter
minado.

TEM SrFILlS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O "0·

PUL�R PREPARADO

I-0-- Telefone: 1.153

I§I! fJ I:&il P'i1
A SIFILlb ATACA -1 UVU O ORGANISMO

O Fígado, o Baço. o Coração, o Estômago. o�
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR 08S(')S, Reumatismo. Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao org mísmo. Agradavel

como um Iícõr
O ELIXIR 914 està apr-vado pelo D.N.S.P. como

auxiliar no tratamento ctt;!. Sífilis e Reumatismo
da mesm.. origem

FrtLAM CELEBk IDADES MÉDICAS
Sobre o preparado ELlXIH A ce nposíção e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gradave l do ELIXIR .YI4. re

que o tenho empregado, em comeudarn-no como arma de
os casos de lndícação apro- facll manejo para o público
pelada (slfills em varias de .no combate â sIWI!'. qualída
suas maallestaçôes) os resul- 'de s que Irequenternente a
tados têm sido seustatortos, nrovelto no Ambulatorío rtfi

pots são rapldos e duravels. Mate, nídade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires, Dr. Silvestre Passu,

•

ecorromrza-se

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

Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S. A.

A

SUA 'R()'�IA

Rua Deodoro, 33

Ftor ianópclis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 10.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianõpolis

Siga a vez da sxperi- tia contra certos sofrimen
encia. Faça o que têm tos que periódicamente
ftlito milhares de Senho- afligem a mulher em
105. que devem sua scude todas as fases da vida
nermcliacdo e livre de na puberdade. na idade
contratempos ao grande adulta. na idade critica.
r e m

é

d io A Saude da A Saude da Mulher
Mulher. Regulador. tôni- é o remédio que traz no

co, anti-doloroso. A Saude nome o resumo de suas

da Mulher � uma çorcn- vírt1,ldes.
�'··"'4""!'

Â SAUDE
.
DÁ ,MULEER·

I Novidades todas as

semanas

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de F'Ior-ia aó

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

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

cializada, com técnicos profis
sionais, qara consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores. ferros de engomar,
fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas €lU via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de moreatias

contagiosas

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 indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas. diàriamente.

FARMACIA ESPERArJçA
A SUA fAlIUCIA

lu C.III.o.•• Mafr., 4 • 5 - FOME 1.14J
&trl,••••..acfI.

Lavando-se com o sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-J()]NVILLE (Merce r��lsl

tempo e dinheiro
elA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o comandan te supremo das Fôrças das Nações Unidas na Europa, general
Dwight D. Eisenhower, passa por uma das principais artérias da cidade de Nova York,

recebendo formidavel ovação do povo. (Serviço de Informações do Hemisfério).

'Chatcara Vende-se uma com

50.000 mts2, ten-
do casa de morada e engenho,Londres, ju llio, (Por Cvri l Tic- foi l ruvadu nesse pequeno pedaço sita em Itaguassú. Tratar com

qu e l ) para êste jnrnul Entre de tcrr«. Entretanto, de toelos os

Xatal. no Brasil, e Frcclown , na territórios ultramarinos. a África A. L. Alves, à rua Deodoro. 35
Afriea Ocidental. a Iaixa (le oceano Ocidental. (' o mais ralll�liar aos h� (1Ll'IITITUTO DE' 'DIAGNnIlTlC--Oque aí existe t' conhecida por "CDr· mcns du comando costeiro ela

BAF'I
n.;J �

redor da Yi l ór ia ". Atruvés Msse Xa époc-a cm que Vichi governava CUNICO ,
í rr-cho de mar é feita a travessia a Africa Equatorial Francesa e lia- D.R DJALMAmais curta entre o Velho e Novo "ia receio de uma expansão alemã, •

