
Quatro milhões de homens contra o Japão
WASHINGTON, 2 (U. P.) ... O PRESIDENTE TRUMAN FEZ, HOJE� UM NOVO APÊLO PARA QUE SEJA REDOBRADO o

ESFÔRÇO DE GUERRA CONTRA O JAPÃO. SALIENTOU QUE AS FôRÇAS NOR TE-AMERICANAS CHAMADAS A PARTI

CIPAR NA LUTA SERÃO, PELO MENOS, DUAS VEZES MAIS NUMEROSAS DO QUE AS TROPAS QUE SE ENCONTRAM
ATUALMENTE NO PACíFICO. AO FAZER ESSA AFIRMAÇÃO TRUMAN DEIXOU ENTREVER QUE OS ESTADOS UNIDOS

EMPREGARÃO CONTRA O JAPÃO UMA FÔRÇA ARMADA DE 4 MILHõES DE HOMENS.

o
Pierre Lavai resolveu entregar-se

Madri, 2 (U. P.) - O ex-premier francês Pierre Laval, o

colaboracionista número um da França, resolveu entregar-se
ao govêrno do general De Gaulle. Pierre Laval se encontra na

Espanha contamdo com a firme resolução de Franco de não

entregá-lo aos franceses. De acôrdo com informações divulga
das ha tempos, Laval seria entregue aos Ingleses os quais, de
pois, decidiriam o que fazer com o simpatisante do nazismo.

Agora, no entanto, veio a inesperada notícia de que Laval de

seja entregar-se e que deverá seguir brevemente por via aérea

I para a França.
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DESTRUIDA METADEjE'
DE Y'OKOAMA

possiveI que os sírios e libaneses
não concordem

mitiram ainda as autoridades
de París que foram cometidas
ímúmora s arbitrariedades. Des
tacam, entretanto, que tais

ações arbitrarias não foram
realizartas por f'ôvças france
sas da Europa.

París, 2 (U. P.) - O gabíne- ra ocupam, depois dos ataques
te francês 'realizou uma reu- 'desfechados contra os sírios e

nião agitada durante a qual: libaneses. É possível que a po
foi tratado o problema da Sí-I pulacão levantina não concor

ria e do Libano. Inúmeros mi-I de com essa decisão, continu
nístros mostraram o seu des- ando de pé as divergências
gosto pelo que estava aconte- que originaram o conflito. Ad

cendo, o mesmo fazendo os
--------.-----------------

���n�/:� n����r:s l:a��:s�sg! Devem ser panos condl�nuamontevêrno precisa encarar com cui- ti 9 lU
dado a situação pois, do con- Rio, 10 (A. N.) - Em pales-j parlamento, está por dois ou

tiárto, poderá criar dificulda- tra com a reportagem, o titu-, três meses, sinão por menos.

des, especialmente com a In- lar da pasta da Justiça, sr. 1 Urge, portanto a lei que abra
glaterra. Agamenon Magalhães, mos- a ajuda-de-custo e o subsídio,
Revelou-se, ainda, em forma trou-se favorável a uma remu-' afim de que os que forem in

oficial que os incidentes ocor-: neração, subsídio ou ajuda de dicados pelos seus partidos,
ridos no Levante não eram de custo aos parlamentares, de possam resolver a tempo ..

. Paris, 2 CU. P.) - Confirma-se oficialmente que as tropas molde a impedir a realização ,I forma que permita a qualquer __-_-_-_-_- ,.,........."........

francesas no Levante tiveram ordem ele recolher-se aos seus de uma conferência. De Gaulle brasileiro aceitar um mandato
quarteis, para evitar conflito com os britânicos. A embaixada com o presidente 'I'ruman.Í nas Câmaras. O que se verifi
norte-amenícana informou que a resposta do general De Gaul- chefe do g?vêrno norte-�meri-II cava até 1937 era precísamen
le.� n�ta nort;-aD_Iericana sôbre a Síria foi recebida e retrans- cano. Os círculos autorizados te o opôsto. O povo, a opinião
nlltlda para \\ ashmgton, ontem. franceses começaram, agora I pública tinha contudo a im-
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. t R b que Ilcou Gvid�nte a repulsa I
pressão de que os senadores

irocura e I eu rop e osem erg I?O mund�, a �fIrmar que 11:s, percebiam soma alarmantes e

CO� O
.
SÉTIMO EXÉRCI- posto de ministro das Relações informações sôbre os acontec�-: que _ sangravam. os cofres da

TD. 1° (U. P.) - A consigna Exteriores, mas Rosemberg mentos do Levant� foram mm-. Naçao com aquilo que lhes era

dos Aliados é encontrar o ex- era plenipotenciario de Hitler, � to exageradas. Afirmam, po: ,pago. O _congressista no Brasil,
mtndstro do Exterior do Reích, destinado a dirigir a concepção I exemplo. ?_:; france.s�s que so i entretanto, sempre foi mal pa

barão vou Ríbbentrop. No en- espir-itual ideológica do Partido, alguns a'.1Oe8 participaram no go e ainda mais mal julgado.
tanto a 1 e rn de Ribbentrop, Nazista. Ademais, possuia o tí- bombard,elO c?,nrtra Damasco. � Somados o subsídio e a ajuda
existem muitos outros funcio- tulo de "Reichleiter", era che- Tambem. so canhonearam de custo dum ano e dividindo

'narios' nazistas que nOO foram fe do Departamento de políti- a mesma �Ida,d� algumas pe-j pelos 12 meses, êle não tinha .-----.-- ,,_ .. -_.- ---- .- ---

encontrados e o mais ímportan- ca Externa do Partido e minis- ças de artilharia francesa. o suficiente para manter-se

«Somente por le.l- po-te é 'Alf'red Rosemberg. Do tro a cargo dos territorios I),:U- De qualquer forma,
_

111es- com decência, a menos que le-

ponto de vista da idiologia na- pados no leste (Russia) , assim
mo ,:?duzll1�1) a proPol'ç�o. das vasse uma existência de graI�- dl.arl·a ser declarada»zista, Rosemberg é mais im-, como governador geral da Po- �?tIclas, 8a? as autond"?�s des aperturas, cortal�do aqui, o

portante de que RibbenlÍrop.llonia e dos protetorados da rr ancesas fOI çadas �_ admItir: poupando ali, esqmvando�se,
Este últlmo ocupou' somente o i Tcheco-Slovaquia e Holanda. qu� ataca�am com avioes eca-I fugmdo ao menor gasto de re- Rio, 10 (A. N.) - O Minis-

nhoes a cidade de Damasco. A presentação a até a uma rela- tro do Trabalho, despachando

I '4 d a
Aumento de decisão do govêrno francês de I tiva vida social. A maior par- em volumoso processo, decla-

na lera � vencimentos para o cessar o fogo contribl).�u p�ra te dos deputados e sen�d.ores rou o "seguinte: _ .

dl"s'r-.bu-.çao funcionalismo acalmar um POU?O a �It.uaça.o. era recrutada entre médicos, \ _

- Na, ::lteraçao d.e Sltu�-
.

,

�. o
-

No entanto, Parfs decídíu que I engenhclros, advogados, indus- ça.o est�tuaI�Ia do s�rvI.dor pu-
WaslungtOilll, � �U ..P) -

S. Paulo, 10 (A. N.) _ Noti-
os soldados franceses perma- triais, fazendeiros e dispunha blJco, �a? sao toleraveIs atos

Babe-se que a dlstrIbmçao da .

t'
inlecessem nos postos que ago-!de recursos que lhe não forne- de

ar,
bItrI.o tenldentes a redu-

. , .
. Clam os vesper mos que o go- . . A

gasolma aos dIversos pafses A

d E t d 1 d
_. w......_.....__·_ ..-.........__ cia o Tesouro Nacional O ZIr os venCImentos desses ser-

. ' , .

I verno o s a o, a exemp o o .

'damencanos permanecera ma -

que se fez com o operariado O novo d·lretor d tramlsporte da sua pessoa e das v: ore;:;, sendo que essa redu-
telitda, apesar do aumento nas

estuda a p.ossibilidade de efe� a de sua família da cidade .onde
i
çao somente por lei poderia

l.'aç?es básicas, n�s Estad�s tuar um aumento geral dos Age"'DC·18 Nac·lonal residia para o Rio e a sua ins- se:' dec.larada, embora n:: pró-
U.llldos. Em 2� d� ?unho pro- vencimentos elo funcionalismo ü:lação aqui, <:ustavam-Ihe o prIa. leI devam ser eVIta�as
XImo os propnetanos de auto-

'bl' t d I dobro da ajuda-de-custo Que medIdas que redundem em lll-
,. EdU 'd pu ICO es a ua .

