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TóQUIO, 5 (U. P.) ... MAC ARTHUR ASSINOU UMA SEGUNDA ORDEM.DO-DIA, EM QUE ORDENA A IMEDIATA::'Dl§.,..

'

BILIZAÇÃO E DESARMAMENTO DO EXÉRCITO JAPONÊS. A�IRMA AINDA O COMANDANTE SUPREMO ALIADO.
'

lf��l
DOS OS PORTOS DEVEM SER EVACUADOS E IMEDIATAMENTE LIBERTADOS TODOS OS PRESOS ALIADOS. O G '

, �,;It;. ,.

MAC ARTHUR, SEGUNDO INFORMOU A DOMEI, DEU INSTRUÇõES TAMBÉM À EMISSORA DE TóQUIO, PARA S SPEN"
DER TôDAS AS SUAS TRANSMISSõES EM LINGUA ESTRANGEIRA. ENTREMENTES, PROSSEGUEM OS DESEMBARQUES

DAS FORÇAS DE OCUPAÇÃO QUE SE ESTÃO ESPALHANDO POR TôDA A REGIÃ

Querem o regime
Buenos Aires, fi (C. P.) - Trinta e lima sociedades científicas de

Rosário dirigiram-se à Suprema Corte, pedindo para a mesma retirar o

reconhecimento do govêrno "de falo", afim-de-quo a Argentina volte
imcrlia l ament c ao rcgime constitucional. Ení rcmcntcs, o governo iniciou
um processo contra duzentos c oito professores e universitúrios de Hu
sário que, anteriormente, cf'etuaram um pedido semelhante á Suprouin
Corte.

Irãoo MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARIN·A

Proprletario e Diretor·Gerente SIDNEI rlOCETI

Ano XXXI

Taxis-aéreos

TESOUROS ENTERRADOS
Maravilhoso aparelho - Pesquisador Magnético
Localiza uma única moéda de ouro ou prata, en

terrada ou sôbre o sóIo. - Com garantia por 15

anos e devolução total da importância de compra
se não funcionar como anunciamos. - Para cn to lo

gos em Português e mais informes mande cr. $3.00 a

JALVES & CIA.
Rua São Pedro. 864 - Caixa Postar. 852

Porto Alegre - Rio G. do Sul

No Palácio
Liberdade

da Como descobri-los

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

Monumento
da paz
París, 4 (8. F. I.) - o Co

mité Franco Americano de
Paz, sob o alto patrocínio do
Ministro da Educacão e da Ci
dade de París, convida todos
os franceses a participar de
uma subscrição nacional cujo
objetivo é oferecer um monu

mento da paz aos Estados Uni
dos em sinal de amizade e re

conhecimento dos franceses.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DESEJO ...

- Senhor Diretor, desejaria ii
assistir <10 cnl êr ro de minha sogra ..

- Ora, II1CU amigo - quem é
que ,jú não teve êsse desejo na y;.
da ? ..

TRUSTES DE SEDA ARTIF1lCBL
A sede era conhecida, na Chi

na e no Japão, desde os tempos
mais remotos. Daqueles países di
vulgou-se para as diversas parles
da Ásia e somente no século IV
apareceu na Europa, Em Bizan d o

preparavam-se sedas espec i alrnento
para as igrejas. Após as Cruzadas.
o uso da seda vulgarizou-se na Eu
rapa. As sedas antigas levavam
bordados riquíssimos, em ouro c
prata. Executavam-nos os egipcios e

asiáticos e mais tarde os italianos.
A seda artificial, criada há menos
de um século pejo conde de Char
rionnet, constitue, hoje, uma das
í ndústr ias mais 'Poderosas, e, se

gundo Richard Lewinsohn, 11'0 li
vro "Trustes e Cartéis", foi intei
ramente absorvida pelos grandes
trustes. Embora a madei ra seja a

matéria ptima de seda artificia],
as grandes fábricas deste produto
não se instalaram em países pro
ti ulores de madeira. A quimica t ex
til estabeleceu-se, pelo contrar io,
em nações que foram a terra dos
velhos, a França, a Itália, o Japão
e 'os Estados Unidos. Entretanto,
ainda segundo Lewinsolm, a Ingla
terra tornou-se o centro principal
dos trustes de seda artif'icial. Uma
das grandes firmas britânicas de
seda, a Cuortauld Ltd a., é p topr-ie
tária das maiores f'ábricas inglesas,
de uma grande empresa aruerica
na e incorporou os maiores produ
tores alemães e italianos. A "Bri
l ish Celanese" é o segundo grande
truste da seda artificial c inclue
companhias americanas, canaden
ses, franco-belgas e tem interesses
indiretos em empresas americanas,
italianas e polonesas,

AMOR ABRASADOR
Pórr ia ÍI:::Oll desesperada quandr

seu marido morreu. E de tal modo
que a sua família determinou tira!
do alcance dela todos os meios ):()�
si veis de serem utilizados para sui
cídio. Vendo que nãc podia dispo:
de cordas, venenos, de qualquer
instrumento cort antc, nem Il1CSl1lf

dc uma janela bem alia por oocj(
se atirar. PÓl'C'Ía foi ii casinha, d is
pensou as escravas e começou a co

mer brasas até que caiu morta.
*

Brasil-Estados Unidos
Florianópolis
CONVITE

Instituto

DE

NICANOR

I

de

O Irietitu to Brasil-Estados Unidos dê Florianópolis
tem o prazer de convidar todos os seus associados e exmas.

eepôse« para assistirem à sessão solene. que será realizada
no próximo dia 7 de Setembro, às 20 horas, em sua séde
social, em comemoração à passagem da Independência do
Brasil. Discorrerá sóbre a dat'a o sr. prof. Barreiros Filho.

Rua

A Agonia
da Jsma
Aliviada em Poucos Minutes

Estabelecimento Gráfico Brasil

Tra.balhe. Comerciai.
Irnpreesde a care.

Compolição de Iívres e

]ornai.

SOUZA
Tése. e Memorai.

Doublé� e tricromia.
Revil!�al - Avullol - Caixal -

ElltOjOI, etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 --- flcrianópolis Santa Catarina

.JCLTA�O, o APóSTATA (A :\lor

l c dos Deuses)
Dnutri :vIerejko\\'ski
Tradução de Paulo Moreira da

Silva
Edição da Livrur ia (]o Globo
Pórto Aleare
"Juliano,

e

o Apóstata" (A Morte
dos Deuses), de Dmitri Mcre] k ows
k i, romance histórico e filosófico
(IUC se completa C0111 o "Romance
de Leonardo da Vinci" (A Ressur
reição dos Deuses), trata da luta
eterna entre as duas naturezas do
homem - o Homem Deus e o Ho
mem Verme.
"JuliJ.I�O, o Apóstata" é considera

do por Guerriey como uma das mais
vivas e dominadoras figuras da Ji�
leratura un iver-sal, mais viva e do
minadora do que Oblomov ou o

próprio D, Quixote.
A sua tragédia espiritual, afliti

va e pungente, entre um nome ado
rado nos lábios e odiado no cora

ção, entre a Cruz de Cristo e o Sím
bolo de Hélio, apenas é superada
pelo vasto quadro histórico .crn que
"a religião dos escravos, das gen
tes fracas, enfermas e humildes,
ressurge como uma hidra e triun
fa sôbre a religião do sol, (la liber
dade e da beleza" .