Xlun do. Além dos Canais elo Puna- aviôcs vich i isl as sobrevoaram os

MOELLMA �má e (h· Suez, é o caminho mais pântanos de Serra Lcôu para obser- . ,��J N
rúpirlo entre a Europa e o Extremo "ar o n-oviruen!o da navegação da Pormac1o pela UnIn:rmda�.• d. GenebraOriente. Durante a guerra, o tl:úfe-: base naval de Fr-cctown. Aparelhos Com prAtica nor hOBpiU.1.t europeua
go. entre ii Ale�1Hn!la e o seu afiado hri l á n i cns incurs innarnm sôbre Ir-r Cl1n1ca m6d.1ca em ..era), PI!d1atria, noea-ete oriental ,o Jayao

í

inhn que ser ,fel- r itór io Francês cm Dakar sendo'" do m.tema llerTO�, aparelho I'enltooto "atl'a.ves odesse, �ar�n�o: � oeste: recebidos com pesado fogo anti. 11l1lúr10 d.o homem '" da mulher
�SSd passagem C1 �1 gumdnda _P0l aéreo, [) qUl' obrigou dois deles a u.tete. T4iCllloo: DR. PAULO TAVG_
torça: 1.'a"[�lS, e. acr�'��s do B�'asll <: nterrizar. Essa al1l�aça. no entanto, Ouno de Rad101<><<ia ClInI.ca com o dr.do: ,Est,:dos ,1: 11Iflo:, /0, Ce!ltl�, _P0l não os intimidoll e prosseguiram lIIanoeJ d.e Abreu CsmplLllArio URo PIa'll'fOI ÇdS LlmbE1ll dos !"sLlIlos l nl(los na sua campanha contra a ação ne" to�. EltPflClaI1sado em HiC1ene • IIlIdd.e da Inglaterra. ('on.!untamente .e a fasta dos submarinos alcmães. Gra- P1lblica, pela Uni...ersidad� do Rio lIa Ja.le:t� pl:la marll:I1:1. e forç�:. acrc!) ças :\ cOllstante Yigília e heroismo meiro. - Gabtlleta da RaIo X _ -Illectrob.1ItdlllCd. De nOI �( d sl�l � aI ea do dos pilotos do Comando dn HAF da eaM10erafla cl1n1ca _ lIetaboJbino b&-C(:m?:](l�. (�a 1.{AI', da .,\f�·��a OC1· },frica Ol'idl'ntal o traiçoeiro ini. Ia! - 8on�aa'em Duodenal _ Gabl.n.etedcnt,t ..u;1tndla·s� pOJ. ((]C� de migo foi finalmente derrotado e a 5At tfc10terapla _ Laboratório de mtcro..·1.000 nillhas -. (hst<:n�la equ�valen- o'UC1Tá entrou numa fase (lec]. i" copia e a.nAll.H clinica. _ Rua P'wnandote' de Londrrs a AllIerJca do Sul, de "'(l' T' B)

S ,a.
"achado. a. Jl'on. 1.1H. _ JI'lOl':lanól)O).1e-Xova y(,rk à lUdia ou do Canarlú,

. •. .'

através do Pacífico, ao Japão. Nes-
_�..,. _""._.,.-,"",

-

"".-.,.· - • ·.""·_ w.·"" • -",....- ,.. - w • •
...,...w."" "" w.- _ _.. ..

sa :írea o clima varia das regiões
óridas (�o Sallara, no norte, onde
cho\'1' uma "L'Z (]c> trl's e111 t rl's anos,
ús regiôes mais chll\'osas (lo 1111111

rio - os üUlleroons na ACrica EquH
torül] FI'::1 ncesa. E em toda essa vas
ta exten�áo de oceano sr'! se encon·

lra";! um pedaço de' terra; a Ilha
de A<;ccnçüo, bastião do "CorI' :,dor
(b YilÓria". Nessa pequena :"trea
foi estabrlecida l1mH base <la IlAF
CUj'lS esquadrilhas lllantiveram o

patrulh[1l11ellto dI' lima das maiores,
rxtensões costeiras da guerra. 0Ifragor cas batalhas nas olltras lí
nhas de frente empanou de certo
modo o heroismo da batalha que

