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WASHINGTON, 17 (U. P.) .. O JAPÃO 11AGOU PLENAMENTE A TRAIÇÃO DE P:EARL HARBOR, QUE LEVO�. óS' -P.STL��· iI
DOS UNIDOS À GUEHRA EM DUAS FRENTES. FOI A GUERRA MAIS CUSTOSA DA HISTóRIA. NO QUE DIZ RESPEITO A
VIDAS HUMANAS E A DINHEIRO CONSUMIDO, ELA CUSTOU AOS ESTADOS UNIDOS MAIS DE 1.000.000 DE BAIXAS E
300 BILHõES DE DóLARES. O CUSTO u O CONFLITO, PARA O MUNDO INTEIRO, FOI DE MAIS DE 55.000.000 DE BAIXAS

E MILHARES DE MILHõES EM DINHEInO. A GUERRA MUNDIAL TERMINOU 2174 DIAS DEPOIS DE A ALEMANHA
INVADIR A POLôNIA.

Em homenagem
a Roosevelt ,

40

o A capitulaçao �o Japao
MANILHA, 16 (U. P.) - Às 45 horas da tarde, hora de

Tóquio, ou sejam mais de 26 horas depois que Mac Arthur
transmitiu instruções nesse sentido, ao imperador Hiroito, a

rádio de Tóquio anunciou que o imperador ordenára às suas

rôrças a cessação das hostilidades. Ao mesmo tempo, entretan-
Ano XXXI I Florianópolis Sexta-feira, 17 de Agosto de 1945 ! H. g 9449 lo, a emissora advertiu que poderia decorrer algum, tempo e

I I até mesmo alguns dias, antes que essa ordem chegasse as uni-
---------- - ----- ---

dades de proteção a linha "v", nas ilhas e nas mantanhas.

Pe'ta8ln condenado a' morte'Falou pela LONDRES, 16 CU. P.) ._:� l�ádiO de Khamb�rovski na Si-

_ . .... _ 'prl·mel'ra vez bérí a, diz que os japoneses continuam resístímdo fanàticamen-
.

'. te ao avanço soviético. E ao mesmo tempo que adverte os sol-París, 15 (U. P.) Pétaín ve-rne proPosltad�me:1t� em sIlel;- I Silo Prnur-Ixcn, IH (r. P.) - dados contra a possibilidade de traições japonesas, a emissoraf
.

1 l' morte-r-anUll-1 cio, depois de explicai ao pov o I

p ..01 CO])( ena'. o a -

.rancês a razão ele minha atituele.' eln prnnerra Y('Z, nn história declara que as fôrças soviéticas continuarão avançando atéciou a Agência Francesa de Meu úmco pensamento era cOl�ti'l do Japâo, um Imperador rllrí- que o in imíao deponha as armas, não haverá no mumdo fôrçaNotícias. nuar com o povo francês, no solo, g'iu sua palavra, pelo rádio, á capaz de detê-las.• da França, c?mo prometera, para 'uac'io Hirohito compareceu;'O tentar protege-lo e aliviar seus so-I �..
París, 15 (U. P.) - mare-

üímentos. Aconteca o que aconte- outem, aos microfones da S. FRANCISCO, 16 (U. P.) - Segundo uma transmissãochal Pétain foi considerado cer agora, o pOVO da França jamais i emíssom df' 'l'óqulo, pura di- de Tóquio, o imperador encarregou o general príucipe Haruíko
culpad�, quanto a duas das esc!uecera. .

zer que o Jnpão se rendia, in- Hiaasi-Kune de formar o novo gabinete,acusaçoes. No entanto, o Con-I Ele sabe. que, eu o (;�fend,I condlclonalmente, ás Nações
b

!I< '* *

selho de Sentença recomendou como defendi Verrlun. POelClS dis-
iT '1' , I . . ,

- por ele mim segundo vossa cons- I
nn .11'1.

I GUAM, 16 (U. P.) - FOI aqui recebida uma irradiaçãoqu.e a sentença de morte nao

I
ciência. A minha, está tranquila, Falando aos seus "hons e oficial de Okinawa, dizendo que está sendo esperado na ilha

seja cumprida. Depois de uma longa vida, e já no leais suhd itos ", Hfrohlto in- de Ie Shima o avião com chefes japoneses.•

Illlmar ela morte,_ Juro _

que nunca formou que a situa cão mundial
Paris 1-) (U p) - Ao encer- tive outra ambícão senao a rle ser-

() ())T 'I'O'() ti"
,

• "

.'
..

,- .

. , . ", '., r li a lk"'OCHlr com orar-se o Julgamento, Petam levan- VIl a B I a�;ça: Sr s. J urzes, �1 s. Jl�-l' . .:" , . � ( .

tem-se e fez sua própria declara- rados: � Minha VIela e mmhé!. Ii- uumrgo, recorrendo ,I medI.dacão: herdade estão em vossas maos, extraordinária ,da rendíeão.,

"Durante este julgamento manti- �ão - porén'l minha honra". Em seguída, disse que, fief ás

A•
solenes ohrig'açõ('s que lhe fo-

De Gaulle visitará I espionagem em ra m leg'��das pelus imperiais

OS EH. Uni-dos I to" ruo da «bomba antepassados, declarou guerra
?lOS Estados rnitlos e à qrã-

I')
,

16 (S F I) A P t"
- Bretanhn, ]LilS o fez para g'a-Iaris, ...

- re-

a omlca t isic1ência da República deu a
» ran Ir a cOnSel'YIH;ão (10 Japão

publícar a segulnte nota: e a estalliJizacão da Asia Orfeu-
" A •

d Oak Rídge, 'I'enriessee, 1G (c. tal. (,farantiu,� empós flue o Ja-
I

Em consequencia as con- i p ) O Exército rev elou qUE' hou- -
.,

. 'I
veraaçôes entre o presic1ent.e I \.� uma "tentati\"a organizada" pa- I�H(} llu�ca �)eJ��()U e,m lJl�is:uir- I
dos Estados Unidos e o sr. BI-' ra sal�otar outra bomba at0I11lCa, a I s� na soheJ;umtl flas outr?s UH-I
rlault ministro de Extranaei- qual fOI desbaratada por uma um- çoes ou alImentou desejos fle _

"1 .

f'
b elade elo serviço ele contra eSPlO-jlutal' pela expansão territorial'L· l1arlos Prestes1'OS, durante as quais 01 ex-

nagem elo Exército especialmente I
'

., DIZ uternado o desejo mutuo de um preparada. Agentes muitares pro- II d'ed 116
"

encontro entre De Gaulle el' tegcm"constantem�nte os. cie_nti,;tas I lipreen I as excursl·onara''I'ruman ficou resolvido que o que trabalham na confecção lIa •

d b.

'
.. bomba, Segundo aquela revelacao, caixas e ce olapreSidente da Fran�a segUlna todas as. tentativas até agora efe-

. ! Riu, 16 (A. N.) - Luiz Car- HYDE PARK, No\ 'l York
para os E�tados ?l1l.dos, logo

I
tuadas Vlsam. RIO, 16 (A. N.) - A polícia ,los Prestes, segundo anunciam (S. r. R.) - O Diretor Geral elos

ql�e. as CIrcunstancias o per-

F
_

.

efetuou a prisão de vários ne-! os vespertinos, fará dentro de Correios ,R?bert E. Rann.e.�an" !)l'e-
l1:Itlssem, Estabe�eceu-�e �S-I ara0 um curso gociant'3s que det.inham cebo-

I

p.?ucos dias, demorada excur- ����{e�u �����\��yt���;1a aS\�'i;1re����sim que o. encontl � tera lugar
d d'

las em seus armazens par", a. sao em propaganda de :ma31 folha elo nO\'o selo comemorati"oantes do fim do mes em curs.o e paraque 18ta alta. do produto. Foram apre-' idéias. Seguirá o mesmo Itl;1e- ele 1 cent: com a estampa elo fa�e-e a data da chegada do presl- F'onaleza 16 (A N) _ Dez I
endldas 116 caixas que ssta-1 rário seguido pela coluna pres-I C1(lo pres�dente. "nova expl'e.�sao

dentü da Ropública Francpsa ... ',." vam selldo vend'd . It � -199'- f d 'i .' ela gratlClao do povo amencano a•

O'
'.. ofICIaIS do ExerCIto, pertencen-I' . , .".

1 as ao cam-j e.,.,e:u �.), azen o O,SClllSOS seu antigo Presidente". A cerimtJ-a \�ash.inbton f�l fIxada para
I tes á Guarnicão Militar da X.

blO neglO, dlleta�2nte aps 1'es-, politICaS. J nia, levada a efeito no Correioc1eIIyo dia vmte e GOlS do

corrp,n-l E,'. M. com sede nesta Capital taurantes. e h.otels. Essas ce-:" de Park, assinalou a emissão elo n.o-te". ,'3eguü:ão breve para os Estado� b?las haVIam chegado há 10 Preve uma renda de vo selo
_

com o r�trat� ele li'ran,kl;,11
, . . , diaS pejo carg'ueIrc "Far"a- D. Roosevelt, o Cl�ad�o, em SUd Cd-

P V H It Umdos, aflm de fazer alI um ,;
. .1

'62 ·Ih- d
sa ele Hyele Park. E ele o segundoreso OR a ern CUl'SO de paraquedistas. SerálPos. I mi oes e de umasériedesêlosem)10m�na-

Londres 14 (U P) - A em's- essa a primeira turma de ofi- A" d d ed I.
gem ao JaleCIdo Chefe Execllt�vo., ". 1. . .. , , ln a esaparecl o cruzeiros Toelas as prImeIraS folhas ela seJ'll'sora de Hambur�'o mformml ClalS braSIleIros que reallzara elas as primeiras folhas e]a série

que ven Bohl�n-Ha1tern q�e :::tquele curso
.

rt I S. Paule, 16 (A. N.) - (, Di- n101�cionada seI:ão ,colocadas na,m-esteve escondIdo durante va-
," RlO, 16 (A. N.) - O tte. \.;el. rer,or Reo'ional dos Correios e bllOc.�ca. ele F'�ankIll1 I? .Roose, clt..

f
.

