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Deverá chegar à nossa capital, boje, às 19,30 horas, o «Fogo Siulbólico da Pátria». Le.8Ib.i)S ao
povo de FI�rj�nópolis que da pre�ença de cada .um de nós deDe�d.e, em grande I�fte�::jr

grandiosidade da parada CIVlca de logo maiS, na Praça Getulio Vargas, quau���·�
homenagearemos, também, o expedicionário catarinense.
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Chega hoje
j ,
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o MAIS ANTIGO DlÁRI8 DE �ANTA CATARINA

Propuetano e Dlretor·(jerente MOA(YR I<.iUATEMY DA SILVEIRA

Ano XXXI I
- ---_._----_ .._--

! H. 9457Florianópolis- Segunda-feira, 27 ce Agosto de 1945

Na fotografia acima, vemos o então Primeiro Ministro

Churchill, em companhia do general Scobie quando de
sua visita a Atenas, (B N.S.)

J Mais pactos
• •

comerciars
Madrí, 26 (U. P.) - Portu

gal- e Espanha assinaram uma

nova série de pactos comerciais.
O principal dêles, segundo in

formações oficiais, diz respeito
ao intercâmbio comercial que
aumentou consideravelmente
nos últimos anos entre os dois Ipaíses. Portugal deverá vender
à Espanha mais gado, estanho,
madeiras, borracha e outros
produtos, especialmente de
suas colônias. A Espanha, por
sua vez, fornecerá à Portugal
pneus e artigos de ferro, além
de facilitar ao govêrno de Lís
bôa a utilizacão de suas comu

nicações marítimas.
No bar e no lar

KNOT
não deve faltar

Mais 14 mil amarelos depuseram as armas
Moscou, 26 (U. P.) - Mais, tes, na parte oriental da Coreia preparativos efetuados pelos

de 14 mil soldados japoneses' foi ocupada a cidade de Kisshu. russos na sentido de desembar
depuseram armas, redendo-se A nota do dia foi constituida, car, por via aérea, na ilha de
aos soldados russos na Man- no entanto, pela entrada em Hokaido. Salienta-se entretan
chúria. O alto comando sovié- ação de fôrças transportadas to que esses rumores ainda não
tico revelou que as fôrças de pelos ares, as quais desceram foram confirmados. A emissora
Stalin prosseguem avançando muito a retaguarda das posi- soviética informou também que
em todos os setores. Na zona ções da vanguarda russa na os exércitos de Stalin consegui
meridional da Manchúria os Coreia, ocupando as cidades de ram ocupar outras localidades
guerreiros russos ocuparam a Chesio e Kanko. Outros despa- importantes na area de Saka
cidade de Ehoshol. Entremen- chos referem-se aos intensos lina.

eleitores alistados ex-oficio
Rio Grande do Sul

163 mil
no

PORTO ALEGRE, 26 (Estado) - O serviço de alistamento
eleitoral ex-ofício, no interior do Estado, já está concluído,
acusando a cifra de 102.233 votantes.

Nesta capital, até ontem, já tinham sido' qualificados, pelo
mesmo processo, 40.062 eleitores, com exclusão de apenas ....
2.025, sendo que no interior foram retiradas das respectivas
relações 5.967 pessoas.

Como é do conhecimento público, o alistamento ex-ofício
só atinge parte do eleitorado, excluindo os que se dedicam a

profissões liberais e os que não contribuem para os Institutos
de Aposentadoria. Dessa forma, as cifras citadas serão ainda
muito acrescidas. Em Porto Alegre, .por exemplo, calcula-se
que o alistamento ex-ofício atinja 60.000 pessoas, o que nos
dará o total aproximado, para o Estado, de 163.000 eleitores
assim alistados.

Encaminha-se para
o seu posto

Não gostaram da' i'déia !
NOVA 10RQUE, 26 (U. P.) - Uma irradiação japonesa

aqui captada, adianta que Moscou anunciou a decisão de
enviar tropas aéro-transportadas para a ilha japonesa de Hok
kaido. A mensagem, que era procedente do Q. G. imperial e

dirigida ao general Mac Arthur, acrescentava: "Se essa infor
mação for verdadeira, será um fato lamentável, uma vez que
o govêrno japonês está fazendo o que pode para cumprir tô
das as vossas ordens, colocando tôdas as fôrças do Exército e

Marinha, bem como aéreas, sob estrito controle".

RRoressou O diretor do «Cruzeiro do Sul»
'RIO, 25 (A. N.) - Entre os expedicionários agora chega

cios, figura o cabo José Bernardo, advogado no interior de S.
Paulo e diretor do Jornal editado pela FEB, "Cruzeiro do
Sul". Esse órgão foi publicado durante 6 meses, 2 vezes por
semana, com a tiragem de 10 mil exemplares, fazendo grande
sucesso no meio da tropa. Era dirigido pelo sargento Nalde
Caparica e recebeu a colaboração de numerosos correspon
dentes de guerra. O último número 'foi editado com 16 pági
nas no dia 20 de maio, com a tiragem de 30 mil exemplares,
recebendo cada soldado um exemplar.

I

* * * * * * * * * * * * * * � * * * * * *

Londres, 26 - (S. H. I.)
Informa-se que o embaixador
russo junto ao govêrno holan
dês sr. Vasili Vokoff, acaba de
deixar o seu país, rumo a Ho

landa, acompanhado dos mem
bros de sua embaixada, afim
de realizar uma curta visita
aos Países-Baixos, onde deverá
se familiarizar com as novas

condições.

«A nossa tarefa será a mesma»
HEREFORD, Alemanha, 26 (U. P.) - O exército britâni

co de libertação passou a se chamar "Exército do Rheno", se
gundo informa o Quartel General do Exército nesta cidade.
Em mensagem dirigida às tropas, o general Montgomery dis
se: "Se bem que os nossos nomes estejam mudados, a nossa
tarefa será a mesma. Teremos de reconstruir a Nova

-

Europa
elas ruinas da Velha".

Será reiniciada
Haia, 26 - (S. H. I.) - Se

gundo despacho de Rotterdam
Londres,25 (U. P). - O tra- as autoridades declararam que

balhista Samuel Silverman a navegação do Reno será rei
protestou, nos Comuns, contra niciada dentro de alguns dias,
"o conhecimento e uso exclu-I o que representa maiores pas
sivo", por uma potência, do se- sibilidades de renascimento pa
gredo da bomba atômica, que ra a indústria na Holanda ocí
"transforma numa palavra va- dental.
zia toda concepção da seguran- ---C-O-N-T-R-IB-U-A----
ça coletiva". O protesto de Sil- para a Caixa de Esmolas aos Indí
verman foi feito depois que o �entes de Florianópolis.
parlamentar perguntou ao

"premier" Attlee se sabia "da
declaração de que os Estados
Unidos se propunham a reter
a posse exclusiva desse segre
do". Attlee respondeu que pre
feria não fazer declarações sô
bre a questão, pois "temos de
díscutí-Ia com os nossos alia
dos".

�E NÃO O ENCONTRAR

AGORA, VALE A PENA

ESPERAR!

Manobra franquista jlTrOpas da BuiaDa
MADRÍ, 26 (U. P.) - A partida para a Suiça do sr. Ma- Holandesa

teu, coincidindo com a partida, pela manhã, com o mesmo des- -

tino, do jovem e rico monarquista José Maria Orio Urquijo, é Paramaribo, 26 - (S H. I.)
.ínterpretada como possibilidade de reabertura de negociações - Comunica-se oficialmente,
com dom Juam, relativamente a sua aproximação com o gene- que tropas expedicionárias da
Tal Franco. Guiana holandesa formam par-

• • • te das unidades nacionias con-

MADRÍ, 26 (U. P.) - O general Franco vai tentar uma centradas em Tarakan e Balik
nova aproximação com o príncipe dom Juam, no sentido de papan, os conhecidos centros
restaurar a monarquia na Espanha. Foi o que revelaram ob- petrolíferos da ilha de Borneo.
servadores aliados. Segundo os mesmos informantes a tenta- O chefe das tropas refere-se
tiva de Fracno deverá ser feita pelo sr. Mateu, que se encon- com elogíos ao excelente espí
tra em viagem para a Suiça, através do jovem e rico monar- rito combativo, a alta moral e

quista José Maria Orio Urquijo, que também está em viagem bôa saúde dos seus comanda
para a Suiça. dos, dignos representantes da

América do Sul na luta do Pa
cífico.