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

. ...,;...-...._._._-..-_._,.....- __•.•-...-•._..-.-_w_-.-.-.-.-,_-_.__.-_-_-_. .r-.-.-..-

DR. MARIO WENDHAUSEN
<D1L1Joma<1o peJa J'aculda<1e Nac. d.e lIe<1l.clna da UniTenldade 110 Bra.sU)

oIlS-lnteruo ao I;erYlço a. Cllln..Ica MMica do Proressor U8Y1LIdo OU""u'''_ meozcc 0:1,

Departamento de 8.1111.
ULlNleA JIlltlHUA - JIlolutta. bttel'll" de a<1uJtoa e crtançaa. CONSULTOR!"

• IUIIIiIVIt.NV!A: R•• "'el1pe Iichm1<lt JL 18 - Tet. 81:. UO.NSULTAS -- Dae II ... IM

,

I

i

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
D.. Sert·lço. 4e Clínica Infantfl da Assistênda Municipal e Bosptt.

de Caridade
CUNICA MWiCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Ru. Nunes Machado, 7 (l!Jd!ficlo S. l<'ranclsco). r01'. 1 .....

Consulta. doa 2 àa 6 horas
RESlDENCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

Méà� � :he�!��� s�!f!o�e��e�Me '

1DtlENÇAS DA PELE - SíFILiS - AFECÇOES URO-GENITAIS Df<_
A..M.8os OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA:'

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - li. Felipe Schmídt, 413
RES.: R. JoinviJe, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD,A
�lInica médico-cirúrgica de Olhes - Ouvidos. Nariz - Garganta
Diplollla de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSU.I.TóRlO .. - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas.
RESlJH!NCIA - Conselheiro Malra, 77,

TELEFONES 1418 e \204

DR. GEBHAHD HROLVIADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBfHAMA mAMO!" IA) - Santa Catar-ina

Dr. Polydoro S_ Thiago
Clínica MédIca em Geral

Daeaças 6.0 eoração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e del!t1.a.is órgãos internos, de adultos e críamças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
C�NSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIE>ENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CH�r'E aos SERVIÇOS DE TTSIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E 00

HosPT'rAL "'\'ERmU RAMOS".
curse de 8.�ell(e\.çflam.ento no Hdspita l São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-estr
f\à'rle do Insilhfto "eIemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
CLINICA GERAI, - DI�GNóSTICO PRF.COCE }1; TRATAMENTO ESPECIALIZAf)()

DAS DOENÇAS DO_ APAR:1tLHO RESPIRATóRIO.
OPERACAO OE JACOBOEUS

00NSULTAS: Dlàrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. I�
RESIDltNCIA: Rua Esteves Jüníor, 135 - 'I'el, 742.

MADEIRA NEV'ESDR.
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno >te Auerfelcoamento e Longa Prãtlea no Rio d-o JlUla1rcl

OOIUJUL,TAII - PeJa mB1lhA: 4Jariam_te C"lO,30à.12h.,àtordeexcept<>oOI
oAba... , e.. 14 ás 16 bor.. - COl'fSULTOBIO: B.. 1010 Pb.tcI .. T, IIOlIra•• -

Io'o.et 1.dJ - a-Iüaola: Bu Pree1C_te eo.UaJlo, '!Ia.

DR. ROIJlÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLIllSTIAS DE SENHORAS - PART08

Fo�mad9 pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi

ABS18tllll't�J>8.r vâríos anos do Serviço CLrúirgico ào .prof. Allpio Correia Neto.

C!Jrurg�& estômágo e vias biliares, íntestínce (leigado e grosso, tírõíde, rins,
pr6Btata �Lga ütero ovários e trompas. Varlcocele, hídr-ocele, varizes .. hérnLa

, "

CONSULTAS:
4U 2 UI II horas, à Rua Fel1pe Schmídt, 21 (altos da Casa Paratso I. Tel. 1.698.