1 r O centenáriO de AI'üzo Ferreira O' , , . , d '
'" O ])ll111e11'o selo ela sene rece.])cunos meses, OI preso pe us a la-

" l, . � , ,." , bOV�� n�a(j�. ,0 Telegrafos inforn;ou ,a u�, ves- () v�ll()r rl'!? 3 cents e estampava odos.
•

Telnwno de GuapoLe, leC"lJeU pertmo que preve ate o fIm do retrato ele Roosevelt, o Presielen-Eça de Queiroz II
o �,egumte teleg�'�ma: I ano, uma renda de 62 milhões t,e € a Casa Branca

.. "�nqu:;nto os

AfundadoO, o caso menclOnado no. tele-, de cIuzeiros, na sua reparti- Est�Hlo� Ul1le;os "eXIStirem , rl1:�Sl'11 . FOI�aleza, 16 (A. N.),,� grama rjp V. Excia. de 8 do'cor- I!", ,," A,
,

•

o SI, Hannegan,_ os norte-amerIca-

I d·· ",e AprOXImando-se. o centenarw ' t' '.' ,'. -
",ao. O �CleSCln10 soble a ren- nos reverencIara o o nome elo gran-

« n lanopo IS» de Eça de Queiroz que ocorr("11e?
,e e � maiS mIS�elllJ�"o de, da [lo 19nal nprí(10� do ano de Presidente que veiu de Hydc-.

•

"

r.;
,

,�,'
mmha VIda de s.erta_?, 80 en-

! passado. O número de assinan- P�rk para tirar o país elo c{ios eco-W.ashmgton, 16 (U. P.) - ra no dia 2::> de novemblO, ",ela contranclo expllcacao nu ln ,: '""',, t."·,, �, d 1101111CO em que se encontrava eO D t ' M
.

1 r.1qlll· comc.lnor'ado de mall.el·l''''· ' ces Ck. C."lxas p0S �l. P,ctssou e
({ue I I I8par amemo �Ia - ann la, ._ .'\.. .

'" acesso súbido de loucura. 1n-! 4 -, 6 '1 ' pe o exemp o (e sua so�'agem,anunciou a pE:rc1a do cruzador1do malOl" escntor da lmgua\fol'mo que o tte. Fernando Go_1 �ia, m,l. d ' -h' d �POI:�O�1 o cammho ela ntona, na

d "I l'
,

1'" . portuo'uesa I'
. I numero e apalei o.. e ",uella .pesa o nc lanopo IS , �cles- b . mes de ?llVelra encontla-se rádio registrados ating;iu ,'.'3S8 Outro sêlo, reverencianelo Roo-c�ntando qu�" toda a tnpula-

A "I d L· d desaparecIdo desde a manhã' ano 161.598. se\:�lt, o Rl;man�Uírio, em IVan.11çao do cruzador, composta de I)e O ii Iga e do dia 29 de julho úl�il�10) I . Spllngs, sera. eI11ltIc10 brevemente.
1.196 homens, pereceu. • quando penetrou na flOf"St'g, 14 FEB

..

d fel
A 30 (le pnelro de 194.6, dia em

1 , ,r, Defesa NaCIonal ' \: I nao es I ou r{ue se comemora o anIversário elo(ARHEGARA l\�A,rERL\L DE para caçar. Tudo o que e nu-. falecido presidente. será emitidon�ll'lBA Af01UH'A I . ,.

manamente possivel empregar í em Lisboa um sêlo internaciol1f'll, simboliz,m-
Washmgton, 16 (U. P.), - RlO, 16 (A. N,) - NotICIas para a jescoberta do pa.ra,deiro elo Roosevelt, "o �mmeiro cidadão

A Marinha anunciou que o
I
de Porto Alegre informam. que I

tem sido feito, inclusive pes- Lisboa, 16 (U.P.) - "Difi· ele uml m�ll1,cl? umdo para a Paz",

"Indianópo�is" foi perd�do I
a Liga de Defesa, Nacional da,.. quizas por avião; O desapareci- CD:ldades

..
de o.r�em técnica", segune o 1 e, e ou o sr. Rannegan.

pouco depOIS de se ter deSlln- quele Estado esta fazendo um monto Jcorreu a 90 kms. clb- fOl o motivo oflclal de as tro- P ted T b Ih- tC:llll.bidO .de import_ante m�s-I ap�lo a? Se�retário da. Agr;_r;�l-I t::nte do Posto.�elho na rodo- '. pas .bras�leiras,,,_no regresso ?a ar I o ra a iS a
sao, partll1do de Sao Francls- bura a�lln oe. que faça doaçaú I Vla em construrao. Presume-se I Italra, nao de,<;nlarem em L1S- Bras,Glel-roco para Guam, no dia 16 de de carater mte.1.ramente gl'a- 'jue () tl:.e. Fernando. desoríen-: boa como fora anunciado',
julho, transportando material' tuito, de lotes de terras penen- tado, ter tomado o rumo de I Mais de 2.000 soldados da FEB, Maceió, 16 (A. N.) -- Peran
de bomba atômica. O navio foi cente� �o �s�ado, aos soldados mcsopotamia dos rios .J8.marí e iriam �esfilar ..A EmbaixaJa t,e. gr�nd� número de pessoas,perdido depois de entregar, a expedIClOl1a.nos gaUcho.s', fllhos Jaciparama. O nosso camara- do Brasl� anuncIOU que talVeZ 11101 f�ndado aqui o Partidc
salvo, .a sua carga preciosa, de oolonos, O apelo esta en- da era geralmentp benquisto, um cor.tmgente de 1.300, ho- TrabalhIsta Brasileiro, tendo
Não há detalhes sôbre a ação c?ntrandc a mais forte si.mpa- Continua a ser procedida b:1s- �ens p�sse em LiSboa no pro- sido escolhido pre.sidente o :T.
final. tia popular. ca do referido oficial", Xlmo mes. I Ertolino Alves Feitosa,

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor·(jerente MOA(YR I(jUATEMY DA SILVEIRA

• • •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO- Sexta-feira 17 de Agoslo ele '945

frisam a culpabili-I�O-s-w-ald-OA;-o)-o-ni-O-d-a-e-o-sa_""
povo alemão REPRESENTACÕES

No momento isso está sendo feito r-esistcncia Iunút icu (los nuz isl ns Aceita representações para o Es todo de
em Iórno do lema de "apresentar a dcsl ruiram a ccunom!a ulcmã e !O['- Santa Catarina.
conta" e tôdas as a r l cri as de pro- nararn i ncvil

á

vo is o cáos c' o so- Laguna Cx Postal, 66. _

pag.uula são ut il izarlas para c.m- Ir-imcntr.". Santa Catarina.
vencer o comum dos alemães de As autoridades das agencias
que :1 situação dosou país é o prvco acima I'el'erid:ls ach.un qur-, corn

que :t Alemanha tem (il' pagar pc- rarus [,�cl'(',i('s os :lIemãc; núo
Ias impicdnsas tcntal i vux para cs- SClltCJJl nenhuma responsabilidade
cra vix.u: os outros. pela dr-sl rulçúo C:llls:Hla pelos ,,,li,

A declaração ,los Três Grandes cx érciu», ,\ereditalll que a gUl'rJ'il
dcuoi-, (h conferencia de Pots,l:!,ll foi pc rd i du nào prll'que os alem<le!':
di;', ('111 sua parte sôbrc prillCí]l:I)� eram m: is t'ni('os cm soldados do
políticos:
"CoJJI'encer o pOI'O alemão de

que sofreu lima dcrrot» m i l i l a r to
l n l c núo pode fugir Ú rcsponselbi
lirladc pelo que foi leito c também
que :') cruel espécie de guerra c a

Os americanos
dade do

l.oridrr s, (POI' Charles E. E2}11l.
puru [ntl'raliadl\): - Dois meses

de operações de propaganda na

Alemanha conquis tar!a venceram a

Divisâo de Guerra Psicológica e o

Departamento de Informações de
Guerra de que está basicamente
certo o po n to de vista da sua pro
paganda em relação aos habitantes
do Hcich. Cm novo exame do pro
grama das duas entidades resultou
:t])pnns em ]1('QUCIlOS ajustamentos
nas notícias, rádio c cinema do
ponto de vist�) ant i-nuzista.