.� .

t' d t
.

moveIS nos st,a; os nI os 1'e- Rio, 10 (A. N.) - Foi no- lhe era paga. Tinha ainda as I
JUS Iças e na ureza socIal".

ceb�rão um 'aumento substan- Uma adverfe'"ncola da meado para o cargo de Diretor despesas eleitorais sem.pre pe-'
cial p.m R8US suprimentos de 1 da Agência Nacional, o sr. mdaR, �LS contribuições para CASA MISCELANEA distri-
gasoÍÍlna DI·retor·l!:a de Sau"de Joel Presidio, que já tomou o Part.ido, .os a,uxílios a�s coes- bui�cra dos, Rádios R: C. A.

_

té
U posse. O jornalista que vem de tadoanos que aparecIam no

I
Victor. Va:vulas e DISCOS.

Estarao prontos a do Exe" rCI- to ser agora promovido ao mais Rio em busca de emprego e Rua Cunselheiro Mafra, 9
alto .posto dêste órgão, era re- que tudo esperavam do Depu-

5 do corrente Rio, 10 (E.) _ Tendo chega- �l�!��C��, n:��m�93/e�d! �9s;8a ����l;Id�o��� l�n��rpécie de Reunidos num
Rio, 10 (A. N.) - O Minis- do ao conhecimento da Dire- foi designado para chefiar u� Inevitavelmente a coisa aca- almnflo

"

t-tro da Justiça, sr. Agamenon toria de Saúde do Exército que
I
turno reda,cional, no qual se bava pela ajuda financeira, tI", ln Imo

Magalhães, e o Presidente do determinado laborat.orio de man,teve até 1940, quando, porque emprêgo, só um em Rio, 10 (A. N.) - O Minis-
Tribun,al Superior Eleitoral, produtos químicos e biologicos I com a criação do DIP, foi es- cem pedidos; era passiveI ob- tI'O João Alberto reUiniu em

Ministro .José Linhares, estão faz con!'!tar, por intermédio I colhido para secretariar a Di- ter. sua residência os antigos com

estudando, em conjunto, todas dos seus propagandistas, que visão de Imprensa desse ex- O sr Agamenoln, Maga·lhães panheiros de lutas revolncio
as providências necessárias as F'I�rç'1s ExpediCionárias Bra- tinto órgão. Aiinlda naquele pensa qu� a Nação deve pa-I nárias para um almôço ínti
para intensificar o alistameill- sileiras foram vacinadas com ano, foi designado para che- gar condIgnamente aos seus. mo. Compareceram, entre ou

to eleitoral e torná-lo o mais um "toxoide" de sua fabri�a- fiar o Serviço de Distribuição representantes. Sómente assim
I tras figuras de evidência do

amplo e eficiente possivel. ção, o general Sousa FerreIra da Propaganda, no qual se de- 0<; mandatos .poderão ser (le-!momento político nacional os

Dentr.o desse empenh.o de solicita, por nosso intermédio morou até 1943, com a amplia- sempenhados por brasileiros' srs. Brio'adeiro Eduardo 'Go
apressar o alista.mento, forám tornar público que "todos os ção dos serviços de imprensa de todas as classes e não prin-' mes, Luiz Carlos Prestes e AI
ativados os trabalhos na

Im-I
nossos soldados !oram imuni-

i
do

.

i::terior, A foi nomead? para cipalmellt,e por brasileiros ri- mirante Ary Parreiras. Esse
prensa Nacional de tal modo, zados com a vaCI,na TETAB,. chefra-Io. Deste posto sam ago- cos ou pelo menos remediados encontro de velhos companhei-
que já no elia 5 de junh.o esta- de comprovada e�ieiência, �a- ; ra �ara a direção da Agência A escolha dos candidatos à ros, frisou o atual Chefe de-.
rã,o prontos .os títulos �lei!O-1 bri�ada pelo, Ir:Stl,:uto de BIO-' Na?lOnal: de cujo órgão é o Câmara e ao Selnado, isto �, às P�olícia, não teve nrenhum ca-

l'ais p.\�m tota.l �E) um tnllbao. log;�a d,o ExerCIto I I maIS an.tl�Q d01i! S�lJ!:l reqa;t;oreit. rlu�'? Casas que çomparao o rater políticq.

Cuam, 2 (U. P.) - Gigan- foram derrubadas algumas de

tear-es incendios continuaram' zenas de super-fortalezas, mas

devaetando o grande centro essa notícia não foi confirma-

índustr.al de Os?,ka por mais '

da pelos norte-americanos.
de. 5 h;:ras de-r:OIS �o bombar-! Outros despachos salientam
deío aéreo. Tres mil e duze1n-, que cêrca de 5070 de Yokoama
tas toneladas de bombas ex-,ploslvàs foram lançadas pe- . foi destruida pelos ataques aé

las BUr �r-fortalezas a despeito
I reos anglo-an�en?anos_ Entre

da reststência oposta pelos ja.. 1 as gl'and�s f'ábrtcas de ar:na-
poneses. Os damos causados mantos -

japonesas destruídas

pelo ataque toram enormes.' ou avariadas figuram a Mís

Os íaponeses informaram que
I siu é Miat.íbassl.

Confirma�se oficialmente

«O ESTADO»
Avisamos ao pú

bUco em geral,
que o preco da
venda avulsa des
te jornal é de Cri
0,30 (trinta cenla
vos), por exe'\'ft
piar.

A DIREÇÃO.
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4megbino descalvar as botasprocura
Buenos Aires, 1 (U. P.) - pôs-se a substituir a ficção pe-jO chanceler Ameghino maní- la realidade. O govêrno dela

festou numa roda de jornalís- surgido reparará os êrros e
tas que as declarações de Stet- reporá a virtude. A primeira
tiníus, em São Fruneísco, sô- : etapa já foi cumprida. O go
bre <1 política argentina, "são' vêrno encontra-se na atualida
derí vadas de uma apreciação de sincera e profundamente
parcial e incompleta da situa-

I
dedicado á sua seauuda tare

ção". Disse mais o chanceler fa: preparar a volta á norma

argeutino que "entre as ma- ·lidade.
n ifes tacões formuladas pelo I Sãe conhecidas, a êsse res
sr. Stettinius e que são publi-' peito, as terminantes declara
cadas 'nos jornais de hoje, fi- cões do ministro do Interior
gurarn, com efeito, algumas Te- sôhre os planos do govêrn.o,
lativas ao nosso país. Confiu de mameíra que não há neces
Stettin ius que, segundo a sua. sídade de repetí-Itls".
expressão, a Argentina há de I

......;:..;.:;:.----

Ilevar cm bôa prática os com-I �
.

prornissos assumi los". Sôbre I GRi\.TIS 1
êste particular não pode haver' •

dúvida alguma e eu posso :>,s-' Quer receber ótima surpreso?
seaurar-Ihes (1\18 a .Ar'zen tina I que o fará feliz! e lhe será

c- L' de valioso utilidade! Escreva
se preocupará em cumprir fiel- a Socres, à Caixa Postal, 84.
mente as obrigações assumi .. ! I Niterói, •• Elltado do Rio. Idas, como tem cumprido até
agora. As dúvidas que persis-I
tem' se derivam de uma apre-I MACHADO & CIA.
ciação parcial e incompleta dai. _

situação argentina. A revolu- I AqênclO. e �epr.,en�açc:e. e;:n Gero}
-

1 4 ,1 •

11 f' f
. I MatrlZ: Flor10nopoh"

çao (e ue JU 10 01 eíta com Rua João Pinto, n, S
O propósito de uma depuração I Caixa Poeto.l , 31
e melhoramento nos viciados! Filial: Cresciúma

sistemas eleitorais e do siste-
I

Rua.Floriano Peixoto, r:/n (Edit.
. . .. ' . PróPrloJ.-Telegrama.: PRIMUS

ma SOCIal, de evidente

lllJUSÜ-IAaente• nOI princípai. municipio"
ça. A revolução se propôs lim- do E.toclo

par o ambiente cívico e elevar 1 _

o nível da claSS,e dos dese:�da- I ..t. "e' Cnsl! 300 00dos da sorte. Teve, por ISSO, �I K.qJ ,
de realtzar obra de elimínação Preciso-s e alugar uma coso, não
das péseimas práticas vígoran- muito ,distonte do ColeJ�RÇ03�8�otes 'L)ara pOl' outras mais sãs de Jes�s Pagam-se ate $

_

.

. ,.

'
mensaIS. o danrrto.dcrmen te, Doo-se

verdadeiramente deluocratIcas, referências. Informações nesta Re.
e não sórnent« de nome. Pl'O- dação.

