
Hitler não estaria escondido na "Espaliba
& míatstre do Exterior. da Espinha negou oficialmente que

Hiller se encontre vivo ou morto naquele pais.
argentina

RIO, 10 (E.) - Sôbre as notícias desta capital de que cri
minosos de guerra estariam se refugiando em territór:io argen
til1Jo, recebemos da Embaixada da República Agentina a se

guinte comunicação:
"Com referência às versões aparecidas na imprensa ca

rioca, a Ernbaixada da República Argentina nos Estados Uni
dos do Brasil faz saber que carece de todo fundamento qual
quer notíoia de refúgio de criminosos de guerra na Argentina.
O govêrno do presidente FarreU ratíf'ícou categórica e reitera
damente seu propósito de não dar acolhimento no terrttórto
da República aos acusados de crimes de guerra".
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6�tá fart� de Iaata-: :Govêrno de coronéis - díz o N. Y. � imes I���i�!a;e:a�omnta-,slas romautlcas
� NOVA IORQUE, 10 (U. P.) _ o "New York Times" criticou acerbamente o govêrno

Hollywood, 10 (U. P.) -- A argentino, que classificou de govêrno de coroaeis. A crítica foi motivada pelas restrições fei-
atriz mexicana Marta Helba, tas pelo almirante Alberto Tresaire, encarregado das informações do govêrno, ao corresponden-
-de 22 anos de idade, está fazen- te do "News York Times", em Buenos Aires. Salientou o jornal que o govêrno argentino
do tests para o papel de heroí-

ameaçou o correspondente no caso do mesmo voltar a I·nform�. o mundo exterior sôbre a
na feminina em "Guerrilhei-
roo americanos nas Filipinas". situação existente no país. O "New York Times" salienta que o govêrné argentino está procu-

Foi ela a escolhida, devido ao rando ocultar seus atos, sob um severo regime de censura das notícias. Adianta ainda o diário
seu trabalho no filme mexíca- norte-americano que, segundo todos os observadores, o atual govêrno de coroneis na Argen-
no Sierra Morena, pelos técní- tina não sobreviveria se houvesse liberdade de imprensa em Buenos Aires e nas grandes cida-
cos de Hollywood que estuda-

des argentinas.
ram numerosos filmes latino- MONTEVIDÉU, 10 (U. P.) - Aumentou, nestas últimas semanas, a: atividade dos exila-
americanos para escolher o ti- dos políticos argentinos contra o atual govêrno Farrel-Peron. Os 54 exilados que se encontram
po mais apropriado. Enquanto
isso, a United escolheu Maria em Montevidéu realizam grande campanha, acreditando-se que a mesma seja ouvida atra-

Montez para o papel de jóvem vés do rádio, no mínimo, por um milhão de pessôas. Os principais porta-vozes dos diversos gru-
espanhola numa produção mo- pos de exilados, chegaram a um ponto-de-vista comum, que é a unificação de todos os esfor-
dema intitulada Tanger. Diz I ços para impedir que perdure na Argentina o estado de coisas atual, Embora divididos em
Maria que deseja papéis mais .1 ,

dramáticos, pois está farta das uuas organizações, que são a 'Pátria Livre" e "Associação de Maio", lodos os exilados pro-

fantasias românticas em que curam chegar a acôrdo, para garantir um movimento único, não só no exterior como na própria
tem trabalhado ultimamente. Argentina, para derrubar Farrel-Peron.

desmente

Porto Alegre, 10 (E.) - Os
presidiários da Casa de Corre

[ção iniciaram uma campanha
; pró-comutação de suas penas,
I tendo como motivo central o

fim da guerra na Europa.

Nesse sentido, ja organiza
ram uma comissão central pa
ra dirigir o movimento. A co

missão já dirigiu telegrama de
solidariedade aos presidiários
da penitenciária de Niterói,
que iniciaram o movimento

pró-comutação. O benefício
I pleiteado pelos mesmos abran

I gerá a todos que tenham sido
atingidos por penas até a data
do- término da guerra. Foi,
também, pelos interessados, di
rigido um telegrama ao presi
dente da. República ..

Churchill falou novamenlefo:ll!ell! �nmento 10 rei e a rainha presenciaram
LONDRES, 10 (U. P.) - O primeiro ministro Winston I

d � �!!�r!osE nti- LQNDRES, 10 (U, P.) - O cavalo "Dante", pertencente
Ch�ll'chill pronunciou h.5>je outro discurso de 'sua. campanha' nú� a oTa�d

O �.) tti'�o � a sir Eric Holson, foi o vencedor do famoso "Derby" de New
eleitoral. Em sua alocuçao de propaganda, Churchill salientou tô l,

e l� �ec ada. e _ Market, impondo-se a "Midas", que terminou o percurso em

que seu govêrno seguirá uma política destinada a garantir a .�nod � �es? � 0J a ;eu_ segundo e "Court Martial" em terceiro. O "derby" inglês foi
seguranca da nação e de seus concidadãos. Adiantou ainda o r1aâ e oJ.�. Ie� iza a na . un

um verdadeiro sucesso, acreditando-se que as apostas subi

prémier 'que planos para o desenvolvimento da indústria e do ta e ��Cl.la�ao e J.ulgamen- ram a cêrca de um milhão de libras. Sàmente o vencedor, de
comércio serão realizados, Além disso o futuro govêrno con- .; �a u e egac�� �eg�Onsal t do acôrdo com o jogo que fez, ganhou cêrca de 200 mil libras. O
servador, no caso em aue não vencam os trabalhistas, terá

ra a 10
.. �a cf a e e .an,o.s, rei e a rainha estiveram presentes, tendo a concorrência ao

como norma elevar o nivel de vida 'do povo e garantir o de-I para. dec�dll' s�bre um dlS�ldl? prado batido todos os records anteriores,
senvolvimento da educação popular. São também grandes os I

coletivo lmpet:a�o pelo Sindí-

planos para aumentar a nretecão à saúde pública, ca�o .dos Empregados no Co-
� , mercio em favor dos trabalha-

D
" ·

T
' - dores.

escmimo em OqUIO O dis�ídio �oi .provocado.��r
NOVA IORQUE, 10 (U. P.) - Os japoneses continuam I�ma pleten�ao dos comelcl�-

em pânico, além de ter conhecimento das pessimistas decla- I�OS de' obter aumen�o de sala

rações do govêrno, sôbre a gravidade da situação do império �·�os �ue obedecel'� a�_ tabelas
nipônico. A afirmação de Suzuki de que o país está diante da ja aplo�a�as em reunioes da

mais grave crise de sua história, teve como consequência f'a- quele sindicato.

zer com que aumentasse o desânimo entre os japoneses, ,---...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=.

agravando o descontentamento resultante dos constantes ata
ques das super-fortalezas voadoras norte-americanas.

WASHINGTON, 10 (United) - O presidenlte Truman, em

entrevista coletiva à imprensa, declarou que, na sua opinião, o
"big three" se reunirá dentro de 40 dias. Truman declarou,
também, não ser favorável à reurríâo para discutir a questão
da Síria, salientando que os problemas do Oriente Próximo de
vem ser resolvidos independentemente de uma reunião dos lí
deres da Grã-Bretanha, Estados Unidos e Rússia, que se des
tinam à discussão de assuntos mundiais.

Terão Jogares permanentes DO ConsêJho
S. Francisco, 10 (U. P.) cial contra a perturbação dos

Vencendo outro dos principais estatos quos nos países atual
obstáculos, à rápida termina- mente sob mandato. Ambas es

ção dos trabalhos, o respectivo sas disposições foram incluídas
Comitê, aprovou ontem o plano I ' . . A •

dos cinco grandes sôbre os fi_/1:O plano; a mSlS�e?Cra dos

deicomissos. Segundo êsse pro-
lUSSOS. Amda d� acordo co� o

jeto revisto, um dos objetivos t�xto agor� aplOv�_dO, a o��s
do sistema de fideicomissos sia e a Chma ter ao lugar es
será a realização dos desejos permanentes no Conselho de
livremente expressos dos povos Fideicomissos, quer estejam
interessados e também está ou não encarregadas da admí

prevista uma garantia espe- nistração de uma destas áreas.

RIO DE JANEIRO
Argentina Hotel

75 modernos apartamentos
Preços com as refeiçõeil; Sol
teiro Cr$ 70,00. Casal Cr$
120.00, Rua Cruz Lima. 30 --

Flamengo.
End. Tel. ( «Argenotel».
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Prenúncios de novos desembarques
GUAlVI, 10 cu. P.) - Friza-se hoje que o comunicado de

Mac Arthur anuncia o bombardeio das praias do Bornéo pelas

lunidades ligeiras aliadas, o que muitas vezes constitue um pre
parativo para desembarques.

�·f����d
== tEntregoU OS planos e desenhos alemãesRecI e terá grau e PARIS, 10 CUnited) - Heil'inch Bernard Oerlirch, Inven-

base aérea civil tor alemão que produziu aviões de pro/pulsão a jato, caças
Fock-Wulfe 190 e Messerschmitt 109 e 110 entregou ao Exér-

e militar cito americano seus planos e desenhos, aconselhando, ao mes-

mo tempo, algumas modífícações para melhorar os referidos
Recife, 10 (E.) - O jornal aparelhos. Disse, ao fazer a entrega e d8Jr êsses desenhos "quedo exército norte-americano conhecia muitos segredos e planos da indústria alemã".

"Tropical" anuncia que a base
do Ybará será aumentada,
muito breve, de acôrdo com O'S

planos do Departamento de
Guerra. Acrescenta o mesmo

órgão que Recife será uma das

principais bases do Brasil, ser
vindo não só a:os aviões de
bombardeio como aos aéropla
nos de carga.

B Franca insiste pela conferência'
PARIS, 10 (Unitecl) - Anunciou-se oficialmente que o

govêrno francês mandou instruções 'aos seus embaixadores em

Londres, "\Vashing,ton e Chunktng no sentido de que subme
tam aos 4 governos uma proposta da Framça para realização de
uma conferência das 5 potências, afim de discutirem os pro ....

blemas do Levante e Oriente Médio.

Os chocaram.-se
•

naVIOS
BALBÔA, 10 (U. P.) - Ocorreu, ontem à noite, colisão

violenta entre um barco norte-americano da frota "Liberda
de" e um mercante grego. Quatro pessôas morreram em con

sequência do sinistro, que ocorreu diante da costa centro-ame
ricana. Ao que parece, o abalroamento foi motivado pelo fato
de que um navio compreendeu mal a intensão do outro, quan
do navegavam em direções .opostas.
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Estabelecimento Gráfico BrasilA batalha das Pacífico
..