Rc ve lo u-xc, contudo, que a tare
fa de impor um sentimento de cul
pa de guerra ao povo alemão leva
rú anos para chegar a bom termo,

Seja o LlDER nA'MODA· I
Confeccionando o seu

terno na

Alfaiataria Líder

I

Rua Saldanha Marinho 2·A

de

ClftUDIONOR OUTRft

A CREDIARIA PARA
Rua Felipe Schmidt, 38

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30'
5.978.401. 7 55,97

67.053.245,30
142.176603,80

«

«

Sif.listros pagos nos últimos 10 anos

Responsabi lida des «

98.687.81630
76.736,401 306,20

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

de Carvalho, Dr. Francisco 1Joaquim Barreto d<! Araujo

,

Sedas, Casemiras e Lãs

CAiSA GA ". alOGA
ORLANDO SOl\ R_PEJLL]

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

Tel: Rosa

que ()�; inillligos, 111((_'-' por C8J.:Sél

dos 0;'1" s dl' ('Olll<1IHI() al ri hu ivcis
;1 i n l crf': 1'('I1('i:1 de l l i l ler c' outros
no s i] ('!2'()(' i os do Estado '\!;Iiol'

I': pois ii !10ÇÜO dessa rcspons-rbl
lidmlc', Iúo l1(,l'('ss:'il'i:l :'1 paz f'u lu ra
qu e os �1e112Ü('S 1,)I'('cis:l1ll,tCI' para
par') que' 11:10 se julgue-m 11lOC(,P[('S
da (,'ltnstrol'(' puru a qual conl r i
buiram por todos os meios.

·····�····••••••••••••••••••••••••••••••••••�G ......

nOENçAS NERVOSA�
Cem 05 progressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes llervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às ]] horas, d-iàriamente.

ROUPAS

SAPATOS

,

,
,

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

i Reconstrucão
FLORIANÓPOLIS I da Bélgic�

TOD'OS! Ostende, (Interalis.do) -- o

burgomestre da cidade decla
________________________________________________________ Irou à imprensa que a famosa

Fône 159j - FlorianópolIs
1 estacão de verâneio de Ostende

I poderá ser totalmente recons-
*"=::e:::::::�---------__ '_.--....... ....,... ===�"=:

I truida no espaço de três anos,

'Ao reconstruir a cidade asa li-

Aproveitem a Oportunidade
I toridades municipaís adota-

Atenção ! muita atenção ! i i am os últimos progressos da
Povo ele Florianópolis! '

+ ,. ít t" ,.... d
" \ 'O OQ ,. .,

tecnica arqui e .oruca. \...:rl'8.n tcs

.

A CR�DIÁRIA Pl�R�\ '] TI '�. estahelecída a rua boulevards cruzaram a cidad=,
Fehpe Sehmídt n, 38, esquma .Ieronímo Coelho, nteudendo aos uma avenida central será
efeitos da crise ocasionad.a pela grande �lta que vem díaría- construida entre a Estacão
mente demarcando em tecidos c roupas feItas em geral - llIUI- Marítima e o campo de avia
'J'O AO CON'l'RÁRIO - resolveu a par!j�· {le�ta data até o dia ção. O exemplo de Ostende F.
31 de AGOSTO fazer uma grande bonífícação em seus preços seguido por todas as cidades e

afim de heneficiaI: ao distinto povo de Ploríanõpolís. 1
aldeias belgas.

A tod(}s que mteressar, fr{'guezes ou n80, queIram sem

Fedada em 1879 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

=aUALIDADE MALHARIAS

-

I VENDE�SE
I Uma chocara no lugar denomi

nado CAPOEIRAS, com 20.807 m, 2
com uma casa de madeira coberta

____________-: de telha, insto loção de luz elétri-
ca, boa ógua, de poço e bomba, T"'

ilha"car� Vende-se uma com animais vacun&, aves. Tratar em �mpregada\J U 50.000 rnts2, ten- dias úteis na Escola Industrial, �

nos demais dias com seu proprie- t-T a Avenida Hercilio Luz n'
tório, Pedro Adão Schitz, em sua

rellidência, em Capoeira..
• 69, precisa-se duma que saiba

Sv-alt 3 cozinhar.

BOMBAS PARA ÁGUA

Rua Padre Miguélinho, 23 .- Florianópolis ---

l
----------------�------------------------------------�_.----------_.----�----------------------------------------"

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

••••••••••••••••••••••••••�••••••••••aa.etK.I••• TIa •••••

6remio Estudantil
Calarinense

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

REPRESENTANTES

I
!

I
Irmãos Glavam

Rua João Pinto, 6

Caixa Postal, 42

Florian6polis

De ordem do Sr, Presidente, con

vida todos os associados para os

sistirem a Assembléia Geral a rea

lizar-se no dia 18 do corrente, na

,éde Bocial do Lira Tênis Cluba,
com InICIO às 14 horas, ocasião
em que serão tratados assuntos

de grande interesse.

do casa de morada e engenho
sita em Itélguassú, 1'ratar com

A, L Alves, à rua Deodoro, 35

Luiz Fonseca
Secretário

���..t";""í.���iW!&!W?O!NtMt�

AO PÚBI�ICO
A Cia. Editcra Americana informa que desde Maio o Sr,

OLÍMPIO DE LUCENA MONTENEGRO não tem mais creden

ciais da REVISTA .DA SEMANA, por não ter prestado con

tas de quantias recebidas.

-----a.!!

/'
. Prefira uma parte de seu.

S I
trôco em "Selos Pró Doente

a n U U e n O Pobre do Hospital de Carlda.
, de". e estará contribuindo para

que êle tome mais nm ponco
C O N TEM de leite, tenha melhores medi.

camentos, mais confôrto noOITO ELEMENTOS T8NICOS: leUo de sofrimento, etc. etc •••
ARSENIATO, VANADA- (Campaha de Humanldad4
TO, FOSFO�O),CAlClO do Hospital d. {)arldade).

ETC! Partido Acadêmico Renavador
TONICO DO CEREB'RO PROGRAMA10NICO DOS MUSCULOS PROPÕE A CRIAÇÃO DE:

O P'I'd D d
� lo Séde Própria.I li' OI. Ip.uper. OI

E'90tlldo., Anêmico., Mãe. 20 Teatro Acadêmico.
qUI cri.m M,grol, C,ilnçll 30 Viagens culturais e outras

raquític•• , rlclberão I toni-
real izações de interêsse geral e

ficlçiio gl,.1 do olg.nitmo particular, apresentadas pela
Classe.

Sa n�·üe n 01
ue D,N.S.P. n' 199, da 1921

BRITO-
O alfaiate indicado

Tiradentes, 11

Até (RS 380,00
Precíso-ae alugar uma ccae , não

muito distante do Colegia Coração
de Jesús. Pagam-se atéCR$ 300,00
mensais. adeantadamente, Dão-se
referências. Informações nesta Re
dação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Cnuuças Raquíttcas rece
berão 1:1. tonificação geral

do orgunísmo com o

SL�NGTJBJN()].--
Contém oito elementos tônicos

Fésícro, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

;---------------------------------__------------------

Inverno de fome para
da Europaos povos

� --

I ����Od:;o,�OdYa.�rd?�p?�o!
modernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS S.EM RIVA1S!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros)

do Crédit Lyonnaís. onde os

patriotas luxemburgueses pre
sos pelas suas tropas "Stoss",
eram brutalmente supicioados.
Decker foi também o res

ponsável pela mudança de no

me da Avenida da Liberdade
para Adolf Hitlerstrasse.
Assim, com a realização dos

castigos merecidos contra os

traidores da pátria, o povo do

Luxemburgo pode escolher os

seus governantes por meio de

eleições livres que sejam a ex

pressão da sua vontade e das
suas aspirações mais justas de
liberdade.

ELEiÇõES NO LUXEMBURGO

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

....,.. -- ....... _" ..........- -.-_---...,.."....- .._- ..�

Rua Deodoro, 33

Flor ianópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Wash ingtori, (Por Cabcll Ph i llips, A sigr if'icação dessas verdades

para lnteraliado): - A nuvem mais dolorosas vai além do simples �().

sombria no horizonte econôrnic.i no Irimcnto humano. O efeito dessa

mundo de hoje é a certeza da fome situnçáo será medido em lermos so-I,
em maSS:L e talvez da inanição' pa- ciais e .l,)0litic05 da mais alta im

;':1 llliJhi)r's de europeus, no próx i- por t:lncia. Para muitos desses mi-'
mo Inverno. ]� uma perspectiva lhões de hnhit-u.tcs da Europa as

sem esperança da qual não há fuga solada os primeiros frutos da \'i

e apenas poucas probabi lidadcs de lória serão a fome e o sof rinic a to

mitigação. em escala até aqui desconhecida.
Herluzidos aos seus termos mais Em recente h-r-adiação. o diretor

simples, os fatos são êstes: A pro- da C:\:HHA, Herbert H. Lehl1l:ln.1

duçúo de gênerns alimentícios em fez ouvir a voz de dcscspêro dos

maior parte da Europa êste ano foi que se acham interessados no pro-I
mais baixa do que e111 qualquer nlcuia ao citar a impoxs ihi l idad o I
ano durante a guerra. Essa cscas- cip se elevar para 11111 quarto os

ISPZ SI" torna dunlamcute aguda pe- ahaxtr-cimt-n tos nct-cssúr i os ú Eu-
Ia falta de (a) transporte e (b) ropa. Icarvão. sendo êste último

neceSS�i-!
i'\o1'mr.lJl1p111e, a E�Jr()pa é. auto-

rio tanto para o transporte C')ll10 'il1flCl2nlp na nrodncâo de \'l\'C'tcS.·

para a operação das fábricas. As ".las cinco anos de guerra opera
secas rlevastaram grandes ár-eas tan-I rarn uma deterioração cUJ11ulaIÍ\'a
10 dentro corno fora da Europa, no seu sistema agrícola. A perda _--------------
havendo por isso maior dificulda- de múo de obra camponesa, a des
de de ajuda por parte dos outros truiçáo e gasto completo da ma

países. As demandas da guerra são quinaria o desaparecimento dos
ainda tão grandes sôbrc os Estados rebanhos e a matança de an imnis

L'nidos c () Canadá que êstes pai- c o consumo de lôdas as reservas

ses terão pouco de sobra para cn-I prepararam
o terreno para o ponto

viar aos pOYO.<; europeus. Somente culminante da situação aflitiva
o l rigo é relatlvarncnte abundante .. dêst e ano.

