
Os expedicionários brasileiros em, Listi
LISBôA, 10 (U. P.) _.- A FÔRÇA EXPEDICIONÁRIA BRASItEIRA? QUE VISITARA IJSBôA NO REGRESSO A SEU
SERÁ DE 2.000 HOMENS. PARA QUE OS SOLDADOS BRASILEIROS POSSAM TOMAR PARTE NA PARADA

ESTA SERÁ ADIADA DE TERÇA-FEIRA PRóXIMA PARA QUARTA OU QUINTA-FEIRA.
--------------------------
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H. 9444

o Aeroplano da Idade Alômicao
J

A Rússia contra o Japão IReforçaedos os
- I trabalhistas

MANILHA, 9 (U ..P.) :- .Pode ser agora revelado que �s i Londres,' 9 (U. P.) _ O ga
futuros planos 0r:eraclO�,a�s foram p�'eparados co.m conheci- binete trabalhista aumentou
menta que a _Umao Sov]etrc� se umr�a logo dep'o�s na gU,e�'ra sua fôrça ma Câmara dos Co
contra o Japao e q�e .esta. vital consideração mlllta_!-' auxiliou muns para 389 homens, ao
a pr�parar a e�trategIa aliada. Grande concentraçao, de ma-. vencer o candidato trabalhista
teríaís e potencial h��1�no �1es�� te�t�? de guerr� es_ta confor-I na eleição do Hull Central,
me �s Aplanos de partrcl12açao ua RUS",la n�s ?peraçoes contra! que tinha sido adiada devido à
os mpomc?s ..A declaraçao .de guerra da RUSSla provocou uma I morte do anterior candidato,
onda de otimismo em Mamlh.a.. • I aliás, do mesmo partido. Com

, L,' o
" I a terminação das apurações,

.� L�NDRES, 9 (U. P�) _ �m su� en�revI�ta com 0." jorna- de?uz-se que o partido traba-
�l",tas, ?n�em, em �9scou, .IYI?::Jtov revelou que er_:r mel�d�s .de lh ista elegeu para os Comuns
Julho Ui�l�O � Umao �?Jle�ca rec.ebera do g��e�no mp�mco ssa membros, mas alguns de- \um� so ici açl�odno SAen,l o te seIM'vll� �omo me la �fa �n re A� les foram feitos lords e passa
J�pao e os a Ia

..

os. crescen ou
A

o o ov que o ape o Japones ram assim para a Câmara Alta.
fora recusado fnan.nente pelo governo russo sendo os líderes lOs conservadora

..
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d s, prmcipaalia os in orma os o ocorn o por ocasiao a con erencia e partido da oposição, dispõemPotsdam. de 196 cadeiras.
• • •

WASHINGTON, 10 (U. P.) _ 03 cientistas, especializa
dos em assuntos de aviação, fizeram declaracões segundo as

quais idealizam um aeroplano que pertenceria à, "idade atô
mica", com capacidade de fazer muitas vezes o percurso de
redor do I?undo numa velocidade maior do que o som, sem ter
de necessidade de parar afim de reabastecer-se de combustí
vel.. O Comitê qonsul.tivo _

de Aviação, entretanto, disse que
muitos .anos de ínvestigações e trabalhos decorrerão antes que
se C?nSl�a adaptar a máquina atômica aos aeroplanos. As in

vestrgaç_oes secretas revelaram que as presentes máquinas a

propulsão, com base na simples reação química, caracterizam
se em. algum consum� combustível e impressionante perda de
energia. Os mesmos cientistas disseram ainda não ser fantás
tico idealizar um combustível de volume aproximado a um la
drilho, porém de potência suficiente para permitir ao avião
d�r muitas v�ltas �m. redor do mundo, sem etapas. "A libera
çao da energia atômica promete proporcionar o desenvolvi
m�n�o das atividades .d� �ransporte e comunicação aérea até o
maximo de suas possibilidades do mundo não limitará exclu
sivamente o emprêgo de elemento de destruicão"

,
.
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SE NÃO o ENCONTRAR AGORA, VALE A PENA ESPERARlNove' preíeítos
suspensos p III

' III

bAmsterdam, 10 (S. I-I. L) - ara eVI ar pOSSlvelS a usosSegundo despacho de Haia, o

governadcr militar da Hola n-
RIO, 10 (A. N.) _ Afim de evitar possíveis abusos na ven-

da Mer id ional suspendeu nove
.. • • da de penicilina, agora com o surto da gripe, o serviço nacional

prefeitos, em conseqüência das
LONDRES, 9 (U. P.) _ Transcorre hoje o quadregéssimo últimas investigações feitas no d: Fiscaliz�ç�? de Medici,na, r�solve� d�te�'minar que a venda }i-

aniversário do "dia do nearo" da história russa quando se co- s ntid 1 ."
_

vre de penicilina na.s .f�lmaClaS .seJa �lmltado a �uas ampolas,
b "

. , �. o c e apui alo a ,I�sponsa sendo que, para aquisiçao de malar numero de unidades, se ter-
meçou a negociar os termos de paz após a derrota da RUSsla, bllld�de dos �UnClOnal'lOS 1�0_1 na necessário o surto prévio das autoridades do referido serviço.às mãos dos japoneses, em 1905. lanckses dlll ante a ocupaçao Tal providência visa um controle maior sôbre o precioso produ-

:an�vD�:�istro O papel do rei da Bélgica ��"ct�n��d�����ç� d�S���\�O���:1:��:e�eficiê�cia.
no trata-

Rio, 9 (A. N.) _ No salão L?ndres _" (V. A.) � De trole �lemão do� �egócios es- Canhonel� naval e I FI!mes SOViétiCOS
nobre do Ministério de Guerra aCOId�, c?m.o ,�adlO de B:uxe- trangeíros da Bélgica. Leopol- bombardeie aéreo feitos em Pragateve lugar hoje a solenidade de las, o premier van Acker, du- do se fez acompanhar pelo ge-

.
'

1 I G M teí
rante os debates parlamenta- neral Falkenhausen na via- Nova Iorque, 9 (U. P.) _ A Praga, 10 (STI) _ Chegara

�osse c o gt:tnel r� does 1
on et1- res sôbre a abdicação do rei aem. Foi recebido pelo dr Mess-' rádio japonesa informou hoje brevemente a esta capital uma

10 novo 1 u ar aque a pas a
L 11 d I "A t·

o .
.

d li d 1
-

iétí,'t t d "'1 eopo co, tec arou: _ a 1- ner, secretário de Estado em que os navios e guerra a la-, e egaçao SOVIe ica para nego-
leCell1, emen e nomea o p o

t d d
. , ,

dos i
. .

h'
. . .

. id t d R rbll
u e o i ei, durante a ocupa-: Munich e conduzido à presen- os miciararn o can oneio sls-Iclar com as autoridades COl1l-

PI�s�'tel: � a epu {C� �m cão constituiu um sinistro ça de Hitler em meio a honra- temático da cidade industrial petentes a produção de filmes

�u s -1 UlDçaot ao genedra 'tunc08 exemplo para a juventude bel-! rias Sua irmã a princesa Ma-I de Kamaishi, 275 milhas ao soviéticos nos estúdios de Ba-
\ uaspar - U ra que uran e 'E t t

. I . ." 't d T'
. ,

12 30 1 d d
.

anos exerceu' aquelas funções. g�d' dmdcon.l:asde com a Pdassl- i na �ose, esta�3; l?resente à en- nOI de he. oqu(hlO" aSd J' _ 10)- 11'andovt, perto 1e Praga ..Depois

A.
- d·· t I VI a e o rei, ezenas e eze-: trevísta. A vitória belga não- ras e oje Ola o apao. c a es ruiçao c os estudios ale-

o
. ato,. que

A n�o po la er I nas de belgas deram provas da 15e deve ao rei Foi cOhseg'uida Ao canhoneio seguiu-se fortís- mães da UFA, em Babelsberg
ll1alOr concurrenCla esteve pre-I . 'f' , ·t -l'd d .

.

.

t'
. _ , .

'

d
'

'

d
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sua magm lca

VI.
a 1 a e e apesar do reI".

I
sImo a aque aereo por aVlOes os estndlOs de Barandov passa-

sente gran ,e numero e aml-. grandeza de espírito. Depois I de porta-aviões. É a segunda

I
ram a ser, hoje, junto com os

gos e autondades. . de 1940, o rei defini�ivamente' vez que ê.sse porto é atacado de Joinville, perto de Pal'ís, os

�OO cri·an�as I- ra-o desaprovou a formaçao de fÔE-
p

pelos naVIOS de guerra. mais modernos da Europa.
" \I ças armadas belgas na Gra- ara a Inglaterra . _

a Dinamarca ��:t���:prova�ã��c����a ��,�� Madrí,9 (U. P.) '_ Um na-" democratlzaçao da Chi-naHaia, ] O (S. H. L) _ In-I nunciou uma palavra contra vio mercante alemão, que se H
formam de Arnhem que qui-; a form�ção, na �élgica, .da Li: encontra�a, l�efugiado em Vigo, Chunquim, 10 _ Segundo reunião da Assembléia Nacio
nhentas criancas das cidaues I �'a Antl-B?IChevlsta en�lad.a a d.esde .0 mlClO da guerra, par- uma resolução aprovada pelo nSll. O Cuomintang _ partido
de Gouda, L�iden e Arnhem frente onental. O reI fOI a tm hOJe para a Inglaterra, sob VI Congresso do Cuomintang, nacional chinês - é de fato a

embarcarão para a Dinamarca, Berchtesgaden avistar-se com a bandeira britânica, tripula- todas as dependências dO Cuo- principal fôrça política chine
onde deverão passar um perío- Hit�er, durante a g�e.rra, Dis- do por marinheiros ingleses .e mintang adidas aos exércitos sa. "Kuomin" significa nacio-
do de recuperação e descanço. cutm problemas polltrcos com escoltado por uma corveta bn- chineses ficaram abolidas