Protestou nos
Comuns

A Franca não alimenta
desejos de anexacão
Washington, 26 (U. P.) -

O general De Gaulle salientou
que a França não tem nenhum
desejo de anexar qualquer par
te do território alemão, mas

pediu, em troca, que seja esta
belecido um regime do contro
le internacional para o Rhur e
contorne a França pela mar

gem ocidental do Rheno. O ge
neral De Gaulle elogiou ainda,
em declarações à imprensa, o

auxílio econômico dos Estados
Unidos que tem sido um gran
de fator para o desenvolvimen
to da França, nos dias que cor
rem. J

Prisão preventiva de
contrabandistas
Encantado, 26 (Estado)

Foi preso, finalmente, o con
trabandista Traquilo Sangalli
que se havia refugiado no in
terior deste município depois
de jogar o caminhão que diri
gia em um perau, quando per
seguido pelas autoridades poli
ciais locais. Naqela ocasião fo
ra preso o companheiro de
Tranquilo Sangalli, Valdir Hos
bar. O outro cumplice no roubo
dos pneus Arthur Lohmann,
conforme noticiou a imprensa,
já havia sido preso por ordem
do Delegado de Polícia sr. Ar
lindo Mercio Pereira.
Agora, depois de ouvidos pe

la polícia e pela justiça, foi de
cretada pelo dr. Juiz municipal
a prisão proventiva dos acusa
dos no rumoroso furto dos

pneus que se achavam deposi
tados na reaídêncía do sr. Gui
da Cé, por ordem da Delegacia
Fiscal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 e Rua Marconí, 44 - S. Paulo.

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL

"PERFECTA"
ANCORA 15 RUBIS

A Maravilha da Técnica Suiça Moderna

PARA HOMENS - Iguala0 modelo:
Caixa folhado Cr$ 700.00
Caixa aço inoxidavel Cr$ 560;00

FORMATO RED0NDO:
Caixa folhado Cr$ 520.00
Caixa aço inoxidavel Cr$ 400,00

PAAA SENHORAS - Iguala0 modelo:
Caixa folhado Cr$ 500 ,DO
Caixa aço inoxidavel Cr$ 450.00

FORMATO REDONDO:
Caixa folhado Cr$ 450.00
Caixa aço inoxidavel Cr$ 380,00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembalso pOlital ou contra cheque.

CASA MASETTI

I �\.{Souq,9� Laboratório- Clínico
��6:=:::i �.
t:§ , � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
�

, � (em frente ao Tesouro do Estado

AnÁTOIto plIToLDGlCnS Florianópolis
Dr. H. G. S. MediDa Farm. Narbal Alves de SOUZI

Farm. L, di Cosia Avila

Exame de sOllgue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
J'utovaccinas e transfusão de sangue.

Exame q<trimico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.

Malerial de qualidade, sislema
eficienle e alIa precisão de fa
brico, asseguram aos Magnelos
Eis@mann um funcionamento ri·

gorosamenle perf'';lo, Modelos
especiais para molares
diversos.

automóveis e caml nhõe.,
máquinas agrícolas, guin
chos, betoneiras, bom b a s

hidráulicas, etc.I
DISTRIBUIDORES 'EXCLUSIVOS NO BRASIL

LUIZ F., ,BRAGJI & FILHOS,
.

RUA ,EVARIHO DA VEIGA, 83 B - RI?

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

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

Cereais elO grosso
Manteiga, qUefjos, xarque,

banha e salgados
.

MACIEL, FONSECA & CIA.
Comissões - Consignaeóes - Vonta Própria

Rua Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeire

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: LEICAM

Recebemos à consignação: manteigs , queijos, salgades em geral, mamo a a,

alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cer e ais, Fecula,
cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemes finan-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

Aparelhos
de rádio
Londres,25 (B. N. S.) -

Planos para a produção de
aparelhos de rádio co� finali
dade de paz, foram anunciados
pelo Conselho Industrial do
Rádio.
Espera-se que os primeiros

aparelhos do nova tipo este
jam prontos no próximo outo
no, sendo superiores aos mode
los anteriormente fabricados.

Os novos aparelhos de paz
combinarão os mais elevados
padrões de funcionamento
atingidos pelos modelos de an

tes da guera, com numerosos

aperfeiçoamentos realizados
pela indústria de rádio do Rei
no Unido, no transcurso da
guerra.

Procura-se uma casa

de comércio para ins

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

êste jornal.

Seja o LlDER DA I
MODA

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLIUDIONOR OUTRA

Para produ�ão civil
Londres, 25 (B. N. S.) -

Mais de 20 fábricas do Govêr
no, abrangendo 4 e meio mi
lhões de pés quadrados e em

pregando cerca de 45.000 ope
rários, foram libertadas para a

produção civil, Com as 53 fá
bricas já anteriormente trans
feridas, o total de espaço adi
cional destinado pelo Govérno
à manufatura de gêneros civis
no Reino Unido é agora de vin
te milhões de pés quadrados,
Calcula-se que essas fábricas
forneçam emprego a 200.000 FORD 1941trabalhadores. As fábricas até

,.

agora libertadas encarregar-se- Por motivo de viagem, ven-

ão da manufatura de grande de-se urgente um autornovel
variedade de produtos, desde Ford,' de super luxo, tipo 1941,
equipamento básico como má- com 20.000 kls. faroes de ser

quinária para a indústria de ração, duas pertas e emplaca
construções, aparelhagem agrí-I

do. Preço: 40 mil cruzeiros. Ver
cola e de minas, até automó- e tratar na relojoaria Labes, à
veis, equipamento elétrico e re- rua Felipe Schrnidt, 44.
frígeradores. 3v-3

I

Rua Saldanha Marl,.ho 2-A

FLORIANÓPOLIS
1 ----------------

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idimma. por
tugu�., e.pa

nhol, francê••
inglê., etc.

Romance, Poesia, Religião. Aviação,
Matemática, FÍliica, Química, Gee
logia, Mineralogia. Engenharia ci

vil. militar e naval, Carpintaria,'
Desenhe, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade" Rádio, Máquina.; Mo
tore•• Hidrlulica, Alvenaria, Agri·
r.ultura, Veterinário. Contabilidade

Dicionário,•• etc. etc.

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

Motor a oleo. crú
VENDE-SE um marca "-OH
max" ,- mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44.
Telefone 1134.-

•

Sedas, Ccsemíros e Lãs

CASA SA•.,.A. a(OSA
ORLANDO SOA RPELL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scorpellí» __ e FlorianópolisJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Produto eieA4li1fico pot'o embelezar os seios
Bermo Vil•.,. n.· I paro .,. ....Ios pequeaoe ou flocídoe
HoIlllO ·Vi_ n.· 2 PQl'CI 011 aeioe grondes. vollumo808
IllOfemi'VO à ..úde - FÓOIMila de absoluta confiança.
_. _.._" d GilC."". ".r.................
.......... • ". ". - .... lI!wnellClUl: "_acilliJ
� • o.u. - Ara haiat ".� .s...,.
r__.....

t Vida Social
---

ANIVERSÁRIOS;

Foa anos hoje &) sr. Osea)' So.·
tos Pereira,- telegrafista dCII Cabo
Submarino.

•

No doto de hoje vê pauar mais
um aniversário o jovem Amauri
CaUado, filho do jorRo Martillhe»
Callado Ir.

•

Tronllcorre hoje o natalício do
sr. Oscar S. Pereira, competente
ComillCírio de Polícia.

•

O n. Humberto Machado, func
.dos Correios e Telegr, faa 0.01

hoje.
*

O :lia de hoje assinala o passa.

..gem do natalício do dr. RenGltCII
.Barbosa.

*

fllJl�ml anHfIi bofel
Q sra. Mario de Bem Faiscl!., es

póso do .... Herminio Fe íscc, ee

mercia_te;
a m.nina Ute Phillippi;
os S"II. Jair Voa, e.porti.ta. €.1-

lia Vieira, grafico. Rodolfo Paulo
do Silva, Arlindo GOJlça!v•• e 101.
.Maio;

o jovem Benjamin-lollé, filho ...
,sr. Otávio da Silva Arol'lte•.