1, .l sensibi lidade de Mercjkows
k i it beleza (e à fealdade - o re
verso da medalha) que faz deste li
vro um relato em primeira mão. e
não o resultado de indagações }l
vrescas, apesar do seu rico acervo
de f'iéis pormenores históricos.
Neste Iivro Mer'ejkowski realiza

para o Cristianismo, num só capí
tulo (quando Juliano convoca as

diferentes seitas cristães para um

concílio ecumênico), o que Flnu
bert realizou para as religiões em
tôda a sua "Tentação de Santo An
tão".
Críticos autorizados afirmam,

ainda, que a cena na qual Juliano
tenta raptar Arsínoe no mosteiro é

C Om U n I• c a V a-- o ���)el;I?�I���í��Ill�n�f(� �r���� \���isi�:
dor nos "Irmãos Karamazov", de

t . Dostoievski..

".Juliano, o Apóstata", editado
_________________

V
.

�f!�r!�i\���r��ad���id�l���� (�e ,�����
DOENQil :,NERVOSAS 'I'erno s o prazer de comunicar a nossos distintos fregue- culo, com rara felicidade, por Pau-

€olU os pr-ogressos da medicina zes, ao Comércio do Estado e ao público em geral, que fomos lo Moreir-a da Silva.
hoje, as doenças nervosas, quando distinguidos pela importante firma de Recife, SEGURADORA '-------------

tratadas em tempo, são males per-
/ d 1

�.eitamente remediáveis. O curandei- INDUSTRIA E COMERCIO S A., com a nomeação e agea- Quando. \�h ��.. ,.�.'idemo, fruto da ignorância, só pode tes gerais para o Es tado de Santa Catarinà. �
,#,�prejudicar 95 indivíduos afetados de Florianópo lis. 27 de agosto de 1945. OS memnos �v ....tais enfermidades. O Serviço Na- IRMÃOS GLAVAM �...... jcional de Doenças mentais dispõe

5 1 • MllfrIde um Ambulatório, que atende gra- Rua João Pinto, 6 Fone 1 3 ,

s- I� •
tuitamente os doentes Ilervosos in- Endereç", tell::g GLAVAM - CAIXA POSTAL, 'fi Grn'digentes, na Rua Deodoro 22, das 9 Nada para engulir.às 11 horas. diàriamente. .........._... ..._..._........._ww.uw"'ww ... "'. w_� Friccione com VapoRub! Atúa

como uma cataplasma, enquanto
os vapores medicinais aliviam as

�
Vi"'6pirnt&�.

�[;�a ;t1Ij1

HOMEM: OU' DINHEIRO
Per-gui taram certa ocasião, a Te

místocles, ::1 quem pref'er ia êle dar
cru cnsurncnto sua filha: se a um

;lOlllem probo, runs sem fortuna, ou

a um rico sem qnalidadr-s recon

mondáveis. O célebre grego respon
deli, �(,111 hesilar:

- Sempre daria prcf'er êncla 3()

homem sem dinheiro do que ao di
nht-iro sr-ru 1101111'111.

*

ALBERT COATES
- All.t-rt Coales nasceu em S,

Petcrsbu rgo, a 28 de abril de 1882.
Descendente de familia inglesa, es

tudou na Grã-Bt'etanha., onde Ire
(I!1rn1011 CUI'SOS de ollímica c dp
ti·iri(hHle. :\1ais tarde: porém, dedi
cou-se ii música, cujos primeiros
E'nsinHl11c'!1tos ihe hayial11 sido mi
nistra�lo� por seu irmão. Foi di':ci
pulo de Himski-Korsakoff. Exce pn·

le pianista e violoncelista, preferiu
dedicar-se ii regência. Dirigiu a ópe·
ra de São Petersburgo, de 1914 a

1918. Nos anos seguintes regeu [15

mais famosas orquestras da Ingla
terra e de todas as granoes capitais
européias. Realizou tournées �lOS

E�t::1d()s l;nidos e ,:oltOl1 vária� ve

zes �l' Hil�sja. Em 1931, apresentou
sua si'lfonia "Lancelot",

consider8-1ela a sua obra mais importante. E
atualmente regente da Orque5tra
Filarmônica de Londres.

o QUE É O HOMEM!
O único animal que casinha

051seus alime.n tos e o único que fuma.
'Cm animal que utiliza ferramcl1ta�.
Um ser que nasce sem dentes, sem

cabelos c sem ilusões e que morre

da mesma forma, sem dentes, sem
�'ab('lCls � sem illlSÕe$,

Em poucos minutos a nova receita _

Mendaco - começa a circular no sangue.
aliviando os acesso. e os ataques da as","
ou bronquite. Em pouco tempo é passivei
dormir bem. respirando livre e Iacllniente.
Mandaco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus

que obstrúe as vias respirutorias, minando
a sua energia, arruinando sua saúde, ta
zendo-o se n ti 1'- se prematuramente velho,
Mandoco tem tido tanto êxito qu'l. se ore
rece com a garantia de dar ao paciente
respiração livre e facil rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mendaco, hoje mesmo, em
qualquer farmácia. A nossa garantia é a
sua maior proteção.

.uend aeo A�a::,:;.m
.\gora tambem a Cr $ 10,00

Veda M. Oro fino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.
Consultas com mora mar

cada, no periodo das 14
às 19 horas.

Consul tór ie e Residencia:

Rua Esteves Junior 129.
Telefone - 1218.

"".- ..... ............. :.r* ""'"

gelado
chã
chimarrão

Bebida saudável

-

4parêlbos elétricos

MATE:

A Instaladora de Florianópolis,
ú rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que dispôe de ope
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
para coascrtos de aparêlhos elétri
cos, enrolamento de motores e dí
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e out ros, com exceção de �a
ralhos de rádio.

�

ODIN

�'
lH E RECOMERDI

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S José
(Viagens diretas ou via

S Pedro) ,

IDEAL PARA REPOISO

COnT�.A FERIDAS �eC€nT€S 00 AmiGAS

..........................am ..

Comunicavão
Ternos a satisfação de participar aos nossos distiatos se

gurados e a todo o Comércio do Estado, assim como as nossas
prezad as congêneres e ao púbico em geral, que acabamos de
nomear agentes gerais para Santa Catarina, a conceituada firma
desta praça.

IRMÃOS GLAVAM
Rua João Pinto, n' 6 telef . 1531 End. Teleg.

Caixa Postal, 42.
Glavam

Florianópolis. 27 de agosto de 1945
SEGURADORA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.

Mário F. Mar tias, (INSPETOR GERAL)
.

COMPANHIA "AIJANÇA DA BAtA"
F.lId.da em 1878 - Séde: B A I A
INCENDJOS E TRJ.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon S8bilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.90Cl.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,3G
142.176603,80

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anes

Responsabilidades «

�8.687.816,30
76.736,401306,20

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

Não se aceitam hóspedes
portadores oe mo1estiQs

cont'lgiosas

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua. João Pinte 8.0 3

TeI. 1022 - ex. pestal 13�

ASSINATURAS
N. Capital:

Ano Cri 70,00
Semestre CrI 40,00
Tr-imeatre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cri e.se

No Interior:

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cri .c;,OO
Trimestre CrI 25,08

AnúnciOl mediante contrito.

Os originais, mesmo não puhlí
caG08, não serão devolvidos,

A direção não se res�nsabiliza
pelos conceitos el'l'litNlCl! uos

artígos assinados

Livros Novos

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d. Adultal
Doença'. da. ariança.

Laboratório d. Ancíli.el
eUniea..