:;: * *

ilhas do
Pelo MAJOR AUSTIN JOHNSON, os aliados conquistaram aos lÜPÔ- vés do bloqueio, c dois possam

Aualist« Militar do B. N. S. nicos, mas a Importância do va- navegar ao longo das rcgiõés cos-

Londres, (BNS) - PELO TEL:f> lo)' estratégico está Ionge de não teiras. Mesmo a rota marítima di

GHAFO - De um modo geral, po- oferecer ótimas condições aos alia- 'reta rpara Shangai está ameaçada,
de-se corrsidcrar que o primeiro dos. Todas as comunicações [apo- e o Japão acha-se indefezo d ian

grande ataque aéreo contra a im- nesas com o sul estão cortadas, I te dos pesados ataques aéreos ali_a
por+ante base nipônica de Yoko- embora um navio solitário, ocasío-I dos, que certamente crescer-ao

hama, 'Por quatrocentos e c.incoen- nalmente, possa zigue-zaguear atra-
I ainda mais, em futuro próximo.

DE

NICANOR

I
ta "Super-Bãâ", assinala uma no- ..

va, fase na guerra contra o Impó
,rio .1 aponês, Há ainda a conside
\l'a1" que 'as aviões atacantes For-am

protegidos por caças que partiram
das Ilhas de Iwo Jima. O assnlto
aéreo contra Yokohama, torna-se

um problema parficulurrncnto difí

cil, porque grande parte da cida-
de Iol modernamente rcmodeladu

depois do grande terremoto que

assolou-a, e os seus grandes edifí
cios comerciais e industriais, são
de concreto ;lnWNlo. A (.idarll'
constitue, porém, um excelente ob

jetivo devido às suas vastas docas,
ao grande número de fábricas, e os

I�:: grandes depósitos de petró-

I
Por outro lado, as últimas infor

mações ,procedentes do Extremo

Oriente, adiantam que, com rela

ção no que se pode chamar
de "reid suicida", do inimigo
contra a navegação americana
ao largo de Okinawa, sabe-se
agora, que os japoneses perde
ram setenta e sete aparelhos, tendo
sirlo adundados uma belonave li

geira norte-americana e doze ou

tros navios danificados. Diante
dessas perdas japonesas, e do pe
querio sucesso da. empreza, resta
saber se o inimigo pode tentai- in
definitivamente Jaçanhas dessa
natureza.

"Ali'AtOMiIPoIIo "

RESPIRAR oUTRA VE�I '

Nummomento, o seu nariz pode t z'ficarentupido,devidoaumresfria- �
,

doou catarro. Mas logo depois, ",-."
sua respiração estará normali- \ �
zada, graças a Víck Va-tro-nol! """.;;:;:i""':'k','/�
S�a�gumasgot�semcad!lnarina, VIC. """"'"

• aliviam o nariz entupido, con- a
traem as �u�osa,,:; inchadas e VA-,IIIO-MOLacalmam a irntaçao. ., n:

O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

Trabalhol Comerciail
Irnpressdo (l cÔre-.

Compolição de Iivros e

Jornaia

SOUZA
Tésel e Memorais

Doublés e tricromial
RevÍII:a8 � AvuIlolI • Caixol •

Estojol, etc.

I

FARMAC!A ESPERANÇA
A SUA fARMACIA

I.. C........o Mafra, 4 • 5 - fONE 1.641

btrela.4....

- Os estadistas das Nacões
Unidas estão' realizando inten
sos trabalhos, no sentido de

assegurar um período de paz MACHADO & CIA
mundial, que permite um de-

A' _.
senvolvimenrto pacífico em to-I Agencla. e �eprelent;aç�e. e� Gerai'

I
- Matrlz: Florlanopohl

das as naçoes do mundo. Rua João Pinto, n. 5
* * * Caixa Pcstcil , 37

Filial: Crelciúma
Ruo Floriano Peixoto, ./n (Edit.
Pr6prio).-Telegrama.: "PRIMUS·
Agente. nOI principai. lnunicipiOlt

dó E.todo

NOTICIAS
RESUMIDAS
Durante um raíde de bom

bardeio contra tropas japone
sas, estacionadas em Moul

mein, a ]éste de Rangoon, fo
ram lançados mais de 250
mil boletins em idioma japo
nês e birmanês.

* * *

Informam de Londres

que, aviões aliados seleciona
ram os alvos, concentrando os

ãJtaques sôbre os edifícios mili
tares japoneses, contribuindo
muito para isso, a claridade
diurna. Irromperam incêndios.

* * *
'

- W. S. Morrison, Ministro
do Planejamento Rural e Ur

bano, afirmou, durante a reu

nião Conservadora, em Brid
gyater, que o principal fator

político da vitória, residia na

unidade. Esta unidade foi ago
ra quebrada. Morrison, afir
mou ainda que "muito traba
lho útil poderia ter se realiza
do junto com os trabalhistas,
que atualmente já tomam seu

caminho e estão tentando res

taurar a unidade rompida.

- Ao sul de Ronan, as tro

pas chinesas atingiram vários
pontos perto da estrada prin
cipal, duas milhas e meio do
noroeste de Hossakoy.

* * *

- A oeste da privíncia de

Ronan, foi atingido um ponto
de 12 milhas a nordeste de

Pascing, pelas tropas chinesas. \

* :;: *

- As tropas chinesas inves
tem para a margem ocidental
de Lackan, onde continuam
sendo travados fortes comba
tes.

Informam de Chung
King, que tropas nacionais re

tomaram um ponto fortificado
3 milhas a léste de Tachyping.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Olínica Geral doe Adulto.
Dcen çcs das criançOJl

Loborat6rio de Análilel
clínica•.

Con.ultório: rua Felipe Sch
midt. 21 [alto. do Casa Po

rai.o], do. 1030 ál 12 e dai
IS à. 18 h•.

Ruidência: rua Vise. de Ouro
.

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

I
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TENH,q OS SEUS INTESTINOS;
REGCUmOS COMO UM RELÓGIO

Laxativas, da efeito seguro e inofensivas
Não viciam o organismo

A campanha dias Filipinas, por
seu turno, progride satisf'atoeia

mente, muito embora haja ainda
'Uma extensa e inacessível regiao
montanhosa ao norte de, Gri, Lu

zori, onde os japoneses mantêm
fi.mnemente as suas posições, e de

onde será difícil expulsá-los. Con

tudo, a área de Luzon já conquis
tada constitue uma magnífica lia
se. A área ocupada de Mindanáo
é muito menor, mas a campanha
está numa fase 'mais ad iantarla, vis
to que a zona ocupada pelos ame

ricanos eslá agora Iirnitad a forte

mente, enquanto que acha-se 'inti
mamente ligada à área dos dcsem

ibarques ao norte, ficando somente
uma região aberta de onde os ja
poneses estão sendo expulsos, fi r

mcmentc, para as montanhas.
.Corn respei lo às outras frentes

do Pacífico, a situação co nt i nua

f:n'orúyP] aos aliados. Em T'arakau,
"ao. largo de Bornéo, os australia-

nos penctrnrum na zona c'()slé�ira Ido nor!c. Quanto a outras opera-
---

çõcs das f'ôrças australianas, as

principais ações verificaram-se em

torno de Wcwnk, na Nova Gu i nó.
onde outras aldeias elo inlerior,
foram limpas ele inimigos. Na No
va Bretanha, somente unia peque
na região, na península de Gnzcllc.
e a regi âo rlad para o norte, per
maneccm em poder elos [apnncscs,
mas os nipões dominam ainda rua is
da metade de Boungaivífle.
Em lermos de milhas quadradas.

é ainda pequena a proporção que
����

Seja o LlDER·DI
MODa

Sedas, CaselDiras e Lãs

CASA SAa-r. a(OSA
ORLANDO SOA RPEJLL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - lOja e sO'breloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: ((8carpelli» --- Florianópolis

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLIUDIONOR OUTRA
Rua Saldanha Marinho 2·A IIFLORIANÓPOLIS

Material de qualidade, sistema
eficiente e alta precisão de fa
brico, asseguram aos Mognefos
fisemann um funcionamento ri

gorosamente perfeito. Modelos
especiais para mofares

diversos,

automóveis e e e m I nhõ.s,
máquinas agrícolas, guin
chos, betoneiras, bomb a $

hidráulicas, etc.

FIO I N'E
A prisão de ventre é um grande ma i, perturba o fun
cionamento do organismo em geral, mais si usardes
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem. O

figado volta a sua função normal. o estomago, os intes
tinos todos os orgãos ganharão em equilibrio salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário Paulo Derenuasson

& Cia. Ltda. - Rua Major Eustaquio 11/15.
Caixa Postal, 74 - Uberaba. Estado àe Minas Gerais.
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Mark Clark· virá 18 Brasil
Washington, 8 (D. P.) -c- O antigo comanêants do Quinto

genel'al Mark Clark aceitou o Bxército, aceitando () convite
,convite para visitar o Rio de que 111e foi dirigido. No entan
Janeiro e participar dos feste- to, acrescentou, não está aín

jOS que assinalarão o regresso da fixada a data exata para o

.da Fôrça Expedicionária Bra- regresso das nossas tropas ex

,sileira. Foi o que revelou hoje pedícícnártas, de modo que não
à United Press o encarregado se pode dizer com precisao
.de Negócios do Brasil em Was- quando Mark Clark irá ao

hington, sr. Fernando Lobo, Brasil.

que disse ter recebido carta, do

�� �tII'(J
.' �},,�P'""'TOI
'!J �V�

Produto científico para embelezar os seio.
Honno VlvOll no' 1 para 011 ...108 pequ.IlOll ou flacido.
Honno Vivos D." 2 pwa os sei08 orand... volumollOll
Inofensivo 1 saúde - Fórmula de ;b;'l�ta confiança
.._..- ....... 8111'. _. ".r _.
"uIIrWa .. d. ". .:... Em Blumenau: "ar c;a4J
Sanit.. • OtIia - Ihn Itajcrl' trlllr_1JOia Sotnt.
T.....í..M.

VIDA SOCIAL
ANIVERSARI08

.Sre, E/oá Moellmann Gomes
Ocorre. hoje, o aniversário na

-tclícto da exma. sra. Eloá MoeI·
.Irnorm Gomes. mui digna esp6.a
io Ir. ten. Gercino Gerson Gome_,
do Exército Nacional.

Noemi Mendoza
Decorreu, sábado último. o crn i

'versário natalício da senhorinha
Noemi Mendoza, filhinha do ar.

::Noé Mendoza e aplicada aluna d o

curse ginasial do Instituto Coro
ção de Jeeúe.

Menina Zuleica Lima
, A data de hoje é festiva para a

encantadora menina Zuleica, filha
-do nOS80 conterr&oao, sr. Narciso
_Lima e da sua e!ipôaa .- sra Ro
sa Lima. ZUleica completa hoje
seu 2' aniversário.

Marília
Entre a intensa satisfação de

seus po.es , vê passar, hoje. o .eu

-natalício a gc lante menina Marí
lia, filhinha do distinto casal ten,
Gercino Gerson Gomes - - d. Eloá
Moellmann Gomes.