A TOSSE

Evite
ê

s s e risco!
Para oronquíte. 106'
se e coqueluche. use

PEITORAL DE ===

ANACAHUITA?
,.'....... (pmP()$fi,

Copynght da

The NA rE rOI/NIAIO? Inc.

I ... que, segundo os mais ex

perimentados alpinistas, " indis
posição chamada "mal das altu
ras" sobrevém a 7.000 metros,
ao passo que o denominado
"rna l das montanhas" pode so

brevir a partir dos 4.000 metros.
2. . que se uma aranha co-

1ll1l111 tecesse uma t e ia em \'0 l
Ia da Terra, o fio produzido por
ela dobrado em novelo forma
ri� l1!IW bola tão pequena que
pesaria apenas 500 gramas.
3. .. que os romanos gosta-

V:]l11 de múxica orquesírul em

seus festins; que foram eles aue

Inventaram a maioria dos iÍIS'
trunientos musicais; e que esses

instrumentos, com muito poucas
mo.lificaçôc», são o.� mesmos

que usamos ainda atualmente.
4 . que, a uma temperatura

de 3P graus centígrados, se di
miuuirmos a humidade do ar do
seu ponto de saturaçâo para
10'.:, qualquer indivíduo esi ara
apto :'1 produzir quatro vezes

mais trabalho.
5. .. que os astrônomos do

Instituto Smithsoniano, dos Es
tados Unidos, depois de longas e

minuciosas observações, chega
rarn ii conclusão de que a rapi
de, cio movimento de rotac Io
ela Terra tem aumentado CO,lS'
tantemente nos últimos 100 anos.

(5. .. que, na Homa Imperial,
existia tamanha loucura por '2�.

valos dr- corrtdn que havia até
suicídios quando morria um de
les; que Nero concedeu a cava
los velhos vultosas aposentado
r ias ; que Caligula se empenhou
por 'ver o seu cavalo Incitatus
nomeado cônsul; e que, final
mente, o poeta Marcial se quei
xava amargamente que o cavalo
Andraemon era muito mais fa
moso do que êle próprio.

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD
UBLITEC

Apresentar-se... deslumbrar ...

e triunfar!

Ventura só reservada

à mulher que sabe usar

VAN ESS, o baton que

faz seus encantos realçar.

Uma requintada gama de

tonalidades da última moda,
realçadas por uma base exclusiva de

"creme veludo", que suaviza,
protege e embeleza os labioso

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

APENAS c-s 3,00

\
CASA MISCELANEA dístri-

I
C:0m e�s!l ínfima quantia, ",:or-ê buidora dos Rádios R. C. A.

esta auxíliando ° seu proxrmo, . ,

Cont-Ibna para n Caixa de Esmolas VIctor, Valvul�s e Discos,
aos Indigentes de Florianópolis. Rua CJnselhe.ro Mafra. 9

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

J(ENNER I ROUPAS l
': ..

SAPATOS

Baton para os labios

a famosa marca americana!

criação ao mesmo tempo da arte e da ciencia!

* Use tambem o pó e "rouge" aveludado e atomizado

VAN ESS, que tornarão irresis ti vel a sua cutis.

McC

P�ffra _ma parte de se_)trôeo em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará t!ontrlbulndo para
que êle tome mals um pouco
de leite, tenha melhores medl
eamentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •• ,

(Campaha de Humanidade
do Hospital de -Caridade),

MALHARIAS

Oswaldo Apolonio da Rosa
RfPRiESENTACÓES

Aceita representações para o Estado de
Santa Catarina.

llaguna - ex Postal, 66. - Tel: Rosa
Santa Catarina.

Rua Padre Miguélinho, 23 -- Florianópolis ---
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••
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Indicador Médico
DR. ROLDÃO CONSONI

VlRUR61A GERAL - ALTA CffiURGIA - MOLllIST1A8 mil SENHORAS - rABTOS
Formado pela F,'aC'Uldade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi

.As8lstenrte por vários IIIIlOS do Serviço CLrúJrgico do Prof. Allplo Correia Neto.
ClnM'gia do estômago e vias bUlares, :intestinos Qelgado e gI'Q6S0, tiróide, rins.

1Pl'óBtata, bexl4fa, ütero, OVãrt06 e trornpaa. varícoceíe, hld!roceIe. vartzes .. béM'fla.
CONSULTAS:

OU li.. II noras, ii Rtm Fel1Jpe Schrnídt, 21 (altos da Casa Part;.'4Q). Tel. 1.688.
R.1!JSID1)NClA: lWa Esten!e Jdndof'. 179; Tel. 1(764

DR. A- SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

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

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

CLiNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alva:w de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
A8&lateJlte do Prof. Sanllon, do RIo de .JlUlelrO

ESPECIALISTA
Doenças e oper-ações <'os OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu

da bõea fendidQ6 de naececça)
IlIIôfa(lOIlCOoPUl. traquêoscopia, broncoscopia !-oara retarada de corpos eSI:I'�08, etc

c:O,'lit!OLTAlS: dll8 lu à. 12 e daa Ui à.e 18 hor...

Rua Nun�s Maçhado n. 20 - Fone. 1447

Dr. Newton d'''vila aR.. ANTONIO MONIZ
Operaçõe. -- Viall Urinaria. -- Dceri-
\õa. do. intestino•• réto e anua

D�' ARAGÃO-- Hemorroida.. 'Ilratamento da EA
colite ameDiena.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meiral•• 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•.• ,

à tarde. dCUI 16 ta. em diante
R..id I Vidcal Razno., 66.

Fone 1067.

0InrPa • Orlo...... 0Ual_ e 0Ir1IrIIIa
a. torax. ,,_ • .__ ....._..t'....�
CONSULTÓRIO: R. lOGO Pinto 7 Dici
l'1aIUD.ta du 11 .. 17 hor'u. a.amaJIiI.
(!J.A.:� .una. _ .... no.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela J'acu}d.ade Nac. de 1(ed.1cfna da Un1Teratdade do BruIJ)

_-lI1terno do� de CUiDb .IUd.Ice do Pr� 0Hald0 Ol1TeIn. m6IlIco Oe>

Depar1.ameInto de lIa1l4e
ULIl'JICA ..mCA - .o� tatera.. de ad'Altoe • erIaJI� CONSULTORIO

II�CIA: R•• "flIIpe 8ebmJcH .. ati - TaL 811. CON8ULTAS -- Ou 1... til.

DR. ARMANDO VALÉRJO DE ASSIS
U.. 8erTlço. II. CHale. Infantil da Assistência Mllnleipal • 8_.,1&.1

de Caridade

CUNICA IImlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OO.SULTóBIO: R•• Ji""IIllN Machado. 7 .Iildiffcto 8. PrancHco)..... 1....

Co:t1.ulta. da. 2 a. 6 horCUI
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
MécÜco - ebefe do SerT1ço de 8� do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
ülBOS os SEXOS - RAlOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: dll8 li às 6 h. - R. Felipe Scbmidt, '"
�.: R. JoinVfle. 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
C�injca médico-e!�úr�ca de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmídt, 8. Das 14 àa 18 herse,
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEfONES 1418 e i204

DR. GEBHARD HROMADA
Bspeeíaliste em alta eirúrgia e ginecologia

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

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica MédIca em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, Intestínos,
rins e demais órgãos internos, de aduLtos e criaroças

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

RES'lDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone ManiUal 766

DR. MADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CU1'IIO <te Aperielcoamento e Longa PrAtlca no Rio de Jan.e1I'o
IIOl!I'.UIJr48 - Pela .......: Gartam_te ... IO.30à.12 h•• à tarde excepto aOI

......oe, ."14 ás 16 llOru - COl!l'SULTõRlO: B.. loAo ....ta .. 'f, lI0II1'••• -

� 1.Ml - BNhIbala: R.. l'rMI4leata Coaa.llo. ,..

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Você

está auxiliando o seu pró:s:imo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópolis.

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

UM CORTE DE CASEM IRA,
PRÓPRIA PARA O VERÃO!
Temos também linho
puríssimo, a Cr.$25,OO
o metro.

