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Avião especial para Pierre É�,v_àl: "

Londres, 3l., (U.P.) UIn: avião especial está agU(;trdandÕ'�,-JY,�"Lavol no aerodromo de LobregaUo para conduzi-lo para r ,�o
desconhecido. Consta que LavaI seguirá para a França.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proptletarlc e ülretor-ãerente MOACYR ICiUATEMY DA SILVEIRA
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de PélainCo·miss�o dos O íuluamente
telegrafistas
Rio, .)0 (A. N.) - o presi-! �arís, 31 (U. :r:") .- H,�rriot depondo hoje perante o tribu-

dente da Comissão dos Tele-: nal Julgador de Pétain, afumou que Roosevelt prometeu o

zrafístas que está pleiteando o
I
auxílio material da Amér-ica, antes do armistício com a Ale

:umento de vencimentos para manha, em 1940. "Eu conheci que' Roosevelt estava certo do

a classe declarou que os tra-. dia em que pediria aos Estados Unidos para entrar na guerra".
balhos �stão encontrando cer-I Indico.u então que Pétaín, ao as�umir ? govêrno em junho
tas dificuldades por parte das de 1940 afirmou que a França deveria depor armas.

empresas empregadoras. Acres-
1# o •

centou que se sobrevier a gre- Paris, 31 (U.p.) - Perante o tribunal que o julga, Her-

ve, a culpa não será dos tele- riot afirmou que êlc e Reynauc1 jamais exigiram que o exército

graüstas. da França lutasse até o último homem, pois queriam a Repú-
blica.

Hio, 30 (A. N.) - Informa

se agora que a questão do au

mento dos salários dos telegra
fistas está em vias de solução,
por terem os empregadores
aceitado a proposta, concor

dando com a tabela, menos a

"AlI America", cujos telegra
fistas, nesse caso, entrarão em

{ sreve com a solidariedad e dos
-

b -

colegas, os. quais se recusarac

a transmitir os despachos dc

trafego-mútuo expedidos pela
referida empresa.

--------

Parfs, 31 (U. P.) -- O juiz do supremo tribunal, sr. Mon

glbeaux, expediu nota convocando Laval a comparecer na Côr
te. LavaI terá 10 dias para assim proceder. A nota tem a data
de 29 do corrente.

- PRIMEIRO EM PRECISÃO! -'

Comprovadq oficialmente pelo Observatório
de Teddington!

Aumento de salário
s. Paulo, 30 (A. N.) - Um

vespertino local veicula a notí
cia de que o interventor Fe!-'
nando Costa, n.o próximo mes

de agosto, encaminhará ao

Conselho Administrativo do

Estado um projeto-lei de au

mento dos salários dos funcio
nários públicos.

120 homens
...

Recife, 30 (A. N.) - O se

gundo escalão da FEB, que
viaja pelo Pedro I, é integrado
por 120 homens sob o coman

do do CeI. Armando de Morais.

Compõe-SE de um esquadrão
de reconhecimento do VI. R. h:.
e Companhia de Manutencão.
Viajam também quatro sacer-

.

Os ·Internados devem dotes que se encontravam na
. Itália antes da guerra, e re-

ser qualificados gressam agora á Pátria.

Rio, 30 (A. N.) - O Tribu- O prazo e' denal Regional Eleitoral resol-
.

.

veu que os alistados, .ex-of�icio, 72 horasrelacionados com licenciados
que. estejam internados em sa

natórios devem ser qualifica-
. dOBo Ca�o não possam exercer
o voto farão justificação com
o respectivo atestado médico.

Aviso do ministro

Rio, 30 (A. N.) - O Tribu
nal Regional Eleitoral resol
veu que o prazo para a devolu

ção dos documentos aos eleito
res é de 72 haras.

,

Partiu do próprio presidente
-

Rio, 30 (A. N.) - O Globo informa que o anunciado au

mento dos militares partiu do próprio presidente da Repúbli
ca, que determinou a todos os ministérios militares designas
sem uma comissão para elaborar as tabelas respectivas.

Apresenta da em
Nova Iorque a obra
de um artista
brasileiro
Nova York - (S. I. H.)

As pinturas do artista brasilei
ro João José Rescala foram pe
la primeira vez exibidas na bi
blioteca do "Latin American
Instítute", em Nova York.
Três vezes o vencedor de prê
mios do Salão Nacional de Be
las Artes do Brasil, Rescala
acha-se em visita aos Estados
Unidos com o prêmio de bolsas
de estudo no exterior.
A maioria das pinturas apre

sentadas consiste de paisagens
ou grupo de figuras nos quais
o artista apresentou os aspec
tos pitorescos de seu país, bem
como os costumes do povo,
pintando também festas e ou

tros acontecimentos. Como re

sultado de sua estada nos Es
tados Unidos, pintou Rescala
impressões do "Riverside Dri
ve", dos "Cloisters", "Central
Park" e a patinação na Praça
Rockefeller. Com o emprego
de crayon pulverisado numa

palheta, também faz diversos
retratos, com bem individuali
zado aspecto. João José Resca
la seguirá. em breve, com des
tino a Chic�go.

'O auditório do
Palácio da Fazenda
Rio, 30 (A. N.) - Inaugu

rando o auditório do palácio
da Fazenda que tem capacida
de para 400 pessoas, o Minis
tro daquela pasta fez 'a primei
ra palestra, discorrrendo sôbre
o momento econômico finan
ceiro do país. O recinto acha
va-se repleto de elementos fi
nanceiros e de todas as classes
sociais, notadamente altas au

toridades.

100.000 toneladas
de abastecimento
Washington - (S. I. H.)

Foram firmados com. seis pai
ses da América Latina nos
três últimos meses acord�s de
fornecimento de mais de ....
100.000 toneladas métricas de
abastecimento destinado às
área? libertadas da Europa,
- eis o que anunciou o dire
tor geral da UNRRA, sr. Her
bert H. Lehman. Representa
isso o início das contribuições
desses países, através a UNR
RA, para as Nacões Unidas li-
bertadas.

'

A maior parte da tonelagem
que inclue gêneros alimentí�
c.ios, para os países europeus
líbertados que recebem assis
tência da UNRRA - Checos
lováquia, Grécia, Yugoslávía
Polônia, Albânia e Itália.

'

As nações Latino-america
nas que fornecem esses auxí
lios são o Brasil, Chile, Cuba,
a República Dominicana Pe
rú e Uruguai. Comecou e� ou
tras nações da América do Sul
e Central o movimento para
fornecer seus produtos às na

ções européias libertadas.
A contribuição do Brasil in

clue 10.000 toneladas de óleo
de semente de algodão, 10.500
toneladas de produtos da se
mente de algodão, 1.400 tone
ladas de peixe enlatado e 1.000
t�_neladl3;s de sabão. A produ
çao textil para as áreas libera
das foi também' iniciada no
Brasil e, ) que se estima,
aproximadamente dez milhões
de jardas estarão prontas em

agosto para serem embarcadas.

No bar e no lar
liNOT

não deve faltar

Dissídio coletivo
Rio, 30 (A. N.) - Embora

no princípio parecesse que o

aumento dos comerciários es

tava encontrando a boa venta
\ (de dos empregadores, agora

M d d. problema está par�lizado. Os i U a os os Domes ISolicitaram Rio, 30 (A. N.) - Foi entre-

empregadores regeltaram as

I d ·d
gue ao Ministro da Guerra pa-

propostas dos empregados, e as avenl as audiência ra ser encaminhada ao govêr-

o�ereceram aumento em bases I París, 30 (S. F. r.) - Foram F.:lo, 30 (A. N.) _ Os funcío- no a tabela de reajustamento
díterentes. O presidente ,da mudados os nomes da "Aveni- nários públicos que estão se dos vencimentos dos militares

Sindicato disse que �antera a 1 da Victor Emmanuel III" para reunindo para fundar um 01' I do Exército, Marinha e Aero

tabell3; propost� .. ,1;lao .se��o! "Avenida Presidente Roose- gão de classe e pleitear diver- náutica �cOl:l�anhada �e Iongo
aten�idos, sobrevira o dissidio

I velt", da "Avenida Jean Chiap- sas reivindicações, inclusive I'
estudo, Jl�stlflCand? a ínícíatl-

coletivo. pe" para o de "Avenida Geor- aumento de vencimentos, já pe- va, 1?as0aGa excluslVa�ner!te 110

O I
-

d , ges Mandel", da "Place du diu uma audiência ao presi- alucinante custo da vida atual.