Conlult6rio: rua Felipe Seh
m.idt, 21 [alto. da ca.a Pa
rai.o]. da. 1030 cí. 12 • dai

15 ã. 18 h•.
Re.idaneia: rWl Vile, de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



pode ser posto a

o ESTADO-Quarla-felra. 5 de selembr. de 1945

Copynght da
Tbe NA VE rOIJ HfANO11_

1 ... que o lugar mais seco

conh ccitlo no mundo é a povoa,
çâo de Payta, no Per-u, onde o

intervalo de uma chuva a ou

tra é «Ie sete anos.

2 ... que, entre os antigos ro

manos, a lelra Z era consrd cra
da de mau agouro, sem que se

saiba ao certo qual a razão des
sa supcrs tição.

3 .. , que '0 cor-ação d e Alber
to Santos-Dumont, o p i o n c i i-o
brasileiro da aviação, encontra
se exposto à visitação púhlica
num encr in io de cristal no Mu
seu da Aeroriátuí ca do Hio ele
Janeiro.

4 ... que a maior profundida
de até hoje vctif.icada no Ocea
no Atlânti.c o foi a recentemen
te registrada pelo cruzador
norte-ameri can o ":'IIi lwuu kee ",
cuja oficialidade. com auxílio
da sonda acústica, pôde cstabe
cer um abismo ,dC' U.(jOO mctros
ao norte de Pôr-lo Hico.

Até CRS 300,00 Quem achou?
Precisa-se alugar uma co.a, nêío Pede-se à pessoa que encontrou

muito distante do Colegio Coração uma carteirinha com dinheiro, Em perfeito estado, com telemetro,

I
àa Je.ús. Pagam'E8 atéCR$_300,QO uma chave e outras .mi,:tdesas, n,o filtro amarelo, objetiva I :3,5 Imensais adeantadamente. Dão-se onibus do Saco dos Llmoes, o obsa- f6co 5 cmll .. com bolSe! de couro.

refer@ncia..InformaçõesnestaRe.quiodeentregar na Tipografia VENDE-SE. � ; -.!'dação. Brlll.il. para
__�d()_acir Sch�i��. I_nf��açõ�� nesta

_

redaçio.

I Vida Social I
Áninl'sários:
A ga.lante menina Solange, filha

do sr. Valdamiro Oriunda iilva,
faz anOIl hoje,

•

A data de hoje assinala a poa
sagem do aniversário natalício do
sr. Heitcar Bittencourt, operoso di
retor-gerente da firma ;Reinisch S.
A.. 'I'esoureire do "Rotary Clube e
da Associação Comercial de FIo
rian6polill .

Ao di.tinto aniversariante, nos
lIai efusivas felicitações.

•

Transcorre hoje o aniversário do
jovem Valdemiro Otávio da Silvei
ra, ex-integrante da nossa valoro
sa F.E.B.

•

Viajantes:
Chegou on teen a esta capitol e

ontem meemo retornou à Laguna,
o distinto coso l João Dib Mussi e

sra. Joana Daux MUlisi, que aqui
veio em visita a seus parentes.

iProceden.te de �oinvilla, encon.
tra-se nes to capital o dr; Abelardo
Gomes, advogado.

*

O dr. Ernani Cotrim Filho. eri

genheiro chefe da Organização La.
ga em 1mbituba. encontra-se en
tre n6s desde ôntem.

•

Cinemas:
Programas de hoje:

Ritz, às 19.30 horas, Alergia ao

Amor.
Roxi à-s 1930 horas, Se a Lua

Contoue.
Odeon, à. 17 e 19.30 horas, Se

gredo do Professor,
Imperial. às 1930 horas, Raptor

de Noival e lierança de Odio.
__w""_....._...--..,.._........,,,._,,,.....,.. ....._ ..... ... _ ........

o PRECEITO
•

DO DIA
FUMO E SAÚDE

O UIIO constaftte do fumo produz
uma intoxicação ou envenenamento
crônico. que .e manifesta por irri
tabilidade, nervosismo, falta de
apetite, palpitaçõell, pulse irregu
lar, ataquell de faba anginCl de
peito. transtornos da visão, além
de outros sintomas.
.• Livre-se de numerosas perturba
ções orgânicas, abandonando o há
bito de fumar, ou, pelo menos,
restringindo-o ao mínimo. SNES.

� IhI lcud41. ..

'I.�,

�� ,.CUTISp� ��' U#P� �.

� CREME

IU:t'la'j,,]I
Motor a oleo crú

VENDE-SE um marca "Oli·
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44.
Telefone 1134.

5 ... que o bagre é Ulll

serviçn do 110-
s urpreendentes Esclarecimentos sôbre as

novas disposições
Resumo do D.-Lei u.7343 de 26-11-45 e das
Instruções que regUlam o Serviço Militar:

poucos peixes capazes de ouvir,
não se limitando, como os de-
mais, a perceber com o corpo

III e III e III vár-ias e

certas oscilaçôes na úgua; c

que os pescadores húngaro,; :>e

aproveitam dessa circunstância
para pescá-lo, o que fazem
atraindo-'o a armadilhas me

dian te um instrulllento formado
de duas bexigas de porco, o

qual imita o coaxar dos sapos.
G ... que os anais chineses

falam de Ullla embaixada do
impera,d'or romano Marco Au
rélio, a qual teria chegado ii
China no ano lU(j dqpois tle

Cristo;. mas que, não obstante,
as fontes romanas não mencio
nam tal aC'onfeciment'o, de ma

neira que os histor.iadores mo

dernos supõem que húheis tra
ficantes sírios ou persas tenham
nflquela ópoca falsificado cre

denciais romanas, afim de obter
entrada na côrte chinesa.

inan o ir-nx c, COl1l0 () diamante, é
também () rei das jo ras c s imbolo
de grande riqueza. :'lIas, é co ll1 o

combustivel, COlllO humilde carvão
de madeira que

ê

le é mais úu l.
•

- Em virtud e das condiçô'es im-
p ostas pela guerra o número elr 10-
comolivas precisando de cuidado ..

dos

1°) - Todos os brasileiros natos e naturalizados, a partir dos 18
anos de idade devcrâo :

a) - os residentes no interior do Estado, alistar-se na Juuta de
Alistumento Militar ou no Quartel do Exército, si houver na sede do
i\fQll1icípio;

b) - os residentes em Curií iha ou Fl'orianópo!is, na Ci rcunscriçâode Hccrufamcnto local.- Os cOJllentúrios dos círculos 2°) - Esse alistamento é considerado cxpontanco entre os 18 anospolíticos c d ip lomúticos Irr.itân i ·os e os lU anos e 8 meses de idade, podendo ser realizado pcssoalmcn tcgiram em volta de dois assuntos de pelo alistado ou por meio de um parente, procurador, etc., ou ainda por
_'normes intercsses para a

(;rà-Brc-,
meio de cOlllunicação. e�crita .. (Isenta de sêlo)..