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU-

I Um farol de dura(ão de um

ano, aperfei�oado pelo Exérdto
norte-am,ricano

Washtngton - (8. L H.) -
Uma nova luz de farol visível
à distância de 19 quilômetros,
que acende durar+e um ano ih
teiro, sem nenhum reajuste ou

.

reabastecimento de combustí
vel, foi aperfeiçoado pelas Fôr
ças Aéreas do Exército dos
Estados Unidos. A nova luz,
segundo se íntormon recente
mente, será utilizada como si
nal de aviso para aviões mili
tares e civis e, ao que se espe
ra, será particularmente de
inestimável valor nos picos
das montanhas elevadas e nas

imediações de outros lugares
perígosos, situados em áreas
isoladas. A referida luz é uma
lanterna que consome acetile
no destinada ao emprego onde
não é disponível a eletricida
de. Proporciona um raio de luz
da Intensícad« de quatrocon
tas velas, em dois décimos de
um segundo, ou seja na média
de trinta vezes por minuto.
Controlado por um engenho
especial, o farol é automática
mente ajustado às modifica
ções exteriores da luz e tem
peramento. (1047).

•

I
I

Seja o LlDER na
·MOOB

Rua Saldanha 'Marinho 2·A

fLORI ANÓPOLlS

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

ClftUDIONOR DUTRI

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

1�1IEI1:&'lE
A Slfi'LIS ATACA TODO o ORGANISMO

o Fígcrío , o Baço, {) coração o Estõmugo, os

Putrnões li Pé!e. Produz Dõres de Cabeça, Dôres
UM OI'SOR, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
be lo, Anemia. e Abortos
IJloh'osivo ao organismo. Agradável como lícôr.
O ELIXIH 914 está aprovado pelo D. N. s. P.
corno »uxtüar DO tr-atamento da Sífilis e Reu-
matismo da mPRmR ortgem. _

VALlOSA.S OPINIOES
O ELIXIR" 91ft», dada ii sua Atesto .que apliquei muitas

base, é ótimo auxil.lar do Ira- vezes o ELIXIR «91lt» obtendo
lamento da Sífilis nrmcíaelmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via 1:0· no trctamente da Sífilis.
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa.

Vende-se
Uma Casa. comercial, d.e óti

mo ramo, situada no centro,
Um motor el etrico de

4 1/2 H. P., em ótimas condi'
ções de funcionamento
� Um sruo, em Barreiros,

medindo 70,O{)'O, m2 com 2
casas.

Um estabelizador de bôa
qualidade.
Tratar na «A Ser vidora= , R.

João. Pinto 4, nesta capital
�..........,.. '"'

4 ... 1iIIII�....... W .. ".,_ ..

ATENÇÃO: IV.S. viaja a Porlo Alegre? I
Hospede-se DO HOTEL
FRtJNTEIRA locaJisBdo

Os diretores foram escolhidos

por uma comissão ele acionistas

VENDE SE-o capital foi subscrito por consór-.
.

_

cias ele companhias de seguros,. .

11 »mhtas ele Hanco da Inzlater- 4 8er.rar1a9 completas. devidomerr-COI 1 b
I te re<;jlsho.do. no 1. N. P., sendo 3

ra, Lord Catte. .

I com quot'lS para pinho e uma
Do grupo de diretores formam I poro. canela. Negocio urgente.

parte personalidades destacadas Inbrmações nelta redação.
'las atividades industriais, comer-

I
. � __ .. _. _

·':JÍs. cientificas e financeiras.
Além do grupo de diretores, have
rá um conselho consultivo com re

presentantes ele diversas índus

trías e ele operariado. O capital
em ações ela "Finance Corporation

I for Industry
Ltd". é ele 25 milhões

I
de esterlinas, C0111 uma capacida- Es ta é a

I
de ele crédito até 100 milhões de

11,'bras.

I
Uma segunda companhia, com

um capital de 1.5 milhões e um

crédito até 30 milhões, está sendo
formada pelos estabelecimentos
londrinos ele compensarão e por
bancos escocesses, e uma partici
pação formal cio Banco ria Inglater
ra, com a finalidade de fornecer
créditos apraz médio e longo, pa
ra industrias modestas, por uma

importancia de 5.000 a 200.000 es

terlinas. Se o crédito solicitado for

maior, a operação será da alçada
da corporação mais importante.
A segunda companhia, de menor

envergadura, será de caráter pri
vado.

II P���ai��-es�aJ�r��!!!�m
salão de barbeiro. Informações

I nesta Redação

�ara satisfazer as necessidades
da indústria
Londres. (B. J\. S.) - ACélha de

:5e1' registrada, e seus diretores no

meados. a maior ele duas corpora
cões formadas por entidades ban

;ál'ias, companhias ele inversões fi

nanceiras e companhias de segu

ros. afim de satisfazer as necessi

clacles das grandes e pequenas em

presas. O nome da nova en tidade

será "Finance Ccrporatian for

Industry Ltd".

Ca) Dr. Rafael Bartoletil

Resfriado com

�10SSE'
- J:,�;J� Para acalmar tosseU-' e soltar o catarro,� derreta algum Vick

Va'PoRub em água-,
a ferver, e inale os
seus vapores. Aodeí
tar, friccione o peito,
costas e pescoço com

Mãif®a

no centro da capital.

L!r.!� La!�Q"'�!!!.��t�11 ==T!���:�h�
mos lotes de terreno. Tratar com

o sr. Campolino Alves. _" .• , ..

.
.

_......

-

verdade!
Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sandolias poro
das SENHORAS e SENHORITAS,

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus calçados s.� visi1:ar a

«Tamancaria Berretres»
RUA

doa tipos mais
praia ao olcQncfl
por verdadeiros

CONSELHEIRO MAFRA, 41

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

I R. H·,T�9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Representoçõell Tra.nsport.i Moritimos; FerrO.
Consignações • - Conta Própria viários, Radoviário., Aér"o.,

Rua Pedro Ferreira. 5 C08COI, F6go, Acidente. do
2' Pavimento Trabalho. Acident,. PUI()oi.,

CAIXA POSTAL, 117 R,.ponlabiUdade Civil. Vida.

Telegráfico « B O S C O »Endereço.

Sedas, Casemiras e Lãs

!CASA 8••.,. a(OSA
ORLANDO SOA RPEJLLl

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

Un
cio
ser
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ano passado, por via aérea,
7.133.000 libras - peso ele mate

riais estratégicos ele guerra, o que

representa um acréscimo de

166.000 libras sóbre as importa
ções aéreas de materiais idênticos

em 1943. O sr. Leo Crowley, chefe

la Administraçâo Econômica do

Exterior informou que as repúblí
'as latino-americanas e a Indía

foram as principais fontes destas

vitais importações de guerra, Do

Brasil outros países snl-america

.10S os Estados Tmdos receberam

berilo, mica e tantalite: mica e es

tealite ela Inclia: óxido de níquel ele

Cuba; tantalite da Africa e Aus

trália e produtos destinados ao

combate à malária dos países cen-

tro e sul-americanos. Todos estes
_-.!!!� _ .

minerais são vitais às industrias de

Iguerra. O beri!o é um resistente
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

agente de mistura com o cobre, en-
Umver.dade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na-

quanto a esteatite, é empregada
cional de Doencas Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdía .. e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten
em equipamento de comunícacão
elétrica. A tantaJite é usada n03

. te' do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA . MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.

ndicadorMédico
,.,.�.-.._... . •••w..,...-... ..._.- .-......._. ._,._..........-..._.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
s.nh:o. ele Cllníes Infantil da ÂS8istêneia Municipal ti BOl!lptllol

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OONSUL'l'óRIO: Rna Nunes Machado, 7 (Edlflclo S. Francl.8co). to.. 1 .•t4

Consultas das 2 às 6 horos
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 7M3

\...--------------------------------

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SUHis do Centro de Salldtl

DQ$NÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS Dt.

.ü1BOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS' E ULTRA-VIOLETA�
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD.A
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Dipioma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologta,
CONSULTÓRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 heras. Fone 1259
RESIDE:NC1A - Conseíheíro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. POIJYDOn.O S. THIAGO
Clíníc» JUédÍ<'a em Geral

oenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e criamças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowsld, 62 - Fone Manual 766

DR. A. SANTAELLA

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Joeiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações ('OS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Círur-g la moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu

da bôca felldidos de nascença)

t:)sôfag03copla, tr-aquêoscopia, broncoscopia para reti.rada de corpos estranhos. etc.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor t\feireles. 24 - Fone: 1.447

ORa SETTE GUSMÃO
CHErE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOmA DO CENTRO DE SAúDE E lJO

HOSPITAL "NER�U RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<Jnzaga, de São Paulo - Ex-eBta

glário do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico Interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

CLlNICA GIl:R!\I, -- DIAGNóSTICO PRE('()CE .IIi TRATAMENTO ESPilClALIZADO
DAS DOENÇAS DO APA R1i:LHO RESPIRATóRIO.