Um grupo de ce:nto e dezes�is Hitler - entre os quais o con- tânica. Com a abolição dos órgãos do nal e "Tang" gu�r dizer �arti-
!nembros d:t Cruz Verll1ell1a

- -_._.- �-----

partido dentro do Exército, o I do
..
O Generalls.slmo ; Ch�ang-

dinamarquesa percorre as pro- Discussões 8ôbre os efeitos secundários Departamento Político do con-I Cal-�hec assumm a dlreça? d?
vfncias centrais da Holanda, d f

selho Militar Nacional concen- p�rtIdo em 19�6, em SUbStrtUl-

.em trinta e um caminhões, re- a ormidável «bomba atômica» trar-se-á de agora em diante ça? ao Dr
..
Subrat Sen Iunal?-, e

colhendo as crianças que h'" no trabalho de treinamento fOI em melO deste ano reeleIto,
'llJ.arão o primeiro grupo a ser WASHINGTON, 10 (U. P.) - J. R. Hopeimeyer, diretor da agrícola para soldados. A pro- unanimemente, Diretor Geral

enviado para a Dinamarca, organização investigadora que produziu a "bomba atômica" pósito, recorda-se que no prin- do Partido. A retirada do que
declarou não haver qualquer fundamento para crer-se que a cípio do mês passado, o Conse- seriam, em linguagem ameri

explosão em Hirashima tenha deixado qualquer rádio-ativida- lho Permanente do Cuomin- cana, "comissários pel4ticos"
de sôbre o terreno. É declaração autorizada do Departamento tang, como uma série de medi- com o Exército, constitui um
de Guerra. Nega a reportagem que foi publicada sob a assina- das destinadas a promover o claro passo no sentido da de
tura do dr. Harold Jacobson, que afirmou que a "bomba atô- Govêrno constitucional da Chi- mocratização da China, agora
mica" ao deixar á rádio-atividade fatal ao país durante 70 na, decidiu recomendar que em perspectiva, ao qual será
anos. Disse: "O nosso trabalho experimental, _bem como os es- todas as ramificações do Cuo- dado o principal impulso quan
tudos e resultados da prova efetuada a 16 de julho no Estado mintang no Exército nacional do tiver sido posta em vigor a"
de. �ovo-Méxic�, dão �Jases para crer-se que não fic<;>u ra.dio- fossem abolidas na primeira nova �onstit�ição 12roI?osta. ri
atlvlda?e apre.cl�vel sobr� oAter.reno onde se ergueu, �lroshlma'l semana �de agosto. Todas as I C�ommt�ng e o, :pnnclpal�
AdemaIs, a dlmmuta eXlstencra desapareceu rapIdamente.; sub-secçoes semelhantes, em tres partIdos polItIcas cr'
Pessoalmente, Hopeimeyer dirigiu a

p.rimeira prova de bomba: todos os tipos de

eSCOla.s, deve-II sendo os outros dois
atômica na base aéro militar de IAlemanha. Oppeinhemeyer I

riam estar abolidas até seis de nista e o chamado P
tem 41 anos. Nasceu em Nova Iorq.te . novembro, data fixada para acionaI-Socialista.

\
-

MANILHA, 9 (U. P.) _ A Fôrça aérea aliada do Extremo
Oriente fez chover hoje milhões e milhões de boletins em qua
se todo território do Japão, comunicando ao povo nipônico a

declaração de guerra da União Soviética contra o govêrno im

periaí militarista japonês. Esses boletins estavam impressos
já há quatro meses e sua divulgação constitue, segundo ex

pressão usada aqui, "uma bomba psicológica para enfraquecer
o ânimo civil".

Os aviões russos
atacam

�.: Francisco, 9 (U. P.)
AVloes soviéticos atacaram na
noite várias cidades na Man

,�húri�, Kirin e Valiar, como

arnbem diversos pontos do
n?rte da Coréia. A notícia diz
aInda que o exército japonêstrava encarniçadas batalhas
em território da Manchúria.
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Laboratório ClínicoEm homenagem ao grande povo inglês I
",,"�:' ":�;�����:����':;:ç�:����,�,:' ����:;��::;;��,��:, l�;�,��;�'��:�;::;:;'•• Ido País, esta Ilha, este Heino, esta coisa nunca vista na história ria P()VOS qlle ;:p 111< sl r.un grunles em ITnglaterra"," - corno canta com Humnnidade, aqueles fulminantes \erdadc, E (l [lD'.'O da Inglaterra,
justo orgutho o seu grande Poeta ._ bomb.u-dc ios de aviação, dur.mtc mais UI1,a vez, l'OI110 sempre na sua
l'ste Pais c seu grande povo, por meses. E o :\Iundo presenciou () mi- iOJ]ga l' gloriosa h i storia, se mos
mais UI1,a I'CZ, hoje atraem a ad- lagre! A l ngl a

í

cr ra, a principio de- Irou g1'<u:dc, L l' t)(lr isso, que nós,
mi raçâo c a llralillão do Munrlo. sarruadn l' sem nenhum grande

al iadu, sniu vitoriosa, A r-esolução]
de se:1 POI'() c o iucst imável sacr i
ficio de seus poucos, por-ui, mugn i
ficos lnavos, a propósito dos quais,
cnm lanta justiça, o grande Ch:II'·
"bill Pi':lllll!lcioll a Irase h i sl órica:
- "Nunca, no campo dos cmbut cs
humu nns, tantos ficaram dever-do
tanto a tão poucos !"

Medina Parm. Narbal Alves de Souza
Farm, L. Oa Cosia Avila

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

Exome de secreções.
J1utovaccinas e transfusão de sangue.

Dr. H. G. S,

RUA JOÃO PINTOI 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
...........................................a.........
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E, qu.m do l runspa r'ccia a alvora
da da cobiçada Vitór-ia, outra \'('Z ()

povo da I nglutcr ra c de seu cora

çào, a h.xtórica Mctrópo!« de Lon
dres, afrontou a mais selvagem
.uiun, rcg ist rada na hivt ó ri a huma
na, do mesmo bÚlibaro ! A cega, ,I

-rssass in», a diabó lica "bomba voa.!
doru l " Pela segunda vez, jú no fim!
ela grnnr.« provação da Ilumani Ia-I
'rlc, as crianças inglesas tiveram que
"ugir de Londres e a Metrópole do

Scnttue!a da Liberdade invcnci- Império, "nos domínios do qnul
vcl, 'I Inglatcrrn, naquele sombrio nunca o sol chega ao acaso", eS[('li-\
Junho de H)·IO, quando tudo havia carncul c, com a mesma inabul.ivct '

sido varrido pela violãncia, pel o decisão. opôs ii sel vagcria do nr-o- (idad:ios helenos, admiramos e mm"
,

b� 1 búrbaro c ii raiva da covarde bôstu.' lllOS a Inglaterra c o seu pOI'O.
aço c pe la selvageria do neo- ar ra-

da sua calma invencível, a sua d ivi- E S�'J'lOS muito orgulhoso.'., l)o],-1'0, proclamou pelo seu gran c e
na llcumn. trabalhando COIlIO S(' que na hora mais t rúgir:a da

í

err«
digno Guia, Winston Churchi ll, as

imortais palavras, que em letras de nada ti, esse acontecido, dedicando: de, Bvron. Iouios I�."�S, os hclcuo s,

ouro hão de assar à 'história desta se, ,c(:m todos os seus csfor90s, a O�'i UlilCCS, al in.Ios 1,Iels a se1;, brio,, P,,, CRFDO Vi l ó ri a , atrui ndo, assun, I1JaIS uma : Fnmr», nos, que d isscmox: Luta-

���I;��f��c��;.rra, como o .'

i vcz , com t óda a justiça, a admira- remos até sóz i nhns e sem auxílio,
ção c a gratidão do Mun do. I porque isso ordena a honra da PÚ-

_ "Ir-emos até o fim, Lutaremos Asxim descreveu, em tempo, o tria", quando o enviado especial da

na França, lutaremos nos mares c efeito das bombas vo adorus, ollnglatt'rra haviu cllf'g:ldo it cidade
nos oceanos, lutaremos nos ares "Da i l v Xlai l " de Londres: - "Cre- de Partht-non, para inf'o rnu.r ao

com confiança crescente e fôrça m os <ru(' é tempo para que esses governo gregu que o seu gra1l(�e
crescente, Defenderemos a nossa simples fatos se tornem conhecidos. país, impossibilitado de ajudar a

Ilha, qualquer que seja o custo, Lu- Ouc milhôcs de Londrinos c mora- Grcciu contra as legiões gcrmâni

taremos n as praias, lutaremos nos t!ores do Sul da Inglaterra dormem, cus, que intervieram para salvar os

terrenos de desembarque, lutaremos pu procuram dormir, em abrigos seus "Olllparsas Insci stns. .Icrrcta

nos campos e nas ruas e nas encos- noite após noite, Que lutam dr-ses- dos completamente na Albàni a, nos

tas, Nunca nos renderemos, e ain- pcrudamcntc contra o peso espanto, deixava l i vre s para roso lvcr c' nos

da que - o que nem por um mo- so de irem ao trabalho com os declarou oficialmente, que qualquer
mente eu possa aceitar - esta Ilha olhos vermelhos por falta de +es- que fosse a rcsolucào do govôrnn
ou pai-te dela fosse subjugada • canso, e de cumprirem as suas ta- grego, a Grécia, na hora da Vitória,

esfomeada, então o nosso Império ref'as sob bombardeio co n l inuo. Que seria considerada como Nação
ultramarino, armado e protegido centenas de milhares de vidas Io- ,\lJiada.