FS1Iiflfll anol'> boje.
a exma. sra. Armindo Cardoso;

a menina Maria Anunciata. filhi
nha do sr. dr. Angelo Scarpa;
o sr. ten. ref. Francisco Barnabé
de Brito;
o 111:'. Barnabé Vieira Dutra;
o sr. dr. Marinho Lobo advogado;
a srita. Valdivia, filha do sr, ten.l
'Beli",ário Son tcs :

Ia Brito. Maria de Lourdes. filha
do ar. João Ferreira da Cunha;

Io sr , Darcí Garcia;
o sr. Telemaco Martins da Costa;
o sr. Manoel Joaquim Dutra;
o jovem Hélio Oliveira; Ia srita, Nair, filha do ar, major
Jacó Tavares, residente em Tiju-
,cas;
o sr , Círo Belli Müller, Secretário 1dos Serviços Gerais da Delegacia
do I.A.P.I.

Enfermos:

Suely Cardoso
; Acha-se recolhida a um dos

q�artos reservados do Hospital de

Caridade, por ter aido submetida
a delicada intervençéio cirúrgica,
Q graciosa srita. Suely Cardoso,
filhinha do ar. ten. João Cardoso.
da Fôrça Policial do Estado. Seu
astado é liaongeiro .

.Nascimentos:

Vania
Com o advento da uma robusta

menina, que receleeu o nome de
Vania, acha se engalanado olor
do s r , Valdir Fausto Gil, Eurrcio
nárIo do Departamento Estadual
de E.tatística.

Rosemar
Acha-ae em festas o lar do sr,

Rodolfo Linhares, cinegrafista do
Departamento Estadual de Estatis
tico, e de sua exma. esp6sa, d.
Laurinda Linhares. com o adven
to de uma garotinha, que recebeu
o nome de Rosemar.

Visitas:
Dr. Frank Monteiro de

Barros
Visto ter de ausentar se desta

capital. onde exerceu por longo
tempo a. altas funções de Delega
do do LA.P.C,. deu-nos o pra2.9r
de sua visita. aprell9ntando suas

despediàos. o Sr. dr. Frank Mon.
teiro da Barros.
S s. voe dellempenhar, no E.ta

do do Rio. as mesmas al1:all fun
ções, na Delegacia de Niterói.,
'Agradecendo o honra ,que ao.

concedeu, formulamos ao ilu.tre
visitante votos de feliz estáda na

capital.do Estado do Rio.

UMA torce

dura ... uma

contusão. _. uma

dôr reumática ...

AI í v i o imedia

to com Pronto

Alívio Radway.

Visite, sem compromlsscs, a

ROSA

olt

Prefira uma parte de se.

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo par.
que êle tome mal!! um pouco
de leite, tenha melhores medi

camentos, mais confôrto n�
leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanld.d.

do Hospital de {Jarldade).

Rua Deodoro, 33

Flor ianópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Sua namorada
poderá ser

discreta ...

•••mas sua roupa
não mentel

SE O SEU ROMANCE já não vai tão bem

quanto antes, pense neste ponto fácil

de corrigir. Ao fim do dia, faça êste teste:

sinta, em sua roupa, o que os outros

sentem em você ... Se a reação não fôr
boa - use Salus! De ação ultra-ativa,
Salus limpa rigorosamente a epiderme,
remove o pó, os detritos e as impurezas
que se depositam sôbre a pele, facultando
aos poros respiração li

vre,repousante. Use Salus l

I
I

Pretendiam esterilizar os povos orientais
Rio 8 (A. N.) - O corres-, sua vida e costumes. É verda

pondente de guerra Lairry Neu- de -, disse o grande sertanís
mann, revelou que fôra desco-Ita - que os índios extraem de
berto um plano alemão para I determinadas plantas, que ig
esterilizar todos os povos nora quais sejam, drogas e�,pe
orientais, da Polônia, da Rús- ciais que provocam esterilida
sia e dos Balcams, por meio de. Isto se passa, aliás, apenas
duma droga extraída de uma no seio de algumas tribus,
planta da espécie "diffeuba- mas ouvi falar, porém, de
chia seguinia". Estas plantas plantas da aludida espécie
- acrescentou --- Estavam sen- "dltteubachla seguinia".
co submetidas a estudos e ex-

periêncías pelo dr. Taubak,
que trabalhava para o partido
11 azis ta: e foi agora feito pri
sionciro pelos brasflef ros.
A reportagem, entre outras

coisas. diz' que a referida dro
ga era, usada pelos índios do
Brasil, 'pelo que a reportagem
procurou ouvir, a respeito, o
General Rondon, desbravador
dos nossos sertões e grande
çon hecec10r dos nossos índios

A TOSSE

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Bungalow

Novidades todas 8S

semanas

Viriliclade !
forca!
Vigar!

Com o tratamento pelo reputado P!O
duto OKASA, - Á base de HC!rmôllIos
(extratos glan�uhll'es) e Vl1arnll�'tS �e.l_p
elonadas. OKAS,\ e, uma medlc,,�,lO
racional e de alta ehcacla leJ'apeullcIl..
em todos os caSOS Iígados dir�t"l1len(p
a perturbações das _glândulas sexuH�s.
OKASA comtJltte vlgorOS�l1lente, Iru

queza sexual em todas as Idades, SO,bu.
fôrma de insuficiência glandular ou vita
minal, senilidade precoce; f��Jg"a e pei da.

de memoria no noruem. !l'Igldez e todas

88 perlurbações de ongem- ovarrana,

idade crítica obesidade e magreza, lia
cídez da pele e rugosidade d!, cutis, na

mulher', OKASA (importado dtrdamente
de Londl'es) propo!'ciona Jm'entude,
Saude, Força e Vigôr.. peça f?,I'mul!,;
"pl'ata" para homens e 100'mula ouro

para lTIulberes., em t�das as_ b?RS Dr?ga
rias e FarmacIas. ln!ormaçoes e pedidos
ao Distr, Produtos ARNA. - Av. RIO

Branco, 109 - Rio.

PEITORAL DE===

ANACAHUITA -;_,

•.•_U'OI1 (pmposfg
CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. C. A.
Victor. Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra, 9

Vende se o da rua Quintino
Bocaiuva, 622, Estreito, que
dispõe de todo conforto. 3

quartos, banheiro. pias. bôa

àgua. Tratar no local.

I
1
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o IATE CLUBE DO RIO NÃO
QUIS COOPERAR!

Hio, � (E.. ) - Não se sabe por
que, mas desde que o sr. Jorge, Ma
tos assu.uiu a direção do Iate Clu
be do Hio rlo Janeiro. êsse clube
vem-se negando a r-elaborar cem,

as principais iniciativas do esporte
da vela.

São numerosos e injustificáveis
as dificuldades que o grêmio da
praia Vermelha tem oposto à Fede

ração Metropolitana e à Corríederu
.ção Brasileira de Vela e Motor. NAinda agora fi entidade nacional OVOS horizontes
viu recusado um pedido pura alo- Rio, 8 (E.) - Com a paz na l
jar os veleiros (IUe virão brevemen- Europa, abriram-se novos ho
tI' ao I{io disputar o Campeonato rizontes para o CampeonatoBrasileiro.

Para qur- (O leitor possa analisar Internacional de pontos da
melhor a falta de orientação da ad- classe "Snipe". As flotilhas in
minislração .J urge Matos, vamos glesas, irlandesas, suíças e es
trunser-evee :1S cartas trocadas entre panholas, deverão reiniciar
� Confederação Brasileira e o Iate
Clube tio Hio de Janeiro. suas atívídades, e com a parti-

São as seguintes: "Rio de Janei- cípação ,
dos norte-americanos,

TO, lO de abril de 1945. - Ilmos os "snípeanos" do Rio de Ja
srs, diretores do Iate Clube do Rio neiro enfrentarão forte com
de .Iauciro - Avenida Pasteur
Praia Ver.uelha ._ Nesta. _ Pro- petição. Um engenhoso siste-
zados senhores - Cordiais saudá- ma de contagem nivela as

çi)es. Apt-ox.imando-sc fi Il:ü� oportunidades dos mais diver
dixada para H rr-alizaçâo do 2° Cam- sos concorrentes dando ense

lleonato_ Brasil�iro de Vela, a Con ia igual para a �c{mquista �do If'erlcruçâo Brasileira de Vela e :\10;" ". .,
.

_

ror vem inquer-ir dêssc clube: a)' trofeu Reichner e do titulo
ISe poderá hospedar cm sua séde so mundial a to.dos, grande f> e

pr-l:J.l('�:S()�S
_ pcrten�'cn(es as dl\'crs�u; quenos, filiados a clubes fortes

delegações Jos l-yados; IJ) se "�'d
ou assccíacões novas e ainda

puder hospedar ;)0, quantos podenl >
•

1

r cceber, e c) se r.ào puder .iospe- peq�lenas ?c:mo e o caso da!
d:u' nenln.u.a [J("SOU, consulta esta flotilha canoca.

'

Cont...�(1('r\lç·il0 se será possivel a •

êsse clube emprestar as camas, col.
chócs, ctc., adquiridos por I':S�I'
mesmo cluhc no ano pasvado, com

aquela ídnuhuade. Pedo a Conf'cdc
ração urna resposta urgente à pre
sent e, afim de serem 'tomadas as de
"idas provldêucias em tempo opor
·[uno. S"lll outro :.1ssunto alO mo

mento, ';nbse'l'cye-se com estima c

,consil!('[':,;çüo, di' VV. SS. aten'Ciosa
mC1llc'. - (a.) Gastão Fontenele Pe
'reira de Sousa, prcsidenti'.

A rcspo�la roi a seguinte: "RHJ .-..r ............ ----- s·_-..._.,...-..·....,... ............,.".

de J'anClÍrlJ, 1 G <lr abril de 194fi. -

NúmcfO 1.371 - limo. sr. presiclen
�p rI,l Confederaçào Brasiieira de
Yela (' Motor, rua Bllenos Aires n.

100, 71) andar -- ;'\cst:;;, - Prezado
.senhor:

[ - Tenho o prazer de aCUS'lr ')

recebimento de vossu carla de 10
do CI)]"I'(' 111 e J1!és. OC;'lITldo no dia
12, cujo assllnto fora levado ao ('o

mIH::::illll'ulu da dirl'luri;l, em S!lél

�essüo ordin:ínia. re�djzada nu dia
11 pelo prezad() cOlls(\cio e cunse

lheir,.} .�r. Artur Veechi.
II - !\ direloria t'oi llllà!lillll' en:

J'eeonil 'CCI' a illlpossibilidadl' de, no
11l()IllC;;to, ale'ndel' ao pedido dcssa
(;onfcdl,}",WÚO, Ijlwnto II hospeda··
gem dos (,Olllj}O!lClllcs das <!e]e:.\:.t
çõc's dps l��ta<l()s que \'hll 1(llllar
parle ,111 2° Call1lJeonalo J3rusileiro
<iI' Vela ,\Il ao empréslimo dt· camas
l' C�"dlO(,S, pelos llJotiyos seguinles:
:1) as ohras, ol'a em execução n()

du!Je, niiu llerlllitcm a utilização ele
<Ilmlquer dus Sl'U� �;tl(je' ou depen-
<["!lcias; IJ) as C:Il11aS e os eolehúes
Hllquinidus pdL) elube ':lO ano pas
sado, '(\ foram para atend·cr aos só-
cios do l)r'j),lI·talllClJto de Pesca.
n f - Não fossc111 as razôes aei

nUl, !10r!(',s ('�tar certo, seria o vos,

so lledie�o, pronlam['lIte atellrlido
(.'0111 lllllite prazer.
Ap)'o"eitü ;; ()11I,rtunidade pura

reiler«I'-\,os os prol!;slos de minha
I'sllima <: distinlH consideração .