OPERACÃO UE JACOBOEUS
CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 noras CONSULTÓR10: Rua Vitor Meireles, 18.

RESID�NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'rei. 742.

MADEIRA NEVESDR.
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

curso lIIe AO<!rfel-COamento e Longa PrAtica no RIo de .Tane1l'o

...�.�II"IJI,T ... .8 - Pela manbl: dlartamenh! 4.. 10.30à.12 hs , Ç1 tarde excepl" co.
).:.,../jtbaooe. d.. 1'.'0 .. tI bor.. - CON8ULTORIO: B.. Joio PIIlto .. 'I. _bl'a.o -

"ou: 1.4'1 - Re81C1êacl .. : R... PreaI4_r.. Coathlhc. ,..

DR. ROLDÁO CONSONI
CIRURGIA GlílRAI, - ALTA CIRURGIA - MOL�STIAS DW: SENHORAS - PARTm>

Fo.rmado pela Faculdade de Medicin» da Universidade de Silo Paulo, ondo to

ASIIIstente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Al1pio CorreJá Neto.

Cirurgia do estômago e vias bíltares. mtestínos (leIgado e grasso, t.lr6ide, rtns

pr6stata. bextça. útero, ovários e trompas. Vartcoceíe. nídr-ocele. varizes .. hérnia
CONSULTAS:

_ 2 lt I) horas, à Rua Felipe Schrnklt, 21 (alto. ria Casa Paratso í. Tel. 1.1198

RESID:I!:NCIA: Rua Esteve� Jüntor. 1711: TeL M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. dtl MOOlclna da UniTerl1<1ade do BrtlJil)

h-Interno do Serylço <1_ Clllnlca MM1". (lo Professor o.'Ya1do Oliye1Ta. médíeo II'

Departamento. de 8&0.11e

ULJNJU./1 IItUJlCA - 1II01Mtla. laÚl""" de adulto. ., m-t'DÇAa. CONSULTORJO
• IUI8IDIINCIA: KIla FeltJH' 8chDlldt D. 18 - TeL SUl. CONSULTAS _- Du I' .. 18

,-------------_.__._------ ---------

-t7�STITUTO DE DlAGNOSTICOl Dr. Newton d'Avlla
CUNICO -

OR OJALMA Operações :" Vias. Urinariç. -- Doeri-
• ça. doo lntestlnOB. réto e anue

MOELLMAN N
-. Hemorro�da.. Tra�ameI'lto da

cohte ameblana.

ronnado pel.8 Uni ...�r.lda.t'!.: d. a.nebn fisioterapia -- Infra-vermelho.

Com prlítlctl DOt· hospital. europeu. Con.uJt: Vitor Meil'eles, 28.

Cl1nJca m6d.1ca em ..tlral. pediatria. l1oen. \tende diariamente às 11.30 h. e.

.... 110 l!I&tema ne"olO. aparelho pniro- à tarde. da. 16 la. em dianb

urinArio do bom�m e dA mulher
R••id: Vidal Rainos, 66.

.....te. T6wro: DR. PAULO TAVABlIi!8
Fone 1067

eur.o de Rad1010ll'1a Cl!n1ca com o ar.
1(111081 «1e Abreu CampanaMo (Mo PlI'.l· OR.
�. 1C�!al1zsdo .ro Blfléne _ SaM.

Pdbl1�. pela Unh·.,r.ldad.. do Rio l1e .Ta·
lIetro. _ Gabtntltfl l1e Ralo X - 1lllectro-

1!&r4lIoeraf1a cl1n1c. - IltltabollllIllO ba- �. Ono....L 0Ula18 .. VII'llrIrla
-I - Sondagem Duodenal - Gabinete
«. tIaIoteraP1a - Laborat6Mo «1. mtcro.
COPia • ..n"llH cUn1ca. - Rua "8I"IlQIdo

�Iio, I, ront 1.1", - J'loc'lIDópa,U.

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

40 toro. P&I'toe • .08.... .e ....01'...

CONSULTÓRIO: R. Joao Pinto 7 Dió
>1&ment,e da. 1 1'7 hona. RlCIIIDO·
(l,l,4: � � II· ,.., W,

tar metal e nos instrumentos ci-

rúrgicos, e como cat.alizador na

produção de borracha sintética.
Noventa por cento de todos os Exame de sangue. Exame para verificação de cancer,
aviões de carga que transportaram Exame de urina, Exorn e paro verificação. da (!�avi
estes materiais de guerra atarra- d E d

-

ez, xame e escarro, Exame para ve,rificação de
ram em Miami. O Comando de d doenças a pele. boca e cabelos, Exame de féz•••
Transporte Aéreo do Exército dos Exame de secreções.
Estados Unidos transportou 5í ]J0t J'utovaccl'nas e trCinsfusa-o de scnque.nento de todas as cargas aéreas es-

tratégica certificadas pela .Junta, Exame químico de farinhas, bebidas, cofé. águas, etc.
.ia Produção de Guerra, que transí-

i

tam pelas rotas mundiais no anc1"--passado. A "China National Avia

tíon-Corp". transportou quase �{81
por cento e o Serviço de Transpor- I
tes Naval e Aéreo dos Estados Uni- !
dos 4.5 por cento, tendo a percen-

'

tagem restante sido dividida entr-e
sete empresas aéreas norte-ameri
canas e estrangeiras. Sómente o

Brasil exportou para os Estados
Unidos 1.950.000 libras - peso de
be1'110 e 680.000 libras ele mica por
via aérea. Sabe-se também que fo
ram recebidas 1.725.000 libras de
mica da Indía. (101)

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora do
dia e da noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO' AMARO

Aumentam as importações
de material de guerra

Os
no

Washington, - (S. L H.)
Estados Unidos importaram

aparelhos de rádio e "radar", co

mo óxido nas ferramentas de cor-

A

SUA 'R()'�IA I
Q_M�'lAIl.IfAI1�•

Laboratório .CHnico
RUA JOÃC PINTOI 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Dr. H. G. S, Medina Farm. Narbal Alves dil Souza'

Farm. L. da Costa Avila

Siga a voz da experi
encia. Faca o que têm
feito'milhares de Senho
ras. que devem sua saude
normalizada e livre de
contratempos ao grande
remédio A Sc u de da
Mulher. Regulador; tôni
co. anti-doloroso. A Saude
da Mulher é uma çcrcn-

Dr. Artur Pereira Ie Oliveira
Clínica Geral de Adulto. IDoenças das crianças
Laborat6rio de Análise.

Iclínica••
Con.ult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [altoB da Cala Pu
raiBo]. doe 1030 ás 12 • da.

I15 à. 18 h•.
Residincia: rua Vi.c. de OUI'O

Preto, 64.

IFone: 769 [manual}

4parêlbos elétrico; I
A Instaladora de Florianó

polis, à rua Trajamo n, 11, avl
sa a sua distinva fregu.e,sia que
dispõe doe operári.os habilita
dos para executar instalacíJes
de Luz e Fôrça em geral, fo,r
necencto orçamento grá�is e

-------------..:

sem compromisso para seus

Iserviços .

Possui também oficiu'a eS'Pe
cializada, com técnicos pil1o.fís,
sionais, para cÜlnse,rtos dE( apa-
rêlhos elétrioos, enrolamento

Ide motores e dfnamoo, estabi-
lizadores, ferros de engomar,
fog,areirlOis, .apa.Te-�hos médicos

Ie outros, com exceçãJo d:� apa
relhos de rádio,

�'M�tfA1I
.

tia contra certos sofrimen
tos que periódicamente
c f l i

ç e rn a mulher em
todas as .fases da vidGl
na puberdade. na idade
adulta. na idade cr itioa,

A Saude da Mulher
é o remédio que traz no

nome o resumo de suaa

virtudes,

TOSSE.
5RONQUITE
E COQUElUCHE

TOME SEMPRe

o mELHOR DOS mELHO.RES

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina. MunicípiO

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISa

Não se aceitam hóspedes
portadores de mO'lestias

contagiosas

SRSs DENTIST4S I

Rua Duarte Schutel 11

........-----........�

Móveis
Comprar, vender ou aluga'

só na

A SERVIU·ORA
lo maior orgar.iz,Qção no

gGnel'o neste copitol)
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

A repercussão
na AInentina
Buenos Aires, (C. P.) - Os

vcsper+in.is luc.us destacam na pri
meira página a noticia de que o

presidr-n Ie Getúlio Vargas convocou
as eleições gerais no Brasil. "La
Rnzou' publica a noticia com lima

grande "rnanchette" em sua pri
meira página, "Critica" tamlbém
destaca a noticia na prirneiea pá
gina, bem como "Noticias Grárí
cas".