pela :.\Iarinha de Guerra Britânica, 1':1111 brutalmente apugadas (' dczc-

levará adiante li lula, até que. JH� nas de' milhares de lares destruidos Viva a Ingla lcrru e o seu granrle
I f' I n I J 't)o\'o! I-::ste célebre ])0\'0, a su:'

'hora que a Deus aprouver, o Novo DU (.1Il1 Ica( os. ue _Ol1f res, no,

l'tUllCnte é cidade�de linha de fren espil'i!ual gr:\lldez:1 ! () sHnglll' que�Iundo em lÔda sua pujança e fôr-' I' I I \1· ']h.' e seus sdbúrbios estão na lena (l'l'ram.t,ulloS ,.Iun,tos, (es( e o ", I,a"ça, se atire ao salvamento e à liber· I I,- I "'II '[ 1 ., G ,,- -B' ,_ de ni'lguclll, Que a ('oragem c a 1110n, a,te as "a ,amas (' a mtu:tII'lZ:l-taç,1O f o .( 10 "un( o. 1'- d a I E
_ , - , (1'\ (l'ct'l e 111'IIS t'II' 1(' "111 I' I ·'1'1

t I I' I ,/ , I" ,,_ resoluc\(' dos snlll10s estao pas-;:Ill- '.' , , �' ',( ',' ".� ,-

[ln 13 com ),1 el.! a clllleaça (" ,I o
- ! l'I('ln '1('5 ('l'lIS lt'III'II·(IS (' 11as

"

.

.

'" ., " ./,' I do por nllla pro\'a tao grande, quan- '

"

• ,. , ,
"

j . "

1,:1111<1 ,fh,lI ,\l1t� ,�nos c, se neCCSS,IlIO
, "II' 1'1' "BI',,, l)l'al�lS l1ormandas, s('rn n Sllprel1l�;for, SOZinha. Nao abandonarellw, a to J d(ls, '� lOS f las (.I Itz

.. <f' '" '"., , ',', ,',
H 'I' I· 1·' ,'II I I, '\(1<; sullul'hloS c nas peql1enas CI- "aI antld, (l11 1,,\01 d,1 (II cc 1.1, COll-
lllllalllf ,H e nes <1 encIllZI 1a( a f c

",.

I' 1'" to'cl'l (' ([11'11"11('1' 1'11'llIsl'IÇ'1 111'(
I t' I"

'

I tladc, Cf stelras, ha assaSSlnlO, � O . <l , "
, ",', "

1-
seu (CS Ino ,

" - , \'en1'('nt(' (la C('''lIC'II''1 (' (I(JS c/llc"1H�saSSlnl(), nao cle\'e passar elll SI'
, "

" '

, ,

' , ',o
Palavras proféticas, que foram It'ncio !" los egC:J�IICOS da pohtl('a (' da di'

cllmpridns religiosamente, para plomacJa de certos governos,
maior glúria l' honra desse admira· �ús, "S l1elen('s, pela nossa his- Agôsto - 19-1c;),
\'el Po�'o. ! t('li'i:1 nlllltis('Clllur, hi,tória de lu-I 'i' Monsenhor João Chl'yssalds
Rocha de decisão sublime c sa- Ias ill1l'rminú\'('is e des('spera(!:ts, Chefe da Igreja Grl'ga Ortodoxa

No bar e no lar
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não deve faltar
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Aparêlhos elétricos
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Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

M�itas bonif: caçõeg e médico gra 18

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

........., �

UOE::S-ÇAS NERVOSAS

Sedas. Casemiras e Lãs

CASA SA."IA. a(os.a.
ORLANDO

Rua Conselheiro Mafra, 3·6 - loja e sobrel()ja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg,:

Schmidt. 38 Fône 1595 FlorianópolisRua Felipe

'proveltem a Oportunidade polis, à rua Trajano n. 11, avI·
Atenção! muita atenção! sa a sua distinta freguesia que
Povo de Florianópolis! clisp®e «e operários habilita-
A "CREDIÁRIA PA.RA TODOS" estabelecida á rua' dos para executar insta1aç;;es

}'elipe Scllmidt n. 38, esquina .Teronimo Coelho, atendendo aes! de Luz e Fôrça em geral, for
efeitos <la crise ocasionada pela g'l'an(le alta que -rem diaria.1 necE'ndo orçamento grá�js e

mente demarcando em tecidos (' roupas feitas em g'eral - lUUI. sem compromisso para seus

TO AO GONTRÁRIO - resolveu á partir desta data até o dia II :::erviços.31 de AGOSTO fazer uma grande honificação em seus preços Possui também oficina e5pe-
afim ,le beneficiar ao distinto povo de Florianópolis. I c�aliz�da, com t.écnicos profís-

A tO(!()S que interessar, freg'uezes ou não, queiram sem! SlOnalS, p'ara consertos de apa-
compromisso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS. I rêlhos elétricos, enrolamento

I dQ motores e dínamos, estabi-
APE�A� Cr$ 3,00, .1 CASA MISCELANEA distri- Ilizadores, ferros de engomarCom e!!sa mfIma quantIa Voct' b'd d R'd' R C AI'

,.

'

está auxiliando o seu próximo,
UI ,era os, a lOS

.'
• ,fogareIros, apaTelho_s medJcos

Contribua para a Caixa de Esmolas I VIctor. Valvulas e DISCOl:l, e outros, com exceçao de apa-
aos IndÍ2entes de Florianópolis. Rua Cl)nselhetro Mafra, 9 relhos de rádio.

Com os progressos da medicina,
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males p�'
feitamente remediáveis. O curandei·
rismo, fruto da ignorâ-ncia, só pod
prejudicar os ind·ivíduos afetados d
tais enfermidades. O Servi co Na
cional de Doenças mentais>dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
t,uitamente os doentes Nervosos in'
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Empregada
I'-la Avenid8 Hercilio Luz n

69, precisa-se duma que saib
cozinhar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE--Dol!lingo--dia 12,
das 16 ás 21 horas.-------

tarde dançante

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Tése. e Memorl1is
Doublés e tricromia.

Revistas - Avul.os - Caixas -

Estojos, etc.

Trabalho. CGmerciai•.
Irnpreasdo a côres

Composição de Iívros e

Jornai.

1:Aceita sneemenüas para o interior do Estado

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

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 5J/� a a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimfntação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.
ICAPITAL: CR$ 60.000,000,00

RESERVAS: CR$ 10.000.000,00
Rua Trajano, 23 • Florianópolis

Vida Social
ANIVEl1.8ARI08

Vê transcorre hoje o seu nata:
licio 1 gentil senhorinha Noern

í

Flore. elementc de realce da noa

sa rrir ler socieclade e dileta fHI:a
do JOI .. alista e ?rofessor sr, Alh·

no FI "e3.
•

anos ho1e a exma. senhora
:ides da' Silva Climaco. ee

o ar. Anibal Climaco. com

I construtor residente em

vou ,

Fo
d.r
PÔI'
pet
Bh

•

o mELHOR DOS mELHORES

s hOJel
o Lehmkuhl, Pedro
no, Lauro Otávio
Joulart e Pedro Ri,

Cioffi,
Maria

s Filomena
Natividade e

•

santo do
Piazza;
oritall Iracema Licínio
Aleida Ferrari;

, Emanuel Florentino Ma· 'o
S. Lourénço, Mártir

São Lourenço é um dos santos
mais celebrados pelai Papas e Bis
pos dos primeiros séculos da Ida
de Média, E a êle Arcediago do
Papa Xisto II', escolhido para êa
te posto importante por causa de

iro,
sua inteligência e suas exímias....,...,.._- - ........---�·t virtudes, em especial lIeu amor à) R I T O caridade Era de sua obrigaçãoJ servir ao Popa, quando êste dizia

.

d' d a santa Missa e ajudá·lo na ad-O alfaiate In lCa o
ministração dos bens eclesiá.ticos

Tiradentes, 11 e no su.tanto dali pobres Durante
a sangrenta perseguição dos cris

PRECEITO DO DI-Q tãos pelo imperador V.aleriano
'JUSO ANTES DAS REFEIÇÕ�S .i57·258-, foi Xisto prê30 e marti

cansaço é inimigo da boa di- ri:ado, O fiel diácono lamen�ava
O. Ao interromper o trababho nao poder mOrrer com seu pal es

a refeição, o individuo e dtá pi, itua�, Mas. �isto predilill�-lhe
ado e com pouca disposi.ção que a ele. malS Jovem, estava re-

o .lImer. Mas depois de alrJuns I servado um martírio mais a1;roz.
i�utos de repo�s", o apetite opa- De facto, p�uco di.as, depois, pr�n
lce. I d�re.,m o .d��cono, ,�lem d?, renun
Descanse sempre alguns mimutos, I

Cla a rehglao, ex guam d�le que

ntes de começar a comer' Isto entregasse o. bens da. Igreja. l'.!0s
ne despertará o apetite e propor- trou'lIe pronto por,a 18S0; porem,

.ionara mais' perfeita digestão. que se lhe concedeue algum tem

':;NES. po para arranjar as cousas. No
prazo marcado apresentou os po,
bres beneficíados com a proprie
dade eclesiástica' Isto sUllcitou tal
ira no juiz que condenou a Lou
renço a ser' assado' vivo Esta sen'

tença foi executad" no dia 10 de
agosto, três dias depois da morte
de Xisto.

.schnentos:
'se em festas o lar do sr

)rtiga Fedrigo e de sua ex·

spôsa Lenadír Rosa Fedrigo,
o nascimento de mais um

Partido Acadêrnico
Renovador
PROGRAMA: Resurr le-se numa

luta intenlliva pelo j',nterêsse pro
gressista da classe.