RESID:l:NCIÀ.: RIu.e EsteYes Jün1or, 179: Tel. 117M

DR. ARAUJO
Asai.tente do Prof. San.ou, do Rio de Juelro

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

Clirurgla moderna dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu

da bOoa fendidos de nascença)

IIlJiOtagol!8Oi)la, traquêoseopia, broncoscopia l>ara r-etir-ada de corpos estranhos,

C8NSffLTAS: das 10 àa 12 e das 15 àa 18 horruo

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1441

A SANTAELlADR.
(F>ipIQmadQ pela Faculdade Nacional de Medici�a da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do SerVIço N8:
cienal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de MI

sericér<iia, e Hospital Psiquiátric� do Rio. E.x médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
_ Consultório: Edifício Amélia Neto

Rua Felipe Schmidt. Consultas: IDas 15 ás 18 horas. -
Resi!lência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

d'Avlla DR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGÃO

Dr. Newlon
Op.raçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen

!O.. do. intestinos, réto e onu.

-- Hemorroidas. Tratamento do
colite amebiana.

Fisioterapia -- Infra-vermelho,
Con.ult: Vitor Meirele., 28,

Atende diariamente às 11.30 h•.• ,

ls tarllt, da. 16 N, em diante
Re.ld I Vida! Ramoe. 66.

Fone' 1067.

� • 0iPt0peC1a. OIbl!N • CJInU!C'Ia
I. torax.. Pu1Ge • d_... c. MaIl.r...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili
r.!amoJlte dila 11 .. 17 lI.Oru. B.dl])lliIJ'i

R. H. BOSCO LTDA.

A PARA TODOSCREDIARIA
Rua Felipe Schmídt, 38 - Fône 1595 - FJorianópolIs

Aproveitem a Oportunidade
Atenção ! .mnlta atenção !
POYO de Florianópolis!
A "CREDIÁR.IA PARA TODOS" estabelecida á rua

Felipe Schmídt n, 38, esquina .Teronimo Coelho, atendendo aos

efeitos da crise ocasionada pela grande alta que vem dlarfa
mente demurcnndo em tecídos e l'0111laS feitas em geral - lUUI·
'1'0 AO COX'rUÁIUO - resolveu a partir desta data até ° dia
:n de Julho p. v. fazer uma grande bonificação em seus preços
afim de beneficiar ao distinto pOYO de Florianópolis.

A todos que interessar, fregnezes ou não, queiram sem

compromisso fazer uma visita á CREDIÁIUA PARA TODOS.

Q. Brasil e o corredor
da Vitória

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUElUCHE

TOME SEMPRe

o mELHOR DOS mELHORES

ITAlAi - S· CATARINA
SEGUROS DE:COMISSÁRIOS DE AVARIAS

Reprellentaçõe.
Consignações •• Conta Própria

Rua Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

Endereço Telegráfico

Transportes Marítimoll; FerrO
viárioll, Radoviárioll, Aéreo.,
Casco., Félgo, Acidentea do
Trabalho, Acidente. Pe.leais,
Relponlabilidade Civil e Vida.

« BO se o))

-

I '�A C!A.'S'"At.��
[ormaçã\

melhores fábricas, 'são, con "A CAPITAL" chama a atenção dos
visita Q�ês, efetuarem suas compras. MATRIZ em

Fabricante e distribuidores das afamadas con

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

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

Florianbpolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
................� I _ � ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tropas
GUAM, 7 (U. P.) .. URGENTE· FOI REVELADO QUE OS PRiMEIROS CONTINCENTES DE FÔRÇAS DE TERRA E AR ��
CANADÁ, CHEGARAM AO PACíFICO, PARA ENTRAR NA LUTA CONTRA O TERRITóRIO METROPOUTANO JAPONES

!o movimento Os novos tipos de aviões franceses
d 1 B A Paris, 7 (S. F. L) - Novos de carga e 2.400 quilos de equí-
O .• , , protótipos estã� sen�o l_ança-I pamento, em 25 horas ?e vôo;

dos, com os quais a aviaçao cO-I A envergadura do aparel�o e
Hi o. 7 (.\. x.: - () Dcpartatuculo mercial franceza retomará o de 57 metros, sendo sua força