..

a n h a e Jl ra . F '. ",,,.
3°) - �s repartições nl isludor-as (Juntas de Alistamento Militur,

, ... / I

<

d .,1lI ()Jl'� eu: ol'�dl, li Ouur tcis c Cirrunscríçã« de Hccrutalll�.nto), fun�lOnam de 10 de .Ianciroup r eSSdO d a ICI d c Emprestimo e a 31 de Dezembro (lodo ano), para [lIJS de nlisf amento.\rrendalllcnto pelo Prcsidcn!e 4°) - O alistando dcverú ao al ista r-se apresentar certidão de nas.
;'rUll1an e o discurso p ro nunc Iu.Io cimento ou prova legal equivalente. Si não possuir nenhum documento

dessa natureza, o alistamento é feito de acôrrlo com as declarações quepelo Secrotúr
í

o do Foreign Off'i c e, fizcr.':l'Ilesl Bevin, sôbl'e.a p ol il ica e'{- 5°) - Todo brasileiro a partir dos ln anos, que não estivei' em diae r ior Brítáníca CIlJ relação a al- com suas ohr iguçôcs concernentes ao serviço militar não poderá:
.un« p aises europeus. I a) - obter passaporte ou revalidá-lo;

lO' h) - ser funcionúrio ou empregado do govêrno federal, estadual
- Quando foi dada a 'I I'! ou municipu l ou exercer cargo público estipcndíud« pelo go vêrno, por

. •.

O! C em c �
I entidades para-estatais ou subvencionados pelo poder público;cssar fog(J na Bi rmâ n ia, estuvaiu c) _ assinar contrato com o govêrno f'cdcrul, estadual Oll mu n icipal ;,;endo feitos os prepurut ivus para d) - obter cartr-iru de identidade;

.1 maior "Bl i!z " a ser descncado a- e) - prestar exame �Jll matricular-se cm qualquer estabelecimento
da no sulcs tr- da .vsiu. Os p lanos de ensino;

1') - inscrever-se em concurso para cargo público;c rguniz ad os por técn ico, das tl�3 ,

Jcd I I Ig) - r-eceber premio ou Iavor do governo er era, estar na ou murúrças lllili tares, estavam prestes n icipal ;
iI terminar, e, dentro de poucas se- 11) - pleitear qualquer direito, favor ou prcrrogativa corn f'u n da-
ma nas, ser iam desfechados cunlra lllcnto nas leis trabalhistas.

,
A l)artir de 1° de Janeiro de lU.j(j niío poderá também;() inimigo tl'emcndos golpes eu-

,

.

"" i) - obter carteira profissional, matrícula ou inscrição para exer-

I: cício de qualquer função e licença de industria l' profissão;* j) - adquirir, alienar, hipotecar imóveis, assim como figurar eOll1O
- A Silllplc''i referencia rIe !,;:l� outorgado ou outorgante em escrituras de anticrese, permuta ou troca

:1 3a esquadra norte-Hmel'icana in- de iJ�'ns de��a natureza
...

'. I (lO) - ludos os brasIlcloI:oS natos ou naturalizados, nascidos entrc!egrada com celTa ri c' 400 unld:I-, 10 de ,Janeiro e 31 de ])ezC'l1lbro de 192;'), que ainda não forel1l reservis-des, se estendia por HiO kms ri(' tas, devel'üo eomparecer nos locais (' épocas abaixo mencionados, a-filll
mar, diante da haia de Túquio, bas- de serem insjlecionados de saúde.
Ia para que se tenha lima ](leiil) Localidade Quartelaproximada do formidável pOder!marítimo CJue -os Estados CllicIos

I
I
..

conseguiram alinhar nest3 gUE': ';li ta.Jal .

do Pacífico.

I
Blulllenau .

.. Cas�r�) .

CUritIba .

- ='Ia �Ian('húri'á, 'após uma cum-' Florianúpolis .,.

panha breve e fulminaot:" I)S rns-! Fóz do Iguaçú ..

sos fizeram nada menos li? tlOO mil í (;uar;�plla','a ,

.• .
. I .Jolll\'lle .

pnsIonelros entre O:i quaIs se

C�)ll-I Lajes .

t�"a de cert,o ullla parte
.

slihstan- �Ia'fra ,

clal do melhor que pOS�llIa o Ja- Palmas .

pão em fôrcas de terr1. I Paranaqua '

..

... Ponta (Trossa .

Pôrto l'niüo .

l1io Negro .

l'niüo da Vilúria
Lapa ,

BRITO
o alfaiate indicado
Tir adentes, 11

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA

ern algumas estaç'()es aumentou

('ol)sicleravelmentl', tornillHlo-"c n e

ccs súr-io se amjiliarcm as accu.odu-
ções.

;:erra, Illar e ar.

:Época de inspeção de saude
Ano de 1945

IfTj200 R. I.
32° B. C.
lIr/lo H. A. }[x.
Hos'j)ital :'IIilitar
lfospital :.\Iilitar
1° Batalhão ele Fr()n�.
15° H. C. I.
13° B. C.
2° Btl. Rodo"iúri()
2° Bt!. Fl'rn)\'iúri"
llI/15° H. C. r.
ITj200 R. I.
13° H. I.
:)0 B. E. :'II.
2° Btl. Ferroviúrio
fiO B. E. :'1'1.
IIIj13° H. I.

1° a 30 ele Setembro
1° de Agôsto a 30 de SetemJ,ro
1" a 31 de Setcnlbro
1° ele Agôsto a 31 ele Outubr')
1° dl' Agôslo a 31 de Outu!J,.J
1° de AO'ôsto a 31 de OuluLI 1

1° de Agôsto a 31 de Outllbr(,
.. 1° de Setembro a 31 de OutuL,'"

1" de Agôsto a 31 de Outubru
1 () a 31 ele Outubro
1° a 31 de Outubro
1° a 30 de Setembro
1° de Agôsto a 31 ele Outubl'i1
1 ° a 30 d'e Setembro
1° a3l de Outubro
1 () a 30 de Setembro
1° de Setembro a 31 ele Üulubr,)

Rua Deodoro, 33

FlorianóPoli�

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

- Quando so japnlll";ps J,'cicli,
ram-se a conformar-se eUl11 l)S ,c'r
l1l'o.s anuncialrlos cm P()'!'SDA:\í j:í
não possuiam sen.ão 0<; l'f'�tos (le

I OBSERV,AÇõES: _ 10) _ Os. cidael.ãos da classe ,de HJ2.J, cle\'el:üo,UIll poder na\'aI Incllpn:� de halcr- trazer consigo para poderem ser Jl1SpeclOnac!os ele saude, (} respectl\'o
se contra uma esqu3r1rn :le segllnda

'

"Certificado de Alistalllen_to". . . _. .ordem. j Aqueles que ainda nao estIverem alistados, poderao alistar-se seJa
na ,Tunta de Alistamento :\iIiJitar do :.\[unicípio de Residência, seja num

.

*

1 dos Ql1Hrtéis do quadro acima, ou �i�d.a nas C]rc�ll_lscrições clt'. Hl:cruty'- Estão aclJantaclos o, pLmos rrfento para os 11l0ra(lores dos :\.IunlclploS ele CUrltlba ou Flonano]Jolls.

Itrar.ad'OS
para o retorni' :]0 tráfego 2°) - Fará essa inspeç�ão ele saúele, as .cle�pezas �e transporte, e,sele turi�tas entre a Grií-Uretanh!l e taclia e alimentação, corre.rao 'p�)r ('onta p�()l?n� dos mteressados. nao

I)odendo ficar encoslad-os as ll1ldades do I�xercJto.ii Suiça, segunüo reveJa O· "lorks-
hill'c Post".