1 Yeda M. O ro'fino
Cirurgiã - de olista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da F acuidade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre,

Co�sultas com ho ra mar

cada, no periodo das 14
às 19 horas.

Consultório e Resl:dencia:
Rua Esteves Junio,r 129.

Telefone - 121 8.

Norberto Domingos
da Silva e Senhora

participam aos seus paren
tell e pessoas de suas rela
ções o nascimento de seu

filho

I
E>OMINGOS JOSÉ DA

I
SILVA NETO.

Tubarão, julho, 1945

:---,_
15v-11

No bar e no lar
KNOT

não devtl faltar,

Até ces 30"',00
Precila-se alugar uma cO'.a, não f1hácar� Vende-se uma com

muito distante do Colegio Ço'oração U U 50,000 mts2, ten
de Je.�s. P,a.gam�se atéCR$ 3�O,OO do casa de morada e engenho.menscu., a.deantad,a.lInente. I )ao·se I . , 'TI

i-eferincial. Informações ne.t,'l Re. sIta em ItClg�assu, \ ratar com

dagéio. ,
A, L, Alves, a rua Deodoro, 35

dia

Um povo em volta
de seu rei
o dia 3 ele Agôsto assinala a

passagem do aniversário natalí
cio de S, �I. o rei Haakon VII da
Xoruégn, X'lSSOS leitores já co

nhe ccm o papel magnífico e he
néfico que exerceu o rei Haakon
na evol lição moderna ele seu

pais, favorecendo progressos so

ciais e econômicos, assegur-ando
o bom Iu ncionamento da consti
tuição I i vrc do país e pr01110-
vendo a aproximação dos parti
dos e classes. Conhecem ainda
seu grande papel durante uma

guerra qUL' foi imposla a um

país paci fi co por Ulll agressor
deslunuano c sem escrupuloso
Como êlc dirigia a resistência da
Xorlléga, mesmo quando cente
nas de a "iões germânicos o per
seguiam meses inteiros, pondo
em grande perigo a vida da mo

narca e de seu filho, o principe
herdeiro 01'11'. E como mais tar
de de Londres contribuiu consi
deravelmente para vitória das
Xaçôes L-nidas com os impor
tantos serviços da fr6ta mercan

te norueguesa, de sua frota de
guerra c de sua aviação, ao pas
so que se processava a resistên
cia na Noruégu, cujos habitantes
seguiram as ordens e conselhos
do rei,

Que a nação norueguesa não
esqueceu a obra de seu grande
chefe, vc-se de maneira convin
cento pela recepção grandiosa d
amor e de entusiasmo, que lhe
foi fei ta por ocasião de sua volta
'a Oslo, elll 7 de Junho último.

Ainda agora o rei Haakon,
com seus 73 anos, encontra-se a

frente dos esforços ela nação no

rueguesa, na obra de reconstru
ção.
Em resposta aos discursos de

boa-vinda das autoridades do
pais e elos chefes da frente in·
terna, tenelo exprimido o seu

profundo reconhecimenlo pela
atitude ele heroismo c fidelidade
duranle a guerra, declarou:

"Se ctu isermos realizar a

ohra que temos diante de nós,
reconstruir o país e apagar
tO(l::!s as marcas que a guerra
deixou, dC'vemos conjLlgar os

nossos e,;;forços, Por isso é-me
Ilecessúrio um povo que, com

loelas as suas energias, aceite
participar nesta enorme tare
fa, Xão nos delenhamos aqui.
:'Iarchemos para frente e rea

l izemos o ([ue desejâmos para
nosso país: - Uma sociedade
livre e feliz para todos os no

ruegueses".
O rei Haakon ,já teve a res

posta c]0 seu povo a seu apêlo.
Todos os partidos e tôdas as

classes se reunirmÍl em torno
elêle para aJudá-lo a realizar o

objeli\'o proclamado pelo rei e

que é lambém o objetivo de to
dos os noruegueses,
Sabemos que êle realizará esta

tarefa, bem COlllO Iodas as ou

tras.

DOIS "RECORDS" MUNDIAI& principal por vários anos. Inteli-
BATIDOS POR UMA ATLETA gente, infiltrador e atualmente con-

FHA�CESA siderado como o melhor ponta do
Pari s, (S. F, I) - Maden.oiselle son a revelação paranaensc, Lolo,

(iallerand estabeleceu novo recor- Estado,
de Ieruin ino nos 500 metros, corr i- ......_

I da rasa, em 58 segundos e 4/5, Ba- srLA�IERICANO DE ClCLIS:'IO
leu também no curso dessa COIJ1- . Hio - O Conselho Técnico de
pe l içúo o "rccord" do mundo nos Ciclismo ela C. B. D., rcunlrlo, r e-
l.()OO ruet ros em 2 minutos, 2 se- ceheu, dur a.n

í

e os trabalhos a vis i
!�undos e 4/(i. O antigo recorde per- ta do sr. Júlio César Moreira, cs

l cncia ii alemã Lydia Wall com 2 portista uruguaio que participou
minutos, l(i segundos e 5/10. da delegação daquele país ao cor-

• tum.e sulame ricano de remo. Du-
VALFREDO DEIXOU O rante ��sa visita foi a,\'en�ada a

MADUREIRA -poxsib i l idade da roalização, no

Eio. - O Madnrci r-a c ieril if'i cou l Uruguai, cl� �alll1peonato s�llallle
it entidade oficial que recindiu 0\ rl,cano de clch�l1l0, ,em 1946, em

contrato que mantinha COlll o non- VIrtude ,d? Peru, l�als _a que cabe,
teiro Valfl'celo. Não conseguimos .por r�dlzlo, a reaü7:�ç'ao do c�rta-
apurar o motivo dessa resolução. .me, nao se !er manifestado, all,e ()

"" au om en l o, sobre o assunto, Cabe
Iria ao Brasil, depois do Perú, or

ganizar o certame conl.i.n ent a l ,

mas o Conselho Técnico, consld c
'rando não possu irm os, ainda, uni

velodromo, o que seria essencial,
prometeu ao represen tan te, uru

guaio o apoio ela Confederação
Brasileira de Desportos às pre tcu
cões ela Federacão Urugua ia de
(;iclislllo.

" '

TE,O SERÁ BANGl'ENSE
* Rio - O Bangú depositou na Ic-

SUSPENSO E MULTADO
.sourarin da F. :'1. F. a importância

UM de Cr$ 2,000.00, para pagamento
S P

JUIZ PAULIST�_ ,
do passe de Tião, ponleiro csquer-

• , ar lo, -, Em reumao, o Trl-, tdo.unal de Penas impôs ao

ál'!lilrOI'
.

•

;ilio Del De.bbio a pena de suspen- "UBIRATAN E C.
"

âo por 20 dias e multa de 100 cru-
I D S

.

1 "U'ib:' E.ciros, por haver cometido "e]TOS "a ecretaria (O
, lra\�,� "'.

'u laares " na direção da partida C. recebem?s 'o _seglllnte: lenho

>011, Desportos x S, P. R, e ser
a magl�a sallSfaça,(� de trazer ao

'clncidcn!e em tais faltas. 'conhe�,llllento de , '. S., que em As-
sembléia Geral realizada nesta da-
la, foi empossada a diretoria que

3s universitários or icní ará os destinos desta agre-

S miarão no período 1945-46 e q!le)�ran,ae� ,es, a�sij'n está constitui d a : Presl.Ient o
Cheg�r�t ,ho,le a nOlle, a caravana de Honra: 'Valter Laonge; P1'esi_

Inlversllarra paranaense" con�i)oS�I,dente; Israel Caldeira; 10 Secrelú
a de 3.0 pessoas, q�lC aquI realizara J'i,o: Hélio �Ijlton Pereira; 20 Sc'
lllla s('J'le de partl.das eSpOrll\'� s, I cr.etário: Oscar Pereira; 10 Tesoll-
N(� [lrogr,allla de ,.10gos consla pa-I rei,ro' 'Mário Ferraresi; 20 Tesou

'[1 sabado a Im'de ,IO�ll� de voley e �'o: José Orlando YIay; Orador:
'<Isquete, Os arlversanos para es I Francisco ::VIa" Filho,
'es jogos, ainda �üo foralll designa-, DEPARTA:ÚBNTOS: l),'pal'li!los, p(�l'elll, coglta�s�, apre�ent�r mento Esportivo: .1oel Lange; ])p_
� equI]lcs ,Ul1ll'ersltarJas Cat'1rr-; pal'lamento Social: Paulo "\\'en
ienses que Iam representar o esta- dente: Irrael C,aldeira' 1° Secrel:'I
lo n.os, úll imos jogos Universi tários I

mann; Departamento' Felll ini no:
)rasll,L'II'OS., , , I Célja Brognoli; DCiparlamenlo dp
,O l�)l'te ,con,lunto, do (,,Ilibe Atle-i PrOipaganda e Puhlicidade: Ac'�'
ICO ,Catal'lI1ense fOl deslgn�do pa-I Cabral Teive; De'partament,o ;\Ic;
:1 dIa 12, enfrentar a e([mpe de' clico: Dr. Polidoro Er.nani de ';;.
ut,ebol. �()l' certo serú 11l�1 grallde I Thiago; Departu,lllento. Palrimo
'rello pOIS ambas as equIpes con-I nial: Ennio Luz e Cantí,dio Fl'rra
,Im com cl'acks de renomado va- resi.
Dr. Por Ulll lado veremos Silvio, Fazendo esta eOll1unicacão, es
liguú, Djalmu, \linéla, Luiz e ou- pera êste clube cont.il1lÚlr Illere
i'OS, nos visitantes veremos . .fdrk- cendo as c,onsidel'acões alé então
:�ny, Call1l?elli� Baiano, Lilo, Arion, dispensadas, para cf'ue prossiga 111-
,Ireno, habrlel, Osvaldo Vas- tando sempre pelo nosso maior rle-
uilo, Fedalo e outros. senvblvimento atlético-desporlivo.
;IOGRAFIA ESPORTIVA SUMÁ- Valendo-me do ensei'o, apresen-
RIA DOS UNIVERSITÁRIOS to os meus proleslos' de plevada
Oswaldo - Arqueiro reserva do estima e eonsiderarão.
ào Pat:lo. Cobiçado pelo Coritiba Hélio Milton Pereil'a, 1° Se('rplú-
c, C, porém seu anterior Clube nào rio". Gralos.
�tú _

disposto a entrar em

nego-,'Iaçoes,
Caml>eHi - Zagueiro reserva do �---------------

:Iubc Atlélico Paranaense, Por

VÚ-1ias vezes inlegrou a equipe prin
'ipa 1 ao lado de Zanetti.
Osny - Zagueiro reserva do Clu

le Atlélico Paranaense, Forma ao

:tclo de Call1pelli. Também por "ú
ias V,C zes ocupou o eSljuad:ão
lrincipal. A anos atNls defendeu a