TROPICAIS, ALBÊ"IES
e quaisquer tipo de pa
drões de c a s e rri i r a s ,

Fnviamos arnos

tras pelo correio
e a rner.c ad o ria

pelo HEEiVIBOLSO
POSTAL.

o REI DOS AVIAMENTOS
MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 25
FILlAL:-Av.Rangel Pestanc:i,2114-S.PAULO

L�!I�a027dd� c�.�! !.aà��OShO_ (I"r.as, terá lugar no edificio da Cia.
Costeira, em Itajai, o leilão de sal
vados do sinistro do hiate - motor

"Triunfo". ISerão arr-ematadas as seguintes
mercadorias:

2.638 sacos de farinha de trigo; 11
tambores vasios; 5 tambores com

óleo petróleo; 2 tambores óleo mi
neral ; 11 tambores vasios; 3 tam
bores óleo lubrificante; 265 fardos
de algodão em rama; 1 tambor de
naftol; 2 exs. perfumarias diversas;
1 barrica sal azul sólrdo ; 10 cxs.'

óleo lubrif'icante ; 4 exs. com tinta a

óleo; 2 chapas de ferro; 2 amarra-

110:5 com canos galvanizados; 3
amarrados com canos galvanizados ;
1 ex, com produtos farmacêuticos}.
3 rolos de arame liso; 1 amarrado
com barras de aço; 2 rolos de arame I
liso; 9 cunhetes folhas de flandres; I

1 amarrado com vergalhão latão; 2
rolos de arame liso; 1 ex. com tinta I
para construção; 1 cx. com feltro:
de lã; 1 ex. com chapéus de sol; 2
barricas com pedras esmerim ; 1 ex.

com rebites; 1 se. idem idem; 1
barrica com chumbos em tubos; 10
exs. com óleo luhrificante ; 1 engra
dado com pedra granitada; 1 idem

idem; 4 tambores cloreto de cal; 1
ex. com máquina operatriz; 1 peça
para ruáquina operatriz; 6 peças,
sendo 3 chassis de vagoneles e 3 ca

çarnbas ; 2 fardos com tecido de al
godão; 20 ditos ; 8 ditos.

Esta é a ve,-dade!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

mc'dernes. inclusive Sandalias para praia ao alcance

das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RfVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

I<'TaR�a����!�R08�!F����10S)
___1IIIii

fNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

C�1D !?s�;VI��}:I!�GIA�}·!E�R��2E E 00

Irmãos filavam I
.

HOSPITAL "NER�U RAMOS".

I
Rua João Pinto. 6

I� ICurso de aperfelçoam.ento no Ho'!5pital São Luiz Gonzaga, de Sl10 Paulo - E',x-este· Caixa Postal, 42
clirio do Instituto "Çlerru;nte Ferreira", de' São Paul<> - Ex-médico Interno do

SanatórlO de Santos, em Campos do Jordão. Florianópolis
CLtNICA GIlRAL - DIAGNóSTICO PRECOCE )j; TRATAMENTO ESPECIALIZADO

DAS DOENÇAS DO... APAR1!:LHO Ri1SPIRATORIO. :.. rrii

OPERACAO DE JACOBOEUS
OONSl;fLTAS: Dlàrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor MelreJe•• 18.

RElSIDlI:NCIA: Rua Esteves JWl.Ior. 13li - Tel. 742.

CONTRA
GRIPE.
RE:SFRIADOS
OÔR&5 ..CA8fÇ'
NfVRAlGIAS E

DÔRéS EM 6E'QAl

S<Í SEUSA

I i:��.2!:t!:��Matriz: Florian6poU.
Rua João Pi.to. n. S
Caixa Po.tal, 37
Filial: Crellciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Pr6prio). --Telegrama.: °PRIMUS·
Agente. noe principaia m.unicipiOll

do Eutndo

rormaoo pela UntTerllk1aóe d. G«wbra

Com prAtlca nOt' boIIp1UÚI o_�
CImIca m6d1ca em .er&I.. pedjAltr1a, aoen·

... do lMtema nerTOIIO. apBl'e]ho •..uto
uriID&r1o do homem .. da mulher

l..wte. TM'Aleo: DR. PAULO 'I'AV�

Ouno !1e� CUnIca com o M.

�O!II de ",m-.1l Campcmar10 ('1&0 Paa

� . llspeciaJÚIIlQO em m.t+n. • la1l4.

PCbUca. pela Un1Tenn� 40 Ri<> !1e J.

letro - GaOl.n..«l d. Ra10 X - .IlIectro

·.ar"lIoa'!:'kfla e.linlca - "'.tabollilmo M .

..1 - !loo.(...em Duodenal _. �b1n.te

.te fM!1oterapÚl - Labont6rto .te mtc:rc»

oopla • aonél.ae oUn1ca. - Rua Per!IaIIdIJ

lla.chaoo. a. rOlw 1.1M. - rlonInÓ))O)llt-

nOENçAS NRRVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quande
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 lI.ervosos in

digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às n horas. àiàriamente.

V"M w.' =. _ •• ...-.....w w !MI w l1li = ....� ..,

(�O�IPANlUA "ALIANÇA DA BAlA"
fadada em 1878 - Séde: B A I A
INCEN,DIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

I
CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

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 Janeiro, onde passa a �

.

oferecer oS seus préstimos.

Il
Diretores:

Escreva detalhadamente _ Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Fran.cisco

nome. idade, endereço e en. de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo

velope selado para a res· e José Abreu.

posta. _��.._T_�"W'IiI!It.-_�

I BOMBAS PAIlA ÁGUA
manuais, eletricas a a

vento.

Cr.
Cr$
"

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

los sofredores
«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.81630
76.736,401 306,20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I i��RÃii4mproRÕSÀ I
I Prisões de
poloneses
Estambul, agosto - (S. L

P.) - De fontes fidedignas,
chegaram, recentemente, notí
cias de que em Sofia foram
presos quasi todos os polone
ses, que se achavam na Bulgá
ria. As últimas prisões foram
efetuadas sob o pretesto de ati
vidades anti-governamentais.
Foram, também, presos nume
rosos políticos búlgaros, de
tendência anti-comunista. I
gualmente, em Bucarest, fo
ram efetuadas prisões de polo
neses. Num só dia, no mês de
julho, na capital rumena, qua
renta poloneses foram aprisio
nados.

A direção não 118 responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinadH

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr, 70,00
Semestre Cr� 40,00
Trimestre er, 20,00
Mês Crf 7,00
Número avulso Crf 0,30

No lilterlor:
Ano Cr' 80,00
'Semestre erf 45,00
Trimestre erf 25,00

Anúncioa mediante contrato.

011 originais, mesmo não publi·
caaoa, não serão devolvidos.

Rua Deodoro, 33

FIoria.'poli!!

Livros .UIVOS e ueades,
em diverse. idiillDaa,.

A tende ellceme.das ee
obras editadas no Brasil

o U 110 estraageire,

I Novidades todas as

semanas

_'.�"<:.O_"$."'.""C

Injãmío
nazisia
Nova Iorque, agosto - (S.

I. P.) - O "New York Times"
publicou varias reportagens
dos correspondentes junto ao
3° Exército Americano e o 2°
Exército Britânico, que liber
taram numerosíssimos polone
ses dos batalhões de trabalho.
O correspondente E. Currivan
descreve que um menino polo
nês, de nome Eduardo, contan
do 8 anos apenas, oriundo de
Cracóvia, esquecera a escrita
e a leitura do polonês, mas que,
declara com orgulho, perten
cer á Nação Polonesa. Depois
da quéda da França, Eduardo,
junto com sua família, fora
transferido para a Alçacia, sen
do obrigado a trabalhos força
dos num campo. Em seguida,
9s alemães separaram-no de
sua família. Eduardo estava
trabalhando numa proprieda
de agrícola. Suas ocupações
duravam, das 5 horas da ma
nhã até a noíte. Frequente
mente esse menino era espan
cado cruelmente pelos

capata-/zes alemães.

PulSílCdawdíl...

•

I

LE ICA
Em perfeito estado, com teJemetro,
filtro amarelo, objetiva 1 :3.5

f6co fi crns .. com bolac de couro.

