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BUENOS AIRES, 30 (De

Arman-)
cisão de sete de junho de ]943, pe

do Cosani, correspondente da U. Ia qual foi reconhecido o govêrno
P.) - O govêrno do general Far militar que derrubou () presidente
rei poderá ser declarado ilegal pe- Castillo.
la Suprema Côrte de Justiça. O A petição foi formulada pelos
presidente da Suprema Côrte, An- decanos e professores da Undver
tônio Sagarna, presidirá, amanhã, sidade do Litoral e encabeçada pe
o que se considera uma histórica lo reitor Josué Gollan, um dos

sessão, quando o Supremo Tribunal mais destacados intelectuais de
solicitará à Suprema Côrte de Jus- mocráticos da Argentina. Recorda

tiça que exija do general .Farrell a se que o embaixador norte-amer i

entrega do govêrno e revogue a de- cano Sprui lle Braden foi hóspede

do reitor Gollan, no dia 21 de ju
lho passado, quando o embaixa
dor pronunciou um discurso na

Universidade do Litoral, durante
a visita que fez à cidade de San
ta Fé, tendo, nessa ocasião, feito
um esboço da política de boa vi

zinhança, justamente quando se

realizou nesta capital uma violenta
«ampanha contra ele.
Os círculos políticos não se mos

tram otimistas acêrca dos resulta-

dos práticos da decisão da Supre
ma Côrte de Justiça, qualquer que
seja ela, embora o fato de o Supre
mo Tribunal ter considerado a pe
tição sumamente signífícabíva. Ca
so o resultado seja favorável, cons

tituirá urna das decisões políticas
mais importantes da história argen
tina. Uma decisão afirmativa da
Suprema Côrte de Justiça não só
seria urna decisão sem preceden
tes, mas também destruiria as ba-

ses legais do govêrno e anularia
praticamente todos os decretos e

medidas tomadas por Farrell, nos

últimos dois anos.

Do ponto de vista prático, os

políticos acreditam que a Suprema
Côrte de Justiça, declarando ile
galo govêrno de Farrell, faria com

que se decidissem as organizações
políticas vacilantes e que até ago
ra não aderiram.à Junta de Coor
denação Democrática.

o
o general americano, que assinou a
rendi�ão de Bataan, em 1942, dá
sua primeira I entrevista à imprensa
Chung King, 30 (U. P.) - Na

primeira cnt rcvista à imprensa con

cedida pelo general Wainwright,
depois da libertação da prisão ja
ponesa, onde esteve três anos, o

oficial norte-americano mostrava-se

I I
enfraquecido, mas com olhar vivo.

florianópolls-Quinta-feira, 30 de Agosto de 1945 H. 9460 Falando aos correspondentes,
Wainwright salientou que "para

__-----
evitar um desastre maior vi-me

Inl·cl·ada ontem a ocupaça-o do Japa-o ��\il���(: ;�1�e:�;;I�t��������f ����
ma, do exercito japorics, em 6 de
maio de 1942". S-Manilha, 29 (U. P.) - Iní- terra metropolitana japonesa, in- O primeiro avião do grupo a van- "Mcus valentes soldados - acres-) egulu para

cia-se hOJ' e a ocupação do Ja- fOf]?lOU esta noite pelo rúdio, do çado, �o levantar .v�o pela manhã, centou -.lu�aram co.n.tra uma en0_r- C
'

_, . aeródromo ,de Atsugi, que todos os I em Ok inawa, prcc.ip itou-sa ao solo, me super lor idade militar e em crr- O anadapao. Entre as 6 horas de qUI�- 48 aviões da fôrça aérea inicial ha- morrendo dois de seus 19 ocupan-I cunstâncias adversas que, prova- .

ta feira, o que corresponde as viam aterr isado ali sem iuconvc- tes. Perdeu-se em consequência do' velruente, não têm precedentes na Chicago, 30 (U. P.) - Antes da

18,00 horas de hoje na RIo de níentes.
. _

desastre v::lioso equipamento d� história do exército norte-amei-i- partida para Ottawa, com so�r�s�)s
J eiro um batalhão de fuzi- I Estab�leceram-se ..

comunrcaçoes co'munlcaç'.oe�, que, ell.tretanto, fOI cano. e saudações, De Gau'lle se d ir igi a
ll:n 1, . . pelo telegrafo sem fIO e começaram logo substituido e enviado a Alsu- Depois da rendição do Corregi- a� (povo que se aproxunava paro

leI1'"OS �avals ::or�e-ame�ICan?S lOS preparativos p�l'a deixar o acró- gi. O navÍ<? cap itanea da frota do do� fui con�luzilIo .

para Manil.a. e ve,lo.. .

ocupara as três Ilhas situadas

\
dromo cm. condições de receber as

COIÜ���.a1l111rante".
Budgcr, o cruza- 1l1�IS tarde mgt-essci C01110 pns](?- O prefeito

.

da cidade entregou
na base naval de Iokosuka na tropas aereas, que começar-ao a d or San Diego, precedeu a en- nerro de guerra nos campos de

Prt-,
�lln pergaminho a De Gaulle, que

Bahia de Tóquio Às 830 'um chegar amanhâ, qui nla-f'ci ra. O lrada de Ul1l transporte cheio de sioneiros das Filipinas, e em ou- Ialou en.1 inglês, tendo oportUll.idn-
.

".' ,general :'Ilac Arthur scra um rlo� soldados, 4 "rlestroyet-s" e 3 na- t ros três campos de conccntracão de de dizer que os Estados Unidos

grupo de abordagem tornara Iprimeiros a chegai' nesse dia. em dos-tanques para abastecimento de na Formosa, além de mais dois "11al
e a França "lutaram por uma rue

posse do casco do encouraçado correspondente da X B. C. em :lidro-a"iôes pelo apertado estrei- :'I1andchuria". lhor vida para todos". E acresceu-

Nagato. E finalmente às 10 Ok inawa. que acompanhou o nr i- o de Lraga, até a baía de Tóquio, Wainwr ight, que -assiriou a rcn-: tou.: "Esperamos que 'Os Estados

h sejam 22 horas de ho. melro grupo informou que os ja- .cm inci deutr-s. (lição de Bataan, acrescentou:' Unidos e a França possam con
í

i-

.

oras, �u J
_

d poneses lhes serviram abundante Esses IHIVIOS fundearam às 13,30, "Nossa liher taçâo oficial ocorreu nuar a _luta ombr� a ombro atr-avés

Je no RIO, começar� os �sem- refeição, constante de seis prutos, hora local, na base de Yokosuka, a' no penúltimo domingo, quando os d� quaisquer coisas que POS';3111

barques em terra firme, simul- enquanto mecânicos e pilotos cu i- :12 quilômetros de Tóquio, a qual, japoneses nos abandonaram e não VII' para elas"
..Cerca de dez mil

taneamente do mar e do ar. davam dos aviões, que eram alvo segundo um m cm or a n d uu do Q. G. mais nos vigiaram, senão dcdican- pessoas davam VIvas.

,. de grancle curiosidade por parte de :\1ac Arth ur aos japoneses, d evc l do-se a nos proteger dos que esta-
._ -- ------

de soldados e civis nipônicos, os ser mantida C111 Iunc ion a mcn to até I varu do outro lado do arame farpa- No bar e no lar

quais tiveram que ser afastados que as tropas norte-americanas de- do.
.

K NO T
das máquinas. Semblll'Quem na quinta,feira. I Um \ üutro oficial, ° major-gene- não deve faltar

o MAIS ANTIGO DI.A.RI8 DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor·Gerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA

ral Sharrl, revelou que os russos

após à libertação, deram aos norte
americanos a função de servir de
guarda dos seus ex-guardas, Sharp
revelou ainda que os soldados nor

te-americanos foram obrigados a

trabalha! como escravos para os

japoneses, conduzindo até água
quando o sistema fluvial Ii cou nva

riado. Depois de libertados, os uor

tc-amerrcanos deram o mesmo 1 ra
balho aos japoneses.

Ano XXXI

MILHARES DE SOLDADOS
Okinawa, 29 (U. P.) - Mi

lhares de soldados j á estão to
mando lugar nOS aviões de

transporte, para a viagem ru

mo ao Japão. Enquanto isso, a
esquadra aliada está surta à
vista da própria capital ama

rp1» "'!OI Bahia de Tóquio, espe
rando apenas a hora combina
da para despachar suas lan
iChas de desembarque rumo à
terra.

De Hollywood lOS acontecImentos sôbre a Argentina Novo partido
Hollywood, :50 (U. P.) U S

_

.