S
.

a emaes evem
I
Combat" para o de "Place Colo-I dente ela República, afim de A tabela em vista amparar

t
·

V ó· nel Fabien" - da Resistência, I fazer entrega de estenso me-I principalmente as praças de

feCOOS rUIr ars via Comandante do 1510 Regimen- marial a respeito. ,prete oficiais subalternos.

Londres (SIP) - Vários [or- to de Infantaria, caído em com- .

_ ".
'nais londrinos publicaram ar- bat� na freD:te dos vo�ges�; A sagra�ao de uoncedldo exequatur
tigos sugerindo que a racons- do Rond Point de La Villette

I
V

'Itrução de Varsó�ia, sistemati-; �ara "Plac,e _Stalingrad", se- Monsenhor Weber Berna, 30 (S. F. I.) - O

camente destrUlda pelos ale- gun�o. decisão do. Conselho Pari 30 (S F I) _ M _.
Conselho Federal Suiço con-

mães deveria ser imposta ao po-: Municipal desta capital. haIl.s'M I't: 'b'
on

I cedeu o exequatur ao novo
. .

' .

ma das -�-
- --- sen OI ac n yle, iSpO au-

C I d
.

voo g�Im.amco, .co�o u, No bar e no lar xiliar de Nova York e Monse- onsu G �ra�il e� _Genebra,
prmci,p�.lS expíaçoes de SUU li N O T nhor Roncalli, Nuncio Apostó- sr. Vasco T.ns.�ao. L_eÜa? da Cu-

selvageria. não deve faltar lico em París assistiram on- nha, com [urisdição sobre os

tem na Igrej� de são Suplicio
cantões d� Berna, Friburgo,

à sagração de Monsenhor We- Vaud, Valais, Neuchatel e Ge-'

ber, novo bispo coadjutor de nebra.
-------------------r------

Strasbourg. Monsenhor Weber Camiaaa, Gravatas, Pijames
foi ferido três vezes durante a Meias das melhores, pelos me

última guerra e recebeu três nores preços 86 na CASA MIS
citações tendo feito a campa- CILANEA - Rue C. Mafra, 9
nha de 1939-40 no posto de
chefe de batalhão.

Rio, 30 (A. N.) - O minis
tro da Guerra assinou aviso Haia,30 (S. H. 1.) - Segundo
declarando que nOS certifica- despacho de Rotterdam, a bor

dos de isencão definitiva do do do "Batavier II", retorna
servico militar da FEB, dos ram àquela cidade setenta e

que
'

estiveram no teatro da I
cinco marinheiros mercantes

guerra, e foram julgados inca- holandese� .

que se encontra

pazes, n�o deverá constar essa

I v�m .em fe�ll:s. Aquele transa

declaracao mas sim "Vetera- tlãntico saíra em breve com

no". Quando a incapacidade I
cento e setenta e cinco crían

for motivida por ferimento de-, ças holandesas, que deverão

verá constar, enseguida, a no-I passar suas férias na Inglater
tação "Fedido elU campanha". ra.

Reajustamento dos
vencimentos

o «Batavier II»
regressa

Comissão pqra
abrir iUquf Jto
Rio, 30 (A. h ) - O Mínís

tI'O da Educação nomeou uma

comissão encarregado de abrir
inquérito em torno de irregu
laridades verificadas na antiga
escola Ide Direito do Distrito
li'ederal.

Regressou o min.
Juan Renites
Rio, 30 (A. N.) - Regressou

a Buenos Aires, o sr. Juan Be
nites, Ministro da Justiça da
Argentina que aqui viera as�

sisOr a chegada da FEB.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

ClAUDIONOR DUTRa
Rua Saldanha Marinho 2 ..A

FLORIANÓPOLIS

CONTRA
GRIPE
R ESFRIADOS
OÔQESOfCABECA
NEVRAlGIAS 'E
DÓRES '" GERAL

SÓ SE USA

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

DE

NICANOR
'I'robo.lhos Comerciai.
Irnpreasdo a côres

Composição de Iivrcs e

Jornaill

SOUZA

I
Téllell e MemoroU

I!>eubléll e tricromia.
RevilltaR - Avul.oll - Caixa. -

Estojos, etc.

J(ENNER ROUPAS

SAPATOS

MALHARIAS

,A luta contra os entorpecentes no· vaDlel1 Estaiiãiecimento Gráfico Brasil
Cairo, (V. A.) - Os princi- ruina e desmoralização do pa- que devido aos distúrbios do 111pais esforç,o� para a elimina- c�e��e. O que se alarga é a pos- L_evante o tl�aballJo de

destru�-,çao do tráfico de drogas no slbitidade de que estas drogas çao talvez nao possa ser realí

Egito, está. sen�o concentrad? brancas voltem no:amen�e a z�do nest;, verão. O relat?rio IIcontra o Haschlch, mas há ter entrada no EgitO, vindas ela também detalhes sobre IIuma seria ameaça de ser rei- elo exterior. Temo que os pedi- grande nÚ111t' o de casos de I
ulciarlo dentro de pouco tem- dos de estimulantes por parte apreensão de narcóticos com

po o contrabando de drogas do mundo cansado e os lucros soldados árabes, ('h1118lO:eS, gre
brancas, como a heroina. Es- enormes que podem provir gos e aliados, além de muitas
se é o principal ponto do rela- daí voltem novamente a exis- outras n3C; onalidades envolvi
tório de 1944, do Depart.arr.en- til', se essa inundação de vene- das. Em ce rto caso, dois britâ
to Central de Investigações sô- no fôr libertada". O relatório nicos foram abordados, sendo-

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

bre narcóticos, que acaba ele contém um capítulo desmen- lhes pedido que contrabandeas-
ser apresentado ao govêrno tindo a inJformação de dois sem drogas num caminhão tl•••5iG••• tMHteCl .

egípcio, por Russell Pachá, co- médicos americanos, segundo através elo canal de Suez. Os
n h ec i d o ínternacíonalmen- os quais os viciados em hes- soldados lnítáulcos informa
te por seu trabalho contra os chích mostravam apenas uma "am a polícia, que prendeu
traficantes de drogas. O rela- alteração física ou mental. Diz dois contrabandistas e apreen
tório mostra que apenas urna o relatório que se os médicos deu grande quantidade de hes
grama e meia de heroina foi americanos tivessem examina- «hích e de ópio.
apreendiela em 1944, quando do os inveterados fumaelores -----------

em 1829 a cifra se elevara a de haschich, que se encontram
80.000 gramas ou seja, 80 qui- no léste, reduzidos a condição
los. No entanto a apreensão de estupefação, incapazes de
do haschich de opio, no Egito, qualquer trabalho permanente,
não deve ser considerado ligei- não manteriam tal opinião. O
ramente, mas sim como prí- relatório presta tributo aos go
meiro passo para o abandono vernos sírio e libanês por seus

completo de drogas brancas esforços na destruíção elo tra

que causará futuramente a fico ele heschich, mas lamenta

ADVOG r\_D(_)S

Sala 5

IATE: gelado
chá
chímarrêo

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos 61avaol
,

Rua João Pinto. 6
Caixa Postal, 42

Flortcmôpolâs

=QUALIOADE
Rua Padre Miguélinho, 23 -- Florianópolis

sem compromisso para seus

Móveis

Prefira uma parte de seu
i trôeo em "'Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carhla
de". e estarâ' éontríbuíndo para

------------------------...,.---. que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi-
camentos, mais eontôrte no i

leito de sofrimento, etc. etc •• ,I
(Campaha de Humanldad',

lo Hospital d• .caridade). _/ ����_

NOVOS e 'I Visite, sem compromtsscs, I!!!��� I LIV��!!�oco��SA
VENDE .' I• Flcrianópolis

IdiGlma. por-

[ Dr. OSVALDO EULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

�1:.. E_d_i_fí_C_i_o_C_r_u_z_ei_r_o F

__lo_r_i a_n_ó_p_o_h_'s_'_�"_.'.

...._ I m. �1

I

",Wfejâ Ô LlDER Dft f i
MODI

Romance, Pceaíe , Rel\gião, Aviação,
Matemática, F;ísica. Química, Geo
logia, Mineralogia, EngenhorÍa ci-Ivil, militar. e naval, Carpintaria,

IDesenho, Saneamento, MetalUrgia".