VENDE"SE.
Informações nesta redação.

Camrsaa, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

acres preço&hó na CASA MIS·
CILANEA - Ruoe. Mafra, 9

A CREDIARIA

u. a cada um dos

aparelhos de refri

geração Polonor - um

fiél e constante servidor-

_o �om�rcssor rri�ormco �olonor I
Não só de ótimo material e perfeito acaba- equipe de técnicos e mais de vinte anos de
menta depende o bom funcionamento de um prática em refrigeração comercial. Na completa
aparelho refrigerador. Além destas qualidades, linha Polonor, o Sr. encontrará o aparelho de
a bôa refrigeração baseia-se, especialmente, no sejado para o seu negócio, seja bar, restauran

bom desempenho do compressor. É porisso que 'e, hotel, empório, leiteria, açougue ou peixaria.
as Indústrias de Refrigeração Polonor S.A. ga- E para instalações de câmaras frigoríficas ou

rantern o bom funcionamento de todos os seus conjuntos refrigeradores especiais, Polonor está

aparelhos Hefrigeradores, Balcões Frigoríficos, aparelhada para resolver o seu problema, sem-
Fonte-Sodas, Sorveteiras, Bebedouros, etc., equi- pre com a garantia do Compressor Frigorífico
pados com os famosos Compressores Frigoríficos Polonor e do Compressor "BABY" Polonor,
Polonor, de sua exclusiva fabricação I Contribui- êste, para pequenas instalações qae exigem
rarn para êss renome,

Poi�MOR'O
de II. PI

, �-
·----INDUSTRIAS DE REFRIGERAÇAO POLONOR S.A.--___

Rua Barra Funda, 698 - 728 - Fones 5-1445 e 5-4791

Caixa Postal 3131 _:_ End. Tele9r. POLONOR - S. Paulo

A POI.ONOR fabrica: A POI.ONOR

projeta, fabrica e insta'a:

CAMARAS FRIFOR!FICAS - para

qualquer serviço. AR CONDICIO

NADO - em cinemas, laboratórios,
confeitarias, etc. - USINAS DE

PASTEURIZAÇAO - de acôrdo com

o Regulamento do Departamento de

Produção Animal.

REFRIGERADORES E BALCOES FRIGORíFICOS-para bares, ho

teis, restaurantes, empórios, leiterias, açougues e peixarias. FONTE
SODAS - 'modernas, com serviço completo de gelados. SORVETEI
RAS - de vários tipos e tamanhos. BEBEDOUROS - para fábricas,
escritórios, colégios, etc. CONDENSADORES - evaporadores, vál

vulas de expansão termostática e simples, válvulas de serviço, ter
mostátos e pressostatos. PASTEURIZADORES' - tipos de placa,
sistema rápido. TANQUES FABRICADORES DE GE:LO - linha com

capacidade de 50 a 2.000 quilos por dia, ou mediante encomenda.

PARA TODOSI I�Rua Pelipe Schmidt. 38 - Pône 1595 - Florianópohs

aproveitem a Oportunidade
Atenção! muita atenção !
Povo de Florianópolis!
A "CREDIÁRIA PARA TODOS" estabelecida á rua

Felipe Schmidt n, 38, esquina Jeronimo Coelho, atendendo aos
efeitos da crise ocasionada pela grande alta que vem diaria
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - lUUI
'I'O AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de AGOSTO fazer uma grande bonificação em seus preços
afim de beneficiar ao distinto povo de Florianópolis.

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

compromisso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS.

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVo

DO SANGUEfeda M. Orofino
C!rurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.

1 ...

-11Consultas com hora mar- -

cada, no per iodo das 14 I

às 19 horas.
Consultório e Residencia:

MATE: geladoRua Esteves Junior 129.
Telefone - 1218. chá

- "»4�_______ chimarrão
�r��a-��!r�!?�!��I Beb14da s�ud:)-'veltnuito distante do Colegio Coração i II U ti
de Ieaús. Pagam-se até CR$ 300,00

I'tnensais, adeClntadarnente. Dão-se
referências. Informações nesta Re-
dação.. I_tII'_1IIIIIIII_

MARCA REGISTaAiJ

IS ATACA TUrDO O ORGANISMO
O Fíg::100, O Baço, O coração

PUlIDõe", I:l. Péle. Produz Dôres de
DOS ORSO." Reurnetrsmo, Cegueíre,
belo, Anemia, e Abortos
lnotensrvo 1\iI orgaoismo. Agradável como llcôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como »uxtltar DO tratamento -da Sífilis e Reu-
matismo d» rcWI'1!IlR origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914», dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis nrincínelmen
le nos casos em que a via bo
cal é a única possivel.

(a) Dr. Bp""dilo Talos·a.

o Estômago, os

Cabeça, Dõres
Queda do Co-

Atesto nue apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91ft» obtenlkl
semore os melhores resultados
no trztamanta da Sífilis.

(aI Dr. Rafael Darlolem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPERANÇA
A. SUA FAlIUCIA

I.. CUH'" Mafra, 4 • 5 - FaO 1.142 No bar e no lar

t-
Llr
__er_'a_a_tl_.BáIe 1

K N O r

CONTA CORRENTE POPULAR I
não de.. faltar

B�u�O�;�o�iit;r;i�;iei!�!�r;..�. II NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Es,tabellciwento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Tése. e Memoraia
Doubléll e tricromia.

Revi.:a•• Avul.oll • Caixa. -

Estojos, etc.

Trabalho. Comerciais
Impressão a côres

Compo.ição de livros e

JorRais

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes nu. 10 --- Florianópolis --- Santa Catarina

EÇA ESTE LIVRO ! ..: K(}LYNOP .

SOBRE9$1I1�'I!'
EM T()PAS AS PRtJI/A�HODIENtAS DO GAnO

( RE"lnlOS

108�- �!JIIII"I*B - e,. t 6,00
80IItN Mmbobo po5taI

U1JN�JtMD.usn,etRM 11da.
c. PUIIl\ »- �MA"'" - l. 5.51..10

Vi..ilidade !
rOl'ça!
Vigô.. !

Com o tr....meato pelo III1I.lIIlado pro
duto OJt:ASA. - Á ba!e de H'ormônlM
(extraIO! l:laadulare!) e V,üamlna� se�e.
.eionadu, O'ICASA é IIl1la madieaeão
neio..I e de alta elltacia terapeutrea,
ea totkJa oa eMOI Ji�do. diretamente
• perturNçijea du gMD4IuJa! .eJlUlle8.
OKASA eem.ale "jgoroAJDente: Ira

q\ileZa sexlllIi em �••s i1la,0"8, sob a

!lIrllla de iI:li!lne�ta glandular ou ",ta
m"al, a9irnr.ile pree"ce, fadiga fi Wl,da

.de _orla no homem; Irigidez e tddas

•s JIMIMDlllÍa'1õe. di! origem ovariall&,
idad40 c�a, obellid�e e magrezl!, 1Ia

.cidez lia pele e rUllô8i�ade da eutia, na
mulher. O�ASA (impor1a4l0 dir,aIllJ;llente
de Ullltll'U) proll()reíona JQV�,
Sau"., Força e Vlgór. Peça f4tmuJa
"prllt:a" pera homelll e fórmula "f)uro"

para ...�r.N, em t.das IIB boas Dr�ga
ria. e Farmaoi"•. ll>formaçÕ'eII • p.edld?,
ao lli81r. !"rodut". ARNA. - Av. Dio

1Ir_. 1l1li - Ri••

EXPERIMeNTE
hoje ",e5"'O

CREME (JENrAl
o , 'lfl'OlIlNTI!G!!wl •

LiIlP...ais .•• agrada mais." rende lIIalS•••

Comprar na CASA MI-seE·
LANEA é sab"" economizar"

FIOEINE
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral, mas se usardes
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem. O
figado volta a sua fUllção normal, o estomago, os intes·
tinos todos os orgãos ganharão em equilibrio salutar.
Em sua farmácia OH com o depositário R. A. Marinho &

Cia. Ltda. Rua M�rechal Deodoro, 528/530.
Caixa Postal, 245. Curitiba - Est. do Paraná.