No bar e no lar
n x o r

não deve faltar
-----,----------

Helio Rosa e espl·
sa, Gualberlina

. Soares Rosa
participam aos paren tes
e amigos o nascimento

de sua filhinha
Véra Lucia.

Fp"lis., 27 de maio de 945

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Vori>

está auxiliando o seu pl'ó:dmo.
Contribua para a Caixa de Esmola"
IUll Indirent•• de Florianóp.U••
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LIRA TENIS CLUBE- Dia 3 -- domingo -- Ceck-taíl
9 horas da manhã ..

dancante
,

com
,. , .

Intel
,

as

Livros Novos A conferência do Provavelmente De Gaulle não participará Vida Social
prof SI-Ias Matos Washington, (U. P.) -'Ita-se no Departamento de Es-.

• Os meios diplomáticos desta tado uma tendência para levar ANIVERSARIOS
Em sessão extraordinária, reu'l capital dizem que a política de I De Gaulle a retirar as tropas, Srita. Marina TeIma Gareiniu-se, na terça-feira próxima pas- fôrça do general De Gaulle, no I

cuja transferência do Oriente Assinala a efeméride que hosada, a Sociedade Catarinense de Oriente Próxmo, provável- precipitou o atual conrltto. transcorre o natalicio da gen
Medicina, para receber a visita do mente anulará tôdas as suas srita. Marina Telmo Garcia,
Prof. Sila Matos e seus assistentes.j j t ti

- .

d sociedade local e funcionária- i.en a .rvas para part.ícípar a
os drs. Olinto Matos e Henrique próxima "conferência do três Delegacia do I.A.P.I.

Ricci. O objetivo primordial dessa zrandes ". Algumas autortda- ALVARO R IMOS� � 11 Menina EIisabethreumao foi o de ouvir a palavra des prevêm mesmo uma forte CIRURGIÃO-DENTISTA Deflue. hoje, o aniversário na�autorizada do prof. Sila Matos, ca- pressão díplornátíca sôbre a lício da galante menina Elisabe
tedrático de ginecologia da Escola França no sentido de por fim Rua Vitor Meireles, 18 filhinha do sr. Manoel Dias.
Paulista ele Medicina e livre do- ao sangrento confltto na Síria
cente da Faculdade de Medicina da e no Libano, que tão pouco se
Universidade de S. Paulo. O ilustre coaduna com os ideiaís da con- O PRECEITO DO DIAhomem ele ciência, que é autor' ferência de São Francisco. No-
de numerosos trabalhos sôbre a EXATAMENTE AO CONTRÁRIO

E' errado diaer- se que a laranja
e o limão, flor serem ácidos, toro
nem-se prejudiciaiil ao organismo.
Ao contrário do que se .upõe,
e.sas frutas neutralizam os acidas
proveniente. da dige.tão dos ovos
e carnes.

Corrija ou inconvenientes da cor

ne e dali ovos, comendo laranja e

saladas temperadas com caldo de
limão. SNES.

os GENERAIS DE HITLER VIS·
TOS POR DENTRO - Curt Riess
- Eclit&ra Prometeu - S. Paulo,

194.5.
"Os Generais de Hitler vistos por

dentro ". o livro mais sensacional
destes l{'mpos, é obra de Curt Riess,
autor de -High Stakes e 'I'toal Espio.
nage, Nesta obra êle faz pleno 11S0

do seu admirável conhccimeuto da
Alemanha - político, social, psico
lógico.

Waldemar NaspoIini
Transcorre, hoje, o aniversári

natalício do sr, Waldemar Nasp
lini, rádio·t.l'legI'afista do Exércit
Nacional, atualmente servindo n

Capital Federal.sua especialidade, discorreu longa,
mente sôbre as hemorragias geni
tais ela mulher, abordando o as

sunto pelas diferentes idades. O
tema despertou vivo interêsse,
sendo no final comentaelo pelos
médicos presentes, atendendo a

toelas as consultas o prof. �ila Ma

tos, com a sua proverbial' erudí

ção e cavalheirismo. Além dos
ilustres visitantes estiveram pre
sentes à sessão os drs. 'João ele

Araujo, Roldão Consoni, Artur Pe
reira e Oliveira, Paulo Fontes, Sa
vas Lacerda, Biase Far.ico, Djal Washington - (S. L H.) -ma Moellmann, Paulo, Tavares, O presidente Harry S. Truman

Desde o imicio da guerra c depois
Lauro Daura, Polidoro .8. Tiago, dirigiu um anêlo a milhões de�

..la \,iIÓJ'iR tenros visto nomes de Miguel Cavalcanti, Sete Gusmão,
- habitantes das cidades e agri-gcncrai ulernãcs quase diàr íamente Guerreiro da Fonseca, Mario Wen-

,
. ..... b cultores norte-americanos, nocru 1l0SS'PS jornais. ,n<lS, em Ol'R dhausen, Manoel Moreira, Newton

tenh�m()s .

fiea'do sabc.nd'o que pai- Avila e René Rachou.
_.......__ .. ,,. •....0o____ sem/tido de desenvolver a cultura

ses Invadiram, que cidades tO!lla-1 _ de pi odutos alimentícios, "ao
raro, quais os povos que escraviza-:

S
..,. gráu mais elevado", em 1945, Fazem anos amanhã:

rum, filie derrotas suportaram, êlcs. • era de influencia decisiva afim de auxiliar a fazer face a menina Maria Moreira. filhi·
p!'l')prjo� Iicurum impessoais, Indís-: nha do sr, João Moreira;
tintos. . I Washington, 1 (U. P.) dentro de alguns dias. Sôbre a às necessidades cada vez mais o menino Odilon Vieira. filhinho

.
Não é por acaso que sabemos A grande batarha de Okinawa luta em Okinawa revelou-se aumoertadas de alimentação, do sr. Protenor Vieira;

HI� pOlJCO achc� dos generais ?le- será de influência decisiva pa- que fôrças estadunidenses cer- nas áreas libertadas e na fren- a menina Dilza-Délia, filha dó SI.
maes..1'. porque

ê

les assun () tlUIse-11 -. . . D I 'd'D t F'ílh- _.,

J F f 1 t t Sh te interna. Em vecerrte carta
e gl 10 U ra I o;

rarn, porque assim o desejaram .dt�-I ra O
. aP!l0' o� � que I� o,rrr:ou . caram c�mp e amen e uri e a

O menino Ineus Machado;
runte geraçõcs

...
A casta dos oficiais O primeiro ministro nIPomco.! prosseguiram avançando. A endereçada ao antigo governa- a arita. Moda de Lourdes Boabaid,

:ilC'mã!':, pr:'feria ficar nos l?astHlo- Diante dessa afirmação pode- queda de Shuri ao lado da dor Prentice Cooper, do Esta- fino ornamento da sociedade local; \
res, d(,lxan(lL� aos outros - aq�!e!es. se considerar bem grave a sí-: ocupacão de Naha representa- do de Tennessee, presidente do a menina Marussia, filha do ,r

de sua própr-ia escolha - a evidên-: t
-

dI"
. �. I, d' 't d "N t' I \d' G 1 Alvaro Ramos,

CirUrgião.dentj"'O'��-,-ria r a responsabilidade, mas nun-, uaçao O rnperio nlpon:co, ra O esmoroname� � .0 que
. ..,

a l�na "H. VISO�y are/em
a exma, sra. Edite Tzelikis; .. ,..::-"

ca

110.'
r �llll S�) 111�)]nento lnrga.ndo a

j
uma vez que os norte-amenc�a"l resta das .defesas rupomcas no Cornrnit.tee

:
o presidente Tru··

I a menina Gilmar. filhinha do �� .J.' �

verdadeira chreçao. nos acredItam vencer a reSlS- sul de Oklnawa. man advertm .

que a necessi-' Gentil Marcelino Gil; .

Ou�imos fal.a� das seis famílias,' tência japonesa em Okinawa I dade nos ESLados Unidos de lo menino Arí; filhinho. do, s.r O,·
dos I:�st{vd()s lmdos, das duzentasl'

,

2;8neros alimentícios e hortas woldo Lehmkunl, funclGnano da
ffllllilias notáveis da França, do :,---------- d- "." Casa Hoepcke.
grupo hritânico de Clivecte<n, mas I a vitorIa e "maIOr agora do
llnne<! buvi11loS falar das duzentas;

I) �v (' � DOS
que em qualquer época, desde Enfermos:

011 treztntas famílias de Ost-Elbien'!1 \ )U \
_.