I
Eletricidade Rádio, Máquina_i Mo·
tores, Hidl'dulica, Alvenaria, Agri· I

I r;ultura, �e.terin?ria. Contabilidade I ...
·

_.....c:::aICllll...... -=
_._*""""""" DWIOnál'108. etc. etc_ a l t

Bebida saudável

Sedas,

CASA

�•••••��••�.........A...
=

••n•••o•••••• m••

Aparêlhos elétricos
A Instaladora de F'lortauó

polis, à rua Trajano n. 11, avl
sa a sua distinta f'reguesia que
dispõe de operários habiliTu-· Comprar, vender ou alugar

I .los para executar instalações
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grátis e

serviços.
Possui também oficina espe

cializada, com técnicos nrorís
sionais, Ilara consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabí-

�-..,..",..--_.....-

! lizadores, ferros de engomar,
f fogareiros, aparelhos médicos

I.
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

DESPERTE I 81115
DO SEU FIGID8
E Saltara n ca. IIspm. ........

Seu Hgadb deve produzir dianame
um litro de bilis, Se a bilis não corre li
rremente, os alimentos não são digericMI
e apodrecem. Os gases incham oest6�

go. Sobrevém a prisão de ventre, V"
sente-se abatido e como queenTenenado.
Tudo é amargo e a Tida é um martíri..
Uma simples evacuaçâe não tocará.

causa. Neste caso, as Pílulas Carter .
extraordinariamente eficazes. Fazemcar
rer esse litro de bílis e você sente-se dj,.

posto para tudo. São suaves e, contudo.
especialmente indicadãs para fazer a bilD
correr livremente. Peça as Pílulas Cartee,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,OG.

Livres novos e usados,
em diversos idiomas.

Á tende encomendas' de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

ft SERVIDORA
ra maior organização no

g3nero n••ta oapital J
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

tuguê., espo
nhol , francêM,
inglêR, etc.

Novidades todas as

semanas

e LãsCasemiras

Até cns 300,00
Precilla-se alugar uma ccsc , não

muito distante .do Colegio Goração
de Jesúll. Pagam-se atéCR$ 300,00
mensaill, adeantadamente. Dão-se
referências. Informaçõell nesta Re
daçã.o.

Empregada
Na Avenida Hercilio Luz n

'

69. precisa-se duma que saiba
cozinhar _

Vende-se
uma maquina de escrever

'Royal», tipo comercial, em

per feit o estado de funcionamen
to. Informações nesta redação.

Ilba'fiara Vende-se uma com

U U 50.000 mts2, ten-
do casa de morada e engenho,
sita em Itsguassú. 'I'ratar com

A. L. Alves, à rua Deodoro. 35,

Vende-se
um Bar sito na rua Laura C.

Meira 13 Tratar na mesma.

No bar e no lar
KNO:r

não deve faltar

})OENCAS NERVOSAS
Com os p�ogressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
ratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades, O Servico Na
cional de Doenças mentais 'dispõe
de. um Ambulatório, que atende gra
tuItamente os doentes Rervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

O.RLANDO SOA I=tPELL]
.Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sebrelote - Telefone 1514 (rede. interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Sccrpellí» --- Florianópolis
I"

5v-E
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Sob a direção clIDlca do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção m.à>&rna e conrortãvel, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista palra o mail'.

Excelent.e local para cura de repouso. Agua ilria e quente

APARELHAMENTO COMPLETO JD MODERNíSSIMO PARA TRATAMENTO

MÉDICO, CIRúIWICO E GíNECOLÓGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para 001 exames de elucidação de díagnõsttcos.

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

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

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PóDE TER MÉDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --o- Telefone: 1.153

,••••••••••••••••••••••••• a•••••••••••••••••••••••••

TENHA JUIZO
TEM SrFILlS OU REU.

<'

'\MATISMO DA MESMA

iORIGEM? USE O PO-

PUL!\R PREPARADO

I§i -- fJ I :1lêJ r:1
A. SI}1'ILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Figado, o Baço. o Coração, o Estômago, o�
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôre�
BOM OSS6S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
lnoteastvo 80 organismo. AgradaveI

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Stfllls tl Reumatismo

da mesma origem
F/\,LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

�obre o preparado ELIXIR A cemposíção e o sabor a·
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re

que o tenho empregado, em comeodam-no como arma de
08 C880S de Indicação apro- facll manejo para o público
prtada (Ilfills em varias de ,DO combate á sUtil!!, quallda-
8U8S manifestações) os resul- de. que frequentemente a
tados têm sido satíslatortos, orovelto no Ambulatorlo da
poli 810 rapídos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre PassQ.

aliados envolvidos no «mercado negro»
Berlim, (V. A.) - Os quatro nico cercado por berrínenses,

comandantes aliados de Ber- muito cedo para se prever se trocando tudo o que é possível.
lim decidiram realizar acão será possível metar desde ja o Os russos interessam-se parti
conjunta para eliminar as ati- impulso das vendas no merca- cularmente pelos relógios, que
vidades do mercado negro, que do negro; mas a ação do Ge- parecem ser as propriedades
recentemente atingiram pro- neral Parks chamou ultimen- mais valorizadas, ao passo que
porções alarmantes. I\. atenção te a atenção para uma das os britânicos e norte-america
do "komandantur" foi chama- mais perigosas dificuldades nos deixam-se atraír principal
da para gravidade desse pro- potenciais da economia alemã mente por máquinas totográ
blema pelo General Floyd Par- que os aliados precisarão en- ficas. O interêsse alemão é na

ks, Comandante-geral da zona frentar. Sem temer contradi- turalmente por gêneros ali

norte-americana, que salíen- ção, pode-se dizer que todos os

I
mentícios de qualquer tipo, e

tou a necessidade de serem aliados estão igualmente en- tabaco. Raras são as pessoas
imediatamente adotadas me- volvidos no mercado negro. É que se dispõem a aceitar di
didas conjuntas para eliminar I comum ver-se um veículo rU5- nheiro, no qual nínguem depo
aquelas atividades É ainda I 50, norte-americano ou britâ- sita muita confiança.

REDUZA-A
GORDURA
Por Um NovoMétodo
Ao atender as Estrêlas de Cinema de

Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rápido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formod.e. traz nova vitalida
de, saúde e energia como tambem uma

aparencia atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces

sario fazer regime alimentar) nem usar

drogas drastícas ou praticar exerci cios
em excesso. Atúa ajudando a. nature
za. Form.ode. reduz a gordura de
um medo garantido como V. deseja.
Peça Fo r-rnode, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A "assa garantia é
a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S, José

de

I
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPmSO

Não se aceitam hóspedes
portadores de mctestias

contagiosas

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

'NSTITUTO DI DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJA.lMA
MOELLMANN

formado pela Un1nralda6. d. Genebra

Com prAtica 1lO(1 bOllPlWUl europet18
Jl1in1ca m6d1ca em «eral, pedjat.r1A, doen
lU do 8Ifiema nerTOIIO. aparelho «en1to

urtnm"io do homem '" da mulher
um... T�eo: DR. PAULO TAVa.a.1
Cureo d. Rad1ol0«l& CUntca eom o dr.

llanoeJ d. ..,breu CAmpanarto (1&0 Pau·

o:) . 1IlJfI)eC1alIMó.o em HIIr1en. I ..lide
robllca, pela UnlTenld:adG do RIo. � Ja·

I ietro, - Gabtnete d. Rato X - Illectro
·...r<a toaorafla cllnIca - Iletaboll.mlo ti«

I
oa.I - 80n�.m Duodenal - o..blnete
te n.1oterapla - Laboratório d. lIl1Crc»

:lOpla • UI6l1H cI1nIca. - Rua remando
Ilachado. I. rone 1.1... - l'lor.umóJ)Olle

..--------------------------_.------

Esta a verdade!
Sapatos de todos os modelos e

meõ.rnos, inclusive Sondo lias pa.ra
dCla SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem aeus ca1çados sem visi1;ar a

«Tamancaria Barreiros)

dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

R. H. BOSCO LTDA.
ITAlAi - S- CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Reprélentaçõel Tranlportq Maritimos; FerrO.

Conlignaçõel • - Conta Própria vi'riol. Rodoviário.. Aéreol,
Rua Pedro Ferreira, 5 Calcol, F6go, Acidentei do

2' Pavimento Trabalho, Acidentei Pellleail,
CAIXA POSTAL, 117 Reapon.abilidode Civil e Vida.

IEndereço Telegráfico ({ BO S C O»

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinica Geral de Adultol
Doeriçua doa criançal

Laboratório de Análilel
clíriíccs.

Conlultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da COSIa Pe
railo]. dai 1030 ál 12 e dai

15 àl 18 h•.
Reaidência: rua Vi.c. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manuaIl

SANGTJEN()T__

Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc,

08 Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crt.mçus Raquíticas rece

berão li tonificação geral
do orgumsmo com oI

1.-- .

1lW1! Imigrantes europeus
para o Brasil

Rio, 31 ("Estado") - A respeito
das informações prestadaa em Ca
racas a um jornalista, pelo chefe
da delegação braaileira que alí _e

encontra para participar
\

do III
Congresso de Agricultura. de que
um milhão de imigran.. euro·

peua viriam parO. o Broaí), foram
divulgados OI aeguintes esclareci
rnerrtos :

.0 ncasc 1J0vêrno já ossen tou

providência. no aentido d. receber
uma imigração em larga escala,
tomada" como é ób"io, tôdos as

precauções e cautelas aconselha
da. em tais caiaR. A maioria do.
imigrantes d. que fala o. notícia
divulgada em Corocas, cernpor-ae-d,
ao que nos foi dito, de tecnícoa
inàusbiais, que virão trabalhar
nas indú�trial nacionais que,
com. le IIObe, tiveram largo d.
senvolvimento durante a guerra,

I Tombém paro. o campo virão trm

balhadores, rnu í

toa delea proceden
te. das zonal devastadas .a Eu
ropa, escolhidos os que, pelos há-
bitos, tendência e religiê, melhor
lie possam mesclar com o no•••

povo».

° "H"OR VERMifU60
O� EFEtTQ SE.6UQO
( IHOHNSIVQ A"

CR'A�ÇAS ri

DIA

I Norberto Domingos

I part�c�p!!vaa!1 ����o��ren_
I·

tes e pessoaa de .uaa rala
ções o nascimento de seu

filho
DOMINGOS JOSÉ DA

I
SILVA NETO�

Tubarão, julho, 1945
Aos sofredores

Dra. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

oferecer 08 seus préstimos.
Escreva detalhadamen te -

nome, idade. endereço e en

velope selado para a res

posta,

3v-2

GRATIS! peça este livro

IDID@[j)�lil!S IDID!S mlll@!S
@

ffi@Iii]@IDQ(J)b'j
;)

.....

J
o PRECEITO DO

É PÊSO DE MAIS ..

A alimentaçã.o delregrada é uma

dai várial caUSClI d. gordura ex

c.Sliva. A gordura que ae acumula
no organi.mo, além de ler pêso
morta. exige maior eef6rçe do cora

ção e predispõe af) diabetel e a

várias outras doençal.
Suprima o exceslo de goràura do

�eu corpo, reduzindo aos poucos Q

quantidade de doces, malal, bolai
e alimentos gordurosol. SNES.

Jj
__., . _1IUI'",�I!IIIaUi!iPP_

Envie 3 cruzeiros em selos pio .arte Dastat
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LrDA
r::.POHA1.14 �AeOTICABAL UT.1.PAUL.O

-

Lavando-se com o saIjão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
CI /\ . WETZEL INDUSTRIAL-J()INVILLE (Mllfce reg.ls'

t,�mpo e dinheiro

. ��'BÃ�yIRCt.A..
..... '7

Esp ECIAlIDADE
•

economIza-se
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Os ia_ooeses fortificam-se no continente
Londres, 30 (U. P.) - Os [a- ta-voz de Chunquim. Oficiais

poneses no continente asiático' tros vitais da linha de frente, do estado maior francês ex

estão começando a levantar numa tentativa de oferecer pressam a convicção de que
suas últimas posições Iortíf'ica- combate segundo a opinião de nos montes da Indochina se

das. Com as ilhas metropollts- .porta-vozes militares chineses encontrariam 300 a 500 mil Ia

�as a'pare�temente ab�rtas � te fran?ese;j. A batalha da. C�i- náticos co�b�te�tes. japoneses
mvasao e a derrota, cerca de na sera travada por um milhão para a resístêncía tínal. Esses
dois milhões e meio de [apene- de combatentes japoneses, IOficiais baseiam essa crença
ses e tropas auxiliares poderão apoiados por outro milhão de nos relatórios recentemente re-

�oncen�rar-se nas montanhas tropas auxiHare3 e títeres, 8e-1 cebidos d?_ serviço secreto na- VI-da Soeíalmdochmesas e em alguns cen- gundo declaraçoes de um por- quela regiao. i

AVISO

r r ,�/c"u I./IU Q(JUU4 _ ...Meurer Alexandre BereUa e Sra.Jacó

participam aos parentel e

pelsoas de suas relaçõel o

contrato de casamento de leu
filho ADALGISO com a srita

Nair Meurer.

participa a aeuI parentes e

pel.eas amiqall o contrato
de ca.amento de lIua filha

NAIR com o Ir.

Adalqiso Beretta.I
---------------------------..

NAIR e ADAUilSO
confirmam

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

Rancho Queimado. 24 de Julho de 1945

3 v.·2

AGRADECIMENTO
Karl Schlachtbauer e Mathilde, sensibilizados, agra

decem a tôdas as pessôas que lhes auxiliaram com solici
tude e carinho durante a enfermidade e perda de s tra

inesquecível espôsa e mãe MARIA SCHLACHTBAUER.
Outrossim. agradecem as provas de estima e amizade

manifestada em cartões, telegramas, flôres e corôas, bem
como aos que a acompanharacn até a última morada.

Palhoça 30 de Julho de 1945.
o Dr. Arnoldo S. Cúneo es

tará ausente durante o mês de
3v-1 julho.
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Mo�imfntação com cheques
00 I As mulheres, quanclo usam bâ-

. . I
ton (bastonete vermelho), pensam

Banco do Distrito Federal 8 4 que estão rejuvenecendo a epider-
.

· ·

I ���:ta� �u�icf:.z���al�i��1�0�e�1�u:lé
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 o bâton e de que se compõe.
RESERVAS: CR$ 10.000.000,00 Na antiguidade já os egípcios

. • _ • _ usavam o "bâton", não o cosmeti-
Rua TraJano, 23 • Florlanopolls co de hoje, mas certa tintura olea

ginosa. O bâton era feito antiga
mente ele um óleo retirado do pul
gão chamado "Copal", óleo que,
embora alguém o tomasse, não
prejudicaria o organismo.
Com o hâton hodierno não se dá

o mesmo. Não é mais um óleo ino
fensivo,

•

mas sim uma reunião de
ingredientes químicos, ela qual re
sulta em todos os casos um compos
to venenoso: o Benzol: e na maioria
de tôelas as espécies, outro vene

no ele efeitos muito poderosos: o

Cianureto de potássio.
Vejamos agora o que fazem ele

mal êstes dois compostos. Anali
semos primeiro o benzol: êste com

posto de carbono é veneno que ata
ca as mucosas principalmente do
aparêlho digestivo, ocasionando
um meio propício ao aparecimen
to ele ulceras. O outro veneno, o
cianureto de potássio, muitíssimo
forte, ataca as membranas pulmo
nares, enfraquecendo desta manei
ra os pulmões deixando campo li
vre ao desenvolvimento da tuber
culose.
Verdade é que tais venenos exis

tem em pequenas quantidades;
mas, com o uso constante e abu
sado de tal cosmético, as pequenas
quantidades, dissolvidas aos pou
cos pela saliva. vão-se acumulan
do no organismo. tornando-se
quantidades consideráveis, que não
são eliminadas pelo organismo,
pois êste não recebe os alimentos
indlspensáveis à decomposicão
dêstes compostos do carbono.

-

No Brasil a alimentacão é difi
ciente, os vegetais, alimentos que
contêm maior número de vitami
nas, quase não existem, devido,
em grande parte, ao abandono do
campo e da agricultura. Em ou
tros países, por exemplo, nos EE. I
OU., a alimentação vegetal é abun- I
dante, as proteínas existem em

grandes quantidades e os venenos
que há no bâton são mais fàcil
mente eliminados; e por isso o nú
mero ele mocas e senhoras tuber
culosas é menor em proporcão
que no elo Brasil. Prova clara e
evidente de que o baton é um dos
auxiliadores do bacilo de Koch,
está nas estatisticas, nas quais o
número de tuberculosas supera

---------------------------..- os ,de tuberculosos. Não que-

I R E P R E S E N T A N T E
��� ��Ton�S��s, 1����S e�����i�o u:�..
se uso constante, quasi alimentí-
cio elo bâton, que se encontra a

Importante Empreza Editora de Livro., com nova modalidade caela passo em todns os lugares.
d. venda., preei.a de um reprelentante para eata cidade. Pre- Renegar êsse uso nojento não é
f.r.·.. firma Oll. pel.aa, bem relacionada e que tenha escrito- estar diminuindo a beleza da
rio. Dá.le exclulividade. Carta. com todos os detalhes para cútis, mas é ato altamente patrió-
NOSSO LIVRO EDITORA. Rua Senador Dantal 39-2'- SI�5.