Londres, 30 (U. P.) - A
:;armen Miranda deixará a :

REPERC S AO NA FRANÇA NOVO MINISTRO
emissora de París anunciou a

Twenth Century, a primeiro París' 30 (U. P.) - A im-
I

•

Buenos A!r�s, 30 (C. P.) -:- In-
f d

_

d
.

• '. n , lOrI1l011-Se of'icialruente que fOI ore- un açao e maiS um novo
de janeiro vindouro. E passará prensa francesa vem acomPll:-! rccldo o ca rgo (le ministro das Be- partido formado na França
imediatamente para a Univer- nhando de perto os acontecI-I laçi)cs Exteriores ao ex-deputado sob a denominação de Un(ã�
sal, sob contrato de 5 anos. mentos na Argentina. Referin- �adical ,.Jll�ni Cooke, C[u� aceitou .a Progressista Francesa. O novo
Jutra notícia para os fãs, é que do-se aos recentes sucessos Ilncul:1bencla. O sr. Anttlle conh-

t·
. , . nuara no cargo, como Chanceler par Ido possue no seu progra-

Judy Garland espera um filho, o.comaos em Buenos AIres, sll:-' interino, até que 'Ü sr. Cooke preste ma um item visando a trans-
* na primavera. Judy, que conta llenta que os franceses admI-ljuramento. O sr..Tuani Cooke é o formação do império colonial

REPRESENTARÁ TRUMAN ),3 anos, casou-se, em junho ram os argentinos, com os i terceiro 1.11el1lbro do part!do Radi- francês numa organização se-

Da Bahia de Tóquio, 30

(U'I
último, com o diretor Vincent quais estão solidários na resis-I �al. que l.n�ressa no gabll1ete nos

melhante ao Commwalth bri-
P.) _ Viajando num hidro- Minelli. tência ao govêrno reacioná- ,!ItUll0S d13S.

tânico.
plano "Coronado", escoltado -- rio de Farrell-Peron. VAI RESPONDER AO -

por caças, chegou à Bahia .df aesolveu abdicar DISCURSO Casas pré"fabr·lcadasTóquio, ao largo da base de [
AINDA NA ARGENTINA Buenos Aires, 30 (U. P.) - In-

.

..

.

YOkOSuka,.o
almirante Nimitz.

.

S. Francisco, 30 (U. P.) _ A I Washin tOh 30 (U P) _ O f�rl11ol1-se (�ficiall1?ente que o go- HaIa, 30 (S. H. L) - Infor-

Depois da amerisagem pas- 'd' d T'
.

d' 'm g,:. I
veruo argentll10 vai responder ao mam de Rotterdam a chegada

.

d'aJt t
'

r o
a 10 e OqU.lO IZ que o 1 -

sr. Braden, UOVQ assIstente do
I
discurso pronunciado em Boston, àquele porto do navio suécosou-se Ime I amen e pa a

"
)erador do VIet-Nam resolveu I secretádo de Estado .norte- pelo sr. Nelson Hockefeller, ((uan- "S' . ·'d M tt. "

encouraç�do "�uth Dakota_' ltdicar e incumbir uma comis- americano permanece�á ainda d_o aindp exercia as. f�lllções de as- IegIl e Isen
, que antes

que chegara hOJe pela manha. 'ãJo de formar novo govêrno O I d t
A

I
slstente cio seeretarlO de Estado da guerra transportava bana

Nimitz deverá representar o Viet-Nam ue os 'a one�es umas .uas ou res semar:as �n� nort�-ame.ri.cano. Segundo a infor-i nas daqu.ela cidade para a

'd t T rendi-·' q J P Argentma, antes de regres."aI maçao ofIcIal, a resposta do go- Suécia O atual carregamentoPEe!51 en e rum.an na �naram como parte da Indo- aos Estados Unidos. ycrno argentino será divulgada

nal'
.'. _

çao da esquadra Japonesa. I china, parece ser o que antiga- I próxi:l1a semana, lo�o. que fÔI; em- .consI�tIll: de secçoes de c�sas
• mente se chamava Anan, e NA VENEZUELA pos_:;ado o �ovo 1111l1lstro d.as Be- p�e-fabncadas, podendo seI ra-

MAC ARTHUR ASSISTIU seu imperador é a mesmo do I laçoes ExterIores da Argentma. pldamente montadas.

S. Francisco, 30 (U. P.) D
.

M D'
. , . I Caracas, 30 (U. P.) - Os

al- ao- aI, que Ja rem8:,va I jornais venezuelanos comen-
Já se encontram voando para o

no tempo d?s franceses. Se- tam, de forma destacada, o P b t dJapão os aparelhos de trans-
'Sun�o a emlsso�a amarela, ? discurso pronunciado por Bra- ara com a e ao esempregoportes norte-americanos co_n- sobeIano conv�dou para fOI- den em Buenos Aires. Acredi.

duzindo as fôrças de ocupaçao. m.a.r o nO\.'o gover�o � chefe da, ta-se ser possível que as pala-De 3 em 3 minutos levanta um L d I d d·· d No Washington, 30 (U. P.) -fPressamente uma redução pe-
t Ih om os

Iga a n. ep�n encIa; e �- I vras de Braden tenham como Dois dos. pri_ncipais. defen.scres riódica dos horários, para esti-gigan esco apare o c me Yuka-A"Ikm, e que e. d.escn-" consequeAncia a precipitação de �

ldados de ocupação O gene- t t d da leglslaçao SOCIal nos Es- mular o afluxo. de operários àso . o co:n0 um ,c,omums a.
_

e

II acontecimentos inevitáveis na
ral Mac Arthur, que se encon- quatro costados formado.]'1; tados Unidos concordaram, indústria. Vale a pene lembrar

tra em OkI'nawa, assistiu à .'.
�. Argentina. perante a Comissão do Con- que há poucos dias a Asso-

Moscou, para mtroduzlr o

CO-j
, ' ,

partida dos primeiros apare- munismo na então colônia gr�sso, na necessidade de re- ciação Nacional dos Fabrican-

lhos que já estão a caminho do francesa. "EIXO" MADRI-BUENOS duzir os horários de trabalho, I tes publicou uma declaracão

Japão. Entrementes, o corres- AIRES afim-de combater o desempre-I contráda à redução da semana
pondente da NBC em Okinawa Julgados em massa Quito, 30 (U. P.) - O novo go. O senador Wagner afirmou I de 40 horas de trabalho.

revelou que só para a condu- pequeno "eixo" fascista Madri- que é inévitável uma redução _

ção das tropas de ocupacão de
Londres, 30 (P. P.) _ Segl1ndo Buenos �ire.s está procurando da semana-de-trabal�o, 8;fim- Declara�oes do

Tóquio serão utilizados duzen-
um informante l1orlc-ameri.cano,' se substItmr, amparado no de dar emprego a maJ:or nume-

L ktos aviões norte-americanos. dos mais au10riza�()s, yl�l grupo de' princípio liberal. da não

inter-,
ro de trab�lha�ores. ,P<?: sua sr. as J� 25 a 40 clos� arqLlI"�rJI�lJllOSOS de 1 venção. Foi O que afirmou o vez, o presldente da Umao do"

Manilha. 30 - Quarta-feira, (De guerra alemaes serao .Jlllgados cm
Diário "El Commércio" num Mineiros Lewis apresentou parís, 30 (S. F. L) - Por

.

II massa em Nurembercr, dentrü de
.

'
.

' '. . A
. _

d C' .

vVtilliam C. Wilson, corresrpon ep- PO'llCO� dias.
'"

editorial. O me�mo Jornal m� uma e�e�da ao proJeto-leI so- ocaslao. o on�re.sso NacIO:r:al
te da Unirted Press) - A OCUjpaçao dica que os g'overnos de Madn bre o dIreIto de trabalho para do Partido SOCIallsta Frances,
do Japão ,começou ôntem sem tro-

81
· H ld L k

ipeços, c,om a instal.ação do quart�l generaIS
e Buenos Aires não foram livre- todos'A Êsse projeto estabelece o sr. ll:ro as y,. presiden.Ategeneral norte-americano a 32 qlll- mente escolhidos pelo povo da- que toda pessoa capaz e dese- do Partido TrabalhIsta Ingles,

lômetros do Tóquio e o ancoramen- Moscou, 30 (U. P.) As fôrças, queles países. Comehta ainda josa de trabalhar, .tem dir.eito declarou
. qu� a Gr.ã�Bretanha

to na baía de Tóquio de uma fôrça soviétivas no Extremo Oriente o J'ornal as palavras de Bra- a um emprego utll e devlda- tem o maIS VIVO deseJO em es
naval de nove barcos, com 10 Jl1 iI

homens a ·bo.rdo, entre ma.rinhei- já aprisionaram 513 mil solda-' den que parecem representar o mente remunerado, cabendo treitar as relações com a Fra.n-

ros e fuzileiros nav�is .. O grllpO dos japoneses, ihclusive 81 ge-I inimigo de uma política mais ao govêrno providenciar p�ra ça, e que �sperava ver realiz�
avan�ad? de .15� te'cl1lco�� d

que, nerais. Foi O que informou a real e vigorosa dos aliados em I que tOdOS. encon�rem Se!VIço. da, uma allança entre os dOiS
CrJllSLltam 0_ prImeIrO .contll1",ente

e""lssora de Moscou
. face da Argentina. A. emenda de LewIs preve ex- palses.