-..

que ,�omeçou a guerra", "Ca- Antônio Fiuza LimaOst-Elbt'in. isto é, a }liMe da Prús- � r·· ... _ da vitó,'ia obtii!apor nossas Acha se recolhido a um dOIsiH que ,fica ao este do rio Elba e

que é dividida em enormes estados ' Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA fôrcas armadas traz necessida- quartos reservados do HO'lpital de

pertencentes a velhas famílias no- des- Sempre maiores de alimen- Caridad�, por t�r sid� s?bmetido
hl'es. F(\"�m estas famílias que pro-"

Dr. J. J. DE SOUS,A CABRAL
t

-
.

a urna lnte1vençao Cl'U'glca, o sr.

J açao para os povos llberta-l Antônio Fiuza Lima, sócio da<luziram os generais alemães por, ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina

I
dos", escreveu o chefe do Exe- conceituada firma Fiuza Lima &muitas gerações.

.

I
f:sses homens jamais quiseram Felipe Schmid t). C. POSTAL: 140. cutivo. Acrescenteu ainda que Irmãos, desta capital.

poder político direto. A vitória Ol] a magníf�ca tarefa, efetuada I Clubes:
--

ti derrola eram menos importantes.-. _".-- pelos aO'flcultores morte-alue.

;\ O t b Ih t
.

L b , -

O Clube Recreativo Limoense, do

��6Pti(�l\%�1�)S�IJ�I:� I�����T�I;IJ' 3lCSi�1��' s. ra a IS as �cusam o noverlln l'lcanos e pelas hortas da vitó- Saco dos Limõeli, oferecerá no

do Estado; o povo eXIslJa ape'lJHS U 9 U ria deverá ser continuada me- próximo domingo, dia 3, com iní,

para produzir o pasto de seus ca-, Londres 1 (U. P.) Os no Levante resultaram'da en- 'liante o desenvolvimento na cio às 16 horas, uma'domingueirc
nhôes. F?l'am os generais, Cflle ele-

trab<> lhI'sta's acusaram o g'o-' trevI'sta de E d e n com D frente interr'.a do cultivo rIos la.os diretor.es e associados do que·
varam H Jtler ao poder, e eles nun- �.... . " . . . ,

e, .
.

'
"

" rldo «VeleIros da Ilha». Para eSIl�'i')')
ca duvidaram que poderiam der- verno bntanlco de responsaln- I Gaulle, em Pans. Falando na prod,lto�', allmen1:lcIOs. O presI- festa de cordialidade, reina gral1<P'"
J'nbá-lo tão fàcilmente quanto o ti- lidade ao lado dos franceses, na I

Câmara dos Comuns o sr. Eden dente Truman louvou so Plan-/ de animação. Uma afinada orques'
nhmn soer�l1ido. Nll'n�a l:tJes o,cor- agitação existente na Síria e I negou tal acusação, declaran,.. tador<:>s das hortas da vitória I

tra animará as danças:
reu qu;' Hltl.e� poderIa dcstrt!l-Ios Líbano. Afirmam os trabalhis- ,do que a mesma era absurda por sua contribuição no \ àno �omos grato ao convlte que noS

_ :1laca-los flSlsamente _ mata-los .. ,
.

., 'fol endereçado.
Nunca pensaram que ele, um lOll� tas que os conflItos ocorndos t rassado, porem advertiu que
co; um {Iemagogo, arrastá-los·ia a � nunca houve anteriormente,
1I111:1 f,'llerra tlue haveria de exler- Condenado::! a' morte' como agora, tamanha necessi-
miná-los. i:J dadc em pról da comunidade\, Aqlllêles ql1e chamaram Hillel', , , nort2-american��< e de seus alia-ll1orrerão por causa de Hiller", es- Roma, ,I (U. P,) - A radio I 'camisas negras" e de ter es-

creve :\11'. Hiess, "como casta, C0111C1 local anunciou que Ettore Fil-

/ tabelo
ecido esquadras de ação dos. do plantio nos terrenos

homens, como soldados". li, ex-prefeito de Milão e anti- na Peugia, em 1942, Sentença destinados aos jardins. As au-
"Os (;enerais de Hitler vistos 1,or. d dR' l f

.

t b' d d toric.'ldes <:>Aadullllidenses da Bungalowd 1 go VIce-governa OI' e orna, ',Igua 01 am em a a contratI""!l Iro" f()i ("smera amcllte IraIU-, AdminI'straça-O de Ge�neI'o!': AlI'-.

i ]' C I t' foi condenado a morte peIo Guido Buffarini, antigo mem- �

V7,!1 () a nossa ll1gua por "ons an 1-
ment.ícios em Tem'po de Gller- en. de se o da rua Quintino

no [anni e Gilberto Gah,ào, te'IHln Tribunal de Justiça Especial. bro do Graúde Conselho Fas- B 622 E
'

sielo lmolicauo pela "Editôra Pro- de Milão, depois de ter si.do' cista e ministro do Interior do ra disseram recentemente que I .oc':llIva, • strelto. que
meteu", de São Paulo, 'd d I d I

I A

bI' f' as indicações revelam.cêrca de dlspoe de todo conforto. Tra·
Co1nSL era o cu pa o pe a pre-l governo repu Icano asclsta

dez por cento a mais dHs hor- tsr no local.
paração de listas de pessoas" de Mussolini, sob acusação de

tas so'bre as u' l"'I'mas 18.000.000
,_..-........-.,...........-�....""--.........__.._...."'"....'"......_""'-_.,.• ..,.....W'.....",.-..............-_."'"

das quais treze foram fUZila-li col.aboracionismo com os iln- ,�
C' G f· ?\

do ano último. As vendas de amlsa!!. ravatas, Pijar dt� .. c;'''�Í!das em represalia pela morte vasores alemães. Meiasdas melhores, pelos r.e.W"-
de Aldo Resega, delegado dos sementes são maiores que em

Dores preços 86 na CASA MIS'19t!4, e os encarregados das CIL.ANEA _ RuaC. Mafra. 9,hortas da comunidade, por to-
da a nação "informam a pro
cura muito maior de espaço
para o cultivo das hortas". Compra se um, de segunda mão'
(1051). Informações nestà redação'

1lWr/! Sra. Olga Kirchner Sulliva
A efeméride que hoje transcorr

assina la o natalício da exma. sro

Olga Kirchner Sullivan. mui dig
na espôso do sr. prof. Milton E
duardo Su l Iivon , lente do Institu
to de Educação e da Academia di
Comércio de Santa Catarina.

o "El�OR' VfRMiFUGO
oe f�EllI)SeGUQO
E I�OFENSJVO Ai

CRIANÇ',S e
o presidente Truman concJama
a nação para maior íncremeatc
ao cultivo de produtos
alimentlcios

Luiz Boiteux Piazza
A data de amanhã assinala c

natalício do nosso distinto con tes ..

râneo, sr. Luiz Boiteux Piozao-"
diligente Caixa do Serviço de Lú""
e Fôrça de Florianópolis.

Sra. Olga de Freitas Cardoso
Assinala a efeméride que ama.

nhã transcorre o aniversário nata·
Iicío da exma. sra. Olga de Frei.
tas Cardoso, mui digna espôso do
sr. Oscar Cardoso, do alto cornê»
cio do Estado.

Farmada de plantão
Estará de plantão, amanhã, o

Farmácia Santo Agostinho, sito
na :rua Conselheiro Mafra.

I••

Prefira ama parte de seu

ttôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mal!! um pouco
de leite, tenha melhores medi
«lamento!!, mais confôrto nu

ltltto de 8ofrJmento, etc. et.c ••.
(C••p.ha de Humanidade

410 HOlpltal de .varldade).

Piano
rARMACfA ESPERANÇA

A SUA fARMACIA
C4I'''.0..0 Mafra. 4 e 5 - fONE 1.142

Ealrer" a ....IcfI.

I
Ifábricas, A Casa "A CAPITAL"

visita antes de efetuo rem suas

Fabricante e distribuidores das afamadas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimen"to de casemiras. riscados. brins
bons e baratos. algodões, mOi'fns e aviamentos
pa.a alfai<:1tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6palis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
chama a otençao dos

MATRIZ emcompras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

Um.'!;P.l14·J!\ ii â"i1�
REGULADOR VIEIRi\;

EVITARA DOP�
Alivia as Cólicas' Uteri

(OU
A MULHER

Emprega-se co

ra combater as

das funções r
nhcras. É cal'
dessa" íunçõ
FLUXO-lSf

comprovadr
cettada. r
confiança.
FLUXO

em toda

A irmã de ,Hitlf
París, 31 (U. P.) - Pau

Hitler, ou Paula Wolff, irr

do "Fuehre-r", e ora, sob a c'

todia do Terceiro Exército
Estados Uní-Ios, disse que
1936 seu irmão lhe pediu
mudasse o sobrenome de
tler para Wolff', e acresc.

tau'
"Não posso ser respons,

vel pelo que meu irmão fe:
De fato, só o vi raras vezes

nunca' tive nada que ver co

a politica.
"Meu irmâo não tinha Ih

nhum senso de família". I'
, Paula Bit}:r, que é mulh��'1

me,, ,

"Au".
de 49 anos, êl�n?a atraente. '�lZ meu irmão ... "
ter sempre VIVIdo na, Austiria,
onde serviu como datilografa
numa Companhia de Seguros
austríaca que a despediu quam
do os maxlstas invadiram a

Austría. Desde então, ela ínsís
tiu em que Hitler lhe desse

pensão de 2::';0 marcos, o que
conseguiu. Depois de 1938, es

�a pensão foi elevada para 500
marcos.