I Novidades todas as

semanas

C i d a d e do Luxemburgo,
agôsto (Interaliado): - Em
virtude da relativa segurança
que se segue aos primeiros 111(,

ses do termino das hostilidades
no. Europa, o govêrno do Lu

xemburgo resolveu fixar para
o mês de outubro a realização
de eleições gerais. A certeza de
que poderão ser convocadas
eleicões livres emana do fato
de que vem prosseguindo com

firmeza o julgamento dos trai
dores e indignos da pátria flue
colaboraram com o inimigo ("

que ajudaram no massacre de

patriotas. O povo que compre
endeu os cinco anos de terro
rismo, colabora com as autori
dades no sentido de que se rea

lizem eleições para escolha do
seu govêrno, afim de que não
haja possibilidade de confusão
como resultado de atividades
de quinta-colunas e indignos
que hajam escapado á justiça.
Recentemente, foi executa

do o traidor Joseph Decker,
condenado por ajudar o ini

migo, depois de lhe ter sido
recusado indulto pela Grã-Du
queza. Até então era ignorada
no Luxemburgo a pena de
morte, mas êsse traidor tinha
alguns crimes particularmente
osíosos em sua consciência.
Aceitou a posição de "Stoss

truppfuehrer" e estabeleceu o

seu quartel general no edifício

ADVOGL\D()S

r

ODIN'

�',1
LH E RECOMENDa

HEMORROIDES
11h �t1/'t'4 lIfM:is - '

€STl ESPECIFICO TRAZ.
ALIVIO IMé1JIAíO!

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe
cialmente para todos os ca

sos de Hemorroides, é íme

diata, alivia as dõres e os

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas das

ulcerações e varizes hem sr

roídaís. A venda em toda.
as Farmacias em bisnagas
com cánula especial par.
facilitar a aplicação.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

conr�A F€.RIDAS RECEnTeS ou AnTIGAS
_

-

tWf§ B"'!'f'D

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

; INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

I
CUNICO

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
. D.R. DJALMA

___________... MOELLMANN

MATE:. geladochá
chimarrão

Bebida saudável

R. H. BOSCO LTOA.
ITAJAi - S· CATARINA

Exijam o Sabã,o

(Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

I Dr. r. l. DE SOUSA CABRAL
Clínica Geral de Adulto.

Doença. da. criança.

Il__E_S__C_R__IT_ó_R_I_O_:__
R

..u_a__F_e_h_'
p

..e_s_c_h_m_i_d_t_S_2 .s_ala_s__ �ILaboratúrio de Análi.e. Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
clínica.,

Con.ult6rio: rua Felipe Sch
rn.idt, 21 [altos da Casa Po-

rai.o], da. 1030 á. 12 e da.

I15 à. 18 h•.
Re.idência: rua Vi.c, de Ouro

Preto, 64.

IFone: 769 [rnanuaIl
._--

r0rma4o pc.la Unlnr.tdac!e d. a.nebn

I
Com prAtica noo hOl!Jl)lU.ÚI euro�

:HD.1ca m4k11ca ttml geral, pediatriA, noen

oU do l!Wtema nerTOIlO, aparelho lren1to
url.nAr1o do homem li d.ll mulher

, ....te. T�caloo: DR. PAULO TAV&ãm
Ouno d. R!ld1010Cla ClIn1ca �m o da'

ian()!l] do Abreu Cllmpanario (11&0 Pau

oe, Espec1alÚlaÓJO .m Hlelena ...dd.
'11bl1ca. pele Un1veraldadil do Rio 11. J�
dro. - Gablnete da Ra.\o X - Ill.ctro

IU"tI'!loerafla cl1n1ca - Matabol.1amo b.i

LI - 8oru!agem Duodtmal - Gabinet.
I. ts.!owrapl. - lAborat6rl0 de�

'Opia • a.n4lIaa eUn1ca. _: Rua rernan4c

fichado. I. Irone 1.1". - J'lMia.nót)Olt.

NOVO HOTEL'
de Miguel Rodrigues de

Sousa

I Angelina, Município
de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

Seja sua propria
� E'_!'FER�E,A� '/

'nteressa ii 8' elltre 10 Ifllll"el'Cs:

.�

Na edclesrencla, na

idade adulta, na "idade
<riti(a", as irregularida·
des no fundonemento do
organismo ecarrêtem para
a mulher uma infinidade
de dores e contratemo

poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
antí-doloroso, A SAUDE
DA M U L H E R representa
uma garantia de nor

malidade para a seude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que trez no

nome o resumo de suas

virtudes.

Â SÁUDE DÁ MULHER

recomenda-,e para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinFetante

COMISSÁRIOS DE AVANAS SEGUROS DE:

Reprellentaçõell Transporte. Marítimos; FerrO.
Consignações •• Conta Pr6pria viários, Rodcvidríca, Aéreo.,

RUIl Pedro Ferreira. 5 Cascos. Fêigo, Acidentes do
2' Pavimento Trabalho, Acidente. Pe.iloai.,

CAIXA POSTAL, 117 RelPon.abilidade Civil e Vida,

IEndereço Teleçráfico « B OS (C)
___iii -....... IL·

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
\VE1'ZEL INDUSTR1AL-J()]NVIL1,E

Não se aceitam hósl'edes
portadores c1e molestÍlols

cont'3giosas

.s��Ã� yIRCt�_.
« ... '7

: ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube-c--Sacesscs de untems=-Amanhã, dia
.promovitla pelo Grêmio Estudantil Catarinense,

Eleição da Rainha do Grêmio_ Mesas a

18, magnífica soirée
com início às 21,30 heras,

JOALHERIA MORITZ.reservar na

APENAS c-s 3,00 I CASA MISCELANEA distri- Camisas, Gra\j'atas, Pijames
�om e�s!l Ínfima quantia

_ �océ buidcra dos Rádios R, C. A. Meiaada. melhores, pelos me-

esta auxlhando o. seu pro:!Clmo'l V' t V' I I D' �
.

DO.reI pre"o••6 Da CASA MIS
Contribua para a Caixa de Esmolas IC or. a vu as e ISCO..

I·
,..

aolS Indigentes de Florianópolis. Rua Conselhelro Mafra� 9 tILANEA - RuaO, M,fra, 9

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Ns Capital:

Ano Cr$ 70,01)
Semestre Cr$ 40,00
Trimesrre Cr' 20,00
Mês CrI 7,00
Número avulso CrI 0,30

No Intoertor:

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Tr-imestre CrI 25,00

Anúncios mediante contrito.

Os originais, mesmo não publí
eiujos, não serão devolvidos.

A direção nào se ·responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Recebidos pelo
Chefe da Nação

- (V. A.) - O sr,

Getúlio Vargas recebeu, na

tarde de ontem, no Catete, o

Comité Central Executivo pró
Melhoria dos Vencimentos dos
Servidores do Estado chefiado

pelo sr. Luiz Cantuaria e a

Comissão de Reivindicações
pró-Funcionalismo Civil e Mi

litar, que é presidida pelo sr.

Romulo de Avelar.
De início, o sr. Luiz Cantua

ria expôs todos os trabalhos do
Comité. Salientou que o movi
mento dos servidores não têm

qualquer caráter político, e que
êles próprios haviam repelido
a intromissão dos políticos em

suas reuniões.
Fazendo entrega de um me

morial em que estão consubs
tanciadas as aspirações da

classe, salientou que o aumen

to de vencimentos e a efetiva

ção dos extranumerários eram

os seus principais objetivos.
O sr: Romulo Avelal' discur

sou, a seguir.
O chefe do govêrno, respon

dendo, disse, de início, que a

melhoria de vencimentos do
funcionalismo já estava na co

gitação do govêrno, e que, bre
vemente, seria nomeada uma

comissão composta de civis e

militares para estudar o as-Isunto. A essa comissão o me

morial da classe seria encami
nhado.
Após o chefe do govêrno diri

giu-se á varanda interna do I
Palácio, sendo recebido por
uma salva de palmas por par
te dos funcionários que se en

contravam no jardim do
.

Ca-
. tete,

Rio,

Negócio-Vende-se
cem freguesia feita, na Pra-

,

ça Lauro Müller' 2. por motivo de

vingem. Ver a tratar no mesmo.

6vs-2

DIAo PRECEITO DO
A DIGESTÃO COMEÇA NA BOCA

A saliva contém um fermento, a

«pitialina». que transforma os

amiláceos (pão, batata, corá etc,)
em sub.tancias cuja digestão é

acabada por outros sucos diges
tivos. Mos, pare. que a pitialina
posla atuar, é prectae que o ali
msnto fique bem embebido de
..oliva. ÉSle o resultado da masti

,gaçiio perfeita que reduz os ali
mentos a fragmentos mínimos e

011 mistufCL DOm a saliva.

Mastigue com vigor e 'demorada
mente. para que a digestão dos

.umilác�o••e· faça com perfeiçã �
,sNES.

Vi�ilidacle !
rorea!