.Jate Cluhe do l1io de Janeiro.
(a.) l\'Ioacyr do Espírito Santo, di-
rp.tor-,;ecrel:l rio".

.

Em v','llldc dessa atitude do fate, I
ia l:[}l1Iferl{.raçào dirigiu Ulll arpêlo
,NOS clubes (luanabara, Caiçaras e

Iate Club,' BrasilC1iro, que foi desde
']op:,) atendido. O grêmio aZ1I1 lu r
([ut'za i derrOlllperá all:é as suas ati
'!ida;(locs !.oeiais para que o seu salão
seja transformado 1'111 dormitório
para os �.tletas cOllcorrentes ao

Campe'Jnalo Brasileiro dc \' ela.
•

o E�TADO

Responsável moral
Rio, 8 (E.) - A promotora

Amélia Dua�te, da 14a Vara
Criminal, denunciou, o,ntem.
o sr. Rodolfo, Magioli, presi
dente do São Cristóvão A. C.,
como responsável moral pelo
desastre oconido no dia 18 de
setembro de 1943, no campo
de esporte daquele clube,
quando alí se realizava um

jogo de futebóL Devido ao ex

cesso da lotação, ruiu uma ar

quilbancada, ocasionando feri
mentos em 226 pessoas. Tam
'bém foi incluído na denúncia,
como co-réu, o sr. Francisco

....... 1 1 __

Bebida saudável

Esportivo
Teixeira d€ Melo, que repre
sentava a liga promotora do
jogo, fiscalizando o ingresso
dos torcedores, Dentro de al
guns dias, os acusados, qU€
respondem pelo crime de le
sões corporais culposas, serão
interrogados pelo titular da
14a Vara Criminal, juiz Mário
dos Passos Machado Monteiro.

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

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATlVU
II'

Primo Carnéra
voltará ao rlng
Londres, 9. (U. P.) - Primo

Carnera, ex-campeão mundial

peso-pesado, voltará ao "ring"
para lutar contra Romer Ble
ven da Nonagésima Divisão
dos Estados Unidos, segundo
informa a rádio de Milão.

sofrer i-ntelTnpç:�io c ln '-'on�,e(l.::En·

cía Ü.:1S p.el't"urbíJçÔéS de seu "r

ganj'srno. Aos prunetros sunornas

de jJél'.::lH de mernórta, de errei t:ia1
dCDn�s5ào nervosa ou esgola:ncn
to

.

tisico por excesso de traba.ho

0:.1 de diversões, l ..-mbre-so do

Ct:REBH.O CANSADO c cornc cc

a tornar os FOSFA'l'OS Dl� HOf;S

F'OTID, que contêm em SUG fór

muí., os restares inclispensá\'(lis
ao perfeito funeionamento do ce

rebro e dos nervos. A msón ia,
as dores de cabeça, o mau humor,
desaparecerão com o primerro
vidro de FOSFATOS DE HORS

FORD que são facilmente assí

míráveis pelo organísmo e têm

por base : sáís de Magnésia, Cál
cio. SODio, F'err'o, etc. O uso dos

FOSFATOS DE HORSFORD se

impõe
.

a tôdas as pessôas que

l<'!t1 responsabilidadp de serviço.

DO SANGUE

.

S ATACA TODO O ORGANISMO IO Fígado. O Baço, O coração o Estômago. 08

PUlmões 6 Péle. Produz Dôres de .. Cabeça, Dôres
008 08801il, Reumsttsmo. Cegueira, Queda do Ca-
belo, Anemia, e t\bortos IInofensivo 80 organismo, Agradá.vel como licõr.
O ELIXIR 914' está I1provRdo pt>Io n ;1.1. s. P.
como �uxiliar no rrar-meuto (jn sttrtts e Reu-
metíamo da l1l+>smfl origt-m. *

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR .91ft». dada a sua I Atesto que apliquei multas

base. é ótimo auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR «914» obtendo
. lamento da Sífilis priDcipalmen� sempre os melhores resultados
le DOS casos "m que a via ho- no trctamente da Sífilis.
cal é a únír ii llossivel.

(a) Or ,i!nedito Talosil. Ca) Oro Rafael Bartolem

III z:e

'I
é O legítimo I

paPEL HELIOGRÁFICO �

Produto da OZALlD-BRASIL
Caixa Postal 4254 - São Paulo

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO -Ex·

médlca do Centro Espírlto
Luz, Caridade e Amor, co·

munica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado, 317·-- 2° andar.
Rlo de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en

velope s81 ado para a res-

'tl osta.

IATE:

STANDARD

o aproveitômento
cios antigos $ervido·
res do (enso

Rio, 8 (A, N.) - Sôbre o

aproveitamento dos antigos
servidores do Servico Nacional
de Recenceamento

�

do Servico
Público, o presidente do Dasp
enviou ao Presidente da Repú
blica uma exposição de mO/ti
vos que termina por �ugeTir à
Sua Excia. a expedição duma
circular, pela Secretaria da
Presidência da República, aos

Ministépios e ol'gãos direta
mente subordinados ao Presi
dente da República e autar
quias. recomendando a prefe
rência para admissão aos ex

servidore� do recer:ce�mento, \
em funçoes compatlvels corn

as suas habilitações devendo
as repartições dirigir-se ai)

DASP solicitando a indicacão
dos candidatos para· essas
funções.

gelado
chá
chimarrão

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250.00

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

----- I �

�IOLÉS'l'IAS nos RINS E CORA(_iO
O TOl\ICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a be

xiga, os rins, as nefrites, areias, cólicas renais; aumenta as urinas.

Tira as inchações dos pés e rosto, hidropsias, falta de ar, palpi.
tações, dôres do coraçã�, asma, bronquite asmática, artério-es

clerose.I RE1UÉDIO nAS SENHORAS
É o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas, re

gulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita as hemor

ragias, antes e depois do parto; contra todas as enfermidades das

senhoras de qualquer idade.

LESÕES DO CORAÇAO E ASMA
Use a CACTUSGENOL especifico contra hidropsias; pés in

chados, falta de ar, palpitações, abatimento das veias e artérias,

bronquite asmática, sifilis e reumatismo, lesões, c21nsaço, urinas

escassas e dôres no coração, pontadas nos rins e inchações.
AOS FRACOS E CONVALESCEN'l'ES

Deyem usar o STENOLli\O que faz engordar, aumenta ('

vigor dos músculos e dos' nervos. Fortalece o sangue nas pessoas

anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes com

pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas, lin

gua suja. Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a con

valescença é rápida.
SíFILIS.PÉLE·REUl\L\TISMO

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sífilis,

eczemas, tumores, dartros, espinhas, fistulas, purgações, feridas,
cancros, escrófulas, reumatismo. - único depurativo que limpa
o corpo, tonifica e engorda. - Depositários: todas as drogaria',
de São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

Em !Sua toilete iÍntima sómente o l\fETGYPAN, de grande po

der higiênico, contra moléstias contagiosas suspeitas, irritações

vaginais corrimeutos, moléstias ut!'ro.vaginais, metrites e to(la

sorte de doenças locais e 'grande :pl'es!'r,'ativo.
Drogaria PACHECO, Rio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Breves notícias da Suécia
Os suecos gastaram cm fumo encerrar a .escrl ta transferiram-se

3SG milhões ele coroas. em 1944, ou 1.500.000 corôas, para o fundo de

sejam 54 milhões mais do que no inversão para construções e desfi
ano precedente, segundo as esta- naram-se 2.000.000 de cor óas para
tisüicas recentemente publicadas pensões para os uperários. Acha-se
pelo Monopólio de fU1lJO da Suécia

t rhísponlvel, para distribuição, uma

\que controla todas as vendas dês- impurtâncíu d e 1:>.500.00() corôas
te artigo, no pais. Desta soma 2851 e o Conselho de Administração
milhões ele corôas (O. S

'Ipro.pôe que se pague, como antes.

:5 71.250.000! correspo�l(leJll ao Es- um devid('n(�o. de 9'1'( para o �lIe
tado, C0!l10 impostos sobre o

fumo.,
serão nccessarras S. 100.000 coroas,

As vendas de cigarros e Iiimo para e que í.400.000 corôas passem para
cachimbo aumentaram durante ° o exercício seguinte.

:��;e�l����u�:��� �(�\�Si�;:l��l���ha��:�;i� I-··-�•.
"'�" ..........r..r......".....,..."W

mu çao. As atuais raçoes de fumo

são ele 60 cigarros por semana para
I

os homens e 30 para as mulheres,
ou uma qua.n bidarle equivalente em

charutos ou Iumo solto.

ü�IA FABRICA DE GAS PAHTICL'

LAR, A 50 �IETHOS DE PHOFl'N

DIDADE, SOB A TEHHA

De conform,dade com os Estatutos, são convocados os

senhores sócios da Associação Comercial de Florianópolis para
a sessâo de Assembléia Geral Ordinária, que terá lugar no pró
ximo dia 13 de junho corrente, às 19,30 horas. na séde social
e que por motivo de fôrça maior deixou de se realizar na da
ta regulamentar de 13 de maio.

Não havendo número legal áquela hora. far·se·á nova em 1944, em comparação com ....

chamada para meia hora mais tarde, quando iuncionará a As- 8.290.000 corôas, no ano preceden
sembléia com qualquer número de sócios.

Florianópolis, 6 de junho de 1945.
An tânio B. Pereira, secretário.

\

Laboratáril eHoiel
RUA JOÃO P'IN10.. �5 - fon:e: 144.8
(em frente ao fesou.ro do ,E's.taoo

Florianópolis
Dr. H. 6. S. Mldma Filrm. Narba! AlveJoe Souza

Farm. L. da COIta Avila

Exam� de 'sangue I Exame para veriHcação de concel',
Exame de urina, Exame pato verificação da gravi
dez, Exame d.e escarro. Exame poro verificação de
doenças da pele I boca e cabelos, Exame de fé:z:es.

Exame de secreç,ô.e:s.
ilutovQccinos �e tr.ans.fusão de s·ongu.e.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. á.guos. etc.