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
(por correspondencia)

Para propaganda do único método brasileiro, o autor

ensina gratuitamente por correspondencia. Carta� ao Dr.
Leite Alves. CASA BRANCA - Est. de São Paulo.

FARMACIA

Rua

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Trajano, 23 • Florianõpolis

ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL
(Com nm Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rna Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

o uso diário de frutas, legumes,
verduras, leite e ovos dá saúde
e vigor Êsse regime é tanto mois
benéfieo quando, ao mesmo tempo,
se praticam exercícios ao ar livre
e ao sol, seguidos de banho frio.
Se neio são aproveitados tais tôni
cos naturais, há uma diminuição
da rOfiistência orgânica e o indiví
duo 6e torna predispollto às doenr

çall.
Proteja a saúde, usando diària

mente leite, OV08, verduras, legu-,mes e frutas e fazendo um pouco
de· exercíciG antes do banho ha- I

,bitual. SNES.
• I

I LEGUMES E PRISÃO DE VENTRE
Os legumes, como 08 frutas, con

têm muita celulolile, principalmente
o feijão e as hortaliças. A celulose

provoca os movimentos do intes

tino, determinando progressão do

I
bolo intestinal. A falta de legu'
mes na alimentação diária é um

i dos principais responsáveis pelo

I
mau funcionamento do intestino.
Segundo as estatísticas, em cad<l
grupo de cem habitantes das ci-da

II
des, cêrca de 65 sofrem de prisão
de ventre.

Livre-lIe da prisão de ventre, I
comendo legumes nas principais I

...........,.... ........,........w.........""__>:
I refeições, SNES.

S a OU oenol
c O.N TEM

81TO ELEMENTOS TOMICOS:

ARSENIATO, V"'NADA·
TO, FOSFO�O),CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS I

I
O. Pálido.. D.....up.r.do•.
E'CJot.dol, AnêmICO.. Mã ••
que cri.m M.grol, Cri.nçe.
uquíticII, rcceb.rio • tonl·
fic.çio g.r.1 do oq�.nÍtmo

co.. O

SanlUHOul
LIa D.N.S.P. n' 199, da 1921

,.

ODIN

�
LH E R "COMEM'

REUMATISMO? Tor

ceduras ? Nevral

gias? Alivie êste

seu mal com -

'Pronto Alívio

Radway.

o santo do dia

4parêlbos elétricos
A Iu.lad8ra de Fleriaa6-

peHIIl, à rua. Tl'ajaaMl Iil.• 11, avi
sa 'a .�a 0i.8t31nta ir8�,ia q_ue
tlilspõe 4Q �,et"Ári8s .kH-iiita
dM pal"a exeeutar iilsta,\açi}es
de Lu-z @ Fôrça em geral, f0T-

!lefi�.àQ orgam�t� grá':is til

... compromisso �a. fIleua

IliniÇ'ls.
_f)�&Sui também &fieina �e

.i_.lizatla, .(tom
tQ(mioos J)4.'I()'f-1S-!tliWé.i!!, �a COllt'>8rtOil d� apa

r�nl." el'etriMS, ell.ro1amento
ti. motores e elínMllO!l!l, estabi
liaMit>ores. ferros de Q'n�O<JllIar,
ff)l�eirotl, a.pacelh0i3 m�iOO8
i outres, CO,Dl .€!xceção d� apa
reloàos .& rádio.

seus
intestinoS
reguladoS ..,

Um reloglo•
como

Use !"ara issO

PlU'U�,S

S. [osê de Calazâncio,
Confessor

O _,telo de Calazâncic, perto
de PetrQHa de la Sal -Aragão-, é
o lugar, onde, aos 11 de nt-embro
de 1556 nosceu José, Seus pais
perteRciam à antiga nobreza do

pais e deram-lhe ótima educaçã<:>.
José elltutiou n08 universidades de

Lérida, Valência e Alcalá de He
nOTes filosofia. direito e teologia.
coroando eates estudo. com o tí
tulo de doutor. Como morreSle seu

irmão mais vel.oo, quis o pai que
JOllé �Q.a98e afim de garantir Q

"xi .. tênein da família. Mos Jowé
tinha ,.solvido dedicar-se exclusi
vamente ao serviço de Deus . E

quando o pai instava com liIeu&

planos, caiu perigosamente doente
o píedoso jovem. Agora concordou
o pai que José fizesse o voto de
lIe ordenar .acerdote,.e fos.e sal
YO da doeRça. De facto, c:onvaleceu
e recebeu ordens lacras. O Bispo
de Albarracin l'lcmeou o confe.sor,
teólogo e pxo:rnillodor sinodal De

pois de alguns CI1\OS ded,cadoll à

pregação do Evangelho entre a po

pulação rural. foi paro Roma. Aí
reconheceu a naoelllidade de eleo

la. paro a mocidade e, çom 01-

glo'lRII compal'lheire., fundou a C::on

gil'egoção da Mãe de Deus des E.·
cGla. Piai. Apesar d. ser o .upe
rior delta fundação, 1'IleRdigava de

porta os meio. paro a aqU1el§'aO
do material ••colar para os me

nino. que. na maioria, eram po
bres. Por humildade mão Clceitou
a dignidade d. billpo de BríRciai
Morreu, com 92 eno. de i.ade, (111•

25 d. agolto de 1648 .

I
I

I

Não se aceitam hóspedes
portadores rie molestitóls

cont9giosas

O PRECEITO DIADO
REGIME DE SAÚDE

DESPERTE I BILIS
08 SEU FIGIDO
( Selim" ca. DIspam .........

Seu Hgado deve prod\WZÜ' cli:ariame.
um litro de bilis. Se a bílis não coere fi.

fremente, os at.imentos não são digericMI
e apodrecem. Os gases incham oest6.

go. Sobrevém a prisão de ",entre. Voc:I
sente-se abatido e comoq� en",enenado.
Tudo é amargo e a ",ida é um martÍria.
U_ siVOl1'Ies evacuaçâo não tocará a

ca ....a. Neste caso, as Píl",\as Carter ..
c:x.tra<l<'clinaÂamente e�icazes.Fazem cor

rer esse liuo de bilis e "'O€� sente-se di.

pesco pan lRiloo. São ma"'e5 e, contudo.
especialrnesee indicadas para b<leI' a bilis
correr livremeose. Peça a.5 PílWas Ca.cter.
Não aceite eutro prodeeo. h'50: Cr. $ 3,oca.

I
Clínica Geral de Adulto. Ir:�nçall das crianças
Laboratório de Análise.

Iclínicas ,

Conault6rio: rua Felipe Sch
rrvdt , 21 ralto. da Calla Po
rai.o). das 10 30 ás 12 e da.

I15 à. 18 hs.
Re.idincia: rUQ Visco de Ouro

P...to, 64.

I.-=���F�0�n=e=:=7�6�9�[m�ow:�:�:�����,�_�.�w�.

Dr e Artur Pereira
e Oliveira

agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes, apre
senta, em suas

lojas, os nOTOS

modelos para
1945
•

DESPACHAMOS E ERGRAJAYIS
GRATUITAMENTE PIRA O IrumoR

•

S.BECIK
MOVI PRepftllfÁRIU • N8VA OftGlIIIZaclO

AT. Celso Garcia, 174
FOlle 2-8635 - S. Paulo

U.J.S.
------------------------

B R IT O
o alfaiate indícado

Tiradentes, 11

Negócio-Vende-se
com fregue.ia feita, na Pra

ça Lauro Müller' 2, por motivo de.

",iogem. Ver a tratar nll me.mo.

6vs-g

Camisas, Gravatas. Piiame.
Meiasdal melhores, pelos lIle

o.oscs preçoshó na CASA MIS·
CILANEA - RuaC. Mafra, 9

IRRITA(ÃQ_RET� L
COMICHAO ou HfMORRAGI�S�SINTOMAS DE HEMORROIOES

íÕ

-

• $��
SI tem lrotação retal ou hemorra

gias, cuidado I São o prenuncio de

grave doença que, não tratado em

te'npCl, pode trazer serias complica
ções, exig,indo até. uma intervenção
cirllrg:C3. A Pomada Man Zan lhe
:lará alivio. imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
",feito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
{1m produto De Witt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notícias resumidas
A Grã-Bretanha, cujas ex

portações de tecidos de algo
dão são as maiores do mundo
desempénha,rá sem dúvida um

papel importantíssimo afim-de
enfrentar e vencer os obstá
culos trazidos pela escassês que
se verifica atualmente em todo
o globo, escreve o "Manchester
Guardian".