'ue ocupaCRCl R dese,!:nha,rc�r na \ ,.. .. ..�

!�
\

I
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COMO COMEÇA UMA GUERRA

O pai, querendo explicar ao fi
lho corr.o começam as guerras,
disse:

- Presta sentido, rapaz; imagi
na que na fronteira entre o Brasil
e a República Chilena ...

- Mas o Brasil não se limita com
o Chile - observou a mãe.

- Eu sei, mas dei isso apenas
como um exemplo.
- Não deves dar exemplos sem

fundamento.
- Tu não deves intrometer-te em

.assuntos que não te dizem respeito.
Que te importa o assunto de que
estou tratando?

- Nnturalmente que me impor rta !
- Falas só bobagem.
- Ora, não '11e insultes.
- Ou lu a mim.
Neste ponto, o filho interveiu:
- Obr-igado, papai; agora já sei

ramo começa um!'. guerra... IRÁDIO "TUPAN"
Chegaram as peças destinadas à

ampliação da faixa de alcance da'
Hádio "Tupan", da Laguna. O JOI
nalísta Nelson AlvQS de Paula Al
meída, diretor-sócio daquela emis
sora, disse que, tão logo sejam
adaptadas essas peças, a mesma
será ouvida, com a�olllta clareza,
numa áreà que compreende os Es
tados de Sta. Catarina, Paraná, Rio
Grande do Sul, São Paulo e Rio de
Janeiro.

1�·-�-v.tSO-lJll�-(f-L-a-bo-ra-tõ-riO-C-lín-iCO� ��. -

II
Si � RUA JOAO PINTO. 25 - Fone: 1448
= � (em frente ao Tesouro do Estado
nnóToio PDTOLOGICnS Florianópolis

I
Dr. H. 6. S. Med�a Parm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

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

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
�".""l"".a .a .

--

de

CLAUDlONOR OUTRA !el era da rádio-televisão
I, S. PAULO, 28 (E.) - Vai ser instalada aqui poderosa es-

Rua Saldanha Marinho 2·A

I
tação de radíotelevísão. Trata-se de iniciativa da General Ele-

. trtc, segundo informa "Folha da Noite", que para tanto está
FLORIANÓPOLIS .

construindo uma verdadeira cidade industrial em Santo André,
_ ri :... nas vizinhanças da capital, ocupando uma área de trezentos

i·········"··�···.....O., ilA--·C-R-E-IIID-I-A-IIlIR-I·A--"'P--A-R-IIIA--·r-O--D-O-S" ��i�.etros quadrados, onde trabalharão cerca de dez mil ope-

: M "GnZ INE : �..••......••II••••II•••II•••e••••••••••••••••• III.

I II II .. I -R-u-a-p-e-I-ip-e-S-C-h-m-i-d-t.-3-a---P-Õ-n-e-lS-9-S--P-lo-r-ia-n-Õ-'-O-h-S -I; I- ROUPAS I........� , ��

= O'U A L I O Â O E

Confeccionando o seu
terno na

Ilfaiataria Líder

SAPATOS

MALHARIAS

Rua Padre Mlguélinho, 23 -- Florianópolis

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Florianópolis,

à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinia freguesia que dispõe de ope
rúrios habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, f'ornecenrlo orçamento grátis ('

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especinl i

zuda, com técnicos profissionais,
para consertos de aparêlhos cléf ri
cos, enrolamento de motores e dí
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

NOVO RAIO X
Foi ainda a produção de

guerra que assinalou mais um ..li' rR$ "%00 00progresso para a indústria de � e '" J ,
paz: os novos aparelhos de Precisa-se alugar uma ccac , não
Raio X que, partindo da Grã- I muito ,distante do Cole5'io Goração
Bretanha foram distribuidos \ de JtlS�s. Pagam·se ateCR$ 3�O,OO

, . . men,lIall, adeantadcunente. Ddo-se
aos exércitos americanos com refer6ncia8. Informações nellta Re
base naquele país e às fôrças dação.
soviéticas. Os aparelhos de ........ - - - --- '" - __ - - - - _ - - - - -

Raio X são de três tipos: um, volts -;;ão-p���;C;·�h��;;--e
pequeno, portatil, destinado a pode ser ligado a qualquer 8.'>

prestar serviço nos postos pécle de corrente elétrica, po
avan9ados, em caso de socor- dendo funcionar dentro duma

��r�I;:I���d�n��g��d��a���� �:b��;�i�:�v���!�� gera'

�-
---

��s�-t--a----
- -

e-:��a-
- - -

·V·
- -

-e-'"-"'-"'J:�d-
-

-a"
�

-dUO01.
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retaguarda, provido duma ca- • r.:::
ma para facilitar o exame e QUE SEJA LOGO atos de todos os modelos e dos tipos mais
desmontável em menos de cin- Há poucos dias uma emísso- modernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance
co minutos. ° terceiro tipo, de ra de Chung-King declarou, I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeirosproporções maiores, destina-se sem confirmação, o seg-uinte: PREÇOS SEM RIVAIS '.aos hospitais e pesa mais de "Corre o boato de que Sua
uma tonelada. Também o pe- Majestade o Imperador [apo- Não comprem seus calçados sem visitar a I
queno aparelho portatil é des- nês tentará o ""hara-kiri". Se

<'Ta.manCart-a Barrel-r0::_j»)montável, podendo ser posto isso é verdade, é melhor que Iem ação em meio minuto. seja logo. É o melhor caminho RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
Embora trabalhe com 80 mil a tomar". 1 ... _
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Seja o lIDER oa
MODA

No bar e no lar
KN8:r

não deve faltar

PECA ESTE LIVRO!...

Aproveitem a Oportunidade
Atençã6 I muita atenção 1
Povo de Florianópolis I
A "CREDIARIA PARA TODOS" - estabelecida á rua

Felipe Sehmídt n. 38, esquina Jeronímo Coelho, atendendo nos

efeitos da crise ocasionada pela g-rande alta que vem diaria
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - Jl'IUI-
1'0 AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de AGOSTO fazer uma grande bonificação em seus preços
afim de beneficiar ao distinto povo de Florianópolis.

A todos que interessar, frcguezes ou não, queiram sem

compromisso fazer uma visita á CREDIARIA PARA TODOS.

6Q paginas - Cr. $ 3,00
contra reembolso postal

UZINAS CIIIMICAS BRASILEIf\ASLI'da.
c, POlt�, 7• .,JJABOTIC�M!.";::E. s. P�ulo

B:R I T O
O alfaiate. indicado

Tiradentes, li

Veda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina da Urriver-
sidade de Porto Alegre.

IConsultas com hora mar

cada, no per iodo das 14
às 19 horas.

Consultório e Residencia:

IRua Esteves Junior 129.
Telefone - 1216,

'�STITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA

I �6g�����
,UDioca mtd1ca tIDl .eraJ. pecU&tr1a. C10eD

u do IIlficma nen'OIIO. &pu'elho .en1»
llrtn.ir1o do bomem ti da mulher

,� 'i'�C!I!ClO: DL PAULO TAV.&BJIiiI
cuno d. RAd1oloC1& CHnI.oa com o dr.

:JUl.0!!Il � A.brfi\ Campa.Darlo (Iao ra.
� 1!lspccl&llRdo em �enll II iaM.

'1lbUco. pele UniTermelad.$ do ruo Ilia J.
·�;lro. - Gabtnet. d. Ralo X - Illectro

.,.,ttOfll"llfla c.l1ll1ca - .II.tabollEno lia

'Ú _ 8onG:q<ml DuodlliD&l - GablJleU
'oJ fuliotC>rep1Jl _ Laborat6r1o Ilia m1cr<Ml

,)Opta I a.n4l1H cUn1ca. - Rua r�

�����������������������...�������!_��:�:::OO�.�fi�.�r:O_�l:.lN. -�oM�óvn�

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

Comunicavão

VomunicavãoTOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE Ternos a satisf'açãe de participar aos nossos distintos se

gurados e a todo o Comércio do Estado. assim como as nossas

prezadas congêneres e ao público em geral, que ac'abamos de
nomear agentes gerais para Santa Catarina, a conceituada firma
desta praça.