'"

I

•

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

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

Novidades todas as

- Os lonc[,rinos que as.':istir'llTI á Oswaldo Apolonio da Rosa

semanas

cerimônia de conce'."üo da cicbda
nia de Londres ao General "Sise
nbo'wer estão partiCllldrme,,!� in
tere_�sadlüs Di.S notl('i;\s pnblieadRs
pelo "Glasgow Her;:ld" de qill' o

Comandante CheL:- :Jli::l(lrJ ('üi frito

REPRESENTACÕES
Aoeita representações para o Estado de

Santa Catarina.
Laguna - Cx Postal, 66. - Tel: Rosa

SantC!1 Catarina.cidadão honorário de BeIrasl, capi
tal da Irlancla do 110I'tC.

- Apesar da \'itúrin tolal jú ter
sido alcanç'3Ida, a H;\F ain!!:1 está

entregue a úrelnos trabalhos na Ale-

--------------------------------------------,------

lllanha. .Lt\DVOG.c\DOS
LE ICA

o Sabão
•

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
\YETZEL INDU8TRIAL-JOINVII.JI.E (MlaClI reglsl

TORNA BRANQUISSIMA

('1 A

A ROUPA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ALIANÇA DO LAR (LTDA.)
Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.0 andar

RIO DE JANEIRO

DR MADEIRA I\.LI.'=."'VES
Incluem 19b!)18 mortos, 5b9.696 '. .

• I� . feridos (dos quais 3,1.9.197 regres-I Resultado do �ortelo realizado no dia 31. de Agosto

I saram ao cumprimento do dever), de 1945, de conformidade com o Decreto-Lei n-. 2.891.
3i).7(�R de��lpaJ'ec dos, além de .

"'Idf> 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe-
117.89íl prrsro ncu-os de gucrr�1. deral e grande número ele prestamistas e outras pessoas
As baixas da Xlar-in ha de Guerra

éd d l' L L d d
& •

'

elevam-se a 51.219 mortos. n,flljü: na s e a Aliança do ar t a., e acordo com as lDS-

fcridos, 11.:')78 desaparecidos e truções baixadas pelo referido Dr-oreto-Le í.
.t.759 prisioneiros de gucrra. Plano Especial. Premiado o n' 4.S12

DR. ROlJ)ÁO CONSONI II 4512-Mi:hur-Primelfo prêmio no valor de c-.s 10.00000
512 - Centena - P, e-nio no valor de Cr.s 1.200.00

IJIRtJROIA GJiln.u. - AI.TA CIRURGIA - MOLlllSTIAS DE 8J1lNHORA8 - PARTOS
$ O 00FO�Ill.lldC!l pela Faculdade de Medicina da Universidade de SAo Paulo, onde foi Inve tsão - Pr e rn'o no valor Of' Cr. 3 O,

U91stenrte por vári� anos do Serviço Ck(lJI'gico d·() Prof. Alipio COITela Neto. Plano p-p •• lar • Preml"ado o n' 4.512ClTurgia do estômago e vías biliares, irotestlnos <!clgado e grosso, tírólde, rins. _ �I

pr6etat.. , bexi4ra, ütero, oTárioa ecg��.fu.�;A��icocele. hídrocele, Ta.rl� • hérnia 4512-Milbar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.$ 5000,00
da. 2 .. li her-as. à RU<i Felipe Schmlrl'. 21 (altos <la CIiI!!I8 Pars.·ow). Tal UI98 415-Ceolena - Premio no valor de Cr.$ 600,00

RESID�ClÃ: Rrua Este"n!1 JWl1or. 179; Tel. K7M
Inversão - Premio IH} valor de Cr $ iOO,OO

«Plano IUianca»
. Série 8 número 1811 Cr$ 50.000,00
: Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00
I Centena Cr$ 600,00
I Inversão da rn i lhar Cr$ 200,00
Inversão da centena Cr$ 60,00

Médico elpecialista em DOENÇA:; DOS OLHOS
CUno � .4perfelooamento e Loop PrAt1ca 110 Wo 00 .Janeiro

OOX.ULTA8 - Pela maabJI: CIartaln_t<, du 10.3Oà.12 he , à tarde excepto aOL

......., ."14 ás 16 bor - ()()J!f8ULTOllUOI B_ Soa0 !'mt. IL T. eot;r... -

._. 1."1 - ....Cbda: 1'reIIYea" OoaUJallo, ,..

DR. A. Sr�NTAELlA
C�iplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
eíenal t!e Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

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

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA - ["ENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Con-sultas: IDas 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Asstatente do Prol. San.Nn, do Rio de "lUlelrO

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, I)UV1DOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIa LEPORINO (Iábío e céu

da bõca fendidos � nascença)
IlllOfagolKlO<pla. tr-aquêoseopía, broncoscopís J,.ars retirada de corpos estranhos, etc

OON·SULTAS: das la às U e daa 11 b 18 bor••

Rua Hunt!s Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton diAvila �)R. ANTONIO MONIZ
Operações -- Vias Urinarias -- Doen·

çal des intestinol, réto e anua

-- Hemorroidas. Tratamento da
colite amebiana.

Fieioterapia -- Infra·vermelho.
COIUlult: . Vitor Meirelel, 28.

Atende diariamentfl à. 11.30 h•.• ,

à tard". dQII 16 hs. em diante
R..ld I VídaJ Ramal, 66.

FODe' 1067.

•

DE ARAGÃO

ilnIrIrla • <WkI�a. 0UaI_ • VII'IIrP
te soru. Pano. ••_.. 4e -uru.

JONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
�.. ClU li .. 17 lIoru. .lül8IDliI
."', �_.u........ '_.. ,..,.

DR. MARIO V\!ENDHAUSEN
(Dlplomaao pele J"1Wull13.<l.. Na�. l1e '.fec11clrul da Univeraldad. do BI'Iml)

_-Inteno Go Serviço <1. Cllnlca MM1ca do ProfeslIOr OllYaldo OI1T.11'a, m6d4oo d<l

Deputàmeut.o de �.
CLlNJOA KJIIDIUA - ."Iútiaa bltel'llldl de aCl'Rltoa e artaJaçu. ()()l'i'8ULTORIO

• Kal8IU.NClA: R•• l'i'eI1pe 8cbmJdt ,._ 18 - TeL 811. CONSULTAS - Du 11 U le

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Oea 8.,,·leol 4e Clinica Infantil dn A.ssistência Municipal e 80a.. lta'

de CI!'.�;dade

CUNICA MIDICA DE CRIANÇAS E ADULTO!
CONSULTóRIO: Rua NUDe.. Machado. 7 (ililUfelo 8. Franc:lseo), rOlO. 1.&14

Consulta. dai! 2 àa 6 hóra8
RE..<iiIDENCIA: Rua Marech.·ll GuilheI'llle, 5. Fone 78:1

DR. BIASE FARACO
Médioo - chefe do SeJ'TIço à" SlfUIis do Centro de Sa11d.

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS -. AFECÇOES URO-GENlTAIS De
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA�

CONSULTAS: du S às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 48
R.ES.: R. JOÍnvile, ·i7 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
€Ulliea médieo-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.

mama . �.' ,habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
r�lil.:.r.,ôRIO - l"elipe Schmi(U, 8. Das 14 àI 18 he.ru.
ft)ENGIA - Conselheiro Marra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARIl BROMADA
Eapecfalista em alta cirúrva e ginecologia

HOlpital "Miguel Couto"
(ElRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

Dr. Polydor() S. Thiago
Clínica MédIca em Geral

Doen'i}as do coração, pulmões, fígado, estômago, intestilllos.
rins (j! deps órgãos internos, de aduLtos e cr1amças

CONStn,TÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
�@NSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Man,ual 766

DR. SETTE GUSMAO

»

TiDO liberal
SÓSE USA

,

San U H enol
I CONTEM

OITO ELEMENTOS TONlCas:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFO�05,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DIPauper.do.,
EICjotldrJl, Anêmicos, Mi ••
que crillm Migro;, C,ilnçlf
uquític.s, receb.,io I toni-
Fic.ção glr.1 do olg.ni,mo

Sa ngOõi O 01
Lle D.N.S.P. n' '99, da 1921

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
/
.