I�"isão principal do Avaí desta ca-,---------------..!nla l.
Baiano - Titular do C, A,

FerrO-I
-

'iúrio, O jl'lllào mais jovem dos

S I·'erreir:ls, por v{u'ias vezes clefen·

a n U u e n oleu a selcçiío J�a�·anaense. Campeão
,

'slaclual por vanos anos,
Arion - Foj titular do Coritiba ,

F. C. Integrante (]3 seleção Pal'a- C O N TEM
Ulense em 1943,
1.010 - Titular cio Clube AlIético

Jaranitcnse. Irmão mais novo elc
\ricJl1, uma clas promessas cio fule
Híl panlllilense.
Vasquito - [{esena do Clube

\llét iro Paranàense. .J ovem, mali
'ioso c infil1rador. Outro elemento
le qUl'lIl o Atlético muito espera,
Lilo - Titular do Clube Atlético

?aranàcnse, Joga tanto na meia
'01ll0 no centro. Inteligente, rúpido
� temido pelos arqueiros.
Gabriel - Titular do Coritiba

F. C. Pertencia a equ ipe reserva do
Flamengo do IUo. Alto, cabeceador,
lrtilhcil'O, sulJstituito de Neno.
Jackson - Titular do Clube Atlé-,

tico PaI anàense, :'luito novo ainda I
porém ótimo jogador. Extreou em
meiados de 1944 na meia direita e:
cm pouco tempo tornou-se () cracli;!
revelação do ano, ICireno - Titular do Clube Atlé
tico Parnnàcl1se, Defende a eqllipe

o ESTADO Esportivo

•

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
E Salllli � c.. IIsJII'" ........
Seu fígado deft pcoduzirdia�

um litro de bilis. Se a bilis não c:orre ..
nerpente, os alimentos não são digeridee
e apodrecem. Os gases incham oesc&
go. Sobrevém a prisão ele Tentre. Vod
sente-se abatido e como que enTenenade.
Tudo é amargo e a Tida é \IDl marárie..
Uma simples encuação não tocará.

causa. Neste caso, as Pílulas Carter ..
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e Tocê sente-5e dD.
posto para tudo. São maTes e, contuda,
especialmente indicadas para fazer a bilil
correr livremente, Peça as Pílulas Cart50
Não aceite outro produto, Preço: Cr, $ 3,00..

SUSPENSO E AMEAÇADO DE
ELlMINAÇAO

S. Paulo, - O guardião do qua
Iro de aspirantes do Co ri nbh ians,
loiiozinho, que. durante o jogo con
ra o Juve ntus, agrediu o juiz Ame
cio Piccinrcl li, foi suspenso por
cmpo indeterminado até a conclu
.ão do inquérito aberto sôbre o ca
.o. ClIÚO se sabe, o referido joga
lor estÍl sujeito a eliminação defini-
iva.

Precura·se urna casa

de comércio para ins·
talação de urna Livra
ria. Os interessados
queiram dirigir. se a

êste jornal.

OITO ELEMENTOS TaNICOS:

ARSENIATO, VANAOA.
TO, FOSF O �OS, eALeiO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

'fONICO DOS MUSCULOS
Oí Pálido.. Oep.upe,.dol,
Esgotado., Anêmicos, Mãe.
que cri.m Mlgrol, eri.nça.
r.quíliclI, receb.rão a tonl.
ficação ger.1 do orguhmo

Sa nüüi n 01
Llc D.N,S.P. n' (99, de 1921

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A indústria de bicicletas I

,

apos guerra
Londres (B. N. S.) - No do pata atender a todas as ne

conjunto das indústrias em r cessidades do mercado interno

vésperas de Inícíar vigorosa-I e do mercado ultramarino, dis
mente em plena escala a sua I pondo ao mesmo tempo de ca

produção de paz, encontra-se racterísticas que o permitem I

certamente a de bicicletas que I atingir a um primeiro plano
entre nós acha-se habilitada a no que diz respeito à exporta
realizar o seu processo de re- ção. Mas a indústria inglesa
conversão dentro de breve pra- de bicicletas não é assinalada
zo e com a mesma eficiência apenas pela superior qualida
que a caracterisou no período de da sua manufatura. No to
anterior à guerra européia. En- cante à sua própria expansão,
tre os produtos manufatura- é, sem dúvida, a maior do
dos da Grã-Bretanha as bi- mundo. Antes da guerra, a

cicletas pertencem indiscuti- produção inglesa de bicicletas
velmente a um dos tipos que alcançava uma média de dois

dispensam qualquer propagan- milhões de máquinas por ano, Ida artificial. Trata-se, com ao mesmo tempo que a manu

efeit?, de máqui.nas d� al!a f�tura de p�ças acess?rias su-Iqualidade e cuja aceitação bia a uma cifra de mais de um

mundial constitue um fato milhão e quinhentos mil. O

Iconsumado. Este ramo indus- ano de 1938, por exemplo, as

trial do Reino Unido acha-se I sístia a uma exportação de .,

desde já plenamente prepara- 576.000 máquinas.

e o

Seja o LlDER Da-'
MODA

I
�

de

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder

R. H. BOSCO LTDA.
tTAJAi - s· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Representações Transporte. Marítimos; Ferro.

Consignações •• Conta Própria viários, Rodoviários, Aéreo.,
Rua Pedro Ferreira. 5 Cascol, Fôgo, Acidentes do

2' Pavimento Trabalho, Acidente. Pe.lloai.,
CAIXA POSTAL, 117 Ruponlabilidade Civil e Vida.
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Com o tratamento pelo reputade pro

duto OKA;-t\. - Á base de HormÍ>nio8

[extratos g!aJldulnres) e vttarntnas se�e
clonadas, 01�·\SA é urna mcdícacão
racional e de alta eficacia ierapeutica,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbacües das glândulas sexuaes.

OK.\SA combate \'igorosamente: Ira

qU€;'U �PX1Hll em todas as idades, sO,b a

fôrma de insul.ciêncla glnndll!ar ou vita

minai, senilidade precoce, f��iga e perda
de memoria no homem: rl'lgldez e todas
as pel't<Jrhaçüps de origem ovariana,
idade critica, ohesidade e magreza, Ila
cidez da pele e rugosidade da cútis, na
mulher. OKASA (importado diretamente
de Londres) proporciona .Iuventude,
Sau-l«, ForO;-8 e Vigôr. Peça !?.rmul�
"pruta" parn homens e formula ouro

para mulheres, em todas as_ boas Droga
rias e Farmacias. lutormações e pedidos
ao Distr. Produtos ARNA. - Av. Rio
Branco. 109 - Rio.

�__E;"'i ""�

I ����Od� OS <:Od�.�rd��p� ':o!
modernos, inclusive Sondo lias poro praia ao alcance

das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAiS!
Não comprem seus calçados sem visitar a I
«Tamancaria Berreíros» I

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 __.....J
r O ESTADOI

Washington - (S. I. H.) __

'

O presidente Harry S. Tru-'
man autorizou o Procurador i
Geral dos Estados Unidos a

deportar os inimigos estran-I'zeíros considerados perigosos
[ paz e segurança públicas da j
nação.
O chefe Executivo dos Esta

dos Unidos, numa proclama
ção, autorizou a remoção des
te país dos inimigos estrangei- Número
ros que aderiram aos govêrnos
do EiX(Jl ou aos "princípios" da- Ano

aueles govêrnos. Os novos re- Semestre

';:ulamentos, que suplementam Trimestre
�s anteriores proclamações
presidenciais, aplicam-se a to
dos os inimigos estrang'��ros
que se acham internados i\ien- Os originais, me

tro dos limites continentais estios, não serâ,

dos Estados Unidos. O Procu-
rador Geral pode agora deci- A direção não se resj

dir quais desses estrangeiros pelos conceitos emiti

são perigosos e passiveis de de- artigos assinadf

portação. O presidente dos EE;-
MINISTÉRIO DA AER(

tados Unidos exerce poderes QUI N T A Z o N A .A
de estado para dirigir medidas BASE Atm":A DE FLORIA

de tempo de guerra a serem to- \
Curso prévio da Escol.

madas contra os inimigos da Aeronáutica
AVI SO

nacão. Essas medidas são de 1 _ De ordem do Sr. 1° 'I
caráter de inibição, coerção e t Comandante Inter-ino, cic

deportação. Os japoneses, ale- aos interessados, que reali:
-

it l' b' 1 h' em janeiro de 19.(G o COnCllJ
r:1aeS, I a.lanOS, U garos, un-

admissão ao Curso Prévio ,

caros e rumenos estão sujeitos � ola de Aeronáutica, cujas
:1 essa última ordem. (;ões terão lugar no mês d(

uro do corrente ano, ele co,

(',aele com as instruções em ,..

a) () requerimento, pcdinr
(Tição no concurso, serú di
u o Comandante da Escola (le
n.áutica e deverá ser dactilog
em f'ormulá r i o fornecido P(�
B.'lse, onde deve rú ser entres,
pc i-iodo de 1 a 31 ele oul ub rr
an.» anterior ao ela man-icnla.