TOMe SSMPRt

IRMÃOS GLAVAM
Rua João Pinto, n 6 tele! 1531 End. Te1eg. - Glavam

I Caixa Postal, 42.
Flor ianór olis. 27 de agosto de 1945

SEGURADORA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.
Mário F. Martins. (INSPETOR GERAL)

E) mELHOR DOS mELHOR�
____ LlCONS.N!U14 •

Temos o prazer de comunicar a nossos distintos fregue
zes, ao Comércio do Estado e ao público em geral, que fómos
distinguidos pela importante firma de Recife. SEGURADORA
INDUSTRIA E COMERCIO S/A., com a nomeação de agen
tes gerais para o Estado de Santa Catarina.

Flor ianópo lis, '27 de agosto de 1945.
IRMÃOS GLAVAM

Rua João Pinto, 6 Fone 1531.
Endereço, teleg GLAVAM - CAIXA POSTAL. 42
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SAO SEBASTIAO � Roac, «a primeira flor da santi-

Z dade da América do Sul», como
Sob a direção cüníca do lhe chama o Breviário Romano.

nasceu aos 20 de abril de 1567 em

Lima -Perú-, Recebeu no batismo
o nome Isabel; mas sua mãe ape·
lidava·a de Rosa. Com 5 anos de
idade fez o voto de perpétua vir

gindade e costou o cabelo. decla
rando guerra às vaida:ies do
mundo. De todas 011 virtude ..

p r e f e r i a a obediência. Para
cortar de uma vez por tôdas as esc

peranças dos pais, que queriarn
que ROBa casasse, tomou, com 20
anos de idade, o véu da Ordem
Terceira. de 5. Domingoa e vivia
desde então numa eatreita cela
que construira no jardim nos fun
dos da casa paterna, Lá entregou
se às rno is sevaras penitências. Q •

.bandonando aeu retiro somente

para a.judar aos pobre. e aos doen
tea deilaITLparados e para fazer

longas orações diante do Scnt ís
simo Sacramento na igreja po ro

quia 1. Jl)ol.rosae doenças, persegui
ções e maos tratos prcvavam a pa
ciêJ\cia da sc rrto até o extremo.

Mas Deus fo,vorecia·Q com dons
sobrenaturais corno o de obrar

milagres e predizer cousas futu
ras. Quando Rosa morreu, o.os

241�=.iQi__AA ",,-cu W,.,III,<tiI<

�e agoilto de 1617. o povo vinha �
;:e��; �:��d�e��:sam:r�:�s ve�u:, Oswaldo ApoRonio da Rosa
Eoi preciso adiar vál'Ías vêzes seu

mtêrro. Em 1669. foi Rosa de Li
na declarada Padroeira da Amé·

AUJSI€A_PPlitIA1�01
RICO.,S

Lieat

Chicago .U ..$., "'.*

DR. DJALMA MOELLMANN Strauss

. americanos.DISCOS tório clássico.
Grande r�per, e�feitas.
Gravaçoes' P

.

VEZ NA BIS

P�LA PRIME�t�ICA. DISCOSTORlA. DACE DE QUALQUER
[\0 ALCAN

BOLSA.

*
Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mae.
MOZllrt

*
Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente Beethoven

APARELHAMENTO COMPLETO E MODERNíSSIMO. PARA TRATAl\lEN'l'O

MÉDICO., CIRúRGICO E GíNECOI,óGlCo..

RAIOS X - Ultravioleta - "Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscêpicos.

*
Schubert

*

Tchaikovsky
etc

Laboratórios para 08 exames de elucírtação de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro

Apartamentos de la classe

Quartos de 2a classe
Quartvs com duas camas

no Brasil
exclusivosDistribuidores

LIVRARIA VICTOR
D.� de Janeiro.

SECÇAO DE lU.TERNIDADE
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. Do.ENTE PóDE TER �(sDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São. Sebastião --0-- Telefone: 1.153

W5li@6IJtM{Cl;'+._...... QAN

o PRECEITO DO DU�

I REPOUSO EM GOTAS
O repouso depois das horas de

trabalho é iRdispensável. Mas não
I é de descanso que precisam os que
I se dedicam a ocupações sedentá-
rias e monótonas. êSS9B, em vez

de repouso, devem precurar r-ecreo

ções que exijam movimento e ati'
vidade.
Se tem vida sedentária, procure

dedtcar uma ou duas horas por
dia a jogos esportivos. passeios,
caminhadas e exercícios ao ar livre
SNES.

PEÇA ESTE liVRO!

DOENCAS DAS AVES
E REMÉDIOS

�M
VY1

Aceita representações para o

Santa Catarina.
Laguna - ex Postal, 66. -

Santa Catarina.

Estado deicu ,

Tel: Rosa

Crédito Mútuo Predial•

ESPINHAS ARRUINADAS
As mãoa e as unhas conduzem

germe!l causadores de dceriços do

pele. O mau costume de levar as

mãos ao rosto. para espremer era

vos e espinhas. pode causar afec·

ções locais, muitas vêzeli de grave,

conseqüências.
Preserve sua pele e evite vários

doenças. abolindo o hábito de es

premer cravos e espinhas. SNES.

Proprietários - J. Moreira & Cia

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

108 paginas - 50 gravuras - Cr. $ 6,00
contra reembolso postal

UZI.\I/\S f'lll�IlCAS nfiASILElnllSlfua.
c. P<!'!hl, 74 - JAaOTlçAB ... � _ E,S.P.�lo

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00�""._""''''''--.

o mELHOR DOS mELHORES

Dr. Artur Pereira
e Oliveira I'j S a nU u�nol

II� om;[�M��n:s �O�CGs:
ARSENIATO, VANAD ..... ·

TO, FOSFOROS.CALOO

II � ETC.
R..idên.ia: rua Villc. de Ouro I � TDNICO DO CEmmnO

Fone��Otr!:!·nual1_. III.
.TONICO nos MUECUL03
0,

.

Pá;lidol. DePluPIl:ldoa
E�qot.doe, AnêmícoD, tV\dl;l\

� que criom Mlgro3. Crílnçll<
rOQuíticrc, reclbcrlío I toni
ticeç&CI gllllll do org.nhmo

co� o

Sa n UU e n o I
.J_!IILIC'..:mO!ll!lEIIlD.;.ç..S,II!I:·S·NIm!��m��,� G:o��;�;::;:,�: Ci�:=llCom os progressos da medicina, talação de uma Livra·

.

't oje, as doenças nervosas, quando \ ria. Os interessados
tratadas em tempo, são males per-I: queiram dirigir· se a

feitamente remediáveis. O curandú-I ; êste jornal.
rismo, fruto da ignorância, só pôde '

prejudicar os indivíduos afetados dei
"'·.........._.........""__" ..m",_ .,..

tais enfermidades. O Serviço Na-
cional de Doenças mentais dispõe'V.d uma CR�a à rua
de. um Ambulatório, que atende g�a-, enUe-se !\ILdo C st a (Vi.
tuitamente os doentes nervosos =-: . "

\

digentes, na Rua Deodore 22, das 91 a Cebo Ve iga) no 7. Ver e tra

às 11 horas, dornriamente. J ar na mesma. Sv 3

Muitas boníf.cccôos e médico g� a is

Tudo isto por apenCI� Cr$ 1,00
Clínica Geral d-0 Adulto.

Doença. doa criança.
Laboratório de Análille.

clínica••
Con.ultório: rua Felipe Sch
rr.idt, 21 [alto. da Casa Pu

rai.o], da. 1030 á. 12 e da.
15 ã. 18 h•.

NOVOS e
USADOS f"ARMACIA i::SPERANÇA

A 5UA fAIMACtA
titr.'Ró\ C,,_.Htelr. lI.fr., 4 • 5 - FONE I.IJJ

Emlrlll' • i.medll»

COMPRA e

VENDE
•

Idi0mal por
tuguê.. espa·
nhol, francêlt,
inglê., etc.

Romance, Poesia, Religião. Aviação,
- Matemática, Física, Química, Geo

logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade' Rádio, Máquina., Ma-
tores, Hidrlulica, . Alvenaria, Agri'

I I�ultu:ra, Veterinária. Contabilidade
Dicionário•. etc. eto.

� Ram. � �

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

r\_l)VOG 1.)OS\
[\.

SRs.DEHIISTAS
Ú/iJip/tf}Jfl', }/:� ":,:

c

;:�\.\l'O�$Oq.�POS1"'-
PREÇOS MOo.;CQS ;,c .

SORTlMENTO.INCOMPARAVEL

foliciUrrSTA�PRE'OS'"
DEPOSIT,Omns''E"'T"""r','",'"DfNTARIO H, ,', '.