,Os ditadores sobreviventes
P. XISTO 'convencidos do êrro que então

se cometeu. Os franceses Iíber-
(Famoso comentarista bra- tados do pesadelo em que vi

síleiro rnundíalmente conheci- viam compreenderam que a
do exclusivo do CEC para "O sua inatividade contribuiu pa-
Estado) .

há
ra implantar na Espanha o

Uma das questões até regime falangista: querem se
pouco secundárias, mas que penítencíar e para tanto íní-

· agora está a exigir solução é a eiaram um movimento que
continuação do regime totalí- tem corno objetivo eliminar o

t�rio espanhol, Com a impo�i- caudilho. Não será tarde de-
· çao de Fr��c? e dos falangís- mais. Há longos anos vivem
tas, teye InICIO a fase. atlya e os espanhóes um regime que
agr�ssIva do �OItal:!:��n�m�: l'oS sufoca, que I�prime qual
agora, que os dOIS p�InClpa�S quer manifestaçao de Iíberda-

re�resent�nt�s dessa Ide?lO�la I ?-e: .é uma situaç�o co.piadaforam. Iíquídados, torna se inteira da que havia na Ale-

con.vem,�nte acabar corr: os de� manha e na Itália, e que tan
mais. Nao querendo observai

I
tos sacrifícios custou á Inala

a. Situaçãoo, Franco e os demais terra e aos Estados Unidos bpa_
ditadores procuram convencer- ra ser eliminada.

���af:i=�:i;st!i:";rE; Iw_.]u�
causa. Franco se impôz á Es- , -MPftl
panha porqu� �eve o auxÍ.lio P!?O//lIlIt/AflA- $ft".de alemaes e Italianos, e a In-

.

.

·

diferença d� !r!1ueêses e in&'l�- I/M/t PIUIrVIlIf.
ses. Ao ter mrcio a guerra civil . um

espanhola em 1936, todos es Clttl'orpaíses do mundo perceberem (/n Yc, .u

logo que ali se travava uma .;.,.;-----

luta não apenas local - era
-��

um desafio que O'S ditadores
laneavam ás democracias ocí-

· dentais. No início da sua de

monstração de fôrça, queriam
até provar ao mundo a vanta
gem, a superioridade dos regi
mes e governos que despresa
varn o direito. A Espanha para
infelicidade sua, tornou-se um

campo de experimentação pa
ra novas táticas de guerra ..

Com o auxílio declarado do
nazismo e do tacísmo que lhe
enviaram milhares, de homens
e material bélico em quantida
de, Franco tinha tudo a seu fa
vor: 08 países que pediam au

xiliar os espanhóes, fornecen
do-lhes armas e meios para a

sua defesa, recusaram-se a

contribuir dessa maneira para
a luta. Na ilusão em que vi
viam, pensavam que assim da
vam uma solução melhor.
Franceses e ingleses na sua

bôa fé, na sua imprevidência,
permi,tiram que com a vitória'
de Franco, aumentasse de ma

neira extraordinária o prestí
gio e a fôrça dos regimes totali
tários.
Agora estamos todos nós

, ,

I/II$TlfilTl ee
C�!11 () tlffJ C(}",

(}elJ(OtYN a.

UM?!

)tod05
.

os recanfOS
dt 5t1i1 boca "J

IJfiiJn lt1�

Limpa RIais... agrada mais... rende lIIais ...

ASSOCiação Comercial de Florianópolis
Posse da nova Diretoria

.,'

SCHIAPAREll! inspi:'ou-'e
vI'v'ldo tom .BhcK Rcd,

no· .

. _:-'

�dorávd e eXCitante cn�,<ao
CutcX, para criar êste h_n�lO

-aci050 vestido de SOlree.
e gl( I •

F�mosa por seu dra�1anco
.

de COA res a genlal de-
senso

"

_

�

senhista lrancesa e�-
colheu, ainda, mais

,!ftI\\ cinco empolgantes
� tons Cutex para ele

�'wr' rr izar a moda em su.a
---_;:o..

mais recente expOSi-

sição em Paris liber

tada!

J.W. T.

Young Red

Alert

Burgundy
Lollipop
Saddle Brown

S. Barnabé, Apóstolo
Quãndo S. Paulo, depois de s:ua

conversão. pela primeira vez vo 1-
tau a Jerusalém. havia um .ó
cristão que não partilhaDe o me

do e a de.confiança do. outro. a
r••peito do antigo perllleguidor dos
diacípulo. de Cristo. Era Barnabé.
Naaceu �atl!l --: nã.o se sob4j quan
do -- no ilha 'de Chipre pora on-

l de emigraram seu. antepa.sados
da Palestino. Quando ficou ceía
tão. nãó se pode determinar. Sa
bemos. entretanto. que êle foi en
viado poro Antioquia afim de di
rigir a Igreja naquela cidade. Dia
sempenhou a sua tarefa com tan
to sucesso que. .. em· breve preci.ava
de um auxiliar o qual recebeu na

pessoa do mesmo Paulo de Torso.
Juntos trabalharam durante um

ano. em Antioquia. Empreendeu
S. Paulo a sua primeira viagem
missionária acompanhada por Bar
nabé e S. Marcos. o futuro Evan
gelista. Tendo sido convidado, u
rna segundo vez, a allllociar·se a

S ..Paulo numa nova mi..ã.o. re

CUBOU Barnabé porque .- como pa
rece -- S, Paulo quaís que êle Ie
vaue consigo a Marcos. Com esta

separação do Apóstolo dos Gente.
desaparece S. Barnabé da história.
UnB autorea afirmam ter êle sido
morto a pedrados, em Salumina.
pelo ano de 70. Da atividade dêste
apóstolo de segundo c Iosse falam
nos os Atos dos Apóstolo. e oB

corta. de S. Paulo aos Gálata. e
a primeira aos Coríntios.

A Fábrica de

MÓVEIS BRaSil

,.

ODIN

�
lH f I!ECOMEMO" �

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

lojas. os novos
modelos para

1945

Tem à sua d ispoxiçâo esta Iábri

c a um cartviro n-o oeste da Suécia,
o qual, ao escavar seu jardim em

busca de água, notou um cheiro
extranho e, qllUlH]O foi acender o

seu cachimbo. deu-se uma explo
são. Havia dado com UIll depósito
de gús na/tural. Agora, fez uma

instalação, que conduz Q gús para
sua casa, orde u emprega para co

zinhar e também para fins de cale�

fação.

•

DEspaCHAMOS E ENGRADAMOS
GRATUITAMENTE PARa O INfERIOR

•

S.BEcaK
NOVO PROPRiEURIO . NOVA ORGANIZACAO

Av. Celso Garcia. 174
Fone 2-8635 - S. Paulo

Preparam-se para a

Convencão do P.S.D.
na Bahia I
Rio. 8 (A. N.) - Preparam

se várias personalidades políti
ca", para seguir para a Bahia,
afim d� participar na grande
Comvenção do Partido Social
Democrático, entre as quais
podemos citar: Jce1 Presídio,
diret·)l' da Agência Nacional;
Carlos Seabra, J. J. Seabra Fi�

lho, Landul1'o Alves, Coronei
Autran Doura,do, Francisco

Rocha, Heitor Moniz e Antô
nio Vieira de Melo. Todos via

jarão em avião.

HELATóHlO ANl'AL nA CO:'dPA

NHIA Sl'lvCA A S E A

Estocolmo (VIA AlmEA): A

grande fúbrica suéc;] de múquinas
e equipamenlo elétrico. a Compa
nhia ASEA, alcanç'<iu um lucro lÍ

quido, pratieamente invariúvcl, de

8.420.000 corôas (C. S. $ 2.105.0(0),

U,J.B.

GRATISl

Dr. Guerreiro da IFODleca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende.Q qualquer hora do

dia e da noite

te, depois de formar reservas para

impostos e depreoiaç'ão, num to

tal de 14.730.000 corôas. Antes de

Quer receber ótima surpresa?
que o fará feliz! e lhe será
de valiosa utilidade! Escreva
a Soares, à Caixa Postal. 84.

I Niter6i, - - Es'tado do Rio. I

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E'M uso normal" o pneu perde cerca de 3 libras de pressão por

semana. A falta de pressão faz com que a borracha se gaste
mais depressa, o pneu se deforme e as lonas se inutilizem ... adeus

quilometragem, economia, satisfação !

Os arrancos decisivos para a derrota final do inimigo obrigam
Firestone a usar elastômero na banda de rodagem e nas paredes

.

�;.;: laterais de seus pneus. São pneus tão bons quanto os melhores,
pois são feitos com as mesmas lonas, fórmulas, máquinas e

processos que consagram Firestone, a .marca de qualidade.

"

.

Êles lhe darão também mais quilometragem sem custar

mais depende apenas do cuidado que receberem. Siga todos

êstes conselhos; Mantenha a pressão adequada - Não

sobrecarregue o veículo - Não dê partidas nem brecadas

violentas - Não corra demais - Não faça curvas fecha

das - Ande sempre com freios regulados e rodas alinhadas
- Evite colisões e raspões com o meio-fio.

:,-;

irt$tont
. DE BORRACHA,'NATURAL. OU ·ELAST0MERO, FIRESlONE. 'LHE', ,DÁ MAIS Ql)ILQMETRAGEM.·

Em seu próprio benefício, certifi-
que-se de que todos os seus pneus
estão com a pressão certa. Faça
isso constantemente, consultando

a tabela de recomenda-

Firestone.

ções Firestone. A vida

de seus pneus depende
do seu trato. E, qua.n
dos ubetitui-Ioe, exija,

411,029

timo de Gucrra, o sr. Mongcnthau
di r igi u-sc aos amer-icanos no senti
<lo ,de que comprcrn bonus, apres-

os esl arlns custou mais de " .. "

sande, assim, o ciia da rendição in- 8l;j,OOO,OOO.OOO, incluídas as pen

conrlic íou al do .Japão, tal COlllO
sõcs e a guerra COJll a Espanha,

aconteceu em relação ao denotado ma is de 2.000.000.000, Os gastos

Reich. "Mui to embora o dia da "i-
da p rl nu-i ra Guerr-a Mun d in l f'o

tór ia sôbre () Japão ainda possa es-
raru assim discriminados: Até 30

tar muito distante, cada titulo ad- de junho de 1931, s;25.72!l.OOO,OOO

quir-ido to rn arú mais próxima a (pensões, [uros etc.j ; desde esd áo

vitória final", disse ele, Saudando �1 fi.03(i.OOO.OOO (até:lO de junho
a vitória na Europa como o mo-

de 19:14) atingindo () total até essa _, I I!!
data *41.765.000.000, As despesas

I 5 O Amcní o "para o qual o grande ar- do presente conflito suhiram Jn e- LOTES DE TERRENO R H BO C LTDquitel o ela vitóri a, Franklin D. Ho- vi tahneut c desde a nossa cn
í rud a • • •

úMse)rVgeelll'tJ"'lruiY�:i� et.!norreu", o sr. na guerra. �:)S P?UCOS 1l11e()s4e'ls
da mNosal·o·Vtle·lsadLeaptoerrtrae:·ov.enTdreamta·rsec6ot� ITAJAi'- S. CATARINA

"c 1 ."
, "c,ver lU que a l1l'ees- nossa parli c ip açáo em , , ne-

.

I 1 1 o sr Campolino Alves. ,

sir ar e ( os empréstimos de cucrrn cessi tnu-se da quantia de ., .. '...