2 - O rcquc r imento serú inst
do com os seguintes eloclllllenl
a) Ficha individual;
b) Autorização do pai ou tut
c) Atestado de solteiro;
<I) J\testado de ieloneidade n

rnl;
L') Certidão de idade;
f) At,'.'stado de bons antecede

tes Oll ('lI,lha corrida;
g) Atc�itado de yacina anli-y:

riúlica;
11) Certificado de conclusão (1

Cllrso ginas:131;
i) Cariei ra de identidade.
3 - Para lllelhores esclarccilllcl

[os, poderã,f) os interessados co'

l1areú'r a (.'sta Base e obter,
Ajudancia, as informações quc (

.;e,jarem.
-l - COl1(dução - As 7 horas,

'arga, diúri amente da praça 15,
fronte ao 'l'rapiche :\Iunicipal, l

ta Capital.
B:1SC Aé,rea dr Florianópolis, P,

'li de julh o .de 19,(5.
Ca ri Heinz Eberius

2° T("n. Aviaelor Ajudante

Deportacão dos ini·
migos estrangeiros

Anúncios medir

'orm2.do pela UnlTenidad. d0 �n"bn

Com prática nOI hQ8pltt..1.lI ..uropeus
'Un1ca médica em ..erlJ, ped.!atru., noec

UI do e!Btf,m3 nervoso, IlpaTf:!.hO rranltl
lll"tn�o do homem II �� mulher

,.1I1atl>. T6cra!oo: DR. f'&ULO �A"�;ojiü
Curso de R-.d1olotrla Cl1Wca com o dr

!anoe] de Abreu Cll!nPlmllI1o (1Ao Pau

,;). Etlp®e!lú1:mQ,o lIml Hl&1en" • aadd'

'.lbl1C2. pela UniTCl'1Ild.a.!1<J do RIo 110 J�

eiro. -- Gabinetll 11» Ralo X - JIllectro

tr<iltOll'nUla cltmca - lfetliboUnno III

CLftUDIONOR OUTRA
11 - 8onCagel1l Duodenal - Gll.llJ.net,.

I � Ulliotc'll.pia - LlIlbon.t6rlo de micros

Rua 5Fa::;�::;a;�::o a-A I (�;;������
! de Miguel Rodrigues de

Padronização d,e p.eçes Ij Angelin!�U�uniCiPiO
de S, José

Para autemevess (Viagens diretas ou via
S. Pedro)

Londres (B. N. S.) - Tendo zas que delas pudessem preci- IDEAL PARA REPOISO
em vista economizar tempo, l saro Com a adoção desse e de
mão de obra e materiais, vá- outros métodos simplificadores,
rios comités organizados pela i

as horas de trabalho exigidas
Sociedade de Construtores Bri-I para a construção de peças em

tânicos de aviões e seus com- grande escala começaram a

ponentes ("Society of British. ser regularmente reduzidas.
Aircraft Constructors), prece- II OS bombardeiros pesados, por
deu à preparação de especifi- exemplo, que à princípio ab
cações padronizadas para mais 'I sorviam de 60.000 a 100.000 ho
de 3.000 peças de aviação. Em ras de trabalho, puderam seI

muitos casos a manufatura I f i n a 1 m e n te manufatura
dessas peças foi confiada a fir-I dos num prazo de 25.000 hora,:;
fas sub-contratantes. Em ou- i apenas, registando-se mesmo
tros casos, a organização cen-! o caso excepcional de um avião
traI preparou matrizes, ceden-'I de grande porte inteiramente
do-as por empréstimo a empre- construido em 18.000 horas de

l trabalho.

Não se aceitam hóspedes �

portadores de moteatias

I II;.-__co_nt_agi_osa__s --� I �i!VR4mRioÃproioo�4
Prefira uma parte de sell

. Itrôco em "Selos Pró Doente Rua Deodoro, 33

Pobre do Hospital de Carlda· Flor ianópolis
Ile". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pOUC(l
de leite, tenha melhores medi·
camentos, mais confôrto no

t(-lUO de sofrimento, etc. etc •• ,

(Campsha de Humanldad<l
110 Hospital de {)arldade).

Dr e 4j1�,ur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. das criança.

Laboratúrio de Análise.
clínica••

Consultório: rua Felipe Sch
r..'.dt, 21 [altoll da Casa Po

�ai.cJ, das 1030 áD 12 e da.
15 àlJ 18 hs,

Residência: rua Visco de Ouro
Prqto, 64.

Fone: 769 [manual]

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinte 'íi.õ :1

Tel. 1022 - ex. postal 1 :�(J

ASSINATUltAS

Ano
Na Capital:

Cr$
Cr'
Cr$
Cr$
CrI

NSTlTUTO DE DlAGNOSUCO
CUNICj)

DRú DJALMA
MOELLMANN

Novidades todas as

semanas

VENDE-SE
Uma chocara no lugar denomi-

nado CAPOEIRAS, com 20.807 l'Ct. 2

I com uma casa de modeira coberta

I de telha, instalação de luz elétri

ca, boa água, de poço e bomba,
I animais vacum;" aves. Tratar 'Im
diaa úteis na Escola Industrial,
nos demais dias com seu proprie
tário. Pedro Adão Schitz. em suo

residência, em Capoeiras.
5v'alt 1

Semestre
Trimestre
.Mês

avulso

No Interior:
Cr$
Cr$
CrI

70,04'
40,00
20100
7,0(\
0,30

I

'J,UO
no
00

\

�lotores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.
REPRESENTANTES

Irmãos 61avam
Rua João Pinto, 6

Caixa Postal, 42

Florianópolis

-

cina,
ando
pl\l'
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pode
es d
Na·

ispóe
gra
s i
ias
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Lavando-se com o sabão

I'VIRCiEM ESPECIALIDADE"
\V _ErrZEL INDUS1"RIAL-.J()]NVILLE (lVltaco re�isl

temp, e dinheiro
•

economiza-se

( 'i A .

,

. S�SÃ���RCtAt
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAno Sexta"feira, 10 d. Agosto d. '945 5

,.........................•........................
.. �BU ... ..._

I '/1J'A C,�'," ir,
/

I'''..te"
íÍllllíÍIIII Fabricante e distribuidores das afamadas con- I11 'li fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

II
para alfai':ltes. que recebe diretamente das

melhore. fábricas. A Casa "A CAPITALn t1homa a atençao dos Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuo rem auaa compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes •

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

IndicadorMédico
.""..-.........-_-.-..-_-........_-_-�.-••_••-_-•••- .....,_._--_-_-••_-.-_-.-_-_-_·.·._.-.__-.-..-...w_-..-",.••-...-_w..

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. d. llea1clna da Univeraldad. 110 Brutl)

.-Interno do IlerTIçO d. CUnlca Méd1ca do Professor Osvaldo Olívetra, medico ao:,

Departam.Mto d. 8add.
U.LI.N ICA aBDICA - lilolNtiu Últer.U de adultoe e crlaJtçao. CON8ULTORJO

• BJIltUIJItNUA: K.....,Uve 8cbm1dt .... 18 - T.,L 8U. CON8ULT� -- Du 11 .. III

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
o.. 8ervlçOll lIe Clínica Infsntil da Assistência Municipal e 8o!lp;tlu' I

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONtOU LTóRJO: Rna Nunes Machado, 7 (Ed1ficlo 8. Francisco). ro... 1.444-

Conoultas dali 2 às 6 horas
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783 I

I
Médico - chefe do Serviço de SIfU1s do Centro de Sande

IDtà,ENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. BIASE FARACO

DR. SAVAS LACERD,A
Cllnica médice-cirúrgica de Olhos c-- Ouvidos. Narts - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSUJ.TóRIO -- Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas.
RESlDÉ'NGIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e \204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBTRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica lUéfl'ica em Geral

Dseaças t'lo eoração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos ínt» lOS, de adultos e críamças

CONSULTÓRIO: RI' .,;"ernando Machado, 16
C€>NSULTAS DIARIf ,iNTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. T'rr wski, 62 - Fone Manual 766

DR. SE- ,·E GUSMÃO
CH1!ir'E DOS SERVIÇOS DE ;IOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00

. HOSPTT.,....L "NER1!lU RAMO�.
Curso de aper.(el!i0arn.ento no Hôspttal São Luiz Gonzaga, de S1Io Paulo - E-x-estr
r1árlo do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico Interno de

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CUNJeA GERAI, - D!�GNÓSTICO PRF,COCE .li: 'l'RATAMENTO ESPECIALIZAm

DAS DôlllNCAS DO APARtlLHO RESPIRATóRIO.
OPERACÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Dlàrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18
RESID1!:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Tel. U2.

MADEIRADR. NEV'ES
Médico elpecijJiJta em DOENÇAS DOS OLHOS

cureo .. .loerfelooam.ento e Loegll Prlltica no Rio d. Jane1!'o

.JOLUIVI1I'A8 - rela mllllhl: .aMamentA! C.. lO,'30àa12 h•. à tqrde elrcepto oel
_ba4011. 4u 14 ás 16 ltor... - CONSULTORIO: R.. .Joao Pblto .. T. IIOltra" -

,.......1 1."1 - s-td�.e1a: S.. I'rN1Cate Oo.UUo. 'L

DR. ROLDÃO CONSONI
t.JIRURGJA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOL1l:STIAS DE S]j]NBORA8 - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Un,iversidade de São Paulo, onde foi

Asslstetute por várlos anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Allplo Correia Neto.