I
tico, pois é estar cooperando para

Rio de Janeiro. O aperfeiçoamento e engrandeci·
menta da raça brasileira .

�_____________________________________________ VERITY

SEJA SUA PROPRIA

G

t��
I Ha sofrimentos que sadêlo para suas vitimas.

fazem envelhecer. E as Defenda-se contra esses 50-

Senhoras, que dêles pa- Irirnentos, que sào evitáveis.

decern, o sabem muito bem. Use A SAUDE DA MULHER.

Regulador, tônico. anti-dolo-Taes são as irregularidades
no funcionamento do deli- roso. o poderoso remédio

caco organismo feminino.
cerno excessos. faltas, pe-

traz no nome o resumo de

suas virtudes. A SAUDE DA

riodos dolorosos. que tornam MULHER e uma qarantia de

certas fases do mês um pe- saude e bem-estar.

Á SÁUDE. DA MULHER
FARMACIA ESPERANÇA

A SUA FAlIlACIA
I.. C....... Mún, •• 5 - FONE 1.142

Ealre,••••..tcfI.

o santo do dia
31 DE JULHO

Santo Inácio de Loyola, Confessor
"Não ser assim como os outros

é o maior pecado na opinião da
massa". Estas palavras de Francis

Thompson não pareciam referir-se
ao menino que, no ano de 1491, nas
ceu no solar dos Loyola em Azpey
tia (Espanha). Pois como pagem
.na côrte aragoriêsa e como fidalgo
galante era assim como os outros,
pelo menos C01110 milhares outros

moços de seu tempo. Mas já como

oficial que defendia Pamplona COR

Ira os Iranceses era diferente, dis
cordando da opinião dos seus su

periores quanto à entrega da pra
ça. Ferido e pregado ao leito da
dôr transformou-se completamente.
D'ora cru diante vivia só para a

maior glória de Deus. Tôda a sua

vida tinha que ser subordinado a

êste ideal. Já não quiz saber das
vaidades e das vãs riquezas. Tudo
quanto, em sua pessoa, se opunha
à glória ele Deus, devia morrer.

Não contente com isto, quis Inácio
que todo o mundo désse a glória de
vida a Deus. Por isto esf'orçàva-se
por encaminhar a outros na vereda
das virtudes cristãs. Pensava em

começar esta obra entre aqueles
que eram os inimigos jurados da
glória' de Deus, os muçulmanos.
Vai à Terra Santa. Não podendo,
porém, realizar seu plano, volta
para a pátria. Inspirado por Deus
e guiado pelas mãos de Maria es

crevera um livrinho que serviria a

milhões como manual nos esforços
ele ordenar sua vida segundo os

princípios que deveriam prornove r
a maior glória de Deus. Entretan
to, Inácio cedo reconheceu que sem

estudos profundos nunca estar-ia em

condições de trabalhar para a gló
ria de Deus tanto quanto sabia
que seu Criador e Senhor exigia
rlê le. Foi, pois, sentar-se nos ban
cos de uma escola, já homem de 32
anos. Em París conseguiu reunir
ao redor de si um pequeno grupo
de homens que compreendiam os
anelos generosos de sua grande al
ma. Fundou com eles a Companhia
de Jesus, O espírito dos conquista
dores tomou posse daqueles bano
deirantes de Cristo. Em breve dis
persaram-se sôbre os quatro conti
nentes conhecidos, sob a direção
de Inácio que, em Roma, redigiu as

constituições de sua Companhia.
As muitus adversidades nunca <rue
bruram sua confiança em Deus.
Quando, aos 31 de julho de 15M;,
Ia lcccu na Cidade Eterna, esta vn
consolidada sua obra e ligada,
para sempre ao nome de Jcsús.

VENDA SOB RECEITA MEDICA

�., I
.

\

F.sem anol!! "OJ8'
o Ir. Nazareth Marinho;
o Ir. Berlarmino Carla. Martins;
o menino Gerson. filhinho do

nono prezado colega de impren,a.
Ir . .Gultavo Nevei, diretor do •.E.I;

o Ir. dr. Arnaldo Lima, enge.
nheiro agronomo;
o jovem Nelson, filho do .r. A.

dolfo Silveira de Sousc , residente
no Rio de Janeiro;
a menina Isa.Maria, filhinha do

di.tinto ccse l Ir. Nelsen Machado
-- d. Izabel Machado;
a sra. Caltorina Ribeiro. elpôla

do sr. Jacó Ribeiro. funcionário
eltadual.

Gentilezas:
Esteve em nona Redeção o sr.

capitão A'tila Barrollo. convida.
no. para as,illtirmol. amanhã. à
inauguração dali melhoramentos
realizadol no Quartel do brioso
14. Batalhão de Caçadore•. Gratol.

•

A firma Machado e Cio. delito
praça brindou·noll ontem com a

publicação «A Cruzeiro do Sul» e

seu esfôrço pela grandeza do Brn
liI-, hi,tórico dali atividades desse
poderoau organização aérea nos

17 anos decorridol da data de lua

fundação. Gratos.

Agradecimento
e Missa

Armindo Teixei
ra da €ruz, bcs
tante compun
gida com o fa-
lecimento de

lua filha MARIA-MARTINHA, ocor
rido no Ho.pital de Caridade, no
dia 25 do corrente, vem tornar
público o. seUB agradecimentos ao

competente cirurgião dr. Augusto
ds Paula, pelos esforçes empreen
didos. no sentido de retorná-la ao

convívio do lar. tudo fazendo corno

expressão de verd(ldeira caridade; à
piedosa Irmã Superio'!'a e demais
irmã. do referido estabelecimento
hOlpitalar; bem como, às bondo
sas enfermeiras e auxiliarei, e.pe
cialmente a muito e.timada Almira
Andrade. às componentel da Con
gregação Mariana e à. do Apo.
talado do S.S. Coração de Je'ul e

a tadas as pesaôus que a confor
taram com .uas visitas e preces, e

finalmente. aos que enviaram flo
res e a acompanharam em seu

enterramento, testemunhando, des
Ia maneira. princípios de aclíde
riedade cristã.
- Outrossim, aproveita a opor

tunidade de convidar aOI! parentes
e conhecido. da família. pafa a85ill
tirem a missa de 78 dia, que lerá
rezada na Catedral Metropolitana.
no Altar do Sagrado Coração de
Je.úI, às 7 hcrae, da próxima·
4&-feira. I

Procu ee-se uma casa

de comércio para ins
tGlação de uma Livra.
ria. 'Os interessadas
queiram dirigir.se a

êste jornal.

FRACOS e

AN�ICOS
TOMEM

fmhl CIUSItIi
"sn:.VEIBA"

Grande T6aic:o

APE�A� Cr$ 3,00. I €ASA MISCELANEA di t ._
Com essa ínfima quantia Você. , .

1S rr

está auxiliando o seu préximo, bmd.cra dos Rádios R. C. A.
Contribua para a Caixa de Esmolas I VIctor. Válvulas e Discos,
aos Indigentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9

,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

gi!ll·lI)i�LlilâM�
(OU REGULADOR VIEIRA:

A MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se
nhoras. É calmante e regulador
dessaR funções.
FLUXO-SEDA-TINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re
ceitada, D�v e ser usada com

confiança.

lFLUXO-SEDATINA enCf\n!.ra-se
em toda parte.

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

DR. MARIO WE'NDHAUSEN
(Dlploma<1o pela Faculdade Nac. de Jle<l1clna da UniTer.idad. do BrUU)

_-lIlterD.o do 8erT1oo d. ClIIn1ca .Médica do Professor Onaldo Ol1vetra. m6d.lco 4"

Departamento d. I&l1de
VLlNIUA Il1IIDIVA - .ol6lltlu ..lena.. ele .elllItoe e erlJulçu. CONSULTOBIO

• �WJlNt.:IA: R•• )l'eUpe 8cbmJdt Il- 18 - TeL 811. CONSULTAS -- Du 11 .. 18

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
o.. S.nlco. d. Clinica Infantil da Assistência Municipal • Do.pU..

d. Caridade

OON8VL���J��1l���AM2td���A���IOES.���12�. lo•• 1.U4

Consultas das 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
MédicO - chef.. do SerT1ço de S1fllls do Centro de Salld.