Florianópolis 8 de Agosto de 1945

I
de Assiskl1('ia da L. B. A. acusou lugar que antes usufruia. En-I motriz de 10.000 Hp.
o scgui n

í

c mo vimcn l o : Famílias de tre estes destacam-se o de um' O outro protótipo é o quadri-

"0 terror dos alema-es"I�;;:�I���;�'t�d::�(:�s;:�\\\lt;: ;:�:�/:��l��m�líe� ��i����aViâO e o de um mono-I����r ��l���s l����a��i��i��=
lias que dt-ix arum de ser atendidas "Latecorer 631" é um hidro- mente metálico, com quatro

Rio, 7 (A. N.) - Chegou à esta

I
nos. :\las verdade é que chor-ei de por axs istcnri» desde dezembro de avião de grande raio de ação, I motores "Gnome e Rhone" e

Capil n l uma das figuras mais Iamo- alegria. e emoção �(). ouvir elogios 11942: 12: un , l o i ul das pessoas ass_is- concebido especialmente para potencia nominal de 4.000 Hp.
sas da aviação de guerra conlra II aos aviadores hrasi lcirus. Illdas ate dczcmhr o de 1 H.t4: 43.4;)8; O tráfego sôbre os mares. O seu Este aparelho pode desenvol
Alemanha. Trata-se do jovem Oscar Falando sôbrc o curso da guerra, I lotul das Fum i l ius .i�1 visitadas pela primeiro protótipo foi roubado ver uma velocidade horária de
Hcllcr Junior. É norte-americano ncrcsccntou: ";\0 campo ele cem- LBA no Distrito Federal: 15.07(;. pelos nazistas sendo mais tarde 430 kms. e com 5 tripulantes,
de nascimento. mas veio criança cenlração cu e todos os meus com-' no Di s

í rit o Federal, 15.07(i. destruido durante um bombar- transportando 33 passageiros
para o Hio e foi cria rio no Copaca- panh ciros ele pr-sâo ncompauhnva- Ax f'ami lius assistidas receberam deio. O novo modelo poderá e 1.000 quilos de carga em per
bana. Fisicamente é um tipo carac- mos todo o curso da guerra. Conhe-I gcu o ros u l imcnt i cios, assistência efetuar a travessia do Atlânti- curso de 1.000 quilômetros, o

l cr ist ico do carioca. r-iamos detalhe por detalhe graça médicu, rr-ruéd ins. vestuár-ios c as- co norte e sul com 40 passagei- que constitue uma pertomance
Oscar Heller Junior é cngriomina- a UIlI recurso que por enquanto sistcncia judiciút-ia. ros, 10 tripulantes, 3.000 quilos em aparelhos comerciais.

do "0 terror dos alemães". Tantas e

II
ainda é segredo de guerra. I ---.-------- ..

1:10 espetacular foram as suas f'a- Falando sobre o seu regresso ao C8�IUll!, Gravatas Pij ames FOI· «bl·godeado» Os grevistasçanhas, que Churchill o elogiou em Brasil, disse: "No momento em que Meiaa daa melhores, pelos me-
.

nores preços só na CASA MIS- Rio (P. C.) - Esteve na re-

mpleno par-lamonto brilánico. Sabe- pisei ele novo a terra carioca, senti .