Idi@ma. por.
tuguês. aapa
nhoI, francêl,
inglêl. etc.

Série 8 número 1811

I Milhar de qualquer série

i Centena
I Inversão do milha r
Inversão da centena

» D

»

» »

Cr$
Cr$
Cr$
c.s
c-s

25.000,00 - Tipo clássico
1.250,00
300,00
100,00 -

60,00 -

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções �DISTINTAn e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mo:l"Íns e aviamentos
para alfai'l.tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazer.em uma

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes .

Si\ NG1J}1�N()1
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, CálCiO, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc,

OI! Pálidus, DepRuper&do8,
Er;gCJltitÍlHi. AnêmictHi,

Magr\Jll, Mães Que Criam,
Crlt,nçus Rtlquiticas rece
berào I! tunificaçãe geral

do orgaUlsIDo cum (.)

I OBS2:RVAÇAO - O próximo sorteio realtza r-seá no

dia 29 de Setembro. (sábado), às l-l horas, de contormlua-

I E
.

f
de com o Df"ereto· Lei 2 891.

xtraido do eiJ"ãe Rio de Janeiro, 31 dI!;) Ago sto de 1945
VISTO: Nelson Nogueira = Ftsca! Federa!

NO\'a York, 3 (S. 1. H.) - Uma Ed d F L b D' t 'r
.

cornposiçrio de; produção comercial, uar O • O O - Ire ar esourerro

conhecida como "espuma aérea" O. Paçanha -Diretor· Gerente
pôs. à mostra. sl�as .qualidades .. del Convidamos os sentares prestamistas contemplndos.
�xtllltor d; incêndio, �)O!' varias : que estejam com os seus títulos em dia, li virem à nossa
.ormas. L essa composiçao uma 'de par b

•.

d
A

d O"uistura de água c Ulll agente cspu-
-eue , a rece .erem seus premros, e ficar o com o n ,,-

nante extraído do feijão soja. Quan- Síl Regulamento.
.lo essa mistura é arremessada, com
dez vezes seu volume de ar, forma
um material aderente c espesso
que se introduz na parede do edi-
fício, cobrindo as chamas. Ao mes
mo tempo, é bastante fluido para
correr li vremcnte sôhre sUl)erfícies
chatas, abafando c apagando as
chamas. No combale a incêndios
I)riginados por explosões de pel ró·
leo O�l f;asolina essa "espuma :lé·
rea'"'' demonstrou ser de grande
Iltilid�de.

Romance, Poesia, Religião, Aviaçã�,
CHEr'E .OS SERVIÇOS DE TISIOLOGlA DO CENTRO DE SAÚDE E 00 Matemática, Fíaica. Química, Geo.

HOSPTTAL "NER:mU RAMOS". I .

M' 1 '. E h' .

Curso de apetfelçoamento no Ho'tpital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo _ F,x-este.. �!I'la,. �nera ogla, ngen �rla �I'
�Io d·o Instituto {'IClemente Ferreira", de Sll.o Paulo - Ex-médico Interno do 911, mlhtar e naval, CarpIntaria.

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão. [Deaenho Saneamento Metalurgia
CLfNICA GJIlRAL - DIAGNóSTICO PRECOCJIl JjJ TRATAMENTO JIlSPJIlCIALIZADO Eletricidade· Rádio Máquinal Mo'DAS DOJIlNCAS DO APARitLHO RJIlSPIRATORIO. I' '7.' .

i :
OPERACÃO DE JACOBOEUS torei, Hldrául�ca, . AlvenarlQ.' .

Agrl-
CONSULTAS: Dlàrlamente, das 3 às fi horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor MeireJe•. 18. �ultu!'a. Veterinária. Contablhdade

RESm�NCIA: Rua Esteves Jllnior. 1815 - Tel. 742. Dicionário•. etc. etc.

I
I

1 _

�· l!•••••l!•••••••a••••••D III•••III•••••

CASA DE SAúDE E MATtiRNWADE
"SÃO SEBA8TIÃQ"

Sob a dlct!!Ae eilftiell do()

.BK. BJ.i.LJlÂ. lI�ELL)[ÂNN

C«lstcuçãe mederlla e f:851fol'\áv.el, sit\l)Hill em BJi('IlItl"el ehQeara com

esplêrl..�'à i'lst. _. e IillJar.

Elxcel_t,e ieeal para etll'f! de re!!l8utl•. Ague. iria e flu_te

APARJjJMIAMBNT8 COHl'LHI'8 B )fO-DBI\NfS8J1M8 PARA TRATAHt!l:NTO

11(.})1€., (lJ,RúRGIC8 B G1N'I!lOOLéGI•••

RAI9S X - Ultravioleta - Infravermelho - Onda. curta.
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Lalu...atório8 para .,. examee de ehulidaçA9 de dlagn6stleoa.

Apartamentos de luxo com baRReire

Aparta.mentos de la cla.see
Quartos de 2a classe .

Quart�s com duas camas

SECÇÃO DE MATEltNIBA.BE
Partfls com permanêRcia de H) di,aS eu. Aparta_e.te de
1a classe, in.clusive sala d8 opentqões, eQ-1Il �arteirj1. ela

Casa � Saúde Cl'� 400,00.
o DOENTE PóltE TER M9DICO PARTICULAR

FL8RIANjPêL IS'
Largo $ão Sebastiãe -e--- Telefone: 1.153

»

»

" »

. ..

I
I

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

melhore. fábricas. A Casa •A CAPITAL" chama a atençao do.
visita antes de efetuo rem sua. compra•. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OUTRA Resenha Forense
I Julgamentos realiza.dos pela Co'

Saldanha .MarlnhO 2-A

I
mora Civil, em senão de ante·
ontem:

� Agravo n. I 564, da comarca de
FLORIANuPOLIS Campos Novos, agravante Feficído

de Antunes Besa e agravada. Fa
zenda do Estado. Relator o sr. des

!III-..,,------------------------- Luna Freire. Foi dado, provimento

I ��tSOlJq� Labo ra lório C lín ico r�:�i:�i:dp�����:�·::i����a'��:"
� �:�. _ Agravo n. I 567, da comarca de

I
t=::

�. � RUA JOAO PINTOr 25 - Fone: 1448 Canoinhas, agravante Valentim

� � (em frente ao Tesouro do Estado Bannack Sobrinho e agravada a

Fazenda Municipal. Relator o sr

nnÁTOnO PRTOLBGJCnS Horíenõpohs des. Luna Freire. Decidiu a Câma-
ra Civil, tomar conhecimento da
carta testemunhavel porque é ad

Dr. H. G. S. MediRa Parm, Narbal Alves de Souza mitida pelo art. 55 do decreto-lei
Perm. L. da Costa Avila 960, de 17 de dezembro de 1938, e

no mérito, indeferi. la, porque o

Exame de saJ.l\gue, Exame para verificação de cancer, dr. Juiz a quó limitou se, como

Exame de urina, Exame para verificação do gravi lhe cabia, a dar cumprimento ao

dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I venerando acordão proferido a 2l
de março do corrente ano, do 'I'rr-

doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes, buric l de Apelação.
Exame de secreções. e

JlutovaccinCJs e transfusão de sangue. Apelação civel n. 2.623, da co-

marca de Blumenau, apelante Ma
ria Madalena Lizandro e apelado
Walter Buttendorf. Relator o IIr .

des. Alfredo Trampowsky Confiro
moda a sentença apelada que e.·

tá de conformidade com o direito
e a prova que 011 autos fornecem .

e

Apelação de desquite. n, 400, da
cornarca de Ioinville, apelante o

dr. Juiz de Direito e apelados Fre
derico Deglmann e sua mulher
Relator o sr. des. Luna F�eire. Ne
gado provimento à apelaçãc, para
confirmar a sentença que homo
logou o desquite.