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
AMBas os SEXOS - RAlOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA�

CONSULTAS: das 3 às ti h. - R. Felipe Schmidt, 4&
R�.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. N!IJI'iz - Garganta.
Biploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 àa 18 horas.
ftESInENCIA - Conselheiro Mafra. 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD BROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

Dr. Polydoro S. Tbiago
Clínica Médica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, Intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
C0NSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

. f

RESIf)ENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMAO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E DO

HOSPITAL "NER:mU RAMOS".
OUl'so de Bper.!elçoBm.ento no Hospital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Ex-estr

(tArlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno de
Safiatór-ío de Santos, em Campos do Jordão.

CLINICA GIlRAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .Ia< TRATAMENTO IlSPlilCIALIZAD(
DAS DOENÇAS DO_ APAR:l!:LHO RJi1SPIRATORIO.

OPERACAO UE JACOBOEUS
CONSULTAS: Dlàrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRLO: Rua Vitor Meireles, IS

RESIDltNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Tel. 7�2.

DR. MADEIRA NEVOES
Médico especi.lista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cura0 .. Aperfelooamento • Longa PrAtica no Rio cie Janeiro

V01'l8VLT48 - Pel.a maahA: Clarlameate .... IO,30àal2 hs , à tarde ezcepto aOI

""atl., tlu 14 ás 16 llor..
- CONSULTOBlO: B.. ,JoAcI ....w .. '1'...r.C. -

._el 1."1 _ ReeldeIlcla: B.. rr-tC.,.t. eo.UJaJao, 'L
\

DR. ROWÃO CONSONI
OIRURGI4 GlllRAL - ALTA CIRURGIA - MOL:l!:STIAS DE SlilNBORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fo

U!I�teOlte per vArios anos do Serviço ClrÚJrg1co do Prof. AUpio Correia Neto.

ClinM'gbl do elltômago e vias biliares, intestinos delgado e grosso, t.iróide, rms

próstata beXl4Ia 1ltero ovãríoa e trompas. Var-ícocele, hidir0e81e, varizes .. hérnia
• ,. CONSULTAS:

eu li.. II noras, à Rua Felipe Schmldt, 21 (altos da Casa Paratso) , Tel. 1-1198.

RlIlSID:eNCIA: Rlua Esteves J1ln1or. 179; Tel 117M

DR. ARAUJO
A.ssLltente do Prof. San.on, do Rio de Jaaelro

ESPECIALISTA
Doen.ças e operações CIOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

ClJ!'urgm moderna dia GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (Iâbío e céu

da bõoa fendidos de nascença)

IlII6fa&,olleOPla, traquêoscopía, ])roncoscopioa .!.oara retírada de corpos estranhos,

CONSll'LTAS: das 10 à. 12 e das 15· à8 18 horas

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. A. SANTAELLA
(!)iplomado pela Facu!d�de Nacional de Medici:t;ta da

Universidade do Brasil). MedICO por concurso do Servíço Na

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

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

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 n? i8 - Florianópolis.

OR. ANTONIO MONIZDr. Newton d'Avila

DE ARAGÃO
Oplragõe. -- Via. Urinaria. -- Doen·

1:01 do. inte.tino., réto e anua

-- Hemorroida.. Tratamento da
c:olit. amebiana.

Fi.ioteropia -- Infra.vermelho I

Conault: Vitor Moirel8ll, 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•. e,

� to.rde, da.e 16 haI. Im diante
a..ld I Vidolllamo., 68.

Fone 1067.

0Ir1IrW1a • Orto...,.... OUa!ea • 0Ir1u'IIIa
.. toraL Partoe ••_... C. _

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
r:iamonw dai 11· la 17 hona. lUI8IDlIlN

:n..A: JU_t. 0\.1....... _ .... .,.,

_':-"'""- ,.

ODIN

� I
I
I

Dr. H. G. S, Medina Farm. Narbal Alves da SOUZII
Farm. L, da Costa Avila

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

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue.

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

Clínico�\�tSouq,9� Laboratório
���� .�. -

;:::: . � RUA JOAO PINTO, 25 - fone: 1448
� -

. � (em "ente ao Tesouro do Estado

RMÁTOflD PRTOLOGlCRS FlorianópolislH f RECOMEIWA

..-- � ..

de salário dos ComerciáriosAumentoA· música popular
da Lapônia
Estocolmo, (V. A.) - Os la-

pões, êste remanesc€nte mís
terio e pitoresco da população
primitiva da Escandinávia
mais setentr íonal, sempre des-

pertaram o interêsse dos ho
mens 'de ciência e investigado
res do folclore, se bem que seja
muito o que se desconhece
l ainda acerca da sua história
e tradições. 'ema das contribui

ções mais recentes dos conhe
cimentos dêsse pvoo nômade e

uma extensa obra sôbre a mú- __-

__Fl _lII'._.-_ -"'_'" ."..CWol!l"!'"_ "'_ "' -""-"' -0:....,. "' "' __ _

sica popular da Lapônia, cujo �

autor é um perito suéco na ma- �
téria, o músico e pincor Karl
'I'irén, que dedicou cerca de
cincoenta anos ao estudo dos

lapões. 'I'orria-se mais notável
ainda a obra do Sr Tirén, sa
bendo-se que muito raramen-

te os lapões permitem a um es

tranho ver de perto sua vida _

e especialmente sua musica :
que consideram inspirada pe- :
los deuses. e crêem. que exerce I Sinistros pagos nos últimos 10 anos

uma influência magica. A for-
1 Responsabilidades

ma de música executada pelos I:
lapões denomina-se "vuolle" :
em sua própria lingua. É um

conceito geral entre os que es

tudam o folclore que esta mú-
sica constitúi uma das mani

festações mais interessantes
de arte primitiva existentes

A CREDIARIAno mundo. Distingue-se radi-
calmente da classe de música
lírica geralmente conhecida
como música popular, já que
unicamente consiste de uma

breve melodia com um curto
texto explicativo. O texto tem, Aprovellem a Oportunidade ido
em geral, um objeto definido e Atenção! muita atenção!

.. ea-

característico, sendo dedicado, do

por exemplo, a um osso, uma Povo de Florianópolis! 'á-

quéda dágua, uma divindade. A "CREDIÁRIA PARA TODOS" estabelecida á rua 'la
As melodias possuem estranha Felipe Schmidt n, 3S, esquina Jeranlmo Coelho, atendendo aos

e peculiar formosura e, muitas efeitos da crise ocasionada pela grande alta que vem díaria- -

vezes, são tão complicadas e I mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - MUI-
etc ornamentadas, que não podem I TO AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia

ser claramente transcritas com 31 de Julho p. v. fazer uma. �rande bonificação em seus preços
o sistema de sinais musicais afim de beneficiar as dístlnto povo de Florianópolis.
comuns. Não existe escala ero- A todos que interessar, Ireguezes ou não, 'lueiram sem

mátír-a completa, apesar de compromisso fazer uma visita á CUEDIÁRIA PARA TODOS.
que. em algumas ocasiões, se

empregam seqüências de se

mí+ons. para expressar suaví
dade e brandura. O interes-I
.sante trabalho do sr. Tirén é

Io terceiro de uma série de
obras sôbre os lapões, chama-Ida "Acta Lapponica", publi
cada pelo Museu Nórdico de
Estocolmo.

Assembléia Gerál de Empregadores
A Aaaociação Comercial de Fiorianópolil e a ASlocieção Profisaio

nal Intermunicipal do Comércio Varejiata de GênerQa Alimentício. do
Florianópolis, São José, Palhoça, Bigua88ú e Tijuco. convidam QOS

senhores comerciantes a comparecerem à reunião que. parlil discutir a

proposta de conciliação feita pelo Sindicato dos Empregados no Comér
cio de Florianópolis relativamente ao osaurrto em epígrafe, se reali
zará no próximo dia I' de agosto (quarta-feira), as 19,30 horoa, na

sede da Associação Comercial, à rua Trajano, 13 (sobrado).
Não havendo número sufícíerrte à hora marcadc.. far-se-á nova

chamada meia hora mais tarde. quando funcionará a Assembléia
com qualquer número.