CIrUl'g1a do estômago e vias bUlares, tntestínos delgado e grosso, tírõtde, rins,
próstata bexJ,ga ütero, ovários e trompas. Varicoceie, hídrocele, varizes .. hérnia
,.

CONSULTAS:
daa li.. li noras, II Rua Felipe Schm dto 21 falto" fia Casa P�ralw). Te!. UII»!

RElSID:l:NCU: RJ\lJa Esteves J1ln1or. 179: Tel 111764

DR. ARAUJO
A.881atente do Prof. Sanson, do Rio de Jaaelro

ESPECIALISTA
Doenças e operações CIOS OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

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

48 bõca fendidos de nascença)
Il8Õtago.9COJi)Ia. traqueoscopía, broncoscopia para r-etía-ada de corpos estran hOB. eu

60NSULTAS: d8B 10 à8 12 e dM 15 à. 18 noras

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. A SANTAELlA
(E'liplomado pela Faculdade Nacional de Medici�a da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

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

seríeórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-I
ti do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA -- DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Ne to

- Rua Felipe Schrnidt. Consultas: Das 15 ás 18 I:0r�s -:-
Resíâência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Flonanopolls.

Dr. Newton d'Avlla
Operaçõe. _. Via. Urinarial·- Doen
ç.. do. inteltino., réto e anuI

-- Hemorroidal. Tratamento da
colite amehiana.

Fidoterapia -- Infra-vermelho.
COl'\llult: Vitor Meirelell, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h.. ••

à tarde, dali 16 h•• em diante
Re.id I Vid 01 Ramo.. 66.

Fon. 1087

DR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO

OlnIrcta • ono�1L CUaiea " 0Ilna!-..a
c. ror8lt. Fartos • .a-,.. •• MRluH'u.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Diá
rillmentc du 11 i. 17 OOrba. iIJIl3IDaN

Visitará a Universi
dade db São Paulo
Washington - (S. L H.) -

o dr. otto Klineberg, profes
sor de psicologi.a da Universi-

. dade de Colúmbia, em Nova
York, aceitou o convite para
visitar a Universidade de São
Paulo, onde auxiliará a fundar
o Departamento de Psicologia.
Seu campo especial é a psico
logia social e tem feito amplas
pesquisas sôbre as diferenças
raciais, o efeito do meio sôbre
a inteligência e a personalida
de, e as relações entre a cultu
ra e a psicologia. Em São Pau
lo promoverá palestras gerais
e sabatinas, lançando ao mes

mo tempo os alicerces para o

novo departamento da univer
sidade. O dr. Klineberg leva
em sua companhia uma com

pacta mas compreensiva bi
blioteca de obras de psicologia,
especialmente rica em duplica
tas, bem como outros mate
riais difíceis de obter através
de canais usuais. O dr. Kline
berg regressou recentemente
de uma missão de três meses

na Inglaterra, França e Ale
manha, a cargo do Departa
mento da Guerra. É colabora
dor assíduo dos jornais cientí
ficos e psicológicos. Entre seus

livros publicados incluem-se a

Psicologia Social e a Diferen

ça das Raças. Em 1944 publi-
cou um volume sob o título I ICaracterística do Negro Ame-
ricano. .------------------------,--....

TENHA JUIZO
TEM SrFILIS OU REU .

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? .USE O PO-

PULAR PREPARADO

I

I

o mELHOR DOS mELHORES
_ ,e, llCONS,"�1I14

MACHADO & (lA.
AgÉlDcia. e Repr••entaçõe. em Gero!

Matriz: Florian6poli.
Rua João Pilllto, R. 5
Caixa Poate.l , 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Pr6prio).-Telegrama.: ·PRIMUS·
Agente. noa principai. municipioe

do Eatnd"

I §I�&i I :&:J 'FI
A SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago. Olil
Pulmões, li Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organismo. kgradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pe lo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FfiLAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A cempoaíção e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indicação apro- facll manejo para o público
prtada (lIifills em varias de ,00 combate á IIlfIli". qualída
suas manifestações) os resul- de- que frequentemente a
lados têm sido sattslateríos, orovelto no Ambulatorlo da
poli são rapídos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. WashingtoD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

..... u ....... • •• ww=.W IW •• =.W"tww tid P'IlW _,..,. W""

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
Pudada em 1878 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978,401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401 306,20

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

"-"," - -"" ...... - - - .. - - - - _ ....... -._,.. - - - ""'"'-" ".11'" - - - _ .... " ... - - - _ ... --

-

ADVOGL�D()S
[Jj)r. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rllla Felipe Schmidt 52 - Sal" 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

� .

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção clímca do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortá.vel, situada em apraztvet chãcara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para CUTa de repouso. água fria e quente

APARELHAl\lEN'l'O COMPI,ETO E I\JODERNfSSIMO PARA TRA'I'AMEN'l'O

I\IÉDICO, CIRúnGJCO E GiNECOLÓGlUO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratõrfos para oa exames de elucídaçãn de dla"nóstlcos.

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

SECÇÃO DE MATERN1DADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de. Saúde Cr$ 400,0.0.
o DOENTE PóDE TER MllIDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião � Telefone: 1.153

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Estranho fenômeno atmosférico
PôRTO ALEGRE, 10 (A, N.) ... VEM SENDO OBSERVADO ULTIMAMENTE NAS DIVERSAS ZONAS DO RIO GRANDE DO
SUL UM FENôMENO ATMOSFÉRICO QUE AINDA NÃO FôRA NOTADO ANTERIORMENTE. ASSIM É QUE, DURANTE O
DIA, PERMANECE ESTRANHA NEBUtOSIDADE, SEM UMIDADE, E QUE NÃO É AFASTADA NEM MESMO QUANDO SO·
PRA FORTE VENTO. ESTA NEBUtOSIDADE DÁ A APARÊNCIA DE DENSA NEBLINA E TEM UM TOM MEIO AMAR}j·
LADO. MESMO NESTA CAPITAL ESTÁ SENDO OBSERVADO O NOVO "FOG", QUE SE DERRAMA DE PREFERÊNCIA

PELO PAMPA.

O, lE� 11ill<IfI <ID ���r�!,������g�I��:r��:����p������g�����J��
--�-�-------_.�---'-'------ Elliot, fazendo-se ao mar na britânico, Elliot demandou cer- da num porto da Inglaterra.

Florianópolis 10 cte Agosto de 1945 f traineira "Toronto", no dia da to local do Atlântico Norte, on- Elliot foi condecorado pelo Al-
Vitória, afim de levar a efeito de encontrou o submarino ger- mirantado por "sua ação rápí-

Resenha Forense I "erc� .d� m,l·l_ pescarias nas proximidades da mânico que se havia rendido da e inteligente",
U III Islândia, retornou à sua base

- eXpedlCIOnarlOs �����a�el��\ô�&e�c���'�idja� Congresso mundial dos estudantes
Julgamentos realizados pe- RlO, 10 (A. N,) - Está mar- ou seja um submarino inimigo

lo Tribunal Pleno, em sessão cada para o dia 15 do corren-\ com valioso carregamento de
de 8-8-1945. te a chegada à esta Capital do quinino, molibideno e estanho,

Habeas-corpus n. 1.578, da navio Pedro II, em que viajam procedente do Japão e com en

comarca de Caçador, em que é cêrca de mil Expedicionários derêço da Alemanha, Com efei

impetrante e paciente Bonífá- brasileiros, dentro os quais os to, no segundo dia de navega

cio Gonçalves da Silva. Rela- componentes do nosso Bata, ção, Elliot foi surpreendido por

tor o sr. des. Guilherme Abry. lhão de Engenharia. Logo após um aparêlho da "Royal Air

Por unanimidade, o 'I'ribu- o desembarque dos "prací- Force" que lhe fazia insis�en
nal concedeu a ordem impe- nhas", aquele 'navio seguirá tes sinais para que o seguisse

trada. para os estaleiros da Ilha Via- �_-._'" _.._ .. w w _....

Habeas-corpus n. 1.579, da na, afim de ser readatado à li- S. Francisco, 10 (U, P.) - A emissora de Tóquio in-

comarca de Lajes, impetrante nha da Europa, para onde se- 4 opinião do sr. formou que S. Majestade o Imperador decidiu concordar com

O dr. Celso Ramos Branco e guirá ainda êste mês, levando. _
as irnpoeições do uItimatum de Potsdam, assinado pelos

pacientes Marcolino Lemos da passageiros e carga. Joao Alberto E.stados Unidos,
... Chin�, e Grã�Bretanha e, mais tarde,

Cruz e Marcílio Rosalino da -,-------- --

R' 10 (A N) _
D ,. _I fumado pela Unzao Soviê tsce . aftm-de restaurar a paz e

Costa, Relator o sr. des. Gue- faculdade' de D.-rel"to d
10, doO'

t
.L ergun acabar de vez com o indizível sofrimento motivado pelal a o por um repor er se a po-

des Pinto. A Congregação da Faculdade de lícia permite a realização de guerra.
Por unanimidade de votos, Di...eito elegeu Diretor da mesmo comícios pró candidatura Ge-

o Tribunal negou a ordem im- Fecu ldode, o professor Desembar- túlio Vargas, anunciados em

petrada gador Urbano Müller SaUes. e
.

da re-elegeu, respectivamente Sacre- grandes cartazes, o Ministro
Revisão criminal n. 91, tório e Tesoureiro. 08 Professores João Alberto respondeu que

comarca de São Francisco do José Rocha Ferreira Bastos e Othon recebera dois pedidos nesse

Sul, em que é requerente o dr. da Gama Lobo dEço, sentido, um em Campo Grande, O
'

d dO"Alfredo Pessoa de Lima. Rela-
_ outro na escadaria do Munici- ra 10 a vertíu espetéculotor O sr. des. Luna Freire. MUI-tos cereais I

A' '1
.