,

(JmdlvJj.�.',titt4d1Jf�;.
\
m11NAQIO 131-135·CAiXA 2�1' S. DAlIlO

f Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

Sedas, Casemiras

$A $A,
Lãse

c
ORLANDO SOc\ 1'{PBJLLl

Rua Conselbeh18 Mafl'8, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg ..: «�ccrpellí» --- FlorianópolisI

----------------------------------------------------------------------------------------�
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Lira T- Clube-Domingo, dia
XI de Fevereiro, em homenagem

2,
ao

Soirée, promovida pelo
novo Diretório, com

, , ,

IOICIO

Centro Acadêmico
21 horas.,

as

Vida Social
Aniversários:
Faz anos hoje o dr. Artur Pe

reira e Oliveira; conceituado cli
nico.

•

O sr . Má rio COito, beletrilta
conterrdneo, faz anos hoje.

*

Decorre hoje o natalício da ex

ma. sro . d
.
Maria da Glária Ma·

rinho, elpô�a do Ifr. tte. ce l João
Candido Alvell Marinho, da FPE.

e

A galante rr;.nine. Rose-Maria,
filha do casal Alberto Maya e A·
delina Carneiro da Cunha Moya,
faz anal hoje.

*

Tranacorre hoje o natalício do
dr. Joaquim Madeiros Neves. aba
lizado ocu li.ta.

e

A data de hoje oSIlinala a pas

sagem do natalício da exma. Ira.

Cidolina Medeiroli Vieira, e.pôsa
do prof. Alfredo Xavier Vieira.

•

Fazem anos hoje:
o sr. Ari Santos Pereira;
o Rev. Pe. Walter Hoffee, pro

vincial da Companhia de Jesú.;
a sra. Iolanda Iconomus de Se

na, espôsa do sr. tte. Aldon Sena;
o jovem Armando Fonseca;
o sr, Raimundo Vieira, func.

público e ..tadual;
o Rev. Pe. Francisco Xavier Zar·

thmann, S. J.;
a menina Eli Tibuúl'cio;
a sl'ita. Norma Ouriques;
o jovem José O Lobo Figueiredo;
o major Armilcar Dutra de Na

nezes, ex-diretor do D LP.
•

Viajantes:
Depois de alguns dias de perma·

nência na nOlia capital, regress.u a

Blumenau o ir. Argemiro Santo.

que aqui esteve a serviço da im

portante firma Rodolfo Kandor.
4ft •

Clubes:
Recebemos o seguinte convite:
-

A Diretoria do C Iube Doze de

Agosto tel:n a grata satisfação de

convidar V. Exa. e Exma. família.
a-fim-de tomarem parte nos fes

tejaI do 73' aniversário do Clube.
transferidos por mctivo de força
maior, e que serão levados a efei

to nos dias 22 e 23 de aetembro

próximo, ocal1ao em que serão

inaugurado. os melhoramentos

introduzidos na .ua séde social.
O. festejos constarão de recep

ção e baile de gala no dia a2, às

22 horas, proueguindGl. dia 23, com
urna feata infantil, à tarde, fi·

nllliza.ndo-se o programa, com u·

ma «aoiráe», homenagem ellpecial
do Clube 001 lócio. juveni•.

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes, 1'1

.1..

Restabeleciulento
da lei
Haia, 28 (S. H. I.) - Anuncia-se

que o ex'primeiro ministro da Ho

landa, professor Pieter Gerbrandy,
foi nomeado presidente do "Conse
lho para o restabelecimento da

Lei", enquanto que o conhecido
professor Rudolph Cleveringa, que
se destacou no movimento de resis·
tência durante a ocupação almã,
foi nomeado presidente da secção
..Administrativa Juridica",

....................._._.._. - -_-.-_-_-_D_,._._- _ _
.

.. .

� Secção Feminina!
� �
� �
.........._-.- -_••••- � oJ" -.- _ .

CRÔNICA FEMININA

OS DOIS SEXOS EM CON·
FRONTO NESTA GUERRA
Jnne Mason ..:_ (Exclusividn

de do CEC para "O Estado").
Londres - A íntima coope

ração que se notou entre os

doi s sexos na conquista da vi
tór ia sôbrc a tirania alemã, evi
dencia as profundas tr-ansf'or
mações que se vão operando
no panorama social da Huma
nidade.

Ont�'I11, era a mulher relega
da aos trabalhos do lar, ao cm

chulo da família e ao isolamen
to da política mundial. Hoje,
ela participa al ivan ente dessa
nolitica, como participou das
angustias de 1940, c-omo coope
rou para a vitória de 1945 e

corno cr.ní ribuir
á

para a esta

bilização social do após guerra.
Nas últimas eleições britâni

cas, onde o partido do povo
í riunf'ou amplamente, vinte e

t r ês mulheres foram eleitas pa
ra a Câmara dos Comuns e.n

confron lo com apenas 14 nas

eleições anteriores. Essas nove

cadolras no Parlamento exprcs
san: de maneir-a convincente o

surto politico fcminino na nova

éra que principiou com a vitó
r ia sôbre Hitler e Mussolini.
Dur..nte a guerra, a mulher

britânica demonslrou soberba
mente o que era capaz de fazer
pela paz e essa demonstrnção
vai :lgora prcduziudo os seus

primeiros frutos. Já não se nola
hoje aquela disparidade entre
os dois sexos na discussão f'un
damental dos nossos proble
mas. A igualdade rege hoje os

destinos políticos e sociais de
homens c mulheres no mundo.

'POEMA ESCOLHlDO

•
,

QUE ESMALTE PREFERIR?
Acêrca da côr mais indicada para

o esmalte das unhas das mãos, não
há, C0;]10 na escolha de penteados,
um tipo único. Usam-se todas as co

res, desde o natural ao mais ei_a

gerado vermelho.
E nolam·se tamlbém, em certa�

pessoas pslravag:mtes, vernizes nas

cores mais inesperadas: roxo, ama

J'rlo, um perola acinzentado... O
c[ue significa que cada mulher pode
usar o esmalte lIoe sua preferência.

�o eelanto, a moda do esmalte
"combinando com a roupa" não
leve êxito. E se nas unhas rIas
mãos as cores variam tanto, nas

dos pés permanece o vermelho
I'Ívo. \

Nascimento

- De onde vim e quando foi

que llle encon traste, Mãezinha ?
- Perguntou à mãe o filho.
E a mãe, a chorar e a rir,

apertou-o contra o seio:
- Tu estavas escondido, com

a forma de um desejo, dentro
do meu cor'açâo ; eslavas 'entre
as bonecas com que eu brinca
va criança; e quando, cada ma

nhã, fazia eu de barro a imagem
do meu Deus, era a ti que eu fa
zia e após desfazia; estavas na

ara com Deus, com o Deus dos
nossos lares, e, ao adorá-lo, ado
rava-te, a ti; 'estavas em todos os

meus anelos e em todos os meus

carinhos. Viveste na minha vida
e na vida de minha mãe. E cria
do foste, século após século, no

imortal seio do espirilo que

sempre regeu nossa raça. Quan
do, adolescente, o meu coração
abria em f lôrcs, tu flutuavas, as

sim como uma Iragância, ao re

dor dele. Em meu corpo, a tua

)uavidade desabrochava como,
antes do sól despontar, a luz do
orien te . .. Amor primeiro do
céu, irmão da luz da alva, bai
xaste ao mundo no rio da vida,
e afinal vieste parar no meu co

ração. " Que temor inexplicá
vel me surpreende ao corntcm

plar-te, filho que, de tudo sendo,
és muito meu: e, que susto! que
merlo o meu, de perder-te! Que
ro-te assim, apertado, hem aper
tado ao meu seio!
Ah ! nem sei que poder mági

co pós o tesouro do mundo neS

tes meus obraços tão débeis ...

Rabindranath Tagore

e

PÃEZINHOS RÁPIDOS
Ingredientes - 3 xícaras ele fa

rinha de trigo - 1 colher (sopa)
de fermento em pó - sal - 2 co

lheres (sopa) de manteiga - 1 xí
cara de leile.

e Maneira de fazer - Peneire .iun-
BELEZA DOS CíLIOS tos a farinha de trigo, o sal e o fel"

l'ma formula caseira, para desen- mento. Junte a manteiga e o leite.
volver c embelezar as pestanas: :\Iexa depressa ligeiramente. Deite
Com o nuxílio rle uma escovinha a lllassa às colheradas, em taboleiro

dunl, p[I�S[lr todas as noites nma untado de manteiga. Forno quente.
mistura de agua de rosas, vaselina e

e óleo de rícino (em partes iguais). PENSAMENTO
Isso os fortificarú e lhes dará mais Abanclonando nobremente ([uem
brilho. Durante o dia, usar um pou· nos deixa, colocamo-nos acima de
('o do rimel, na cór apropriada.