, vencer�CILANEA RuoC Mafra 9 dação do "Diário de Noticias" lU
se que ele derrubou pelo menos 200 e.[lI� eu est�iYa yj:'endo o lia mais

I
-., . ,

J sr. Paulo Pereira Reis, resí- Haia (S. H. L) _ Informam
aviões nazistas

.. �á pouco lllai� de feliZ da Jl1l11ha "Iria".
. Os J·aponeses na-O dente na rua Ibituruma, quei- de Eindhoven que a greve do

Uni ano, a sua última façanha sobrr

O I xando-se de que, estando de- porto de Roterdam foi solucio-
a cidade alemã de Brcner, resultou navio-motor puderam destru-Ir sempregado, foi trabalhar gra- nada satisfatoriamente, satis-
em ser feito prisioneiro dos ale-

T r
· cuítarnente, como servente, na fazendo-se a maior parte das

mães. Só agora o Gal. Patton 10- {( riuu O» quasI s. H. r. Informam de
Escola de Educação Física, pretensões apresentadas pelos

tirou lrbertá-Io. Oscar Heller .Ju- ('1am])cdja, no Bo rneo holan- afim de fazer jús a colocação operários. O salário mínimo
n ior davam-lhe apenas 3 batatas naufragou dês, que os japoneses fracas-

na vaga de servente, que ia semanal será agora aproxima-
por dia. Disse que se não fosse ii

Noticias de It'ajaí dizem que (
"aram 8111 suas rPTltativas de

ocorrer daí a alguns meses. En- damente de onze dólares e ses
Cruz Vermelha teria morr-ido de f()- navio-motor «Triunfo», da firme levar a cabo naquela região as tretanto, decorridos 6 meses. senta-e-cinco centavos.
me. Refere que num daqueles cam- Indústria de Madeiras e Navega mesmas destruições que ha- verificou-se a vaga que já lhe Ipos de concentração encontrou três ção Ltda., daquela praça, ôntem viam efetuado e111. Balikpapan tíd

-

b No bar e no lar
d d b J fora prome 1 a; mas, nao sa e

pilotos pertencentes à FAB e fez pela ma ruga a, ateu numa age Ao retirarem-se precipitada- K N O T
enfrente à Praia da Paciência, em por que, o zelador da escola e. não deve faltarCOIll êlcs a mais fraternal carum-a- Itapocorói, 20 quilômetros, diatan- mente, crdel1a)'�nl aos índon é-

o secretário embaraçaram sua ._ ..............__..,..__•• -..,...,._,.. ..w _......�

dagem. Sôhrc a FAB disse: "Cm te da cidade. s ios que .ie3trlllS�·el:l tudo. O admissão, quando tudo fizera
dia eu soube por um oficial amcr i- O navio trazia do Rio para ague- qU2 lluc1e.3se. ser utll. a�s aha-. em trabalho e dedicação parale porto, farinha de trigo, algodão, .

r'l
_

cano das façanhas. da FAR nos
ferro, tambores de óleo e outras elos. Os indigenas, pore�l, A -�-: obter o lugar de servente. Ago- I

céus ola Itália. Disseram-me que mercadoric.s. Gra§as ao auxílio sobe.leceram as ordens lllP0l1l-1 ra se encontra em sítuacào
êles 0: pil()t()� brasileiros foram � prest�do pelos pescadores daquel� cas e t;sco'l1i[er�m-se n�s fel-II aflitiva, desempregado e sem
os maior-es aviadores ria guerra na locahdade e o rebocador da Co

vas,. de. onde sairam m.aIs tar- recursos, tendo perdido tam-
. . - brasil foi o «Triunfo» rebocado

ltal!:.l. E eu nao esperava por '11e- 'A -

d h" de. fammtos 0. agrad�cId0S .a.os I bém a comida que lhe abona-. para rmaçao. on e se ac a .ora
_

de periCjJo, embora a carga esteja aliados pela libertação e pe- vam no referido estabeleci-
seriamente avariada. las rações alimentares que dos mento.
o «Triunfo» acha-se segurado 111esmOR receberam.

em diversas Companhias, na
í

m- C na r!ASA MISCE
d 600 I

. omprar -

P -d A d
_ -

IPEortancia et-
mi

cruzeiros.- Joseph KremerlGlll LANEA é saher econornizar. R:��V:tfO;a emiee

j mpr�s I�O amerl- I rOI· enforcado Homenagem aos nos- LEMA: «TrabaIrar sempre pelo