•

COMISSARIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
não diminuiu com o fim da, hoxl i- �(i.700.000. A parti!' de então, as p

-

d d Representações Transporte. Maritimos; FerrO.

l' I 1 v P t J °f J I I
.

t roprle a e Con':':gnaço-es •• Conta Pr6pria viários. Rodoviários, Aéreos,' !( ar es na r.urupn. OI' OU.1'O a- Cl ras gan raram "li lo (a Se�«lll n e ''"

1 Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos. Fôgo, Acidentes do
(O, acentuou, as despesas de ,!wel'- maneira: 1942, Sl28,300.000,OOO·, Vende se uma, com bôa casa. 1 P" 2· Pavimento Traba ho, Acidente. essoais,
Ta do mês de março foram mais 1943, 875.100.000.000; 1944, situada em Biguassú (Morro CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e Vida.
elevadas (lo que durantr- Qualquer $89.700.000.000, c apenas até 5 de da Bina). Tratar no local com

C Ooutro mês da guerra, apt-cscntan d o maio deste ano, $75.903.000.000, d. Maria Francisca Marques' E nder e co Teleo rófico « BOS»
a probabilidade de despesas de (1122). 4v-4· IIIIIII_..

o da Vitória
dólares'

IRRITA(ÃU.RET� L
COMICHÃO OU HtMORRACI�S�SINTOMAS DE HEMO R R OI D ES

.J vi

�
ttrlW!i;�m;Fi.« i �'W"'"wM%,�, ",;::' ::'�,,;:::,{ 17l1li/;

',x'w,�;,��w.:0P-�
SI tem Irritação reta I ou hemorra

gias, cuidado I São o prenuncio de

grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
:lará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

custo

em 1
l1leses'Washington - (S. J. H.- - Se- I "alto nível"

gundo anuriciou o secretário do vindouros.
Tesouro Henry Morgenthan J1'., O

custo em dólares para os Estados
Unidos em derrotar a Alemanha e

mu itospara

DESPESAS DE OCTRAS
GlJERHAS

até a presente fase da guerr-a con- Num confronte com os custos
tra o .lapâo, atingiu ao vultuoso to- de guerra, o sccretár io do Tesouro
Ilal de B275.703.().()(J.OOO. In citanr!o a nol o u que a guerr-a de 1812 foi ex

Ira-oficialmente estimada l'lll ., ..

�1:)3,700,()On, c a guerra nu-x i can a

cm !ilJ(iG,OOO.O()(). A gue rru entre

que se ue apoio ao Sétimo Emprés-

..................................1 ..

OH$ 98,Ü()
Córte de casemira com 2,80 por 1,50 de largura

em padronagem próp�ia para o inverno .

Temos qualquer tipo de c ose rn iz-o par preços sem •

O REI DOoSco�VIaAMENTOS II
Filial: Avenida Rangel Pestana 21l�. S. Paulo,

, mos amostras pelo correio e a mercadoria

pelo reemh&lso postal.

Espionagem nos EE. Unidos
.. '"

WASHINGTON, 10 (D. P.) - G Departamento Federal de

Investigações comunicou a prisão de seis pessoas, acusadas de

conspirar, no sentido sle violarem os estatutos de e�pionagem,
furtando, para êsse fim, documntos confidenciais do Departa
mento de Estado e do Departamento da Guerra. Vários funcio
nários do serviço diplomático e um oficial da marinha, bem

como dois jornalistas, estão implicados no caso,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Diplomado peJa .J'aculdade Nac. de Kea.!.cl:na da UniTel'llldad. do BruIl)
_-l.nt."'·'V1 .:lo .�"'lço ,,# CllrUC'l Il!!é<llc.r. (I:> ProreH'-'ol' OIrnJd(\ OU".tra., médIco do

DeparU.mento d. Sana.
\JL.lJlI'WA liUDIJllJA - "'oIMt1u bltenoaa de aCl-.Jtoe ., cr1aa� (JON8ULTORJO

• lItItlMIIII:N(:IA, R.a ....11.... Ioklbmldf ... :IH - TeL 81S. CONSULTAS -_ D.. 1. ,.. II.
� _

DR. RUY POttTINHO DE MORAES - Médico I
CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

I
CONUL'rORIO. - Rua Santos Saraiva, 76, (defronte ao clu-

6 de Janeiro) - ESTREITO
CONSULTAS das 15 ás 17 hore s ,

Residência: Rua Padre Miguel inho, 6 FLORIANOPOLrS

Por James Soager, especial para o constituí outro capítulo interessan
"Bureau lntercsturlual dI' Impren- te c. inovador. A água é fornecida
sa". de Ul11 tanque situado no tecto elo
Lon.Ir-es - En. Cornr ic, na Escó- edifício que controla a circulação

.iia, estú situada a mina de carvão do líquido,
m;li� hem aparelhada c equipada da A vingt-ui através do interior dai';rã-Bl'ctaniul. Cc.mr-ic, aliás não é mina (' pelos elevadores dá ao visi
lima mi 113 corno tantas ouu-os, não Iante !1JtI:l impressâo bem diversa I(' um estabd('cilllento convencionul, dr que S(' acha num buraco. Pe1'
igual aos demais 110 gênero. Facili- corr-emos mílh,, e meia de área eni ,

dadcs c comcdi-Jndcs para os t ra- baixo, numa ferrovia funicular. Ha-I
bn lhadores são ali pr-oporcionados via complr-tn ausência de fina poei-jcorno .','111 nenhuma outra mina de ra deixada pelo carvão. Em Comrdc,
carvão do mundo inteiro. Corr.ric nada! menos de 1.000 galões de água
foi planejada da ruancira mais per- por n.inuto $.10) bombar-deados, dia
feita. g a mime britânica que pode e noite. Cada secção do interior da
servir de modêlo c ao ser instalada mina possui uma turma própria,
êstc era o pensamcn to irnpulsíona- composta apenas de três homens,
do]' das CC)I1sl ruções. Em Comric, há os quais dispõem elo mais moderno
o esquema do futuro desenvolvi- material de operação, sendo o car
mento do trabalho nas minas de- vão extruirlo pelos mais racionais
monstraudo-sc que a tarefa dos mi- processos. O mesmo se pode dizer
neiros pode excluir desconfortos, do transporte do carvão para a su

I más condições sanitárias ou Jabor perficie ; ludo é ali conduzido de
, dcmasiadamen te pesado. modo que as tarefas se combinam

Os primeiros fundamentos de e se completam, sem riscos. Uma
Comric: foram

la.nçados
em 1933,

1'1
locomotiva I.novida a "diesel" ar

a produção da mina começou em rnstn os vagonetes de carregamen-
1940. Situada no coração da zona to e descarga automáticos, sendo o

agricol a do país, rodeada de um carvão deposi halo em recipientes
bloco de casas, sua aparência é a COIll cupaoidade de dez e meia to
de urnu fúbt-ica dotada de um es- ncladus, os quais o conduzem à su-

I paço maior que () comum. Rcvolu- pcrFici«. Na superfície, por sua vez,
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

I
cionúrio é o seu mecanismo e puro o carvâo é distribuido e transpor-

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na- é o ar que al� s\ respira. L'm fo- tudo por meios mecânicos e que
.

1 d D M tais Ex interno da Santa Casa de Mi- lhcto iillJ�I'l'ssn p�ta COlllp�nhia que. rcduzr-m ao mínimo as imperfei-Clo�8; .e oenças. en. ..,. . , , , explo]'a ..UlllflC .tIZ o scgll:l11te: "Hc- çoes da tarefa.
sencordm, e HospItal PSlqumtnco -do RIO, Ex medICO assIsten- cei�\1lFJs que CO"l]'ic nào possa cr1:u' Em COl1lric, os aoidentes com o

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. Ulll nol'o .standard" nas minas bri- pessoal revelam lima percentagem
CLI'NICA ME'DICA ' DOENÇAS "tERVOSAS l:\nic<ls" Isso é milito !Jlodesto, p01'- lllÍ<!illl:l, e os tr�!fbnlhadores l'l'Cl'll-

.

, . , , . , ,'" que CDllll'ie \'ai longe nessa ,[inalá- tas 1['111 logo todas i�S posslbilic]n-
- Consultono: EdlflcIO Amella Neto dade. o :wlor desll' ::lrtigo faz uma des de sp tornarpl11 perfeitos no scu

Rua FelipE Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas - de1l10r:i,d.] visila ao est:lhelecimenl0. trahalho. Infelizlllente, porém, os

Residência: Rua Alvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis. na cOll.panhi:l di:' lIlll, nLllllel'(��O )JOIllt'!lS lll'cessital11
..

certa educaçãe.
!{l'l1j)ü de cng",;hl'll'os franceses de para que possam utJhzar com a

prO-Iminas. c o qUl' lodos "iram foi sar- )Jriedadc ],c(ful'r'Í,!3 os dispositivos
!ll'l'l'lldl'lllc. D!',Ci'lllOS e pl'rcorrl'" para isso postos à sua disposição.
lllOS <JS prol'lInd-id:I<h:s �Ia mina, Cerl�) núl1:(:ro d� conscritos para o I<;('IllIW(' JlILlllfl h('11I IiUlllJlladas.

('I
Sel'\'lçO llublar foram colocados na

l'e[orll<lIIlOS Ú sUjJerfiC'ie tal como allel'natiya de Irab::llhar ali, c os
haYi� 1110S pari ido. ll:'l dois pocos, resldt:,« 's ,!essa !lrútica <leram b )]lS

Sl']J:li'ados por cerca de ,,[00 jarr�as; resllll:tdo�, I': que os indi\'Í<luos
estranhos, etc. um de :!('('SSU aos homens e o ou- mais jOI'l'ns aprendem com mm'lo

tro destinado ao transporte do car- lllaior faC'ilidade o mancjo elos mo
I'iío. POSSUClll :ullbos el'rca de 1.200 de1'llos maquinismos que os veJllI)s
pés d(� profllndidade e, 'respectiva- operários.
menie, t{'lll um diâmetro de 22 a 20 Comril' não i.: uma impl'ol'i7or,'ão.
pés, O pl'rigo de cOlllbllstão está alí Foi cuidadosalllente planejania por
inteiralll�llle auulado. () ar, no in- UIll�l brilhanle C'lJuipe (los lécnicos
terior "lI:.l llliJl�1,. é tão puro como

na]
em minas sob,a �lIpet:\'isão do seu

su�)e]'h(,le. e ISSO se (,Ol1Scglle atra- gerente geral C. C. Hetd. As ml'!ho
I"t'S de engenhosos d·ispositivos. As 1'es pr<Íticas forallJ estudadas 1'111
11aredl's lJU(' l'l'I'csle11l os poços porl prillleira mão e as ino\'ações prC'
onde se 1ll0\'iJlll'ntalll os ell'v:l.do!'es ('cituwlas lllas não praticadas antes
são de COJlcreto e "C,'o. Tudo é cJp- fOI':1111 ali introdllzidas tanto qllanlo
trif,icado, sendo a ellergia fornecida possivel.