I
quem perdemos. - :.vIme. de Hael.

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
Trabalho. Comerciai.
Impre.são a côre.

Compollição de livrai e

Jornai.

SOUZA
Táse. e Memorais

Doublés e tricromial
Revi.tas • Avul.o. • Caixa••

Elltojos. etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri
Com essa Ínfima quantia Você b'd d R'd' R C Aestá auxiliando o seu próximo.

I
U1 ora os a lOS • • •

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor, Válvulas e Disco�.
aos Indi�entes de Florianópolis. Rua Clloselheiro Mafra, 9

"

(�
\:Jí:,
n

I��,,
Iem seu novo endereço:

I RUA BRIGADEIRO GALVAO, 709 • TEL. 5·5957 • S. PAULO �,
�bE.BA(CElll&CIA.lTPA;,::::�

Senhores comerciantes. façam de suas má
quinas de café, uma fonte de lucros certos.
Instalem, em seus estabelecimentos, as

famósas máquinas de café de côador
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Consultem os fabricantes

Copynghl da
The NA V[ roo HlARO? tn«

PECA ESTE LIVRO L.:

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. .4. ,ICAPITAL: CR$ 60.000,000,00 IIRESERVAS: CR$ 12.500.000,00
Trajano, 23 FlorianópolisRua

1 ... que as tempestades ex

tremas até hoje observadas no

globo foram 55 gráus acima de

zero na Arábia, e 50 gráus abai
xo ele zero na Sibéria.

2 ... que as cobras nunca fe
cham os olhos; que elas não

ltêm pálpebras; e que o que lhes

protege o órgão visual é uma es

cama muito forte mas tão ela
ra e transparente como o cnis
tal.

3. .. que quem atravessar

cantando o pátio semi-circular
de Genetay, em Ruão, ouvirá a

própria voz, ao passo que as

de"llla-is pessoas que alí se acha

rem não ouvirão o cantor, mas

o éco simples ou múltiplo, con

forme a posição em que aquele
se encontrar,

4 ... que Carlos I, o penúlti

mo soberano ele .Portugual, era

um excelente at irad or ; que, de

uma feita, caçando a cavalo,
abateu com uma única bala e a

duzentos metros, dois lobos, que
catrurn Ju lm i-n arl os ; e que, igual
mente com uma única bala e

na mesma distância, matou de

outra vez duas águias reais.

5 ... que, nos Estados Unidos,
foi descoberto recentemente

um método que permite aos ce

gos executarem pesagens de

precisão: () operador usa um

fone que lhe transmite, em có

digo Morse, o sinal "A" eriquan
to haja pêso insuficiente, e o

s,inal "N" logo que ·haja pt·so
excessivo, ao passo que o p0so
certo é anuncialclo por um zum

bido ininterrupto.
6 ... que o luto, ao que pare-

ce. data cios lel1lipos primitivos,
� pois a ESlcr,itura diz que

� "Abraão cumpriu os deveres

�de lutl:o pela morte de Sara";

Ique, em tôda parte, o luto é
L1sado atualmente; lllas que, no

OOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

108 paginas - 50 gravuras - Cr. $ 6,00
contra reembolso postal

UZINAS ClfiMICAS BRASiLEIRAS Lida.
c. Rcu"!, 14-- J.aB.QJI<;_ABAL - E. 5, P•• lo

A aviaçao
holandesa
Haia, 28 (S. H. L) - Comunicam

de Caracás, que a Gazela Oficial
publica a autorização para a C01ll
panhia Real de Aviação, K. L. :\1.,
para estabelecer um serviço aéreo
semanal entre Curação, Aruba e Bo

galá, com escala em Maracaibo.

DESPERTE • BILIS
DO SEU FIGIlDO
t Saltara .. c.. lIIsJtnt. .......

Seu fígado deorc produzirdia�
11m litro de bilis. Se a bilis 1120 corre •

nernente, os alimentos não são digerido.
e apodrecem, Os r;ases incham o est6ma

r;o. Sobrevém a prisão de ...entre. Voc:J
sente-se abatido e como que enyenenado.
Tudo é amargo e a "ida é um maníri..
Uma simples evacuaçãe 1120 tocará I

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

rer esse litro de bílis e ...od sente-se dá

posto para tudo. São sua..-es e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Cart�.

Não aceite outro produto. Preço: C'". $ 3,OQ.

'Pw,w........-_-_.........
-

__
- - w.....-,... �

entanto, é interessante obser
var-se C01110 a convençâo soci aI

tem variado não somen te enlre
06 diferentes povos como nas

diversas fases ela História.

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD

UULtTEC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IndicadorMédico
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DR. RomÃO CONSONI
CIRURGIA GIlRAL - ALTA cmURGIA - MOL1I:STIAB DIl SIlNHORA8 - PARTOS

Formado pela E,aculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistenrte por vâritfs anos do Serviço CtrúJrglco do Prof. Al1plo Correia Neto,
C!Jrw"g1ia do estômago e vias bílíares, intestinos delgado e grosso. t.lirólâe. rins.

próstata. bexiga. útero. ovãríos e trompas. Vaeícoeeíe, hídrocele, Tarlzes II! hmla.
CONSULTAS:

4U li.. li haras. II Rua Felipe Schmddt, 21 (altos da CMa P!Ia"Il.!so). TeJ. 1.6i8.
RESID:r.NCIA.: RiuJa EsteYe8 Jtln1or. 17�: Tel. K7M

(DiPIO��· pe�Fac�d��!���eL�icina da IUniversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
serícórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA _. DOENÇAS NERVOS AS

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

DR. ARAUJO

DR. MARIO WENDHAUSEN
fDiplom.do pela Faculdad. Nac. d. Mea1c1rna da UniTer.ldad. do BrUU) IIIX-lnterno do 8erTlço <1. CI!n1ca llIIM\ca do Professor OaTaldo OllTe1ra, m6d100 40

Departam�to 4. 8a114.
CLlNWA IIIIIDI04 - Bol4l8t1aa blte....... de .4'!l1to. e crl...1)U. CON8ULTORJO

• &Wl8ID.NCl4: R.. Jl'eHpe 8cbm1dt ... 18 - TeL 811. CON8ULTAS -- Du 1. la til.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

DR. BIASE FARACO
llIIMlco - chefe 40 8erT1ço de Slflll8 do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - SIFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das S às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 41
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Cllnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NaJI"iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 AI 18 horas.
REsmtNcIA - Consel.heiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBIMRD UROMADA
Especialista em alta drúrgia e ginecologia

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

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica Médica em Geral

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

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

RESlDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMAO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER11:U RAMOS".
Curso de aperfeIçoamento no Hdspítal São Luiz Gonzaga. de São Paulo - Ex-este
Ilárlo do Inst'ttuto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLtNICA GlilRAL - DIAGNóSTICO PRECOCE ti) TRilTAMENTO JilSPJilCIALiZADO

DAS DOJilNÇAS 00_ APAR1!:LHO RESPIRATORIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Dlàrlamente. das 3 às 6 horas. CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18
RESID:lnNCIA: Rua Esteves Jüníor, 1315 - Te!. 742.

Rua Deodoro, 33

Florianópol.i!!
Livros novos e usados,

em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

de Migtlel Rodrigues de
Sousa

Angelina, Município
de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

u== ...... _W:aPt.il ............ _ ••w==== .... ===u. =

Nã'b se aceitam hóspedes
portadores fie mal estias

contagiosas

Motor a oleo crú
VENDE-SE um marca "on
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto. 44.
Telefone 1134.

para Erupções da Eczema

• Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

COMPANIDA "AIJANÇA DA BAIA"
Fudada e.. 1878 - Séde: IJ A I A
INCEN,DIOS E TRANSP9RTES

Cifras do Balanço de 1944:

o Fíg(1do. O Baço o coração o Estômago. os IPuimões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
-

DOS Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-
belo, Anemia, e Abortos

IInofensivo 80 organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da S11ilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91tt». dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o EIJXIR «91tt» obtendo
tamento da Sífilis prin,cipalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo- no IfllameDto da Sífilis.
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletil

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Responsabilidades Cr$
Receta «

Ativo «
,

80.900.606,30
5.978,401.755,97

67.053.245,30
142.17é.�o3,80

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
7ó.736,401.306,20Asstatente do Prof. Sanson, do Rio de J..etro

E S P E C I A L 1ST A Novidades todas asDoenças e operações CiOS OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cln!rgta moderna dia GOELA DE LOBO. do LABIO LEPORINO (Iâbío e céu semanas

da bõca fendidos de nascença)
IlIIOfago800pla. traquêoscopla, broncoscopia I>ara retirada de corpos estranhos, etc.