Seja o LlDER DD
MODO

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLIUDIONOR
Rua

.........I � �

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

---- ..:

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - Á base de Horrnôntoa
(extratos glandulares} e Vitaminas sele
cionadas, OKASA é uma medicação
racional e de alta elicacia terapeutica,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: fra

queza sexual em todas as idades, sob a

fôrma ue io:.uficiência glandular ou vita
minaI, senilidade precoce, Iadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e todas
as perturbações de origem ovariana,
Idade critica, obesidade e magreza, !la
cidez da pele e rugosidade da cutis, na
mulher, OKASA (importado dtretamente
de Londres) proporciona Juventude,
Sande, Força e Vlgôr. Peça fórmula
"prata" para homens e fórmula "ouro"

I
para mulheres! em todas as_ boas Dr?ga- E'" 1riai e Farmacías Informações e pedidos S ta e a ve I

�dad0 eao Distr. Produtos ARNA. - Av. Rio ,_::;
Branoo. 109 - RI..

,

Sapatos de todos os modelos e

MACHADO A CJA� modernos, inclusive Sonda lias para

Ag3Dcia. e Repr••entaçõe. em Gerai II, das SENHORAS e SENHORITAS,
Matriz: Florian6polill PREÇOS SEM RIVAIS!Rua João Piato, n. S

Caixa Po.tal, 37 Não comprem seus calçados sem vJ.sii;ar a

I
Filial: Cre.ciúma T

-

B
-

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil. «amancarla arrelros))
Pr6prio),-Telegrama.: ·PRIMUS·

I RUA CON ELHEIR MAFRx,"1Agente. DO. principai. municipiOl'
- S O .. "t

do E.tado

.Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas boniíicccôes e médico gra is

Tudo isto por upenos Cr$ 1,00

APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri
�ORl. e�s.a ínfima quantia, �oci- buidora dos Rádios R. C. A.

esta aaxiliandc o seu

pro:nmo'l' ,

Centríbua para a Caixa de Esmolas VIctor, Va I vul� s e Discos.

,aos Indigentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9

I R. H·,!9�s�2A�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

I ·

Transporte. Marítimoll; Ferra.
viários, Radoviárioe, Aéreo.,
Coscca, Fôgo. Acidentes do
Trabalho, Acidente. Peuoai.,
Re.ponllabilidade Civil e \lida.

Repre.entações
Consiqnaçães •• Conta Própria

Rua Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA PQ,STAL, 117

Endereço Telegráfico « B O sco-

oe e=erro SE.6C�O
E lNOHNSIVO AS

CRIANÇAS li

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU�

LAR DEPURA TIVo

DO SANGUE

I o Fígado. o Baço, o coração
PUlmões a

�

Péle. Produz Dôres de
nos OStlOS, Reumatismo, Cegueira,
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como Ilcôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar DO tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
,

Atesto que apliqueI muitas
vezes o ELIXIR <<91(1)> obtendo
sempre os melhores resultados
no tr�tamento da Sífilis.

o Estômago, OR

Cabeça, Dôres
Queda do Ca-

-

Vi;rilidade !
lorea!
Vigar!

o ELIXIR «91�»,dada a sua
base, é dUmo auxiliar do tra
tamento da Sífilis nrlneinalmen
le nos casos em que a via bo
cal é a única passivei.

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

(NSTlTIJTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

o santo do
e

s. Lourenço Justiniano,
Patriarca

Com prAtica noo hosplttt" .W'Op� Descendente de família distinta
:mnica m6d.1ca an ••r&], pediatria., aoen e nobre, ouvia desde logo clamar
... do m.tema ne"08O, aparelho lfaiU1.o I em

IIi o chamamento divino e o

Ul1:nú10 do homem" da mulher bafejar da graça. Aoe 19 enos in-
....� TIieJl1oo: DR. P&ULO TAV.&1f.fi gresllou na Congregação dos Gône-
CUrIIo elA Rad101op C1!mca eom "w gos Regulares de S. Josge d'Alga.

1Ilan0!'l elA Ábren Cr_mpa"lAr1o (1UIo �l.l 011 lIeUII dote. intelectuais e mo

�. :m.pectaltMoo em �en. _ Sado. rais levaram-no ao cargGl de Su
PtlbUc., pela Untl"eraldadtt do Rio Ile SIõ perior Geral. No desempenho de
aeíro, - Ga'b1.netill d. Raio ::r; - lill�"tro tal função, procedeu sempre com

earct�.fla cUn1cs - Ketabolilmo li>!: acêrto e escrúpulo e a fama de
tal - lJon��m Duodenal - Gabln." suos virtudes fêz com que os ve

h f1moterapta - Laboratório da lIl1Cro!o nezianos o ellcolhesllem para seu

IlOPla e ..n6lJ.H cUn.1ca. - Rua rell"'l1Uldl prelado Corno Bispo entregou'se
lIacJIac1o. I. rOIlAl 1.lH, - l"loManÓDOII. ao serviço dali almas, reformando

a disciplina monacal. auxiliando
aos pobres. e escreveu obras de
valor. Fôra sempre um mortifica
do ao ponto de alegrar-se com a

cdveraídude e o falta de confôrto.
Morreu coberto de cinzall e cingi
do de cilícios, depois de receber os

SS. Sacramentos, em 1455.

Camisas, Gravatas, Piiarnes
Meias daa melhores, pelos me

acres preçoslaô na CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra, 9

PARA Á<iUABOMBAS
Procura-se uma casa

de comércio para ins

talação de uma Livra
ria. Os interessados
queiram dirigir.se a

êste jornal.

manuais, eletricas e a

vento.

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

I
REPRESENTANTES

Irmãos 61avam I um, �������m� "i,

I
Rua João Pinto, 6

I
taleira, ambas em ótimo estado

Caixa Postal, 42 de conservaçã€l. Ver e tratar à
Florianópolis I rua Almirante Alvim. 14.

________• ....ó (Mato Grosso.)

dos tipos mais
praia ao alcance
por verdadeiros

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA $A.""'. a(OGA.
ORLANDO SOL-\ RPEJLLl

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

I
I

dia

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Em defesa da verdade eleitoral
Rio, 5 (A. N.) - o presidente do

Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal enviou a todos 05

juizes eleitorais desta capital o se

guinte telegrama: "De diversas zo

nas, estão chegando a meu conheci
mento a existência de indivíduos

que pretendem alistar-se mediante- v im ento articulado, levam esta pre- verdade eleitoral a nós confiada, do despacho. Encareço ainda sua

assinutura desenhada, e que, sub- sid ên cia a recomendar maior vigi- deveis agir implacavelmente contra atenção para o fato de que qual
metidas a interrogatório apropria- làu c ia para evitar que a lei eleito- qualquer ir rezular ídade desse gêne- . quer contem plarão poderá ínccntí

do, se revelam analfabetos. A f'r e- ral seja burlada, A prova alfabética ro, remetendo a esta presidência o v a r de modo per igostssim o a f'rau

quência com que tais fatos se repe- deve ser imediata, ante qualquer processo relativo, logo após a ter- de, que encontrará campo aberto

tem, fazendo suspeitar de um mo- vacilação ou dúvida. Na defesa dai miuação
" do prazo para Q recurso para seu êxito .. a) Afrânio Antônio

da Costa - presidente ".