Anunciam de Amsterdam,
que partirão ainda essa sema

na para as índias Orientais
Holandesas 500 funcionários
da administracão civil Indone
zia, em consequência da capi
tulação do Japão.

* ::* *

No mesmo dia em que Pé
tain era condenado à morte co

mo traidor, no Parlamento
Britânico recem instalado, o

novo primeiro ministro traba
lhista Clement Attlee, e o li
der da oposição conservadora,
Winston Churchill, ergueram
suas vozes para saudar o Rei
Jorge VI, com palavras em que.
a sinceridade se fazia sentir
bem vivamente.

;lo li ,.,

Agora que o ínímigo do
Oriente está definitivamente
de joelhos ante os vencedores
torna-se interessante uma vis
ta para o passado recente para
que se tenha uma idéia preci
sa da estratégia que derrotou o

mais infame dos inimigos.
. ,. ;;

Comunicam de Drisbane
(Austrália) que o Governador
interino das índias Orientais
Holandesas dr. van Mook, diri
giu-se pelo rádio ao povo indo
nézio felicitando pela liberta
ção e acrescentando que a ta
refa de reabilitação que será
empreendida agora, cimentará
os alicerces da nova Indonézia
que terá o seu próprio govêrno
autônomo.

Uma exposição de fotogra
fias e plantas do plano de Sir
Patrick Abercrombie para a

remodelação e modernização
da cidade de Londres foi inau
gurada esta semana pelo sr.

Silkin, ministro de planeamen
to da cidade e do campo.

•• lo

Uma firma britânica acaba
de fabricar uma agulha hipo
dérmica com cubagem micros
cópica, cujos detalhes foram
agora revelados pelo sr. John
Langdon, comentarista cientí
fico do "Daily Mail".

A firma de automóveis "Ja
guar" manufaturou ·no trans
curso da guerra um automóvel
extra-leve capaz de ser erguido
facilmente do solo por uma só
pessoa, quer na sua parte dian
teira, quer na parte trazeira.

Os médicos do exército in
glês em serviço ativo na índia,
solucionaram 0- problema do
enjôo do mar. Uma análise
cuidadosa revelou que os com

primidos da substância deno
minada "Hyoscina" provaram
a sua eficácia numa proporção
de 4 para 5 casos.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

..

'..,

Se a senhora do chefe do seumarido não gos
ta de sua macarronada, sorria! ... Sim, sorria
e da próxima vez sirva Macarrão Letizia
que é mais saboroso e rende 3 vezes mais.

Jantando em casa dêles, quando sentir um cheiro ran

çoso na salada, sorria ... Em sua casa isto jamais acon

tecerá I Porque a senhora usa exclusivamente Óleo
Letizia, mais fino, mais puro e absolutamente inodoro.

1

..,

Não arregale os olhos, quando os guarda-

3
napos estiverem sujos ... Sorria, e pergunte
discretamente: Madame conhece o Sabão
I.etizia? É uma maravilha para clarear 1 ...
Não gasta os tecídos.jnem estraga as mãos.

�\
I...._,.�·I......__

• E quando o "seu" Joaquim do empório lhe oferecer
um outro óleo, sorria! ... e exija o Óleo LETIZIA. Fa
bricado pelo processo de tríplice refinação, o Óleo
LETIZIA realça o sabor dos alimentos e satisfaz a todos
os paladares. Não queima, nem faz fumaça; frita
ràpidamente. É suave ao paladar e muito econômico.

LETíZIA

,

Oleo DE SEMENTE

DE ALGODÃO

Standard

ÓLEO
DE AMENDOIM

lGUANABARA

SABÃO E
SAPONÁCEO

LETíZIA

._-�.��.=;=.=;=.=;=;=;=;=.=;=;=.=�=;=;=·=·=·�·�··�·�I�R�.��H��.�B������S�C�(�C��J��L�T��D�����.�
"SÃO SEBASTIÃO" I ITAJAi - S· CATARINA

Sob a díreção clínica do COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Transporte. Marítimo.; FerrO.
viárioll, Rodoviário., Aéreo.,
Ccacoe, Fôgo, Acident.. do
Trabalho, Acidente. Penoai.,
Re.pon.abilidade Civil e Vida,

DR. DJALMA MOELLMANN Reprellentaçõell
Conllignações •• Conta Pr6pria

Rua Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

Telegráfico « BO seo»

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para oura de repouso. Água fria e quente

EndereçoAPARELHAMENTO COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAMENTO

MÉDICO, CIRúRGICO E GíNECOLÓGICO.
•

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

............................................i.....

Labora:tórios para ()8 exames de elucidação de dlajplóstlC08.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de ía classe
Quartos de 2a classe
QuartJs com duas camas

AliviiJ-RiI/litlfl
PARA (JS

RESFRIADOS
:DACABECA

.!.

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

Casa de Saúde Cr$ 400,0.0. eara alivio rápido, quasi instantâneo, dos resfriados da cabeça,
pingue algumas gotas de Vick Va-tro-nol em cada narina, De
sentopem ° nariz, contraem as mucosas inchadas e acalmam a

irritação: Usado� tempo,VieRVA IRO "OLevtta muitos resfriados. \.,. •

..

o DOENTE PôDE TER ]\l1!iDICO PARTICULAR

I
FLORIANÓPOLIS

Largo São Sebastião -0-- Telefone: 1.153

I 8••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••rl

,,�\\�O VIRCI:-.J �DA ��-'70� \VErlH INDUSTRIAL
JOINV/LLf.

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDURTRIAL-:-JOINVILLE (Mllrca ��eÃ���RCt�

ESPECIALIDADEregi�1

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

I,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Departamento da Guerra desmentiu
WASHINGTON, 26 (U. P.) •• O DEPARTA MENTO DE GUERRA DOS ESTADOS UNl DOS) A OITO DE AGôSTO CORRENTE�
NEGOU VERACIDADE ÀS DECLARAÇÕES DO DR. HAROLD JACOBSON, DE NOVA" IORQUE, QUE TOMOU PARTE NA IN.

VENÇÃO DA BOMBA ATÔMICA� E QUE DECLAROU QUE O EMPRÊGO DA nOMC A DEIXAVA UM LEGADO MORTAt DE

RÁDIO·ATIVIDADE, PELO ESPAÇO DE SETENTA ANOS.

Londres, 25 (B. N. S.) A
primeira aeronave civíl de após
guerra da Grã-Bretanha, o

"Tudor-I", deverá iniciar as

suas operações na primavera
próxima. As provas de vôo já
estão quase terminadas foram
inteiramente coroadas de êxito,
esperando-se que seja excedida
a velocidade atual que é de 346
milhas horárias. O "Tudor-I"
é considerado um triunfo da

simplicidade no que diz respei
to á sua estrutura. Tôdas as

suas partes, componentes po
dem ser tácílmente montadas •.

sem que para isso' se exijam
operários altamente especiali
zados. Salienta-se a junção por
meio de pressão, tendo sido
adotado um novo método afim-

São Paulo de impedir a ocurrência de

, Rio, 26 (AN) .• o Globo publi-
fendas em torno das portas e

ca telegrama de S. Paulo, in- janelas. O avião em tóco será
formando que caíu em Pira- dotado de todo o conforto apro-
porazinho, municipio de S. Ber-

.

d d
nardo, naquele Estado, um

pria O a uma aeronave e luxo,

avião da FAB, havendo mortos J
-

sendo a sua cabine de passagei-
e feridos.

Adm. Ernest J._King.._, .