Diz ela, em declaração ás
autoridades do Terceiro Exér
cito, que seu irmão raramente
escrevia para ela ou para ou

tra irmã, Angela, casada com I
o professor Hamítzhch, e que Imora em Dresden. Pretendia,
ela passar o resto de sua vida'
em Weiten, pequena cidade da'

o mELHOR
Austria, a leste de, Linz, mas ,'co", ""0' _

desistiu quando soube que a Cv�::;�M4D�� ���lc���';,�l;Q�EO�IITt��J:.. ,D..O�·C;.21�ll.�oAl(Jr � \W'

IATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida - saudável
.......................---------------------

........... • • • ...... w_w ............,..,.,,, ... ww •••••••• ue w ..........

COMPANIUA ."ALIANÇA DA BAlA"
F..dada em 1870 - Séde: B'A I A
lNCEJiDIOS E TRANSPORTES

Citru do balanço de U43:

Capital e resefYU ,.,' ,........ Cr' 74.617.0M,lIo
RefIPÓnsab1l!dedee ......•..........••• � • ' . . . • . . . . . Cr' 11.978.401.755,97
RA!eei'ta'" : •...••...•.•......•....... '

... , . . . • . . . . . . . l-'r$ 84.616.aJ.a,90
Ativo'

'

............•.... , , . . . . • . . . • . . . • . . . • . . Cr$ 129.920.006,90
iJ1nistrae pagas MIl llltlmoe 10 anoe Cr$ 86.629.898,90

RMpanJabRldladee - _ ....•...•. , CrI 76.7116.401.1106,.20

OldTOftil8: - Dl'. Pan..tlJo 6'U1tr11 de Car't"alho. Dr, J'ranC1JIOO

de " • 4D1aSo Ka.orra.
.ACIDeiU • IUb-qtDCIU CD !.OC1o o t.err1tOr1o aacdonal. - Ituo-.I 00

Or'UfUJl.� de Rnnu nu pr1Dc1pa1.1 c1dac1ee da �. muropa
• ...".1Cà.

AGENTID EM FLORIANóPOLIS
C &. M P O 8 L O B O a c J A. - Rua FflUpe Scbmldt. .. II
CaIxa Poetai a. 1. ,.:._ Telefone 1.881 - End. Telegr. ·A,LIANCA·
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

,

'�...tr. BRUSQUE,- LAGES E RIO 00 SUL '

o santo do dia
Beala Maria de Pare

des, Virgem
Em 1619, nasceu, na cidaie de

Quito, urna menina que não s6·
mente herdou a nobre!1:a de seus

pais, mas era destinada a g'.rifi
car e salvar sua pátria. Era Ma
ria Ana de Jesús de Paredes. Já
com 10 anos de idade fez os votos
da pobreza, castidade e obadíên
cia, sem; entretanto, entrar numa
ordemlreligiesa. Serviu-lhe de con

"anta a parte mais .olitária da
-"'110 paterna da qual 86 saía

"'l'1tar a igreja e prati
'p caridade. De uma

"dora para con

'ôda bondade
Os dons dos
.-lavam· lhe
'ens mais
?uando
avo a

'[aria

'a

Clotilde.
008 3 de junho de ""v.

FABRICANTES,

EMPRESAS REUNIDAS DE IHDOSTRIA E COMÉWO

ARNO SG A.,
DEPARTAMEHTO: (E M B R A

(OHSTRU�OES ELETRO-MECÂHICAS
MATRIZ, SÁO PAULO - RUA JOSt BONIFÁCIO. 209

TEI EFONE 3_5111 - C. P. 217 S.

PARANÀ - SANTA CATARINA
c. o, MUELLER, CURITIBA - Caixa Postul, 138 - Tel�fo"e 980

DISTRIBUIDORES EM TODOS OS ESTADOS DO PAís

CLUBE 15 DE OUTUBRO

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6. 7, 8 e 10 hora•.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: à.
7,30horas.

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

Puríssimo Coração de Maria (Par.
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6.30 horas.
Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas
Capela da Base Aérea: 8 horall
Capela do Monserrat: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horos.

lsaco dos Limões: 8 horas
Ginásio: 5, 6, 7,30 (s6 alunoa), 8,30
horas.

Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas;

I
Capela do Abrigo de Menores; 7
horas. (todos IlIS dia.).

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

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

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Fundado em J921
telef ne 1942

Programa Social para Junho
- 10 - Domingueira com início às 19 horas _.
- 23 - (Sábado) Soirée com início às 21 horas.
IURARIA

IdiGma. por.
tugu&.. e.pa·
nhol, francê.,
ingli•• etc.

Romance. Poe.ia, Religião. Aviação.
Matemática, F,ísica, Química; Geo·
logia. Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval. Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metarurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquina.; Mo·
tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri'
qultura, Veterinária. Contabilidad.

Oiaionário•.•ta. eta.

Movimento de Maio
RECEITA

Saldo de Abril
Mensalidades e rendas eventuais

38.950,60
6.175,00

Cr$ 4]j25,6 l

_iiiiiioo......_

conteccões
de

'Gravátas

DESPESA

Porteiro
Encarregada do Toilet

Orquestra
Ordenados e comissões

Aluguel da séde
Floricultura
Capitaliaação
Casa Oscar Lima
Guarda noturno

Caixa de Esmolas
João Cascaes
Carlos Hoepcke S A. Com. e Ind
Livraria Progresso
Instituto A. P. dos Comerciários
Anuncias
Luz e telefone

180,co
30,o�

2372,00
730,50
600,00
90.00

120,00
7,00
15.00
lo ,00

98,80
20,00
215,00
72,00
30,00

118,90

Saldo

-

4.70920

4,., 416,40
Cr$ 4"5.iTsTo

Francisco AIthoff
1 ° Secretário

Felipe Carneiro
Presidente

Artur Gervásio Pires
1° Tesoureiro

Estabelecimento' Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA
Trabalhos Comerciais
Impressão a côres

Composição de livros e

Jornais I
Téses e Memorais

Doublés e tricromias
Revi8�all • AvulsQS • Caixa ..

Estojoll, etc,

Aceita encomendas para o' interior do Estado

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

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRt::MIO M� 10R CR s 6.250,00
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

IFLORIANÓPOLIS
I ................................................

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ruiram'
.

as últimas defesas Excursão à Aumento de salárioslg ·ESTADa Is,.rtttO
Base Aérea para os ferroviários AmanhA o Campeone.

Hoje. às 12. horas. os dire- Curitiba, 10 (E.) _ Segundo to Brastleiro do
t�re! e assoc�ados da Asso- conseguimos apurar cêrca de I Remo
claçao. Cdtannense de_ En: 8 mil operários da Estrada de Amanhã. com início às 9 ho
genhelros. excursJOnara� a Ferro Paraná Santa Catarina r as da manhã, na Lagôa Ro
Bah Aere!! desta Capital, serão bemefíclados com uma drigo de Freitas. no Rio de
onde Visitarão as rnonumen melhoria de situação, pois a di- Janeiro. será realizado o certa
tais obras que ali estão se retoria da estrada efetuará me máxime do remo nacional.
processando. uma completa reorganização Oito Estados estarão presen
Pelos snrs. engenheiros de todos os seus quadros, am- tes a compet ção, eles I' ntres S.

encarreaades daquelas cons· pliados e majorando os salá- Catarina. representada pelos
truçoes, sera eíereeíãa aos rios de seus empregados. Hoje, valorosos -roweres»: Decio Cou
visítames, uma suculenta ainda. deverá ser assinado um to, Walter Srhle gel , Otávio
feijoada. 'o ao assunto. Aguiar, Orlando Cunha e Ita-
«O Estado». gen,l' mar Zille.

convidado, tar-s- �

�SA M1SCE· As últimas notícias chegadas
sentar. -nomisar .. da Capital Federal e rnesme a

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

imprensa local. apontam a nos

sa representação como provavel
vencedora do pareo de cut

riggers a 4 remos, a única pro
va em que tornam parte.
Que os br avos catarinenses

repitam o feito da Bahia, são
os nossos ardentes votos.