,

id d
.

d
.

pal. -'''- este u timo negou per- S. Francisco, 9 (U, P,) - A de ho,-eFoi por unammi a e, in e-

A'1111'ssa-o 1)01' na-o ser 01)OrtuI11'0 110 ' ,

S PIlO A N) radio de Toquio advertiu seusferido o pedido. . au o, (..
momento , Quanto ao outro os .

t d H '

't bi ,

Presidiu o julgamento o sr. Secretaria da Agricultura de S. ouvm es e que esperassem o te, a noz e, ex, Ir se a,

des. Guilherme Abry por se Paulo examinou a questão de pron.otores desistiram. Acres- importante comunicado, nas no Teatro Alvaro de Cerva-
centou o chefe de polícia que a irradiações seguintes. Advertiu 1 lho, a Brande Escola de Dan-achar impedido o sr. des. Ur-

'I
torneclmento de sacaria à la-

real izaçâo de tais comícios não I di éid I t' I b
.

bano Sales e por ser revisor voura, em vista da grande sa-
d

.

d t
ainda que seria feita irradia- ça, Irt5I a pe a no ave at-

certo o sr. des. Alfredo Trom-. fra de cereais esperada êste :),rOC2 e", Pdorqlue o presl_ en � ção especial às 8,25 horas. larina Lya Bastian Meyer.
I ", vargas ja ec arou que nao e S Francisco 9 (U P) Apowsky. ano, uma das maiores que ja 'd' 1 to· 1

' ,. .
-

______ _

se vel�ificaram no Estado. .
.rern sera .can IC a a nen mm agência Domei alertou seus Comprar na CASA MISCE-

B R I T O cargr. eletlVo: Perguntado, pel.o
ouvintes mand.ando que

fiC�S-j
lANEA é saber economizar ..

Alto� dl-gul-ta' fl·OS l1:esmo repórter, se ::econhe- se� de_ sobreav�so para uma Ir-
.._..._..,�,.._.._..,�

O alfaiate indicado LJ cia, neste caso, o carater de radiação especial Importante. G-
�

Tiradentes. 11 da IBgreJOa provoca.ção �e. tais comícios, o
J' ...

- Igantesco,

i chefe de po lícla respondeu que IlpOS � ;tepura�!lo A

I Praga, 10 (STI) - O diári.o não lhes reconhece tal caráter, II '! � _
\lU repolhodo Partido Católico checo, "Li.- porquanto cada um é livre. E de PO'ICiI8IS A h <>

'D k
. ti "I' � c a s e expo�to na vitrina

Ii" 1- I clava emo racie ", revela que con inuou: sso e puro sau-
. d CP' .

na a Ia [regressaram no mês de julho dosisrno, �em sel�ticlo �ejOra�i-! O'

HaIa, 10 (S. H. L) - S�= I r: 'ô;�a er:one. glgan t�sco
Roma, 10 (P,) - Os vetera- a Praga, depois de seis anos de vo do vocábulo. E preCISO nao gundo

. de�p.acho de Amst�l J:.. o, pesnruio 23 qUl�O�,
nos do exército italiano que cativeiro o 1 _ se negar a quem quer que seja .dam, fOI otícíalmente anuncia- cc:lhldo na «Horta da VIto,

I I ,n campo c e concen, , I 1
.

têncl d
.

tos .

rie» d C r .«: C t
.

regressaram recentemente de tracão alemã d D 1 o direito de desejar que o sr. I c a a eXIS encia e seiscen os
I ? o e510 a ar t nen se ,

_ �
o e ac lau, os

'1 . o' o lící na T'riruiede
'Ca�pos de, concentraçao ale- altos dignatários checos, Mon- Getúlio Vargas permaneça no I l�g�res vaSos, na p 1 �a mu- •

m�e,s,. desfilaram pera!lte. os senhor Bohumil Stasek, presi- poder, por mais 4 ou 10 anos. i lllCIPal'. apos. a depuraçao de

e.dIflclOS govern�mental� ita- dente do Partido Católico, os Isso e democracia". I
colaboracíonístas.

_

Iíanos desta capital, a f'im de decanos de Svec e Alois Ty-
- ..

pedir I auxílio ao govêrno. O linek. 1 "dGIOU a v·lagem !
primeiro ministro, Sr. F'erru- 11I . ,I
cio Parri consentiu em rece-

' RIO, 10 (A. N.) - Achou sua

ber uma delegação. Houve-des- Cambie negro
i viagem para meiados de outu-

file idêntico também em Ná- bro ou princípios de novembro

_poles. Em Matersa, na provín- d g I"
o embaixador Nobre de lVlelo,

cia de Apulia, centenas de íta- a aso IDa flue seguirá via aérea para Lis-

1, os lancaram fog o r' boa. naquela ocasião. Vinhamn," O a s p e- São Paulo, 10 (A, N.)
d'

..,

O 'f sendo anunciada a l)artida de'lOS mumcIpaIs, s mam es- Iniciou-se a campanha contra
tantes exigiram a libertação o câmbio neoO'ro da g'asolina. O

sna excia, nos próximos dias, noxy Hoje, 6a .• feira. às
d t d I f no vapor "Serpa Pinto". --- ----

K 1° 30 horQ9e o o� os p;esos. n o�ma-se, serviço de fiscalização é feito

ludl·O&! C-Ivil�zadlls Pat Obrien. CaroleJi..andis. Gh��terque as esor en? se pro onga- por meio de fiscais secretos, D
.. " l) D r ti Morris e 8aptcn McLane em:

ram por todo o dIa,
que, ao observarem qualquer

'

elxou O governo Belém 10 (A. N.) _ Acham- A OBRA DESTRUIDORA

irregularidade no preço de ven- d M b
-

'
.

Com punhos de aço e vontade de
Camisas, Grav,atas, Piiame9 O ara0 ao

se nesta CapItal, procedentes ferro os homens da lei enfrenta-
Meiasdal melhores. pelos me· da, imediatamente fecham a do Maranhão, 3 índios perten-I ram Og sobotadore.'

D,ores preços .6 na CASA MIS' bomba de distri�uição, colo-
I Rio,] O (A. N.) - Foi exo- centes à tribo Canelas que vie- Impr6prio até 14 ano.

CILANEA - Ruae. Mafra, 9, cando os respectivos cartazes. nel'ado, a pedido, o general ram procurar o Serviço de Brasil A�:a�d�gd:sm;,�5 _ DFB
--- Os negociantes apanhados e111 Antônio Fernalldes Dantas do Protecão dos Íl1Jdios. 'Falando Noticiário Universal - Jornal

Baixas aos soldados flagrante terão suas quotas de cargo de Intervelntor Federal à imúensa um deles disse que Preçolil Cr$ ,'110 e 200

I
gasoli'na cassadas po� trinta, I elo Rio Grande do Norte, sendo I sua tribu é composta de cêrca..

.

amer.·canos sessenta e noventa dIas, ou, nomeado substituto o sr. Geor-\ de 1.400 índios todos civiliza- Don ln;JO no R�tz.e Rox� . FranCIS
a' d

_

d
- . .1 . . 'I Lederer e Slgnd Curle em:

W h' t 10 (U P) _

111 a, nao po erao negOCIar I gmo Avelmo. dos. UMA VOZ NA TORMENTAas m!5 ?n, .

..

.

. Ill�als, enquanto perdurar o re- I
'

- ----

O
. secretar�o da guena., ?l.. gm1e de racionamento.

Stlmson dIsse que o exel:clto I .

esperava dar baixa a um mi- Mulher c'lsada mlhão e meio de homens até ju- .� e-
nho de 1946, seg�indo o siste- nor de 18 anosma de pontos, Ate o momento,
oitocentos mil soldados norte
a;mericanos reunem as condi
ç.es necessárias para o licen
ciamento definitivo do exérci
to.

PF�AGA, 10 (STI) - O Presidente Dr. Benes recebeu, em
Praga, uma delegação da comissão organizadora do Congres
so dos Estudantes e da Juventude Mundial, a realizar-se no
dia 17 de novembro dêste ano na capital da Tchecoslováquia.
Êste dia é, como se sabe, consagrado como o Dia do Estudante
Internacional, para comemorar o massacre dos estudantes
checos em 1939, levado a efeito pelas bestas nazistas,

o Japão
•

vai capitular

S. Francisco, 10 (U. P,) - A emissóra de Tóquio,
referindo' se à decisão do govêrno japonês em aceitar o

ultimatum de Potsdern, disse ter sido estipulado que o

imperador deverá permanecer no poder.

Desordens

-

DITZ Hoje, 6- -feira. às
19,30 horas

Wallace Beery e Marjorie Maine
em: M!\LA.NDRO DE SORTE

Urna pagina do gesto bravio, onde
a lei era o rev6lvar e a valentia

dos cow-boys,
Impróprio até 14 an08

No programa:
Filme Jornal 34xlO - DFB
A Filha io Magico - Shot
Preces Cr$ 2 40 e 2,00

PARA

FERIDASlE C Z E MAS,
I N F L A'M A ç O E 5,

COCEIRAUSFRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Rio, 10 (A. N.) Resol-
vendo uma consulta o Tribunal
Superior Eleitoral declarou que
a mulher casada menor de 18
allo� :pode s�r eleitora, NU N c:: R EXISTIU I G Ur:.lL

' ...�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