.

por lllll<l estaç:io ccntral localizada .\Tas, COInric. não é, não será n
a 12 milhas de distância, a qual últillJa palana da Fife Coa] COIll
tl'Gnslllitc 22.000 "olls para 11l11a puny, que possui planos ,de instala
sllb-estação Illais próxima. ,ção de minas ainda mais' avançadas
A dislribuiçào da úgua também nOlltras j'egiôes.

IndicadorMédico
DR. MARIO WENDHAUSEN

;m. ARMANDO V!.URJO DE ASSIS
Serviço. de Clinica Infantil da Assistência Municipal e 8oa"Ua.l

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
,'t,!'<o(,JlJJJI'óIUO: Rua !li unee Machado. 7 (Ji)<1!ffclo S. I<'ranclacol. lo.. 1 .....

Conllultaa dali 2 àll 6 horall
HESmeNCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:1

DR. BIASE FARACO
MédiCO - chefe do Serviço de SUHI!! do Centro de Salla�

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES 'URO-GENITAIS DE
üfBO"S OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 48
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD,A
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos, Nuiz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 h ('}ra..a, Fone 1259.
RESlDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HRO�tADA
Especialista em alta eirúrgia e gineeologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMONTAl - Santa Catarma

DR. POLYDORO S. THIAGO
Clínica ![édica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e críamças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. A SANTAELlA

\

CIRURGIA GERAL _D!;A !����oL�2��2�!NHORA8 - PART081
Formado pela Faculdade de Medicin!l ,da Universidade de São Paulo, ond� foi

Assistente por vários anos do ServIço Cl.I'Urgi�o do Prof. Al1pio Correia Neto,

ClTurrgia do estômago e vias bUiares, intestmos (leigado e grosso, tiróide, rins,
próstata bex1ga, útero, ovários e trompas. Varicocele, hidJrocele, va:rlzes .. hérnia.

,

CONSULTAS:,
da :ii b II 1Ioras. à Rua Fellpe SChmidt, 21 (altos da Casa ParaLso). Te!. 1.598.

RESID:lIlNCIA: RUiS Esteves JÜI!!Ior, 179; Te!. )(764

DR. ARAUJO
Assistent", do Prof. Sansou, do Rio de Jaael.ro

ESPECIALISTA
Doenças e operações c'os OLHOS. OUYIDOS, NARIZ e GARGANTA

ClrUJ:-gia moderna da GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bõca fendIdos de nasce!lça)
EsOfagoscopla, traqueoscopia, broncoscopia para retirada de corpos

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 à.. 18 boras
Rua Vitor lUell'eles. 24 - Fone: 1.447

(AUSENTE)

DR� SETTE GUSMÃO •

CHEi''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E IJO
HOSPITAL "NERll:U RAMOS".

CUrso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<>nzaga, de S�o Paulo - F,x-esta,

giário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão,

CLíNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .li; TRATAUFlNTO ESPECIALIZADO
DAS DOENCAS DO APAR:fi:LHO RESPIRATóRIO.

OPERACÃO DE JACOBOEUS
OONSULTAS: Dlàriamente, das 3 às fl horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 18.

RESIDll:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Te!. ,.2.

MADEIRADR. NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cur80 <te Aperfel-ooamento e Longa PrAtica no Rio de Jane1ro

tlOIIIIULTA.8 - Pela mllllha: cUarlam_te du IO.30às12 ru, à tarde excepto 001

IiIbadoa, d.. 11,10 ,.. UI. bor.. - CON8ULTORIO: R.. .1010 l'blto .. I, _br••• -

....,,: ...... _ Resttte.cla: R.. rr-Ideate CcnItlôo, 'L

ANTONIO MONIZDr. Newton d'Avila DR.
Operações -- Vias Urinaria. -- Doen
çaa dali intelltino., réto e onu.
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

Conault: Vitor Meire18ll, 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•.• ,

à tarde, da. 16 h•• em diant.
R.sid: Vidal Ramo., 68,

Fôn. 1067.

DE ARAGÃO

0InrIr1a • ono...... ou..a.,. • CJlnIqIa
t. torllL Partoe e ._IM .e MaIlor_

CONSULTÓRIO: R. João Pinlo 7 Diá'
....m....t... d.... 1. _. 17 h"ru RIlIloIDaN·

mA: .AImfna.. AI.,.., U, .,... I'I.lr

i Aparel1los elétricos
A Instaladora de Florlaaó

polis, à rua Traj3lTho a. 11, avt-.
sa a sua dístínta f'regUie.!3ia que
dispõe doe operário�

- habiHta:-"
dos para executar i'D'$taJaç.�es
de Luz e Fôrça em geral, fo"';"
necenrío orçamento gwá�is e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

cializada, com técnicos protís..

sionais, pa.ra consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motor-es e dínamos, estabi
lízadores. ferros de engomar,
togareiros, aparelhos médicos
e �utros, com exceção de apa
relhos de rádio.

1\ ])V(_)G .v [)l)S" - ._-

:i·

o Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. I

----.........----------------------------------�------�

mais modernas minas
carvao britânicas

As de

É o que lhe deseja o Leite

Hinds, protetor da SU:l

cútis e oonüdente dos seus segre
dos de beleza. O Leite Hinds limpa
ouídadosamente a sua pele e

prepara-a doe forma a evitar as

marchas, espinhas ou sardas.

Amacia-a, dando-lhe o aveludado
das petalas de rosa. E quando o

retoque final da sua cútis pede
o "maquiilage", é ainda o Leite

Hinds que oferece o seu concurso

como base para pó de arroz, Use-o

confiante, porque o Leite Hinds

dá a beleza desejada.

Protege e em/Jeleza a cútis

M •• = __, • w • w _ u __ • _ .�-:.. = = w .&NiII _......

COMPANIllA "AIJANÇA DA BAlA"
F...dada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS Z TRANSPORTES

Cifra.s do balanço de 11143:

NOVO HOTEL

Capital e reservas ",.,.", .. ,., , .. , .. , ..

Responsabilidades , .. , . , , . , , , , , .

Receita ." , . , , .. , , , , , .

Ativo , .. , ,., "., , , , .

Slnlstr9s pagos llO6 úJtlmos 10 anoa , ............•..

Responsabilidad.e8 , '
, .

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Or$
Cr'

74.617.<nI5,30
11.978.401.755,97

84.616.216,9()
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.300,20

de Miguel Rodrigues
Sousa

Angelina, Mun!cípio
de 'S. José

(Viagens direta s I ou vja
S, Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

de

Não se aceitam hóspedes
portadores de mo'lestias

contagiosas

CONTRA
GRIPE
RESFRIADOS
OÔRESDECABECA
NEVRAlGIAS 'E
DÔP:ES EMGERAl

SÓ SE USA

DIRETORd!J8: - Dr. PIm;ftlo d'Ultra rr.!n de 0Inalh0, Dr. J'ranc1aco
de liI6 • .A.nls1o KalllOrTL

.A.gbcJaI e wb-&g'nc:Iaa em tod.o o tarr1tór1o nactOnaJ. - lucuraaJ no

UruguAi. Reculadoru d. t;r.'RrlU nu pr1.nc1pat. cl<lad.eJl da .t...mé1.ca. Eurov
• .l.trlca.

AGENTIIl l!lM FLORIANõPOLIR
C AMP O 8 L O B O 4; C I A. - Rua FeUpe SChmtcU, 8. n
Caixa Posta] fIl. 1. - Telefone 1.081 - End. Telegr. "ALIANÇA.·
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TTTBARÃO. T'1'AJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

SRS. DENTISTAS I

I
I--------------------------

Executo qualquer tipo de

dentaduras. pontes em

ouro ou palacríl. Conserto
dentaduras em 2 horas

apenas.

CONSTANTINO SERRATINE
Rua Duarte Schutel 11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



negam
Paris, ',,1 I (U ..P ..)-A embaixada amerícaaa em París nae nega nem ceaíírma que
l' pelsnêses presos peles russos haja. sido postos em liberdade por inter.

���v�e�nção do s� Har�!�_��in�s=,=e�m�=su=a�=re=c=en=t=e=e=s�ta=�=a�e=m�M=o�s=c=ou=..���

Não nem

os

Queixam-se os russos (TLTIMA HORA
Ontem. em F'ro.ncfcr-t-sôbre-o-Me-

Moscou, 10 ,(United) - A prensa nem por qualquer ou- no, o graI. Zukov entregou ao ma-

emissora local, citando despa-l tro meio". rechal l'v!ontgomery e ao gral.,
chos do correspondente do O correspondente do "Izves- Eise�hower � «Ordem da Vitória,.?,
"Izvestia", em São Francisco, tia" disse que a propaganda q�e. e a meus alta coridecoroçãe,

di ,,' deplorá 1 t'
.

êtí 't"
rníl

í

tor russa,
iz : E ep orave a propagan- an i-sovie ica na pra ica e pre- *

da anti-soviética nos Estados judicial à Rússia e aos Estados Ainda não há confirmação de
Unidos. Isto dá coragem a Unidos, trazendo desconfiança que fôrças aliadas tenham desern
uma falta de compreensão. É entre essas duas nações. Final- barcado em um ponto da cOita.

, , A nor te-cctderrtcl de Bornéo,fora de duvida que qualquer mente, disse: ' amizade en- ..

brado dizendo que o ímpería- tre a União Soviética e os Es
lismo norte-americano está tados Unidos será tanto maior
preparando uma terceira guer- se os nossos amigos de '"além
ra mundial, poderia ter resso- mar compreenderem que nos
nância na União Soviética. No devemos entender mutuamen
entanto, jámais isso será dito. te, atendendo para o que há
Não há propaganda contra os de comum e o que existe de di
Estados Unidos nem pela im- ferença entre os dois países.

Foi o seguinte o movimento
da Diretoria de Assistência da
Prefeitura Municipal de Flo
rianópolis, no decorrer do mês O aturdimento, provocado pelo
de maio último: doentes ma- catarro, é muito incômodo e abor

tríeulados, 187; internado no recido. As pessoas que não ouvem

Hospital, 1; clínica médica, bem, que sofrem de zumbidos nos

ouvidos e padecem de aturdimento
613; pediatría, 284; Op. Mun. catarral, encontram pronto alivio
e famílias, 122; visitas aos tomando PARMINT - o remédio

operários, 2; intervenções cí- realm_ente eficaz no tratamento �a 11 atl'tude do alm te.afecção t I P I a açao O congresso do Partido Soctc lis-
rúrgicas na Assistência 11' . .

ca arra.' e a su
. Promoções na Forra Poll'cl'al

. . _ ,
"

, tonificante, Parrnint reduz a Infla- l ta Belga aprovou moção em que·
mspeçoes de saude, 32; ates-I mação do ouvido médio, causadora 6ul·lbem do Estado se exige Q. abdica;ão do rei Leo-
tados de sanidade, 32; apli- do catarro. E uma vez eliminada a Téve ampla repercussão em nos-

poldo, necelisaria -diz a moção'
cações de ultra-violetas, 27; I inflamação, cessam os zumbidos Rio, 10 (E.) - Foi divulga- sos meios militar e social a notícia

ao progresso e à moralidade do

infra-vermelho 43' onda cur-
nos OUVIdos e a dor de cabeça,.e do um telegrama que o sr. OS- das pr-ornocôe s dos srs ten . ceL país.

t 4
'

d'· 22
desaparecem gradualmente o aturdi- Cantídio Quintino RegiD, majora, ; exames e urma, ; : mento e a dificuldade de ouvir. valdo Aranha dirigiu ao almí-

d I João C. ·AIves Marinho e Cap. As·
exa�es e sangue, 68; eX31mes I P�rI�:Iint é obtid� em qualquer f'ar- rante Guilhem, afirmando teroide da Costa Arantes, respecti-
de fezes, 50; exames de puz, 1; I

macia ou drogaria.
I que ninguém mais do que o vamenté a coronéI, ten. ceI. e ma

exames de escarro 2' curatí- Todos que sofrem de cata_rro, ministro da Marinha apoiou
.