CONSULTAS: das 10 ã. 12 e daa U àa 18 hor..

E SERua Nunes Machado n. 20 - Fone 1441
I VEND-

Dr. Newton d'Avila aR. ANTONIO MONIZ uma mesa circular e uma cr is-
Oparaçõe. -. Via. Urinaria. -- Doeri- taleira, ambas em ótimo estado
lia. do. inte.tino•• réto e onu.

DE ARAGÃO de conservaçãs. Ver e tratar à
-- Hemor roídne. 'Vratarnento do

colite nrnebíemo, rua Almirante Alvim, 14.
Fi.ioteropia -- Infra-vermelho. (Máto Grosso.)
Conault: Vitor Meire18l1, 28. .� • Oli'CoJlCCla. ou.t VIr1Iqi&

Atende diariamente à. 11.30 h•. fi, '0 torllL Parto. ••_ e. lNIa1WIr...

à tarde, da. 16 h•. em diante CONSULTÓRIO:R,JoãoPinto7Diá

NOVO HOTELR.. id I Vidal Ramoo, 66. "1&mente da li b 17 horu. B.IIIIlI>aN.
Fone' 1067. .... ,...,."•....-"-"' .., ......",__ ............. "11).

U.. Oeryh;o. 4e Clinico Infantil dR ARsistêneia Municipal • Boopltal
de Caridade ICUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CQ�SULTORIO: Rua Nunes Machado, 7 (EdifícIo S. Francisco). lo.. 1.U4 =- ..:
Consultas das 2 às 6 horaa

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

MADE IRA
Aq6ncial e Repre.entaçõe. em G••al

DR N.EVES Matriz: Florian6poU.
•

Rua João PiJl!to, n. 5
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS C?�xa Pp.ta!, 37

curso oH Al)flI"felcoamento e Longa Pratica no RIo «ia JlUlI1rv Flhal: Cre.clúma
lJOaaULTAIJ Pela 1IUD.bA' tIarIam_te ... 10 30à 12 h à t d t

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edit.- .•
, • •• or e .elrcep o c ••

1
P 6 íc] TI' "PRIMUS·..... CON8ULTOBlO' S.. .loao Phlte .. 7 _...... r prlo •

- e egrama•.M, .... 14 ás 16 laor.. - • •

Agente. nOI principal. municipio>� 1."1 _,. &e.lftaela: a.. PreI114_te OoIIUllIlo, 'IL do Eltado

BOMBAS PARA ÁGUA
manuais, eletricas e a

vento.

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

I
REPRESENTANTES

Irmãos 61avam I
I

Rua João Pinto. 6

ICaixa Postal, 42

Florianópolis

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

DE PESSOAS TÊM

I

,
,............------ -- --- .

LE ICA
Em perfeito estado. com telemetro.
'filtro amarelo. objetiva 1 :3.5
fóco 5. cms.. com bolse. de couro.

.

VENDE-SE.
Informações nesta redação.

MACHADO I ClA.

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO·

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnor-ins e aviamentos
para alfaio:ltes, que recebe diretamente das

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

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Caso ·A CAPITAL" chama a atenção dos

visito antes de efetuo rem suas compras. MATRIZ em

R. H. BOSCO LTDA.
ITAlAi - s· CATAAINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Representaçõe. \ Transporte. Maritimos.; FerrO.

Consignações -- Conta Própria VlarlOS. Radoviárioli. Aéreo••
Rua Pedro Ferreira, 5 Coacos, Fôgo. Acidente. do

2' Pavimento Trabalho. Acidente. PeOloai••
CAIXA POSTAL, 117 Re.ponlabilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico « B O sco-

•

.............................................1.....
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Alistamento Eleitoral de Santa Catarina
INFORMA-NOS A SECRETARfA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, QUE o NúMERO
DE QUALIFICADOS NESTA CIRCUNSCRiÇÃO, ATÉ o DIA 25 .DE AGôSTO CORRENTE,

ATINGIU A 129a560.PESSOAS
-------------------------------

Presidente de bonra 11-
• •

Rio, 30 (A�) - o presi- Instituto de Aposentadoria e Pensões
,dente da República recebeu dos "omerc,eár.·oshoje uma delegação do Sindi- \J J

cato dos Trabalhadores no co

mércio armazenador do Rio de
Janeiro, sendo-lhe entregue
nessa ocasião um memorial
contendo as aspirações da clas
se. Comunicaram também que
::> nome de s. excia. havia sido
aclamado presidente de honra
CD mesmo sindicato.

Florianópolis 30 de Agoslo de 1945

Humanitário empreendimento
R'IO, 30 (A. N.) - Articulado pelos postos 3 e 12 da Cruz

Vermelha Brasileira, que desenvolveu suas atividades sob a

presidência do sr. Almirante Aristides Guilhem, continua

despertando o mais vivo interesse em tôdas as camadas so

ciais, o movimento em favor das viuvas e orfãos dos marujos
'brasileiros tragicamente desaparecidos no naufrágio do Cru
zador Bahia. Quasi todos os Bancos fizeram apreciáveis dona

tivos, o que diz bem da estenção e do valor desse humanitário

empreendimento.

A 26 de setembro
Rio, 30 (A. N.) -- o 3° esca

lão da FAB que se encontra na

Itália, deveria ir a París a 7
de setembro afim de desfilar
na capital da República Fran
cesa. Teve, porém, que an teci

par a viagem. para o próximo
dia 5 e, assim sendo, não é
mais possível o desembarque
na França, afim-de prestar ao

povo francês, a homenagem
do Brasil. Virão a bordo do
"General Heigle" 5.300 110-

mens sendo aqui esperado,
provavelmente, a 26 de setem
bro próximo.

Obteve registro
Rio, 30 (A. N.) - o Tribu

nal Superior Eleitoral conce
deu registro ao Partido Traba
lhista Brasileiro, isto é, ao

Ipartido que lançou a

candida-Itura de Getúlio Vargas á pre
sidência da República, I

como

foi amplamente divulgado.

Condecorados
Rio, 30 (A. N.) - No forte

"Duque de Caxias", realizou
se expressiva cerimônia, a que
esteve presente o presidente
Getúlio Vargas. Durante a so

lenidade foram condecorados
o presidente da República, a

senhora Dal'CÍ Vargas e alas

patentes do nosso Exército,
com medalhas de guerra e de

campanha. A ínícíatíva nas

ceu de um movimento das
classes militares, corno reco

nhecimento aos assinalados I
serviços prestados por ambos I
às fôrças de terra, mar e ar do
Brasil.
� -.-:>"'" - -,

- .... ""-�-'"--�

BITZ - Hoje - HOXY
SIMULTANEAMENTE

Às 17 e 19,30 hrs. Às 19 horas
Sessões Elegantes

Bud Abbot, Lou Costello, Ginny
Simms, Patric Kncwels e Eleuae

Knox em:

PISTOLEIROS SEM PISTOLAS
Musica, garotas patinando, o gor

ducho Costallo atrapalhando com

a sua arte de não se saber man
ter nos patins. Ginny Simms a

can tora de rádio deliciando as

platéias com suas canções infer-
nais ...

Livre de censura

No program.Q:
Brasil Atualidades 2x57 • DFB
Noticiário Universal - Jornal
Preços: Ritz. Cr$ 3,60 e 2,40

Roxy • Cr$ 3,00 e 2,00

Â"Õ·S"ber6Js-íiã- fiH"--
Rio, 30 (A. N.) - O Ministro

da Guerra autorizou a confec

ção de uma coroa, a qual de
verá ser colocada no Cemitério
Brasileiro de Pista ia, Itália, co
mo homenagem do Exército
aos bravos da FEB, que repou
sam naquele local santo.

Tudo ,

e Brasil
Distrito Federst
Rio, 30 (A N) .•• Realizou-se

no salão de conferêncics do Bi
bliotéca do Palácio do Itoma
ratí a anunciada palestra do
professor e homem de letras es

panhol sr. Francisco Ayala sobre
({América Latina no mundo de
após g1,1erra», sob os auspícios
do Instituto Rio Branco A ses

são foi presidida pelo embaix -

dor Pedro Leão Veloso. ministro
das Relações Exteriorss, inte

rino, que se encontrava acom

panhado pelo embaixador João
Carlos Muniz, secretário geral do
ltamarati e demais auxiliares.

•

Delegacia de Santa Catarina

Bahia
Salvador, 30 IA Nj .•• O inter

ventor federal assinou decreto
lei abrindo o crédito suplemen
tar de um milhão e 500 mil
cruzeiros para custear as des
pesas em próprios estaduais e

prosseguimento das obras já
ini.iadas.