"

V•
A "

Igor:
Com o tratamento pelo reputado pro

duto Ol{ASA. - Á base de Horrnôntos
(extratos glandulares) e Vitaminas sel_e
cionadas, OKASA é uma medicacão
racional e de alta elicacia terapeuttca,
em todos os casos ligados dtretamente
a perturbações das glâudulas sexuaes,

OKASA combale vigOl·osamente: fra

queza sexual em todas as idades, sob a

Iôrrna de ir_6uficiôncia glandular ou vita
ruinal, senilidade precoce. fadi!{a e perda
de memoria no homem; trigidez e todas
as perturbações de origem ovariana
idade critica, ohesidade e magreza, fla
cidez da pele e rugosidade da cutis, na
mulher. OKASA (importado di,·ctamente
de Londres) proporciona Juven{ude,
Sande, Força e Vigôr. Peça fórmula
"pl'atu" para homens e formula. "ouro"

pera mulheres, em terlas as boas DI'<?ga
ria, e Farmácias. Inrorrnações e pedidos
ao Dislr. Produtos ARNA. - Av. Rio
Branco, 109 - Rio.

OE fF'EHO SEG��O
f lNO!=ENsrvO AS

CQIANÇAS li

Estabelecimento Gráfico Brásil
DE

NICANOR SOUZA
Trabalhos Comerciai.
Impre.são a côrea

Compo6ição de Iívros e

Jornais

Tése. e Memornis
Doublés e tricromia.

Reviataa - Avul.os - Caixal •

Estojos, etc.

Aceita encomendas para o interior

Rua Tiradentes n°. 10 --- Florianópolis .• -

do Estado

Santa Catarina

5000 CHICARAS
'i�/

.. ',:;;.'."
....<::

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD

CONTA CORRENTE POPULAR
JUfOS 51/� a a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movirne ntação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

Rua

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

Trajano, 23 - floriãnópolis

ESPERANÇA
A SUA FAlMACIA

Ire. C.aeDaelro Mafra, 4 • 5 - fONE 1.142
Eaar"a • �•.adI•

F'ARMACIA

Vida Social o ESTADO Esportivo
F.sem 8n08 hoje.
o &T, Artur Manoel Mariano, Ta·

belião em São José, onde é gran
demente e.timado;

•

o dr. Roberto da Silva Medeiros.
juiz lubtituto no Distrito Federal;

o Ir. Major Alvaro Lima, fun
cionário público aposentado;
o sr. José Braunsperger, repre

sentante comercial;
a ara. Emília Ventura Xavier.

digna elpôsa do sr. Pedro Xavier,
ce-proprietário da «Livraria Mo
derna» ;
a srita. Marília Cascai.;
o [ovem Oscar Silva.;
a menina Marise. filha do sr.

Nilo Lcua, proprietario da "Far
máçia Esperança.

e

Paula Rornos x Figueirense e

Avaí x Caravana do Ar aão o. jo
gos da próxima rodada do cam

peonato citadino de amadores, a

rea lizar-se domingo,

Disputando o campeonato da
20 Dívísdo enccn+rur-se ão domin
go, pela manhã, os conjuntos do

Figueirenle e Paula Rcrncs.

Tanto o Caravana do Ar como

o Paula Ramos vêm realizando
proveitosos en.aios de conjunto e

de física. estando elel otimamente
concentrados para OI jogol de do

mingo.

Visitas:
Visitou-nos ontem, trazendo o

, seu abraço de despedida
.

por ter

I sido tranlferido para Porte Ale
gre, pare. aonde legue hoje, via
terrente. o sr. Astecliades D. Ríect,
inspetor-assistente da Cio. de Se·
guras Minas Brasil.
Agrodecemos a gentilezQ da vi

,

.ita.
.",.., .,.

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

BRITO
,O alfaiate indicado

Tir adentes, 17

o santo do dia

DE 1939 PARA CÁ, NÃO
HOUVE ALTERAÇÃO N.A8
REGRAS DO FÚTEBÕ.J
Em carta dirigida à C. B. D.,

a F. L F. A. comunicou que,
desde o Congresso, de Nice, em
19��9; nenhuma alteração foi
introduzida nas leis do futeból.

x

O PERú' PARTICIPARÁ DO
SULAMERICANO DE NA

TACÃO
Lima, 16 (U. P.) - Informa

se que a Federação Peruana de

Natação, em resposta a uma

consulta da Federacão Brasi
leira de Natação; resolveu
apoiar o projeto para que a sé
de do Campeonato Sulamerl
cano de Natação de 1946 seja
na Argentina e anunciar que
participará do referido torneio
Aquático,

x

GRA.T:\. A DIRIGENTE no
REMO ARGENTINO

A Associação Argentina de
Remeros Aficionados acaba de

telegrafar à C. B. D., agr+de
cendo às homenagens presta
das nesta capital à sua delega
ção ao certame sulamericano
de remo, do qual sagrou-se
campeã.
Ao meSD10 tempo a entidade

platina convida a Confedera
ção para participar das rega
tas internacionais do Rio Ti

gre, a 11 de novembro próxi
mo.

e

x

REPERCUTE NA ARGE:r'�TI
NA A CRIAÇÃO DA CLASSE

"BRASIL"
A criacão dac lasse de iates

"Brasil" "repercutiu agradavel
mente na Argentina. Sob o tí
tulo "EI Yachting brasileiro
contará com um magnífico
�arco para regatas de mar", a

revista "Yachting Argentino"
publicou em seu número de ju
lho, amplo artigo reproduzin
do a planta da aludida classe.
Já se acham construindo

-U1A lOptHU'B 01P9illi-Ol�UdJ OSOl
futuros proprietários os �o

nhecidos veleiros, José Cândi
do Pimentel Duarte, Mariano
Ferraz e Lebpoldo Geyer.

x

O BOTAFOGO JOGARÁ BAS
QUETEBoL EM BELO HOl�I

ZONTE
Belo Horizonte, 16 - O Iate

e o América, convidara! t o

"Iive" do Botafogo para se exi
bir nesta capital, nos próximos
dias 24 e 25 do corrente. O alvi
negro deverá chegar aqui no

próximo dia 23. Grandes ho
menagens serão prestadas ao

"Glorioso".
x

OR JOGOS DE AMANHÃ
Rio:
Flamengo, x S. Cristovão.
Vasco da Gama x Bonsu-

cesso.

Botafogo x Bangu.
Madureira x América.

E.F
.... -

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

Comprar Da C�:A MISCE.
LANEA é .aber .... 'lomizar ..

-

S. Joaquim, Pai de N.
Senhora

O pai de Maria SantíssimB é
descendante de Daví. Já avançado
em idade teve a alegria de pOLauir
a filha deveria que ser a auróra
da redenção do gânero humano,
Parece que Joaquim morreu pou
cos anos depoía do nosctrnerrto de
Maria· A tradiçiD afirma ter �le
lido sepultado no Vale Josafá. Se-

I gundo o costume dos judeu. ti ir
mão menor àe nome José levou a

I órfã consigo para Nazaré cerno

filha herdeira e sua futura noiva
•

Santo do dia 16
S. Jacinto, Confesso

Pelo fim do 12' século nasceu

no solar do conde EUlltáquio Kons
ky , em Camin -Polônia- um me

nino que, legundo os planai de

\ l!)eus, deveria ser o apóstolo do
norte da Europa. Dotado da gran
de inteligência e munido de uma

vontade determinada de· servir a

Deus, pôde Jacinto regiltrar bri
lhantel suceaso nos estudos feitos
em Cracóvia e Praga e coroados
com o título de d.utor em dou
tor em teologia e direito na uni
verlidade de Bolonha. De volta à
pátria foi nomeado côneglil da cu

tedral de Cracóv!a. Algum tempo
depois seu tio Ivo de Konsky foi
feito Bispo daquela cidade e Ievov .

a Jacinto consigQ para Roma. AI'
chegaram a conhecer a S. Domin·
gOIl que acabava de fundar a Or
dem dOI Prêgadores. Jacinto pediu
e recebeu a admislão (l élte ins
tituto. Com a bênção do Sumo
Pontífice e de S, Domingos voltou
Jacinto para a Polônia, fundando
durante a viagem um .convento de
dominicanos. De Orccôvíc , onde
fundou um outro convento, fez a

centro de luas viagens apostólical
que o levavam para a Prúlilia e

Rúnia e até o Mar Negro. O dom
dos milagres auxiliou.-o grande.

I mente
na pregação do Evanqel,.ho.

Alquebra:lo pelo. incesllantea trc

bolhos voltou para Cracóvia. fale
cendo aos 15 de agosto de 1257.

• • M � ����

Partido Acadêmico
Renovador
PROGRAMA: Resume-se numa

luta intenliva pelo interêne pro
gressillta da classe.

Precura-se uma casa

de comércio para irrs

talação de uma Livra
ria. Os interessados

queiram dirigir-se a

êste jornal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. MARIO WENDHAUSEN

Os aleDlles
de DIO sono

despertam
prolDodo

encou l rou - profundamente trms
forlll:H1o.
Con vrrxci com um alemão que

cst:l\':! convencido de que pcrdc u
a guerra e o seu caso é típico. Eu
in i; d cmc II t e, C�CJll er-cudo-sr- ila ,11'

rounnciu diante do desastre. disse:
':,lil1ha cxposa morreu. Nâo sei
onde anda a mi rrha fi lha. A fáhri
cu onde cu trabalhava foi destrui
da. :\'ão me resta Inda". :NeSS[i si
luacâo tnlvcz (�sse soldado PO"[l
('I)J�;l'rl'ender que milhões de pes
soa, na Eu ropa tiveram a sua vida
r·Oliljlld:.llllente subvt-rí ida em CDn

seC(ul'ncia da :.(UCl'ra provocada J)('
Ia Alr-nu.nhn e que resultou no

maior desastre para o povo alemão.
Xa realidade, o reconhecimento

dr que foram derrotados e dcrro!n
dos de maneira pior elo 1I1!e cm

1918 é o primeiro passo na revolu
ção psicologica que se deve operar
no cxniri lo ul-ruâo antes de que
se tor'ne'll1 mombros da família das
nações amantes <.][1 paz.