Nova Iorque, 2 (U, P.) - Cento e vinte mil soldados nor

te-americanos foram lançados hoje contra as defesas meridio
nais nhpônicas na ilha de Okinawa. Foi o que informou a emis
sora de Tóquio assinalando que as últimas defesas ruíram di
ante do esmagador ataque estadunídense. Entrementes, nos

círculos aliados considera-se que a ocupação total de Okinawa
-durará ai-nda mais duas semanas.

.1!-·'fI::Florianópolls 2 de Junho de 1945

Processo suasõrio

o LOCAL DO SUL·AMERI.
CANO UE NA'l'AÇÃO;

EM 1946

-..()-.

Há da parte de muita gente
uma grande prevenção contra
idéias importadas. Desde a fei
joada até a Constituição, pen
sam esses patriotas, tudo deve
ser "à brasileira"
Reconhecendo embora os

altos sentimentos que irispí
ram semelhante orientação,
afigura-se-nos que, num ou

noutro caso, não podemos dei
xar de ter vontade de experi
mentar certas modas usadas
lá por fora com êxito.
Está provado, por €xemplo,

que essa história de Coordena

ção apesar ele essencialmente
brasileira, não deu certo, A

nunciou-se, por isso, que ela
iria acabar; mas já parece que
não existe muito gosto nisso.
Ora, é justamente quando o

carioca principia a ficar apre
ensivo com a manutenção di-
simulada daquela reparticão,
que nos chega da Itália a se

guinte notícia telegráfica: os

habítamtes de Taranto ertgr
ram quatro forcas na principal
praça pública daquela cidade,
para enrorcar os comerciantes
que os exploram. Que tal? ICompreendemos o horror

que a iniciativa desperta no i
íntimo do leitor pacato que

Italvez mesmo se revolte dian
te desta nossa insinuação san-:

guinária. l\Ias ... calma! I
Os processos tarantínos são

muito mais humau os e suaves
'

que as da Coordenação, EEtes
t

admitem - decretação de prí-]
sões, a aplicação ele multas, a I
imposíção de vexames. Lá,
não, não há necessidade de na

da disso: bastou - revela o

telegrama -- a presença das
quatro forcas para, que os pre
ços baixassem de 30(';,
Como se vê os tarantinos

não cometeram violência al- LlNTAS LTS 83-070

guma. Ao contrário; foram até _. _ _ _ '

. _

excessivamente amáveis e de- DIT--'-Z" Hoj;:- Sábado às! Julgado responsável IGRE.J� CRIST,Jl P17ES�ITE.licados. K 19.30 horas,' II RIAXA - RU&\. VISCO:NDE
Entre mós - racíocínemos lo Brasil Atualidades - DFB Belem, 10 (E.) - Julgando UE OURO PRETO N. 61

- que formidável economia �() Deana Durbin! Ro.bert Cumming3 procedente o exame de samída-] ,

faria o Tesouro se, díspensan-
e Charles Wmmnger em:

de do homicida Jaime Leinto Trabalhos a serem realiaado
TRES MENINAS ENDIABRADAS

, . m nhã domingodo o exército de funcionários 30 Donold O'Connor e Peggy Ryo.n .Iúnior ex-empregado da firma a a,' .

. .

da Coordenação e desocupando em. As TRES GLORIAS . Soto Maior do Rio de Janeiro A,s 9 horas: Culto D1VIOO
'.

os luxuosos andares que alu-I
Uma comédia repleta de bôus 'I verificou o pretor que o crimi-'

.

A s 10 horas: Escola Domi
piadas. 'Olcal - Estudo da palavra dI

gou para instalá-la, tivesse Impro'prio até 14 anoa I noso era respensável, Revo-
O'

-

d d eus.
apenas de comprar uns peda- Preços Cr$ 300 e 2.00 ! gou a nom�açao ? cura OI' e

A's 18 horas: Reunião da U
ços de páus, uns pregos e 301- -.-" I m�rcol� ? _;lla 2 de. Ju:nho par.a niãe da Mocidade Presbiter ia-
guris metros ele corda? Nem ROXY HOJe, Sabado, as a mqurriçao do crrmrnoso. Jai-
haveria necessidade do D.ASP 19 horas me é acusado de ter assassina- na.

I: Enchentes e vasantes - DFB do O comerciante Pires F'ran- A's 19 horas: Culto com preefetuar COll1lCUrSO para carras- 2' Deana Durbin, Robert Cummings' gação do Evangelho.co., e Charles Winninger em: co, ha meses, fato que teve ,_ ••__ ..... _""'�__ ... _.

E podemos, de antemão atír- TRES MENINAS ENDIABRADAS grande repercussão. No bar e no lar
mar que os próprios comer- 3' James Stewart, Lona Turner e K N O T
cíantes achariam ótima a subs-

O M�e;�OLtm�::r ;:;":TRO não deve faltar
títuíção, porquanto, mesmo Impróprio até 14 anos !�1��oS ....__w_....._ ..._ ...............,__..-...,.....-,...

baixando os seus preços de Preço único Cr$ 2,40 TOMEM Movimento popular30?i, como os seus colegas ta-
Ó b t trantinos, ainda .ricartam com Amanhã: Ritz. às 2, 4. 6,30 e 8.45 �D�I CruSlbi pr ara eame" o

70, 100 e 150(:; de lucro. -- L. Roxy às 5 e 7.30 horas. "sn.VEIRA" de generos
(Do Diário de Notícias, do Rio,

PASSAGEM PARA MARSELHA Porto Alegre, 1° (A. N.) -

com: Humphrey Eogart e Miche1e . . .

Ide 26-5-45). Morgan. ImClOu-S1e, Illiesta capIta, um

movimento pOlpular pró bara
teamento do custo dos gêneros
de primeira necessidade. Esse
movimento primeiramente foi
levado a efeito pelas donas de
casa orientada pela escritora
Gilda Mari'nho, tendo aderido
ao mesmo o opera,rl.&d6t: em

cujo seio correm listas- .•\.ga-Iriando assinatul"·as." I

CONTRJ:BUA' Ipara a Caixa de Esmolas' ao'a Incii.
Itentl\§l de FJ,oriaf\ópolill.

'Incerta, ainda, a realização
laquele certame em nosso país
Rio, 1 (E.) - Ao regressar

I e Montevideo e Buenos Aires,

I presidente da C. B. D. deu
I �nci� aos cronistas esportivos
(l entendimentos levados a

eito naqueles países no sen-

1 da realização, em nosso

SI, do campeonato sul-ame
ano de natação, em 1946.
) intervalo da reunião ontem
ralizada, pela diretoria da

.onrederação, porém, o sr. Ri
adavia Correia Meier esclare
eu à reportagem não se tra-
11' de um fato posttívo a de
tgmação do local daquele cer-

tame.
Acrescentou que, emhora se-

ja possível a realização do'
campe-onato em nosso pais, só
mente depois da reunião coa
vocada para 2 de junho próxí
'11(1, da qual participarão os di- "...

ri��entes da natação paulista,,
carioca, mineira e gaucha, e'

que a C. B. D. decidirá sôbre a

aceitação, ou não, da inícíatí-
{a da realização do campeona-
o.

Podemos informa.r, aindas,
'iaver, no seio dos ruentorss
la natação em nosso país, opí
'ríões discordantes da realiza
�ão do certame no Brasil, con
:orrendo para essas opiniões,
entre outros argumentos a

realtzaçâo de um campeonato
oanamerlcano de natação na

América do Sul, dentro em

breve. ..

. :'i;�ltfli*1l;!i

HOLLY

..o

v.tis! E sentindo a

ado! á vel fragrância do 8611

perfume, você adotará,
para sempre, o sabonete

preferido por 9 entre 10
estrêlas do cinema!

TEATRO
-

Companhia
Hailliot
Estreará, hote. às 20 horas,

no Teatro Alvaro de Carvalho,
a grande Companhia de Comé.
lias Hailliot, fOI ma da per ele,
mentes de reconhecido valor no
Teato Nacional Será encêna
da a gozadissima comédia "Ca
nario", dos consagrados auto
res José Wanderley e 'Má'rio

, Lego.
Terminará o espe taculo um

bem organisado .schow musi-, ;')cado .. ; ,-�"....-.-..--.._...........�..
- .....- ._,......

PERDEU-SE
hoje pela manha. um par de
6culo8. no tl'Qjeto deita !I.�açao ao

Inatituto d. EducQgi1o. Roga-se a

quem achou entrega.r' rtG qerlncio
deste jornal. que aarei gratifi9Qdo.

PiEI.alll.
IIIII[IIR
_� _, .. __ o__ .� _ __..,__ <�.__ _.....-

,
.�_ � . ,'._ ,,__ �.�.�

�

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
;TÓNICO"CA P't.LA R

"011., EXC'!'Ü�C)Á

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