Florianópolis, 27 de julho de 1945'
SEVERO SIMÕES -- Prestderrte da ASlociaçiio Comercial.
MANOEL DONATO DA LUZ •• Presidente da As,ocioção Profi.·

sional Intermunicipal do Comércio Vareji,ta de Gênero, Alimentícios
de Florianópoli., São José, Biguallsú, Palhoça e Tijucas. 4 v.-')

COMPANIDA "ALIANÇA. DA BAlA" !F••d.d. em 1871 - Séde: B A I A
INCEN.DIOS E TB:A.NSPOBT;ES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

Responsabilidades
Receta
Ativo

«

«

«

98.687.816,30
76.736,401306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho, Dr. Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

.

....-...-#&�..................---...--.........._._---.-,_.........-_",_.------......_-...'&-..............---.-_-......_-..-..-.........

PARA TODOS
Rua Felipe Schmidt. 38 - Fône 1595 FlorianólJohs

CrédiloMúluo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIORl'.qiDcia. e Reprl.entaçõe. em Geral
Matriz: Flol'ian6poU.
Rua João Pinto;' n. S
Caiza Po.tal, 37
Filial: Cre.ciúmo

Rua Floriano Peizoto, ./n (EdU.
Pr6prio).-Telegrama.: ·PRIMUS·
l'.qent.. DO' principal. municipiOl

do E.tado

CR $ 6.250,00

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

.. 1 .
....

If'abricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e barato., algodões, morina e avidmentos
para alfaiates, que recebe diretamente das

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

Florianópoli., - FILIAIS em Blutnenau e Laje••
melhore. fábrica.,' A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

visita antes de efetuorem suas compras. MATRIZ em

� � --- ..
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.:.....,�

Forense AN�!el�!�leno (�,��!l�co
A guerra no Pacífico está uti- L?ndre�, A (�, N, 8.) "Os navais, permitindo a concen-.Iü lgamenl os realizados pela Cã- lizando quantidades gigantes- navios britânicos da colossal 'tração das unidades em alt:mnru Civil em sessão de ontem: '

1 'cas de combustIve e, em C01]- esquadra que está agora ata-'mar para reabastecimento Esequência, o público ainda re- cando o Japão estiveram-se I\reparos mais importantes. Escebe atualmente quantidades pre�al'�ndo para �u� grande I se grupo auxiliar foi empregareduzidas dos fornecimentos operaçao duran.te vanas sema- .do com marcante sucesso pelade óleo. nas antes de deixarem suas ba- Esquadra Britânica duranteAutoridades em matéria de ses, emb�ra o fato. t�vesse sido as operações contra o grupopetróleo estimam que está sen- conservauo �ob sígílo'' - es- das 8akishima, quando conserdo agora consumido mais óleo creve John Ríddley, correspon- vou as nossas belonaves emna área do Pacífico do que foi dente do. "Daily 'I'elegraph" no operações em alto mar peloconsumido antes da rendicãc teatro de operações do Pacífi- espaço de três meses e meioda Alemanha, segundo o "Wo ll co. Artífi�es e té.cnicos. traba- Nesté último ataque que ora s�Street Journal", nos teatros Iharam dia e noite, afírn de processa contra o Japão rdas ,operações da Europa e do que a ar�ada de couraçados, "trem da frota" será capa� d�Pacífico.
I porta - avioes, cruzadores e .conservar os navios brítâníA g�18rra no, Pacífico, salicn- "destroyers" ficasse novam�n- .cos ao largo do território meta o Jornal, e essencialmente te pronta para en�rar em açao. tropolitano japonês durante

u�n� g�erra, naval travada a R;eparos �o�'am feitos em na- todo o tempo necessário"distâncias rmensas e reclama :VlOS danificados durante as conclue o correspondente,grandes quantidades de COIll-' operações britânicas realizadas
bustível e óleo diesel. "de março a maio, ao largo das
Além disso, aumentando os ilhas 8akishima, entre 200 a

[10- ataques aéreos contra O Japão 300 milhas ao sudoéste do Ja
aumenta também a procura de pão. No dia planejado para a

gasolina para a aviação. O partida, tudo estava pronto
transporte de gasolina para as Sem cerimonial algum, as po
frentes de combate no T'acífi· derasas belonaves da Marinha
co, em centenas de navios pe- Real levantaram âncora e pu'
trol e iras, tem sido nos últimos seram-se a caminho, seguínd:
meses mais que o dobro) do rota para o norte, tendo o Ta
ransporte de gasolina verif i- pão como objetivo. Para con

cada nos períodos de 1943 e trabalancar a falta de base'
L944. I avançadas para os navios nes

Entrementes, com a redis
. ta distante área de operações,

tribuição de homens e supri- um "trem da f.r?ta" está sendo
mentos da Europa para o Pa- novamente utilizado. Em es

I cífico as exíaências de com- sêncía, um "trem da frota" é

I bustí�el nas ;perações do Pa .: um./comboio de navios de 31b�s- O ESTADO Esportl"vO Washington _cífico, ao que se espera, al!- i tecI,Il1_:_ento e re�ar<? posto a._ dIS- (S. L H.) -

po d f, A carta para a organizaçãomentarão poderosamente A,! siçao as principais orça5. No CaAete represen---------------,I munrlial concluída na conte-recaptura dos ,campos petrol í-

REPR�SENT "NTE ./ tantes do sul.ameri- rêncía pela segurança mun-f�-:o� de, Born�do pe11as forças n II ; ,cano de remo dial, realizada em São F'ran-a iauas e consi erac a apenas Desejo-se entrar em cantata cornl R' o . cisco, inclue medielas que. tor-I um fato insignificante nas exi- firma ou elemento local para Re· \ 10, 00 (A. ,N) - O presi-
narão a Assembléa Geral da'_"ências totais ela auerra no Pa- presentar em Florianópoli9, fábr;" dente da República recebeu a

.
_b'f' '=', cas do Sul. de Produtos Veteriná. I,. visita dos representantes ao

nova ci.ganização flas Naç.)esClICO
,

C" A ,.

U '1' .' .j
• ,

O
.

'd
. , rIOS, ,erc;rrllca e cessonog para, campeonatb sul-americano de lllr <!.s em um veroal el1'O trI-O 2- contl·nueute s consumI ores CIVIS norte- Automovels Cartas a C,S.N, •. La..' bunal do mundoamericanos receberam um pe- Porta Hotel. 3 v.• 1

I ema, EstIveram prese.n,tes

I
.", 1 I

.

- membI'os ela deI
-

d U J,-,sta w ece a carta que:d F E B queno aumento nas raçoes de egaçao o ru-
" '

�
"a ' l' f' d Ih Regressam amanhã guai e da Argentina Falou o

Tera a A;:,semb.lela Geral o- - - gaso ma a 1m e ser me ora- .

d' 'eito 1 d' t'
,

Recife 30 (A. N.) Está do o transporte na frente in- ,

Segundo con�ta nos meios vel:. sr. Bielavavia Correa, que enal- 11
'_

(e lSCU Ir quaIsquer,
.

I
, .

. Jadorel devela chegar amanha teceu o apôio que o o' 'r 'questoes ou assuntos dentro dosendo esperado o naVIO Pedro. terna., touavla, as necesslda- em onibus especial, procedente da I, .
. A

bove no, âmbito da carta ou ue s ._l, a c:ujo borr]o viaja grande
I
des da guerra no Pacífico de- capital paulista, a nossa delega- tem PI estaao a esse esporte. O, lacI'ollaIll d'

q
f

e � e.
, . .