Frau k lor í

, agôs!o (Por Drr-w
·:\liddletoll, para lnleraliado) - O, J� do sonho que começou em 1933
.ilcmàes est ào hoje como um ]10"0 que o povo alemão está despertan
que desperta de um sono profundo, do. Até, dois meses at rús ainda se

que o Il'YOU a rcgiôcs paradisíacas cncontr-a vnm mcmb ro-, das forças
orulc tudo era brilhante, vi í or-ioso e alcmás que ainda acreditavam que
.:.;eJ'm:'lnico. Agora, trvs meses de- não haviam sido derr-otados e que
pois da capitulação dos seus cxér- transmitiam lima certa arrogancia
citos, a sua verdadeira pusiçâo no �IOS civis. Quando os caminhões
munrlo de 1915 cnmcçu a S(T pcrce- carregados de soldados prisioneiros
bida pelo povo alemão ii medida rodnvam pelas I'Pgiôcs do interior
qu o and<I às nlpapadclas sôbrc uma germânico os civis saudavam c can
terra devastada. As tarefas colidia- l a vam canções dos dias alegres c
nus par;' cnr-un

í

rnr comida, abrigo cheios de glória da Wchcrrnacht.
(' roupa ocupam tanto seu tempo Em algumas semanas, contudo, se
que a reconstrução física do país operou uma mudança profunda.
f'ic.: xil uu dn muito distante do fu- l'ma \'CZ que () soldado começou a
lu ro , descer dos cam in hôcs e a dizer
Em um ponto e outro do país, adeus :lOS seus companheiros de

em particular em Brunswick e :,,111- luta se tornou outro homem e cn
n ich , hú quem fale na reconstru�ao l rou num mundo diferente. Scpa
das cidades arrasadas. :\I<1s a maior rnrlos dos seus corupnnhcu-os e da
parle> da Alemanha é uma lerra de- arrogãnciu de grupo, iniciou o re
vasludu , h:wel�do apenas algumaS1lato para os seus parentes e

.

ami
uldei.rs que of'crr-ccm uma uparen- gos do que havin acontecido. E

ê

le
cia do foi o Heich de tempos idos. encontrou o seu lar - se é que o

CHE.r'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E DO
HOSPITAL "NER1W RAMOS�',

Curso de aperfeiçoam.ento no Hospital São Luiz Oonzaga, de São Paulo - F,,-est� I
riãrlo do Instituto "flem,:nte Ferreira". de São Paulo - Ex-médico interno do Apare"'lhos elétrlecosSanatór-io de Santos, em Campos do Jordão.
CLtNICA GIilRAL - DIAGNóSTICO PRJi)('OCE .II; TRATAMENTO IllSP.IilCIALIZADO

DAS DO.lilNCAS DO_ APAR1l:LHO RESPIRATóRIO. A Instaladora de B'Iorianó-

OO�SULTAS: D!àr!amente,°!a��ll��OhE�s. gJ\fs(tlI�.pó�o: Rua Vitor Meireles 18 polis, à rua Trajano n. 11, avl-
RESIDlllNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'reI. 742.

.

sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habiltta
dos para executar instatacões
le Luz e Fôrça em geral, ror
recendo orçamento grátis e

I
"em compromisso para seus

3erviços. I
Possui também Q.ficina e5pe-'

cializada. com técnicos profis. I
• • 1

;)lOnalS, para cOfise,rtos de apa-

(JmURGIA GlilRA.L . ALTA CmURGlA - MOLlllSTIAS DE SENHORAS - I'ARTOkl rêlhos elétricos, enrolamento
FOl'madG pela Faculdade de Medicina da Unlvel'Sidade de SlIo Paulo. ondf' foi de rnotores e dínamos, estabi-

hs1.stenrte par vários anos do Serviço CL"11rglco do Prof. Al1plo Correia Neto.
1Cirurgia do estômago e vias biliares. intestinos c'elgado e gro-sso. t.ir6!de. rins izadores, ferros de engomar,

I)l'óstata. bex!.ga. atero. ovArIOól ed')!&�úL�A��lcooeie, hldJrooele, varizes ,. hérnia fogareiros, aparelhos médicos,
<tu 2 l. fi heras, ii Rua Felipe Schmldt. 21 (alto� da C!IB>i Parai.o). Te!. 1.1198 e outros, com exceção de apa-RESID1tNCI.A: Riua Esteves Júnior. 179: Tel 1t1764

relhos de rádio.

Ag3ncia. e Repre.entaçõe. em Gel'al
Matriz: Flol'ian6poU.
Rua João PiRto, n. S
Caixa Po.tal, 37

0Ir1II'II1a 8 ano..... OIbI1ea 8 VIrBI1rIA Filial: Cre.ciúma
.. aoralL. "ano. ..._..... Ce .....r... , Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
CONSULTÓRIO: R. Joá o Pinto 7 Dili Pr6prio). - Telegrama.: ·PRIMUS·
l'fament. c1u li .. 17 boru. BJilIiIDaN'l Agent•• no. principal. municipio.
<, ........ lynh-..,,.,. ",-,_ .. ""'.....8< do E.tado

(Diplomado pela �aculdade Nac. l1e llec1lclna da UniTel'll1dad. do ara.u)
� wteIno do I:!erYll,X> de ClI:n1ca Méd1ca do Professor OlJTaldo Oltn1ra, m6d.loo 40

Departamento da ••11da
CLIN i(.;A .1I.j!:DICA - .tIolé8Uu mte......a de .d1Útoe e cr1IulçaL OONSULTORIO

• SIilI!!Il'ltN(:!A: R,"" "eUpe Nehmldt .... 18 - Tel_ 812_ OONSULTA.8 -- Du 18 UI 111

ORo ARMANDO' VAURIO DE ASSIS
O., �,,�"!ço. li" Clinic8 Infantil da Âssistência Municipal •

de Caridade

()()NMU l�t����n���!�AM�td���A�E��IOEs.�r�!2�.
Contil.lltaa dali 2 àli 6 horas

H f<::STDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

Ho.pltal

ro•• 1....

DR. BIASE FARACO
Medico - chef<! do Serviço de S1fllls do Centro de Salld.

Dij,ENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
AliBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 411
RE.':I.: R. Joinvile. 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
CIInica médico-cirúrgica de Olhos .- Ouvidos. N3JI"iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselbo Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRTO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas.
RESIiH!NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e \204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica MédIca em Geral

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

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
8@NSULTAS DIARIAMEWTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO

DR. MADEIRA NEV'ES
Médico eapecialiata em DOENÇAS DOS OLHOS

curso ... Al)eI"fe1ooamento .. LOQg. Pratica no RIo ele Janairtl
tJO.I'UIULTAIJ - Pela muahA: 4'IJarlam_� .... 1(l,30à.12 h•. à tarde e:rcepto 0o,
tAlIa.oe.... 14 ás 16 bO.... - OON8u-LTORJO: �... JoIlo I'I1lto .. T. _It..... -

...... : 1_"1 - Reet,UI.d.: R.. PrNI.e..� eo.tt.llo. 1Ja.

DR. ROLDAO CONSONI

DR. ARAUJO
4Aslatente do Prof. San80n, do Rio de Ja.eiI'o

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

C1rul'1l'1a moderna dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (}áblo e céu

da bOca fendidos t.re nascença)
IlaOtagolKlOPlIl. traquêoscopia, broncoscopia vara retiJrada de corpos estran.hos. etc

GONSlTLTAS: das 10 àa 12 e da8 15 à. 18 hor8.11

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1441

DR. A. SANTAELlA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

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

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

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felip€ Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas -

Resi€lência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

DR.' ANTONIO MONIZDr. Newton d'.vila
Operações -- Via. Urinaria. -- Doen
çal do. inte.tino., réto e anuI
-. Hemorroidal. Tratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho.
COnlult: Vitor Meirele., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h. .,

à tarde, dCUI 16 h.. em dian ta
R••ld I Vida! Rcunoa, sa.

Fo.,. 10S7.

DE ARAGAO

Laboratório Clínico

-

I
I

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

Veda M. Orofiuo
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade

Ide Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.

IConsultas com hora mar

cada, no período das 14
às 19 horas.

I
Consultório e Resídencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

MACHADO &: elA.

RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
{em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame poro verificação de cancer,
Exame de urino, Exame poro verificação do gravi
dez, Exame de escorro, Exame poro verificação de RI
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
}lutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidos, café. águas, etc.
.........1 .

� .

o DOENTE PóDE TER MÉDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --o- Telefone: 1.153

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção cl1nica do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazfvel chácara com
esplênd ida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. ÁgUa fria e quente

APAR.EI,HAMENTO COMPLETO E il'IODERNtSSllUO PARA TRATAMEN�'O

Mti:DlCO, CIRÚltGICO E GtNECOLÓGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios pau ()8 exames de elucldaç:lo de dlall,'nõstlcos.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de 18 classe
Quartos de 28 classe
QuartJs com duas camas

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.