O a Ora Bretanha 1.11. ses expedicionàrios I ez;gr�ndecimento do .Centro Aca-

can - Londres, 1 (SIP) - O co- _'\ fim ele se prestar grandio- demico XI d� .FevereIro e da ca-
, '1 t 1 1 l' .. culdade de D,reIto de Sal'\ta Cuta-

Wasnington, 7 (E.) - O se-Iman,.
an e (.,:,s lnn�allo (O Cam- SR homenagem aos EXpeG�ClO- rina»'

cretário interino de Estado, po de CUIH'ellltraçao ele Bels",n, nários Catarlnensps, em seu I'L,...__.'.......- ...._,.. ........ '" ...............- - ,

Joseph Grew, desmente as nO-J J�seph Kramer,. que foi t11ll1-' próximo regresso, está SeliGO RIIZ Hoje, 4-· feira, às
I tícias que correram de. que o b:ll1 antol de m;lb.ares de �tro- organizado espléndidQ pro9;ra-1 17 e 19,30 horas
I Govêrno pretende pedir ao

I clcl�tdes na ['cloma, prmcIpal- ma radiofônico, com a parti- Tom Conwcy, Barbara Hale e

I _ di· t S']' " ,
.

I - . - , . Don Douglas em:
I Congresso a aprovaçao e um. men e Da 1 "RIa, (,epOIS r e 1.,111 elpaç8JJ de elementos artlstl- O ANEL DA MORTE
I empréstimo de 5 milhões de

I
julgamento sumário, foi eOl1c1e- (:os da cidade. Serão executa- Uma nova e sensacional aventura

,dólares à Grã-Bretanha ime-1n:Jcl,o.:1 m.orte',Logo em seg.'l:- elas diversas canç.jps p�trl()ti- do Falcão, que supéra a todas

�������������� diatamente. I da tOl Pll.t_on aClO. Pagou aSS)l11, .('as, 8ntre elas A Cançao do as outras,:.:

I Livre de censura

Regreseou O fre-l Acrescentou .no ent�nto que I c?m a \'l(i�, todos os seus he- Expediclol1ál'i0, em côro, além No programa:
,JS Estados Umdos estao pron- [hon�los CrImes. :le recitativos e (mtros núme- Noticias da semona 45xl3 - DFB

a-I Mar-Ia I tos e dispostos a auxiliarem aI 1'08 de l11Hsi<:a e canto. Preços Cr$ 240 e 2.00

I sOluça-o dos problemas finan- Tr_ .u�fos de um_ ()
. ,

� -
s que qUIserem ,amar par- H· 4 f· àl\lacrió, 7

.

(A. N:) :- ne�l'eSS()lI ceiros britânicos e que qual� I pianista polones em te po.derào comparecer ao Cln- ROXY o�;, 3d1'-helra, s

do sul do paIS, FreI Gil Mana, nos- � quer pedido de Londres sera' Londres be li" de Outubro amanlú ,oras·
1- I . D.

'

, - < , Ses.ões das Moçasso eonterrâneo, major ('ape ao e H recebido com tôda solicitude. Londres, 7 (SIP) O co- qmnw-felra, das 19 horas em Dick Foran, Irene Harvey 8 Joan
FER, que·aqui esteve em visila ii A declaração do sr. Grew foi em nhecir10 vianieta polonês, Wi- diante, OH pedir informações I Davis em:

.

sua fillllília. . I resposta a uma carta em que toldo :\Ialcuzynski, conquis- pelo fone 1055. DIZ� QUE ME QUERES
Falando ii imprensa referiu-se .J deputado democrático Ema- tou :'ecentemente verdadeiros --

I
Uma comedia musical, repleta de

1 I t' bôas musicas, cançõee, piadas einicialmente ao va OI' conua.IVO nuel Celler se referira ao assun- triunfos, nos recitais que deu um romance de amor,
elos nossos expedidonários. "altor tO. Dando seu desmentido o se- nesta capital. Impróprio até 14 anoll