-

C t d 1 I rel)rpc::elltante da dele -, aos po eres e unçoescontingente da FEB o 2° a tepl completa prIondade neste ça<J ao ampeona o a ve a. que -- ' gaçaoar-.
, _

deixar a Itália' I seto.r de abastecimento. t�az paro nossa

hrra.
o título má-I ge�,ltina ofereceu ao presiden- de

A �ualsquer or�alllzaçoe�, de
.. - --_ ......:_-..�.. .,.....""-J<>.....&w._....,

_
. ,xlmodaquele certame. rte Vargas a flamula da Asso- aCOldo CO�l a cal ta, e fara re-

RITl �;j:'19�;,�fe����:s 1I11-allça da Oab-Ia' Capl·lall-zaça-o S I lciação de Ren� daquele país. �oa����lti�7�a:o�un�"�n����e�\��
Sellões das Moças A

, .N., -, Ante-ontem, 1'1:0 ,0stÇHlio da de Segurança, ou a a.mbos, sô-Edward Robinson, Jana Wymann e F. L: D" I'cgul'l'l.' asslstenel<l p,l'e- bre quaisquer questões' ou as-Brod Crowford em; Comun�caca-O sen�I.(lll ao. �lIov�mel1t:lldo "match" sunt)S"VALE A PENA ROUBAR?
,

AlIl'Il('() x Figueirense último jo"o �"
O protagonilta desta novela era ,do 1° turno, no qual h�m'e uII1'eI71- Ha sÓluente uma exceção, a
um individuo qua gostava de aon- Temos o prazer de comu!licar aos Srs. Portadores de Tí- })ate de 3 x .3.. qual restringe a Assembléiasegui.:- minas de ouro. tuJos de Capitalização da .Aliança da Bahia Capitalização, S,

- .0 x () fOI, o r�sultaclo do jogo Geral de discutir assuntos queImpróprio até 10 anal Boealllva x OllmjHeO, e'lll disputa .,

t- _

No programa: A.», que está restabelecido o serviço de cobrança a domi· do campeonato da 2a DiVisão. Ja es ao em maos do Conselho
RIO-FLORIANÓPOLIS - DFB cílio, do qual está encarregado o nosso Funcionário Sr Nilo Com a I'calizaç'ão da última de Segurança das Nações '(_'ni-
Preços Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40 da Silva Velloso. Entretanto, os Srs· Portadores que desejarem rodada do campeonato da 1" Divi- das, encarreo'ado da manuten-

continuar a recolher as suas mensalidades diretamente
são (.Ie AIl�adores, é a seguinte �I ção da paz.

b

ao nos· elasslflcaçao dos clubes, por pc.n- A \ 'II" ,so escritório, poderão fazê-lo. tos ,perdidos: 10 lugar: Avai, O; 20 _-"'-" SS�1l1) ela G8ral das Na-
Florianópolis, 27 de julha de 1945 lugar: Caravana do Ar, 3; 3" lugar: çoes Umdas consistirá de re-

CAMPOS LOBO & Cia. Fjqueir�'nse .. Si 4° luga,r: Atlético presEmtantes ele toelas as Na-
Correspondentes da Aliança da Bahia CapitalizaçãJ, S,A .e Colegial,. h; ;)0 lugar: P.�u.la 1\a- ÇÕ8S Unidas das quais inicial ..1ll0,�, lO; 6° lugar: BocalUva, l.�; ,

'

:Rua Felipe Schmidt, n. 39 - térreo. '

70 lugar: Hitz, 14p. p. ment� ha umas cmquenta.- ---- -----�_ .. - ._._, ----------. Reun lr-se·-á a Assen1bléia eln
sessões anuais, ou em sessões
especiais quanrio for necessá
rio. Cada nação terá um voto
na AS§.8mblfda Geral.
Esta entidade é uma das

cinc0 principais 'divisões da
nova organização mundiaL As
outras divisões são: o Conse
lho de Segurança, um 0onse
lho Social e Econômico. um
Tribunal de Justiça Interna�
eioual e uma Secretaria

•

N��1��9°�Cheg��O R=��u2!o�: O golpe naval contra o Japão ::gi�[��t.����:�����Di�."Bahia". Viajando num transporte aéreo da FAB, os SObreVI- rio da Tarde-, que .e edita na.taventes da grande tragédia dos rochedos S. Paulo e S. Pedro, capital, sob a direqâo do Ir. Majordesceram no aeroporto Santos Dumont, às 16 horas. Pronta- Pedro C. da Cu�ha,. ,. ,., Ao fazermoa esse legi.tro apre-mente atendidos pelos funcionários do aeroporto, <:s maruJos" sentamos aos colegall do «Diárioforam desembarcados e quando esperavam condução foram da Tarde», os nOll&ali felicitaçõell.imediatamente cercados de numerosos curiosos. Em suas fi- '---.....���_'w_ .. � ..

__

síonomías transparecia ainda o sofrim.ento que lhes provoca- Revista militarra a catástrofe de que foram protagonistas, embora nas pala-
vras mostrassem alegria por se acharem de volta ao Rio. Não ,

t
'

poeliam esconder a elor pela morte dos companheiros, bem ln er-amencana
como do navio em que serviram durante longos anos, sobretu
do no duro período da guerra.

super couraçados britânicos em ação
no Pecitico (Fóto BNS).

FlorlanólloUt 31 de Julho tle 1945

Resenha Um

Haia, 30 (8. H. 1.) - Infor
mam de Belikpapan, no Bor
néo Holandês, que nos acam
pamentos da administração ci
vil das Índias Orientais holan
lesas, atende-se a mais de três
.nil indonésios, que foram li
bertados dos japoneses naque
la região.
._.....w_ .-..w,.....-.._.-_wol'....- ..- ......-._.. >J"_.....

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

Apelação de desquite n. 395, da
eOIlWI'C:1 de Joinvile, apelante o

dr. Juiz de Direito e apelados Ade
mar Garcia e sua mulher. Relator
o SI'. des, Alfredo Trompowskv.
Negado provimento à apelação,

para confirmar a sentença homo
logatória do desquite.

* * *

Apelação de desquite n. 390, da
cornarr-a de Blumenau, apelante o
dr. Juiz de Direito e apelados lti
charrí Barg e sua mulher. Relator o
sr, des. Silveira de Souza.
A Câmara Civil negou provimento

ii apelação ex-oficio, para confir
mar, assim, a sentença homologa
tória do desquite, pleiteado por
Hichard Bar'g c sua mulher.

* * *

Apelação de desquite n. 396, da
comarca de Jo invi le, apelante o dr.
Juiz de Direito e apelados Aldo
Hibciro e sua mulher. Relator o
SI'. fies. Silveira de Souza.
Confirmada a sentença que

ruologou o desquite.
* * *

Socorros aos

indonésios
Apelação de desquite n. 3!J7, da

comarca de Bluruenau, apelante o
dr. Juiz de Dir-eito e apelados no
dolf'o Maníau e sua mulher. Rela
tal' o sr. des. Luna Freire.
Foi negado provimento ii ape! (

cão, para confirmar a sentença que
homologou o desquite,

H IXIR. nr NOGUHM

ROXY Hoje, 3a.·feira, às
19,30 hrs.

Gary Grant, Ethel Barrymore, June
Dupré e Barry Fitzgerald em:

APENAS UM CORAÇÃO SOLITARIO
Para a lama dos «bOI fond» ele
era um cQnalha. mas para o cora

ção daquelas trel mulheres ele era

o mais puro e grande homel'l'l que
exiltia.

Na programa:
Alpeetol Catarinens9S n. 3 - DEE

Noticias do Dia' Jornal
Impr6prio até 14 anol

Preço. Cr$ 3 60 a 2,40
PITIIL�IR
1�IRI[aIR

,
'

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO
Amcmhã, no Ritz. àl 17 e 19,30
horal, • Olsen & Johnson, Martha
Raye, Milcha Auer e Hug Herbert

em: PANDEMÔNIO IA moi. maluca peUcula eÍl'lttma
tOllr.fic:o feita Cltá hoje.

COURO CABELUDO,

,!��C:O'C�:P!l":�,

�OR:EXé:E'LÊNCI�
�"

-.; .....

Washington - (8, 1. H.) -

Em tradução nas línguas por
tuguêsa e espanhola, as duas
primeiras edições do "Obser
vador Militar

'

Inter-America
no", publicação oficial da As
sociação Militar Inter-Ameri
cana, foram publicados com a

cooperação ativa do Escritório
de Assuntos Inter-Americanos .

A nova revista traz artigos
ilustrados de corrente interes
se militar e internacional da
autoria de notáveis auto'rida
des nos círculos militares dos
Estados Unidos e de países la
tino-americanos,
A Associação Militar Inter

Americana é constituida de
oficiais das fôrças Aéreas Na
vais e do Exército dos países
das Américas, visando o forta
lecimento dos lacas entre as

nações do Hemisfério Ociden
tal, com especial ênfase nos as
suntos que se relacionam com
as fôrças armadas.
"EI Observador Militar In

ter-Americano" é editado pelo
brigadeiro general John N.
Greely, do Departamento de
Imprensa e Publicações do.
Escritório de Assuntos Inter
Americanos. Um Conselho de
Diretores da Assocíacão atua
em caráter consultivo junto
ao general Greely, aue é o .se
cretário efetivo do Conselho.

MUNDO»
Rio, 30 (A. N.) - Dentro

em breve sob a dírecão do sr,
Geraldo Rocha, circulará aqui
um novo jornal, denominado
"O Mundo".

Funcionará como
um forum mundial (
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