'. .' _ . I aturdimento catarral e zt, '\bHios . .

' JoOr. id A idVOS comuns, 423; InJe�o�s 2n-· nos ouvidos, farão bem expeiímen- ajudou e mesmo encorajou o s recerrr-pz-ornovr os tem &1 o

tra-musculares, 484; mjeçoes tando Parmint. Itamaratí na histórica atitude
alvo das mais inequivocas derno ne-

-

I trações de júbilo por parte de seus *
endo-venosas, 4; fórmulas for-

C
de levar o Brasil à guerra e amigos. O govêrno da República do Sal-

necidas na Assistência, 1.296. LANomEAPr�r na CASA �ISCE na total cooperacão às nações vador publicou ontem uma nota,
e .saber economIzar, unidas.

o

I
No bar e no lar dizendo ter sido sufocado um Ie-

DITZ Hoje, 2a.-feira, às K N O T vante sedicioso de pouca duração.
S 19.30 horas Garantindo o cousu N d b não deve faltar A nota acusa certo número de

ErraI Flynn e Paul Lukas· em:
-

OVOS esem arques «militares ambiciosos», os quais.
TRES DIAS DE VIDA mo I- te d ' Serão cumpridos to- I

para bombardear e me1:ralhar OI

com Jean Sullivan e Lucille Watson I rno e arroz Guam, 10 .(U. P.) - Esta
_ quartei�, ,se servira� de um. avi�o

Um ofereceu a vida e o outro a S. Paulo, 10 (E.) _ No alá- chegando ao fim a treme,nda dO� OS compro.mlss«,?s que. fo} derrubado pela artllharl(l

paz de espirito para resgatar cem Cl'O da g'oveAI' o b ' PdA _

luta travada no sul de Okma- RIO, 10 (E.) - O mdustnal antl-aerea.
.

t'

I
n so a presI en I _·t G 'lh S'l' F'l- --:;::::::=====:::=:::�-

r lI�ocenr es. cia do interv�ntor Fel' do wa, na e evaçao a Ol o kms. de Ul erme I veIra 1 hO, pre-
Impropno ate 14 anos

.,

nan
Hanag'usuku ao norte de Ito- sidente da com

..

issão Executi-
No programa: Costa, fO'! realIzada uma reu- '

- . '

Rep. Folha Carioca n. 54' DFB nião da COlll1'ssa-o de Ab st
.

_

mano Os observadores sao de va TextII, declarou que se esta
Nr. d

a eCl .. -

d I t 't- t b Ih d" t
" "

OtlClOS o Dia - Jornal

I menta. No decorrer dos traba- ?pllllaO e que a u a sera ao ra a a� o �em ,re.guasPreços Cr$ 5.00, a 400
lhos fo'

.

t'f' d' mtensa quanto a travada pe- para satisfazer mtegralmente,1 Clen 1 lCa o amesa. .'.

RO H- 2
. , que' firmas comercia's ue

la posse de Shun. Outros des- aos compromISSOS assumIdos

XY oJe, a
•. feIra, as

I . .
1, q, pachos salientam que no nor- pelo Brasil com o UNRRA rei-

19.30 horas nunca se deCIdIram pelo nego- _. .

10 Filme Jornal. llxlO' DFB : cio c�m arroz, estão penetran-
te de Itoman fo:am efetua�os te!and�,que o mercado m.te.ln�

20 Proezas de um arqueiro. Short do nesse mercado, comprando
novos de.se�balq��s _

de for- n.ao sela afeta?o .c0n:; o fo��e30 DOIS E DOIS - comédia com o grandes quantidades do rodu- ças da. prImelra dlV�sao de in- cI.ment� de tecl�os a esse olga-

40 �:I�.�o b:a�cr:;sa:rShort II to, com fins de eXPOl�a.ção. fantana norte-amencana. msmo mternaclOnal.
50 ESTADO GRAVE. comédia com Em face das informações, o
� o Gordo e o magro. 'interventor autorizou a comis- P A R A F E R I DAS,60 Loreta Young e Geraldine Fitz- são a proceder ao levantamengerald em: AMAZONAS DOS ARES
A história sublíme das mulheres to do estoque do arroz garan-
que sonham por lua independência. tindo O consumo interno pela

Impróprio até 14 anal i aquisicão no varejo pelos pre-Preço único Cr$ 2,00

I
ços da' tahela.

'

_ ---:- Estabeleceu-se que o govêr-,Amanha. no Rüz - Sessões das - .. ,

Moças com ErraI FIynn e Olivia de no nao permItira, de forma al-
Havilland em: guma, alta nos prêços do pro-

A ESTRADA DA SANTA FÉ . duto.

ECZEMAS.
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,

Florianópolis l' de Junho de 1945

houveNão A "

conventos secretos
Londres, 10 (United) Conferência de Yalta por

Churchill declarou, categórí- Churchill.
camente, na Câmara dos Co
muns, que não se concertaram O "premier" reiterou que
"convênios secretos" em Yalta, não houve decisões secretas,
excéto um com a Rússia. excépto a que concedida mais

Acrescentou que "as conversa- dois votos à Rússia na Conte

ções, naturalmente, foram de rêncía de São Francisco. Final

caráter muito íntimo e não mente, quando o trabalhista

posso dizer que tudo quanto Stocks perguntou si em Teerã

se considerou em Yalta, possa e em Yalta haviam sido realí-

ser revelado". O primeiro mi- zadas acôrdos secretos, com O E�T.4DO Esportivo Isso e' com osnistro fez suas declarações, ao relação aos OutTOS países euro- ..
_

«
responder várias perguntas péus "até agora não revelados

quando Príce Insistiu, dízen- ao povo britânico", Churchill Novo treino

braS·llel·ros»do que si não existiam convê- replicou que, por motivos de Por designação da F.V.M.S.

níos secretos, porque a Rússia segurança para as negociações, C .• realizou-se ontem, na raia

havia atuado na questão do não podia ser revelado tudo o oficial do Iate Clube. o segun

govêrno polonês contradizendo que havia em matéria interna- do tre�no da equipe. que repre

as decisões anunciadas na cional". sentara Santa Catarina ao Cam-
peonato Brasileiro. em Julho

I Advogado do Estado :�:!�O�o!!:�o�m�o::' o�s !��
na C8llital Federal I �����:i·d:��.beram impor sua su-

I
Peçam Catálogo ilustrado. Deu entrada no Conselho Ad- Caxias 4 x

, LEOPOLD) SEIDEL mir:istrativo do Es�ado,. um Palmeiras 3
Corupá. projeto de decreto-leí, oriundo Conforme anunciamos sába-

da Secretaria do Interior, do, realiaou- se ootem o enco n-
10 v. ·I criando o, cargo de advogado tro futebolistico entre as tur

-------------- do Estado na Capital FederaL mas do Caxias e Palmeiras. A

Diretoria de SOFRE DE CA- disputa, que transcorreu ani

Asslstêncle mada, terminou com a vitória

TARRO E NÃO- do Caxias, por 4 tentos contra
3. Foram marcadores do ven-

OUVE BEM? cedor Bazinho (3) e Lamarque
(I). Dois dos três goals do ban
do vencido toram conseguidos
por faltas máximas,

S. Paulo, 10 (E.) - Pelo
avião da Panair que aterrissou
em Congonhas, chegou a São
Paulo, acompanhado de sua

espôsa, o sr. Pedro Aú, conhe
cído jornalista cubano que,
trabalhando para a United
Press em seu país, visita as

principais nações da América,
onde se vem avístando com os

seus mais eminentes homens.
Falando á reportagem do

"Diário da Noite", logo após o

desembarque, o jornalista cu

bano afirmou entre outras coi
sas o seguinte:

- "Estive ontem com o pre
sidente Vargas. Êle me afir
mou que não é candidato :1

presidência da R'8pública".
Perguntando sôbre o movi

mento político nacional, disse
que nada poderia revelar, não
só por não estar de posse de

informações precisas, como

também porque "isso é com os

brasileiros" .

MUDAS

No bar e no lar
KNOr

não deve faltar

•

Super-fortalezas aéreaa bombcr.
dearam objetivos militares em Tó•
quio e Iocoama. Um aparelho dei
xou de reg, essar.

*

O sr, Harry Hopkins, enviado>
especial do preso Truman a MOI
cou, chegou ontem de volta oPa.
rÍs. Hoje lIe entrevistará com o gral.
De Gaulle.

O porto alemão de Bremen es

teve fechado até agora. porque
suas águas estavam coalhadas d.
enge.hosas minas lançadas pelo.
inglese., e 011 quais são difícies de}
recolher mesmo pelos própriof.',
aliados.

•

o papa recebeu ontem cerca de-
5 mil jovens da Juventude Católica.
aos quais dirigiu a palavra. A cee

ta altura da alocução. S.S aludiu
a «certa ideologia moderna, que
ameaça descristianizaI' o mundo»,

*

Agora se informa que em 8 de-
maio. a lés te da ilha de Bornholm,
ovroes russos atacaram um com

boio de 30 navios com tropas ale
mãs, 15 dos quais foram a pigue.,
tendo morrido 30 mil soldcdos nc

zistas.

Durante a guerra, o comando de·
bombardeiros da RAF lançou sôPte
a Alemanha 950 mil toneladas de
bombas e 47 mil minas, as quaia· ",'
provocaram a perda de mil upi-'�
dadas navais inimigas.

'
. .....,.

*

�

Consta que Pierre LavaI. que fô
ra l '

primeiro ministro do more'

cha 1 Pétain, no govêrno de Vichí.
e ultimamente se encontrava na

Espanha, regressou ontem à Fran
ça para ser julgado'.

08 alemães perderam 713 sub
marinos durante a guerra 462. fo
ram afundados pelos inq leses ou

fôrças navais aliadas sob seu con

trole; 151 foram afundados pelos
norte-americanos e outros aliados�
os 100 restantes foram a Eundado.
por minas ou por bombardeiroll da.
RAF.

HIXtR Df NOGUEIM

NUNCR EXISTIU IGUI=IL ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