9•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

CréditoMúluo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

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

Fabricante e distribuidores dos afamados con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mo!'íns e aviamentos
para alfaiQtes, que recebe diretamente dos

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
.melhore. fábricas. A Coso "A CAPITAL"

visito antes de efetuo rem .uo•

chamo o atenção dos
compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Suicidou-se o Minis- i O concêrto do
tro da Guerra «Trio Paranáensc»
do Japão

WASHINGTON _ (S, I. H,) _

São Franeísco, IH CU. P.) -

O presidente Truman revelou que
O general 'J{oreddlm Auaml,

o rádio deve ser tão livre quanto ministro da Guerra do Jnpão
a imprensa, elas Jeis governamen- suicidou-se, "a-fim de se pení-
tais, Numa carta pub licada pejo tencí

.

"Broadcastíng Magazine", o presi-
enciar pelo seu fracasso no

dente Truman disse: "Nossos le- r-umprhnento de seus deveres
gislaelores demohstraram admí- na qualidade de ministro de

rav�l previclên�ia ao elecretar que Sua IUajestade".
os .c;staelos Unidos, como berco do I E ·t t ící f'

•

rádio. devem ter um sistema livre s a no ICUl '01 dívulgada
ele competição não prejudicado pela� pela .\g'êucia Domeí, segundo
barreiras artificiais e regulado ape- captação feita pelo Serviço
nas pelas leis de natureza, "O sis- Federal de Comunícaeões
tema amencano sempre trabalhou

�
•

e eleve continuar a traba111m' Regu
laelo pelas fôrças naturais ela com

petição, mesmo com as faltas con

comitantes, eleve ser mantido tão
livre quanto a imprensa".

'FATOS SIGNIFICATIVOS"
. �JO?,()HI:,S, 1(j (B, N. S,l - No mesmo dia em que se encerrava a
Confel'l'lH'la de Podstam, i nst alava-xe o 1I0VO Parlamento britânico, e0l11

SOO o patrocínio do DEI se-
sua csmugudo ru maioria trabalhista. São dois fatos bem significativos

.

' c os recalcitrantes que, até hoje, ainda se deixam iludir com a possiht,
ra apresentado sabado, dia :;'8 lidade de_deter a ll1arch�� dos acontecimentos, dev('riam pesar bem a

do corrente, no auditoria do siguif'icução desses dOIS latos e compreender a inanidude dos seus so

Instituto de Educação, 0 notá- nhos rcurionúrios. JIú cinco anos atr ás, os
í

ot a l ilú r i os no apogeu do

vel Trio Paranaense, especial-
sou poderio, proclamavam a falência da democracia e a completa der-

• rocadn dos postulados da Hcvo luçáo Francesa, A Grã-Bretanha' era ape,
rnente para as alunas dos CUl'- nas uma "plutocracia", corroida pelo suf'ragio universal c fatalmente
sos superiores do ref'erído (�S- votutla ao 11IeSlllO destino da França, cuja derrota parecia irremediável

tabelecimento e do Colérrio CO- Havia, l' ccr!o. ainda fora da guerra os Estados Unidos e a L'niào Sovié.

ração ce .resús. Para ês�e COl1-
l icu. :\1:1s, na opinião dos fascistas, -- c, é preciso acrescentar, lalllbéln
na opi n iào de muitos dcmocrulns pouco esclarecidos - era de todo irn,

certo fOI organizado um caprí- possivcl a co labnraçáo da Lniáo Soviética com as duas grandes demo.
choso progTan1a pelo f&,1110S0 crucinx cupit a l islus. em vista da profunda diferença de seus sistemae

"Tl'iG", do qual fazem pal'1;e soei" is, Desse modo, as fôrças agressoras do Eixo poderiam derrotar,
as distmtas professoras Ieenée isol adamcn le, os advctsárins que unidos, seriam inveuci.vci s. Hoje, po-

D
' rem, o quadro é bem di verso. A coopcraçáo dos Estados Unidos, Grã-

evraml1e Frank pianista Bretunhn (' l 'nião Soviética, que resistiu inquebrantável a quatro anos

laureada pela Escola Norrrial de guerr", sc firma para os prob lmcas da paz. E a feliz ratificação
de Musica de Paris, onde foi d(�ssl' acó rrlo se fez juxí amcn l c no ninho do militarismo prussiano, no

discípula do célebre pianista a n l igo coruçáo da Alemanha h i llerist a, Ao mesmo tempo, na "plu tocra.

Alfred Cortot, Bianca Bíanchí,
I ir:a

" I lIida terra, assume o poder um govêruo socialista, graças aos vo

tos dos cidudúos livres, ao suf'r-ag io universal, tantas vezes apresentado

yiolilfista, prêmio de viagem pelos fascistas e Iascistisantcs como incomparável com as r ei nvindi ca.

a Europa. tendo realizado se- �,ücs econômicas do protctnr iado.
rios estudos .Ie aperteiçoamen- Por mais de uma vez, chamamos a atenção para um fato que se tor

to na Itália, e Charlotte:' Frank,
nou hem visível depois da derrota da Alemanha: a tendência dos rcacio.

1 1
nári os de modificar o rumo de suu propaganda, lançando mão de argu-

VIO once ista, formada na esco- mentes jusí amcn
í

c opostos aos que vinham usando até então. �o perto
la severa do notavel violonce.is. do asccncional do fascismo, a demagogia rcaciouár íu se dirigia, de prc-

ta russo Bogumil Sikora. O fer0nria, ÚS rc i nvidicaçócs econômicas. Empregando, ul iás, métodos

rrio iniciou suas atividades em flue vimhum dos velhos tempos dos ceznr lsmo, procurava Jazer acre d i-

1932 L d'
lar ás massas que o sistema dcmocrút ico representa ti co era incumpú-

Resenha Fo e
I Notl·c."as r�suml·das

' en o realizado já, até ti vcl COIII a solução dos problemas sociais. POI' isso mesmo, o partido

r use '

\J ag�ora, cerca de 50 concertos, de lJitler se denominava "Partido Alemão Nacional-Socialista dos Tra-

I
alem de programas de rádio balharlo res". Depois ria denota da Alemanha, contudo, lôrla a esperan-

�1.llgamentos realizados pelo Segundo ir�formações de durante .nuítos anos. De 1932 ca dos rr-ac io n ár io s se voltou para as intrigas destinadas ú incompatihi-

'I'riburuü Pl
-

d E' 'h
' a 1936, manteve, eni Curitiba,

lizar a In iâo Soviética com as grandes dcrnocracias ocidentais. O regi-
'" ena, em sessao e, .,,111(1 owen, anUl1Cla-Se que me dcmoc rát ico reprcscntatico passou a ser apresentado pelos rcacio nú-

ontem. Inuma reunião de vários dele- a "Sociedade do Trio Para- rios - depois de caluniado durante tantos anos - como o anteparo da

Habeas-corpus h, 1.580, da gados da Holanda, Bélgica e naense", que muito influiu oa-. "r-ivi l izuçàn cristã" contra as rr-in vi nd icaçócs socialistas das massas.

coma,rca de Curitibanos, em Il:"rança, com o Supremo Q. G, ra a formação da cultura Irm-I COIll a \:itória do Partido, r�'raha!hista, os re:lcionúrios já não p(�derã()

clue e impetrante o dr' Os' AI d h 'd sical da cidade lusar
esses �lI-gul11enlos. I�\'ldencla-s(', cada \'ez maiS, que os direitos

.
' . .' _

nl la o c .egou-se a um acoI �, r". , _ , polítil'DS do hOl1lem e os direitos ecol1ol1licos dos Irabalhadores, muito

MedeIrOS Regls e pacrentê Or- I
eDl princlplO relativamente a' Do ,:pUlO, ar�J.stJCo a.e "suas I �lO im'és de incompath'eis, süo insepará"eis.

mano Fraga. Relator � _�r. des., tranleréncia, das grandes fun-
'.
ex�c,:çoes da-n�s �ma lelem. a -

-------

Silveira de Souza, declomdo adições cie a.ço CIO huhr, n,a 1\.1::;-: se,gumte referenCIa. da 1;11-1Tribunal, por unâniimdad2, nianha, para aquele� pals8S. I· pI.e�sa daq�el3: caplt�l ('O B R A 5 I l·. E I R O!conceder 2, ordem impetrada. I ,;, ':' ':' Dia, ), referenCIa colhwa entre I
Recurso de habeas-cornus I No mesmo dia em que se en-I mUltas outras seü!.elhantes:

n. 51 da comarca de Bmme- cernwa a conferência de Po�::,-, "A interpretação desta explên- Só o teu voto

nau, em que é recorrente o dr.1 dam, instalava-se um novo I elida obra foi cheia de vida in- Brasil um govêrno
Juiz de Direito e recorrido Parlame�lto brhánico, com sua i t.ens�, de sensibilidade espiri- coalisão de todos

Omar Moreira da Luz. Relator esmagador3. maioria traball1is-! tuallza�a e a sua cOIl(;epção es-: patria!
O sr. des. Alfredo Trompowky, ta. I t:;tbelecld� com uma ir:teligên- Procura, pois, desde já, o Posto de Alistomente

decidindo o Tribunal negar '" '" 'i' ,Cla lummosa por parte das Eleitoral do Comité Democrático Progressista, na

provimento ao recurso, para Sir Sttafford Crups, nov:J três artistas", Rua Vitor Meireles n. 24 (terreo), que funci.ona

confirmar a sentença recor- ministro do Comércio, pronun- �n.tem fomos h?l'1!'ado,s com diariamente das 14 às 17 horas,

rida, ciou um discUl'sO pelo rádio" a. VISIta dessas, eXImias musi-, Aulas noturnas para alfabatizacão, inteiramen'

fazendo conforme se acrejita' clstas, que se fIzeram acompa-! te' gratuitas!
-

uma declare,ção de princlpios e 11har do sr, J?ão Frainer, nos- I

����������������������� ...._

esbocando a linha O'eral de so colega de Imprensa, convi- �

TOMEM cond'uta ào govêrno trabaU1iS-, ��l�dO �a:'� ;ss�stirmos o con- O Brasil na conte- Gombustivel extraido
Ui b C i ta, antes d::l que formulando! ve_ Lo. GluGO,.