I
ros dividida em três comparti-

S. Paulo. 26 [A Nl- Realizou-se, mentos isolados. Cada um des-
dia 24 ultimo. na Igreja de Boa

A G
_

B I
-

· ses compartimentos possuirá

�o�:�oaS�:��l��!acut: ct����: ra- retanha O ESTADO Esportivo I
quatro polt0r:as com abe��uras

a esta capital conatituiu magní- '.
_

arqueadas afim-de permitir a

fico espetáculo de. cívíarno, gosta 1- F b "1
fácil movímentação dos passa-

r a ute o geiros. Durante a noite, as pol-
Distrito Federal Londres,26 (U. P.) - A Grã- Os resultados de ontem:

tronas podem ser convertidas

Rio, 26 (A N) •• Foi baixado Bretanha teria grande satisfa-
em dormitórios. O "Tudor-I"

decreto organizando o. .erviços -

'

t bé
.

d
de intedência de Aeronáutica, çao em que fossem realizadas No Rio

sera am em equipa o com

lIendo também aprovado o re- consultas triplices sobre o pedi- F'Iurnrnense 3 x Madureira 2. uma pequena cozinha e um

guiamento do novo serviço, do �o rei Miguel para que as Vasco da Gama 1 x América 1, ?,�r p�,ra, "cocktails':' O, novo
• nacoes aliadas colaborassem

renda 130 983,00. lmer aereo se destma a rota

B hl
'

.

f
Botafogo 3 x Flamengo I, do AtIA tl N t . d

a Ia com os rumores no estabeleci- renda 109621,50.
an ICO ar e, ��pelal� 0-

Salvador, 26 (AN) •• Sublcrito menta de um govêrno satisfa- Bangú 2 x Cant. ao Rio O. se que 20 des�e� ja es!e]am
por 24 presielentell de Sindica- tório. Foi o que afirmou hoje _

* operando no proximo verao.

tOl, foi dirigido um apelo ao IIri um porta-voz do Ministério

dOI"
Em Sao Paulo -- -----

Getúlio Vargas para que se de- S p B R 1 T Osincompatibili:.e afim de lIer Exterior britânico. Entremen- ão aula 2 x Por�Ugue5a E'porte, 1.

inllcrito como ca.ndidato do povo tes continua a confusão nas
à presidência da República. eleições bulgaras. Um grupo de Em. S�ntos O alfaiate indicado

• t did t d t
Cormbanll 3 x Jabaquara 2. TI·radentes. 1'1

sessen a can I a os a e'p� a-I •

Amazonas dos re�u�ou-se a. 'partICIpar Em Belo Horizonte
Manáus. 26 (N). -- o presidente nas pro imas I

d F
x e eiçoes o que Cruzeiro 3 x América 2.

a rente Democrática "Getúlio veio criar um caso. No entan- •

Vargall" dirigiu um apelo à.
ela.sell trabalhadorall para que to, outros candidatos da opo- Em Porto Alegre
não se filiem a nenhum parti- sição estão participando nas Internacional 12 x Fsrça e Luz O.

do político que não apoie a eleições em treze distritos. Des- Guaraní 2 x Renner 1.

candidatura do presidente Var- sa forma ficam desmentidos os
•

gas. argumentos segundos os quais Em Curitiba
I

. -

tã d
., Atlético Pcrrcmoerise 3 x Cruzeiro de

��;�:i n:"�=�:o=�!�:�:��1 i:q���r.:!çEa��i���:�; :�A�::�d:"r · . _ _ �

PARMINT e tome-o de acôrdo comi Por terem aídc ellCiJuecidall no
S, C. Bo.ía 3 x B.tafogo O -locol-. RITZ Hoje, 28 -feira, às;

as instruções da sua bula. Pannint balcã. de sua casa comercial

fOi-, NO bar e no lar
•

19,30 horas

alivia prontamente os aborrecidos nos entregue pelo sr. Pedro Xavier Em Florianópolis Walter Huston, Ann Harding, Vitor

zumbidos dos ouvidos. As narinas �i::;:a: f:;���:�I�; ;�. interes.ado não�!��ltar Bocaiuva 6 x Lopes V�e2iara. dOl:vl'la-o" Francen e Oscar Homolka em:

b truíd desnei t
MISSÃO EM MOSCOU

O s rui as espejam o ca arro, a Ritz 8 x Bocaiuva 1.

respiração se' torna mais facil e

B R A 5 I L E I R O I
Colegial 8 x Atle'tico 1·.Ia. divisão-. �c:�::im��t��a�u� f�;;r;:� :!:�:.

cessa O desprendimento do muco I
na histGiriCl contemporânea.

nasal na garganta. Parmint é agra-
-la. divisão-, Impr6prio até 14 anos

davel ao paladar. As pessoas que
• No programa:

sofrem de aturdimento catarral, Só o teu t
.

t d' d
_Noticias da semana 45x30 - DFB

vo O coricreri e po era ar ao nosso

I
.Noticias do Dia - Jornal

farão bem, provando êste remédio. Brasil um govêrno de ordem e de progresso com a Osnv Câmara ala Silva e
Preçoll Cr$ 5.00 e 2.40

coalisão de todos os cidadãos que ama� a sua

patria!
Robe,tina Rampinelli ROXY Hoje, 2a.·feira, às

.

Procura, pois, ��sde já, o ,Posto de Alistamento da Silva 19,30 hrs.

Eleitoral do Comlt� Democratico Progressista, na participam ri seus parentes e
1" Filme Jornal 35xlO • DFB

R.ua. Vitor Meireles n. 24 (terreo), que funciona
amigos o nallcimento de seu

2° Noah Beery Jr. e Jimmy Rogere

d
filho JAYME ASSUNÇÃO DA em: PICARDIAS DE COW-BOY

lElrlamente das 14 às 17 horas. SILVA. 2° Jinx Falkenburg. Tom Nsal e Oli

Aulas noturnas para alfabetizacão inteiramen- S. José, 15/8/45 The Vacrabonds em:

te gratuitas!
- , ELA É DA PONTINHA

40 Alan Jane. e June Vicent em!
DIAS VENTUROSOS

Um caudal de melodias e cem

çõell e um lindo romance de
amor.

Impr6priC? até 14 anal

Preço único Cr$ 2,00

Florl8n6polls 27 de Agoslo ele 1945

A Comiseão promotora dos Ieetejos de recepção do

Fo&o Simbólico tem a honra de convidar as Exmas.

Autoridades Civis, Militares e Eclesiásticas, bem assim
à Imprensa, escolas e povo em geral, para assistirem

a chegada da «chama votiva», no dia 27 do andante,
às 19,30 horas, na Praça Getúlio Vargas.

Florianópoli. , 24 de Agosto de 1945.

A COMISSÃO

Suspensa a exporta
ção de tecidos
Rio, 26 (Estado) - Foram

publicadas as instruções do

presidente da Comissão Execu
tiva Téxtil que suspendem até
1 de agosto de 1946 as exporta
ções de tecidos de algodão de

qualquer cualidade com desti
no á Suéca, Noruega, Egipto,
Turquia, Estados Unidos, Espa
nha, Suiça, Canadá, e Palesti
na. Proíbe, também, a exporta
ção, para qualquer destino, de
tecidos de algodão crú e sacos

de algodão, exceto dos sacos

empregados no acondiciona
mento de mercadorias expor
tadas. Os exportadores de arti

go téxtil deverão apresentar,
até 31 do corrente, a relação
completa dos negócios realiza
dos até a referida data e ainda
os pendentes de exportação
para qualquer que seja o desti
no.

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

Pequenas notícias
A perii.o, para o 30 distrito lIani

tário, com lIéde em Blumenau, foi
removida a enfermeira visitadara
Maria da Conceição Vieira Andra
de, que servia no 40 distrito sani
tário sediado em Tubarão.

"

O IIr. Jorge José Appi, foi admi-
tido como Coletor, referência III

.
.

Do cargo de Juiz de Paz do dis
trito de Cambajuva, fgi exonerado
El sr, Hermes Izírio.

•

O Ir. Artur Pedro Carreirão foi
aposentado-no cargo da classe ."K"
da carreira de Oficial Adminis
trativo.

Tudo ,

e Brasil

Fl IXIR or N�CUEIM

*

o dr. Moniz de Aragão foi no
meado para exercer o cargo de
cirurgião do Departamento de Saú-Ide Pública.

-

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO
-

COURO CftBELUDO.
TONfCOi(,APllAR
Í>o�(:Ex��t�i�'ci-k

3v.-3

VENDE-SE
uma mesa circular e uma cris

taleira, ambas em ótimo estado
de conservaçãs. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim, 14,
(Mato Grosso.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