O Delegado do INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E PENSõES DOS COME:fWIÁRIOS hO Estado de San
ta Catarina avisa a tôdas as emprêsas sujeitas ao espaço
legal dêsse Instituto que, a partir do mês de agosto, as

contribuições serão cobradas na base de 5% (cinco por
cento) sôbre o salário de classe, de acôrdo com o estabe
lecido no decreto-lei 7835 de 6 - 8 - 1945.

•

Mato Grosso
Guiabá, 30 (ANj. -- F oi cele

brada na cidade grande ,9m fren
te do Q. G., solene rniasc cam

pal por alma dos combahntes
brasileiros que tombaram na

Europa..

Moças espertas,
Rio, 29 (A. N,) - Estão se

realizando no DASP, as ipro
vas do concurso para arquivis
ta. São inúmeros os candida
tos, notadamente do sexo fe
minino. Ontem, em plena exe

«ução de uma dessas provas, a

Iíscalizaçâo descohrru um em

buste inédito e curtosissímo.
Uma das candidatas era falsa,
ou melhor, uma das moças que
';8 submetia a concurse não

I ��\��·�a�eSr��i,t�� ;�� �����'S:� Melhoría bene[íelaO! realizar aquela prova? Logo se de s
apurou a razão_da fra?de:. A

I MEJ,HORIA DE ImXEFiClOS
moça em questão era Irma de

I
os bene+íciárícs 'dos ex-segurados abaixo relacionados, deverão comparecer ao

. did t tê tic: ' IP.>\iSE. na 1 R quinzena ele setembro prox nuo futuro, a-f'irn de receber as i111pOI'uma can I a a au en lca. ,-,0- I t âncias corr-espondentes às melhorias resuttantes ela sua participacão nos rucros

IDO, porém, esta não estivesse I
verif'icados no exercido de 1044,
-----------------------------------------------------------

bem preparada como aquela,
estabeleceram ambas o plano

x. (Ie :;�HI .. ícuta
de embuste. Uma se inscreve
ria e a outra faria o concurso.

A fotografia e a não coíncídê»-

I
da da assinatura, levaram a

fiscalização à surpreendente
descoberta. A jovem assim apa
nhada confessou o ardil. O
DASP vai tomar as providên
cias que o caso exige, manten
do, entretanto, sigilo quanto
ao nome das mocas envolvidas
r:8. singular aventura.

Cientifica, outrossim, que, em face do que prescre
ve o § lOdo artigo 3° do aludido diploma legal, nenhum
segurado, inclusive os empregadores, poderá contribuir
mensalmente também a partir daquele mês, sôbre salá
rio inferior ao minimo vigente na localidade.
Florianópolis, 20 - 8 - 1945.

ALBÉRICO GLASNER
Delegado

•

Rio Grande do Sul
Por-to Alegra, 30 (A N) En-

contra-se nesta capital uma

corcvorie do astudante� da Fa
culdade de Química. e Farmácia
da Univ8f'sidade Nacional de La
Ploto. Os estudantes foram con

siderados hóspedes oficiais do
Estado, e têem sido alvo de di
versas homenl\1gens por parte de
seus colagas do Rio Grande.

•

Maranhão
s. Luiz, 30 (A N).•• O vapor

«Cabedeio» da Loide Brasileiro,
procedente dos Estados Unidos,
onde acaba de ser concluido,
escalará neste porto, para onde
conduz um cOl'regamento des
tinado à lavoura, indústria e

comércio.

S Luiz. 30 (ANj. -. A empre
sa de navegação Doth Line vol
tará a escalar noa nossos por
tos, quando um navio da mes

ma carregará para os Eiltados
Unidos 3 mil toneladas de ba
boasú.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é sab s econorniear ..

·----------------------���----I

IPASE

I Im por-tâucra a l'�('ew.ber COl'l'e�pou<1('1)rt·
I aos lllf>'SeS de jau.

I a a�·u. de .J5

«Literatura
Portuguesa»
Porto Alegre, 30 (A. N.)

O escritor português José Osó
rio de Oliveira, que se encon

tra neste Estado atendendo a

um convite do interventor fe
deral, vem sendo alvo de vá
rias homenagens por parte
dos círculos ím telectuais gau �

chos. Ontem, aquele homem
de-letras fez sua primei-ra pa
lestra no Instituto de Educa
ção, sob o tema "Literatura.
Portuguesa" ,

I
I Carlos Moellmann ",.".",.", ... , ..

I Deleve Augusto Sohutz ,.. ."",."

I Elyseu Franklin Nasctmen to
I Jorge Henrique Vogelbacher

I Jor�e Olavo Nunes " .. , ,., .. '

Jose PIres de Lima ..... , .. , .. "" ..

I Manoel Estantsláu Rocha ".

I Roldão 'Tomé ele Borja ""." .. ",.,

I Sebastião Anselomo de Lima
I

:�GJ.l 0(.
:'(i.J:G39
2'(j2,2'H4
:'lfi'5.2HO
131,900
29(;.209
204,070
3li5,078
:36G,082

o-s
Cl'1:
Cl'�
c-s
CI'S
c-s
c-s
c-s
o-s

DO,to
1.0(�8,4(.l'
2i4,""

1.G�14,o(1
1.2Ü'H,oo
844,�0
198,40
879,20

1.400,00

Agência do JPASE em Santa Catarina,
M�íl'io I.raC0111be, gerente.

oradores Pequenas notícia�Os
Rio, 30 (A. N.) - Para o co

mício que se realizará em Belo

Horizonte, com a presença do
General Dutra, foram escala
dos para falar o governador
Benedito Valadares, Fernando
Melo Viana, Bias Forte e o

prefeito de Belo Hortzomte.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�DbD Crelslta••
"SILVEIRA"

O chefe do Govêrno assinou de
creto-lei. abrindo. pelo Ministério
da Justiça, o crédito suplementar
de Cr$ 5.000,000,00, à verba ser

viços e encargos do Departamento
Federal de Segurança Pública.

,.

Mais 5.300 homens deixarão Na
poles, no dia 5, devendo chegar ao

Rio possivelmente, a 16, do pró'
ximo mês de i1etembro, Esses expe
dicionário. viajarão pelo transporta
norte-americana «General Meigs»,
que trouxe o lo Escalão da FEB.

*

O chefe do Governo assinou de
creto-lei estendendo aos militares
da Aeronáutica e da Marinha qua
tomaram parte em operações de
guerra dentro ou tora de país a

anistia concedida pelo decreto-lei
7669.

Apresentou-se o

Regimento
comandante do
Sampaio

I
-

RIO, 29 (A. N.) - Apresentou-se ao comando da Primeira
Região Militar o coronel Aguinaldo Caiado de Castro, coman
Jante do Icegímento Sampaio, ultimamente chegado do anti-
go teatro de operações da Itália. O general Benício da Silva
.euniu então no gabinete os oficiais de seu Estado Maior,
para dizer da satisfação com que recebia a apresentação da

quele oficial superior e de sua gloriosa unidade, agora reinte

grada na Primeira Região Militar e Primeira Divisão de Infan
taria, de onde saíra, há um ano atrás, como elemento compo
nente da FEB. Relembrando os gloriosos feitos do Primeiro
Regimento de Infantaria, disse s. excia. do interesse com que
a tropa sob seu comando acompanhou a atuação dos nossos

soldados na campanha italiana, e da mágoa dos que não tive
ram a ventura de seguir para além-mar.tem defesa da nobre
causa do Brasil. O coronel Caiado de Castro agradeceu as elo
giosas referências feitas à sua unidade, dizendo que -o Primei
ro Regimento de Infantaria, nas horas amargas ou alegres,
nunca se esqueceu da Primeira Região Milrtar, donde saiu em

condições de desempenhar as tarefas impostas pela guerra,
voltando agora, como sempre, para cumprir integralmente sua

missão. Disse ainda que as ordens-do-dia da Primeira Região
sempre foram recebidas com entusiasmo pelo Regimento Sam

paio, inclusive o brilhante boletim de 25 de agôsto último
Dia do Soldado.

•

Em virtude da oposerrtcdoein QO
ar, .Á.ntenio Pedrini, por mereci'
mento, foi promovido para a clas
ee "G" da earreira. extinta, de
Artifice, o ar, Francisco Jaques.

•

Com a exoneração do sr. Odilon
Bartolomeu Vieira. vagou o ceruo
da classe -G" da carreira de Ar'
quivista, que vem de ser preen'
chido com a promoção, por rnere:

cimento, do ar . Dupui Certes,

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Achados e perdidos'
As fotos achadas sobre e balcão

da Livl'aria Moderna. foram entle'
gues ao ar. Acácio Silva

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E,I R AS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