'" • •

,I�.!��, um program� .�o.�creto" I
"

renela do Texas de cereais
',' ',' ',' I Não ouve bem LAREDO, Texas - (S, r. R.) - Pl<-::ORIA, Illinois - (8, L Il.) -

Grend. 'Tónico O Dr. T. V. Soong, foi con- d
O Brasil será representado na O Departamento da "\gl'icultur<l

______

'2omitantemente nomeado v'i- Dlor causa o conferência ela "Unitecl States-Me elos E;;taclos Unielos estalleleceu

P d
· ·

I
ce - presidente da Diret:.;ri3. i: xico Bordel' Realth Association" nesta área agrícola elo oeste 1116-

osto e PISCICU tura ConJunt� dos Quatro 13ancos, cat�rro ? e do "Pan American Sanitary Bu- (lio norte-americano uma pequena

,.

�

U _ reau", que terá lugar nesta ciclél,.Cle fábrica com laboratório, paril pl'O

Rio, 16 (A. N.) _ O Mini,i- do Governo em s�cess3:() ao' -=m abril ele 1946, segundo revelou duzir combustivel líquidO, num;!

tro da Agncultura inform!"u I Ul. �L !l. K�mg, ?U]O pedl(:l�) _?e ,

EXPERIMEN�I'E ESTE REMÉDIO I elr, Adhemar Poaliello, elo Servi- base semi-comercial, c]os restolhos

que o posto de piscicultura da I dem,lssao fOI aceIto pelo gover,-; Se V. S. sofre de aturdimento catana, O ele Saúde Pública elo Brasil le milho, aveia al11encloa e outros

Lao'oa dos Quadros continua 1":10. I
ou de zumbidos nos ouvidos, �u se o ca pÓS uma reunião preliminar elos 'efugos ele colheitas, Se as expe-

t:>
,.,. _ '" ':' ':' tarro obstroe a parte posterlOr da sua TUpOS sanitários. aqui realizada, )ências apresentarem resultados

procedendo a dlstnbUlçao de

I ,_, A garganta, certamente se alegrarã ao sa Espera-se que várias repúblicas 'omerciais lucrativos, 100,000,000

peiXe no Estado do R'lo (p:an- A pub!lcaçao slluultanea da ber que essa tão aborrecida afecção de- a América Central e possivelmen .le toneladas destes produtOR agrí-

de do Sul e Rio de Janeiro. Es- declaraçao de Potsdalu, e!TI saparece prontamente com o simples tra-
o outros países sul-americano,: col�s, atualmente inaproveitados,

;3e posto conta ainda com 160 Londres, em WashingtoL e tamento, durante alguns d�a�, de PAR 'ompareçam tamhém à conferêncié serao convertidos anualmente em

'1' 1" r d
' lVIoscou assinala o fin1 de um, MINT, o qual poderã adqumr em qual· le lf)-lG, que visa debater os pro- :-'111 combustivel para motor com

mI Lxemp a_es, os quaIS fiO '
,

quer farmáCIa ou drogaria.
Jlemas gerais de saúde que afe- ')ase no alcoo!. em açucar e outros

par:1 distribuição. Lrabalho Intenso e o. come(?o de Nota-se uma grande melhora logo no
cam às nações elas Américas. prin- ,uh-produtos ele valor industrial.

'.lma cooperação aInda rn::.Js primeiro dia, A respiraç:!o se torna mais 'lpalmente os problemas emana- Ao que revelam os cientistrls,

Pró reden�a-o �streita entre ::.s grandes jJo- facil e desaparecem, gradualmente, os
los elo tráfego aéreo. �stas transformações químicas

«
. } \I tências no trato. das qvestões zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça,

Na l�ecente reunião preliminar já foram ef��uaclas repetidas vezes

d
·

'i sonolência e a obstrução nasal.
o Brasil fOI representado pelo dr. pelas expenencras de la])oratório,

a crlan�a»
internacionais e no que se re- A perda do olfato e do paladar, a difI, Poallello, O México pelo dr, Gusta- Permanece ainda ele pé o problema

" laciona con1 a administracão culdade de ouvir e o desprendimento do
vo Ruvirosa, autoridade sanitária sobre �e o custo da produc,'ão pode

S. Paulo, 16 (A. N.) A I dá. AJen,anha.
'

I
muco nasal na garganta sll.o outros sinto,

le Tamaulipas, enquanto os pon-
ser halxado ele modo suficiente a

Campanha pró "redenção da ,;, ,;: '" mas que indicam a presença de catarro, �os de vista elos Estados Gnidos t?rnar o empreendimento comer-

criahça" nêste Estado. J'á deu P -T h
. o qual deve-se combater com o tratamen

toram apresentados pelo major
cralmente aceitaveL

�

ara que a .t_espan a sep, d P
,

.

r1arolcl A, Wood, secretário ela

como resultado a cnaçao de incluida no quadro dai:> Nacr1cs I
tO e armmt.

-

l!l1ltecl States-l\Iéxico BOl'eler Pu-

P?stos de p�ericultura em �7 Unidas, se t0rnarr.1 necessariasIM'
bllc Health Association", Estive-

CIdades. Destes, 67 estarao oTandes transformacões em' J. as como
l'am tal1:hém presentes autoridades

f
.

d t' f' d
A I

-, -

I
"" , estadUaIS elo Texas e funcionários

unClOnan O a e o 1m o mes. sua política. '

�r·.) 1 (' «(' I») 't.
do S,er,vlço el,e Saúde de Lar'erlo, e

__
, * * *

II unI( I, ) ••
- En te 1 I

'

H 6
.

e a 'i'IZm 1a clclade mexicana de No-

RITl oja, a,.feira, às U -n '0":- d:
os cins do sul t1a Alemanha va Lareclo.

19,30 horas n,�, nOY3: 0�",,�l1lZ8.ç,1,O e
i elrCUIHlIl l'et'i'iÕes de fiue a

Olsen & Jonhaon, Leo Carrilo e ?e8�UlZ�S rol l�sl,alada peja
I homha atihniea é um invento E--�--d---------Andy Devine em' mdustna de feno e aço, anUl1- "I -

} I spera O em
FANTASMAS DA FUZARCA cia o financiaI "News". As �'es,- "el���o �'()Il 'IH o

•

aos llOmenS

Uma comédia maluca cheia d9 mis- quizas serão levadas a e�ito de ('leu<:la do neleJl.l}elos n01:- S. 6abr.·el
tério., crimes, musicas, canções com a colaboraçã d U'-

te-allH']'1('allOS delHlIs da capI-
bailado. e sapateados. ..'

O as Dl fulacão ()'ermàn ir")' t ..
-

No programa:
versidades e industriais pr;v,l-

.!O! '-:. AS au O�l-
Noticias da semana 45x28 - DFB dos, estes últimos mantendo �Iades .IlOl'te-ameJ'l�llllaS estao

Noticiário Universal - Jornal suas organizacões particnlares
Il1yestJg'ando a orIg'cm desses

Preço. Cr$ 3.60 e 2.40 de análise.
' rumores.

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

o rádio deve ser
tão livre como
a Imprensa

ACADÊMICO DE DIREITO!: Ga
ranta a realização das suas aspi
rações, votando no PARTIDO ACA
DÊMICO RENOVADOR.

Florlanõpolit 17 �e Agosto de 1945

conciente poderá dar ao nosso

de ordem e de progresso, com a

os cidadãos que amam a sua

FRACOS.
ANtMICOS

ROXY Hoje, 6" ·feira, às
19,30 hrs.

lo Noticias da SemaRa 45xl0 - DFB
2" Bob Haymes e Lyn Merrick em:

RAPSODIA EM LÁ BEMÓL
30 Kent Taylor e Evelyn Ankerll em:

CARTADA DO AZAR
Impr6prio até 14 ano.

Preço. Cr$ 2,40 e 2,00

n IXtR. DF:' NOGU(lfm
Porto Alegre, 16 (A. N.)

Informam de S. Gabriel q :.1:8 a

chegada aí do GaL Mascare
nhas de Morais se dará nos

pr6ximos dias, quando lhe se

rão pre3tadas grandes hori."le
nagens.

1;1'a m_áquino Singer, para sapa
teiro, tIpO 18x2. Otimo estado de
conservação. Tratar com Hercilh
Souza, na Palhoça, 3v·l

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos I:ndi.
�entes de Florianópolis.Faleceu Jaime Silva
------------_. --------------- ---_ -------- ----_.

Rio, 16 (A, N.) - Faleceu
em sua residência, o conheCIdo
e popular cenógrafCl Jaime Sil
va, inventor da arte cenográfi
ca em nossos teat.ros e nome

ligado ás glórias de confeccão
de aleg'orias carnavalesca,s,

"

Pintou ele em 1937, para a

feira de 2ffiostras, o retrato do
presidehte Vargas, com 20 me-Itros, considerado o maior até
hoje feito no Brasil. I

CONTRil CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.

Amanhã, no Ritz e Roxy
GUERRILHAS

Mulheres que lutam pelo direito
de viver e õ:1mar !

fQ�ICQ' <'AP�iAJt
:flO!!:,' txáÚN<;r�
----"

Domingo. no RITZ e ROXY
Nelson, Eddy am:

RE:VOI..UCIONARIO ROMANTICO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