(�sse ql1e sómente foi vencido pela cretário interino frisou que ne- Um dêsses recitais, o mais -6 No programa:

1 I t .J .

t' l})', h
. -

f' f't t' .IIi 1GU. OODÇ.. Noticias da SemaFl.:1 45xl2 - DFBsau( �j( e que OIlOS sen .'am e a ,,- numa negoclaçao 01 e1 a a'e concorrido de todos, deu-se em Dl'TG I'ZlUG�
I '1' .

t f 1 d p "VTrT' Preços Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40Irill. Acrescentou ([ue os )ra<;1 elros agora relatlvamen e ao a a o Wignore Hall e outro em Lon- __ &M.<.LtUO.

foram recebi�,)s na lIúl�a ,COlllO li-, empr1éstimo. don Colisun, onde o pianista :. PA&A. .Â UÇÀ

bl'J'.ta(�OI�es, dlZe?do: !;s�lsl� a uma

I No bar e no lar 18xecutou aC.)l11panhado pela
cerllllonJa na cloade Italiana de I K NO T I Orquestra

},"ilanllônica Lowlri-

A.I('xal�dJ'i.lla, dura:nle a ql�al Ulll

(. não deve faltar na, o Concerto F-MoU de Cho- 1II11:1161111!II�II'I�biSpo J[alHlno referlU-�e a nos como i pino _.!.J � _!! _t�
mensageiros ria, a.legna e da reno- f1 t

-

d I Os ('ríticos de Londres, cha�
vaçâo para a !I.alJa: �or �':�es �l�s-IUOnS ruçao e casaS;maram o célebre pianista, C3.::-18
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H Ia d mo um S8gundo Paderewski,' era
e era infalivel o ehoro nas ocaslOes

i propr'3S na o n a e acentuaram a sua extraordi-I Hill. 7 (A. X) - Fieou tnlllsl'r-

de; despedirias. Disse. que.o Papa i Haia (8. H. L) - Segunde nária arte na execução das
I
riela para a próxima 5a• feira, a cc-

Pio XII rieriica espec!�l . c.annho ao
i despacho de Eindhoven, o pri- obras de Bethoven, Chopin e rilllônia ela passagem (la pasta da

para a Caix�O�T�!!��s aos Indi.
Bras.il. SôbI'e a. posslbJ].l(�arie de

I meiro. ministro �cherm.erhorn Szymanowski. guerra para o Gal. Góis Monteiro. gentes de Florianópolis.
eonlInuar o serviço relrgloso no deposItou, na qUlnta-felra, a

Exército, rieclarou: Com aquiescên-I pedr::> angular da primeira de
cia rio capelão chefe oa FEB diri-I uma série de duzentas casas

Igi-me aos comandantes pergnntan-j provisórias que serão construi
(lo sua opinião a respeito. I das em Breskens, cidade situa-
Po"so resumir as respostas assim: I da sôbre a desembocadura do

Na guerra a capelania militar foi, Escalda. Schermerhorn e o mi
poderoso auxilio para o mera! ria

I nistro das obras públicas J. A.
tropa e sua consequente Yitória. Na Ringers percorreram a provín
paz urge que continue nos mesmos cia de Zelandia para conferen
moldeS, para manter o espírito re- ciar com as autoridades locais
Iigioso no �oldado, ungindo-lhe o sôbre os problemas da recons-

coração com virtudes cristãs, truçã.o.

canadenses no Pacífico',
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Amanhã
Noticiario Univeraal 399 400
com as seguintel reportagens:
I e • Rendição dos submarinos

alemães
.

20 _ A AlemanhCl ratifica lua

rendição incondicional.
30 - Os Aliad.s recobram fa

mosos tezourOB artisticos.
40 • A façanha épic� do por

ta-aviões «Franklin».
50 • Celehração do dia da

vit6ria na Europa.

Amanhã, no Ritz 8 Roxy, Pat Obri·
en, Carole Landis e Ghester

Morris em:
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