Já foram
transferidas
Rio, 5 (A, N.) - Tôdas as

instalações da base aérea de
Santa Cruz foram transferidas
da Marinha dos Estados Uni
dos para o Ministério de Aero
náutica, numa solenidade que
teve grande expressão, apesar
da simplicidade com que se de
senrolou, Estiveram presentes
ao ato, o comandante James
Quim, tenente-coronel Gabriel
Mosi, Coronel Bine Machado
representante do Ministro da
Guerra, almirante Dodd, che
fe do Estado Maior da Aero

náutica, embaixador Adolfo
Berle Júnior, brigadeiro Ger
vásio Duncam, brigadeiro Bri
gido Borges, Major Atila Ri
beiro, representante do Minis
tro Salgado Filho, O pastor
protestante Branfle, dos Esta
dos Unidos, deu a benção à ba
se, seguindo-se com a palavra
o embaixador Adolfo Berle, c

major-brigadeiro Trompowskí.
o almirante Dodd e o brigadei
ro Borges, O almirante Dodd,
discursou em português, o que
causou viva admiração. Con
cluiu agradecendo' a coopera
ção que o govêrno brasileiro
sempre lhe demonstrou, O bri
gadeiro Ivo Borges, na qualí
dade de comandante da 3a zo

na aérea, declarou incorpora
da a essa zona a Base de Santa
Cruz. Depois de subir ao topo
principal do mastro, a Bandei
ra Brasileira, as tropas da FAB
e dos Estados Unidos desfila
ram juntas, encerrando assim
a cerimônia, A todos os presen
tes foi, á seguir oferecido um

almoço no Cassino dos Oficiais,

«Semcmo
da Pátria»
Belém, 5 (A. N,) - Prosse

guem as comemorações 'da
"Semana da Pátria", com a

realização do desfile de escola
res e clubes desportivos. Como
parte do programa, teve início
o concurso de tiro ao alvo, pro
movido pela sa R. M" dele par
ticipando elementos de tôdas
as unidades de terra, mar e ar,
e, ainda, da marinha norte
americana que ainda se encon

tram aquí.

Rio, 5 (A. N.) - O número
de eleitçres ex-ofício, até o mo

mento, faltando ainda dados
do Pará, Maranhão, Minas,
Goiaz e dos Territórios, atinge
a cifra de 1.352.653. Espera-se
que somente o alistamento ex

ofício forneça um total de 2
milhões de eleitores. O presi-

Hio, ;) (A, �.) - A "Tribuna Po- chefe cornunis!» irá a 1Iinas Gerais,
pnlar", jornal que obedece a dirc- r.crcor-rcn do Juiz de Fora e outras dente do Tribunal Supenor
-úo de Luiz Carlos Prestes, publi- �·idades. () chefe comunista visitará Eleitoral autorizou à Impren
"a hoje o itinerário das próximas cutúo a segui:' o norte do país, ini- sa Nacional a confecção do sé
visitas do chcf'e comunista aos Es- ciu rulo sua viagem por Fortaleza. timo milhão de títulos eleito
'udos. Assim, no próximo dia 7 de Depois, visit arú Salvador, Belem do

rais. Prossegue, portanto, co-
elemhro, Prestes visitará mais uma i'arú e oul rus cidades. Em lôrlas
cz Süo Paulo, A seguir: dit'i�ir-se-I suas visitas ús diferentes

. cidade� mo �ra pr.evista, co� a má�i-
para Santos, onde s era rcalizado l numcrrulax, Prestes mo vimcntar-à ma Intensidade, o alistamento

.ran de comício, Depois visi turú
'

a campanha que o Partiria Cornu- eleitoral em todo o país.
'ctropo l i s e, a seguir, o Rio Grande nista do Brusil abraçou, batendo-se

f) Sul, onde visi tarú Porto Alegre pela dccrctaçào duma AssembléiajPelotas, Em outubro próximo, 01 Const i
í uin l e.

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

OTTO BERNHARDT I Pequenas notícias
Na localidade de Ponta Alta,

distrito de Iangará, município de
Videira, foi criada urna escola
mista.

Alistamento
eleitoral

Florlan.polls 5 de SetemDro de 1945

Ca:rlos
As próximos
Luiz

Quem Ja privou com Otto
Bernhardt. poderá dizer melhor

que nós, talvez, do seus senti

merrtcs generoso. para com O

nosso Brasil. Seus 60 anos de
labor frutuoso na nossa pátrio.,
justificam o fato de se consi
dever tão b,aiileiro quanto nôs,
e a razão de só agola ser efe

tivada uma condição que lhe
era exigida há muito, ancon

trará, quiça, seu porque, nesse

seu simpático convencimento.
Embora causando alegria no

seio de seus amigos e parentes
o ato de 24 de agosto último,
que concedeu sua naturalização,
l'lão deve ter provocado no sr.

Otto Bernhardt mais que urna

sensação de segurança à confir
mação de um direito que jul
gava, por seu amôr ao Brasil,
lego timamente seu,

o CATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E
'SURDEZ

o sr. Intervent 'r Federal conce
deu salário-família as seguintes
pessoas: Antônio Albedon [160,08
cruzeiros1; Robélía Bittencourt Du
arte 40,00; Eisa Ataíde Jl.ndrade
4::1 ,00; Le9nardo Hoepers 240,08;
Maria Helena Mendes de Sousa
40,00; Maria Safira da Silveira
40,00; lVlaria Stoll Hamam 120,00;
Tomázia Mendonça Fernandes
2tO,00; Alfredo Carlos de Melo 40 00;
Manoel de Oliveira Alvas 40,00;
Olga Nunes de Abreu 40,00; Guído

:Josta 40,00; Leopoldo Raizer 40,00,
São poucas a. pessoas q.e dão �ari� Aur�ra Garcia Neto 40 00 e

ruportância e tratam a afecção ca-I!
Zeno íde Paixer dos Santos 40,00.

tarral. Entretanto, a afecção catar- '"

ral não é um mal passageiro. Se
_

A Fazenda do E.tocio foi auto
.ião for tratada em tempo, ela pode rízada a adquirir, na vila de Som
.legenerar numa grave enfermida- or io , município de Araranguá, um
de, destruindo o olfato, o paladar e, terceno com a área de 10 000 m2
paulatinamente, minar a saude ge· onde será construido um grupo
ral, e scolor.
Se V. S. padece de catarro, não se

.lescuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com

as instruções da sua bula.

P
- Parmint tem demonstrado sua efi-

ara maior cácia em muitos casos, porque sua

_ ação se exerce diretamente sobre o

produçâe I
sangue e sobre as membranas mu-

� cosas.

Rio, 5 (A, N.) - Os núcleos '
A volta da respiração faciI. da

coloniais de Santa Cruz e São agudeza de ouvido, o restabeleci

Bento na Baixada Fluminen- menta do olfato e do _paladar e le-
,

. vantar-se, pela manha, com novas

se, contInuam a desenvolver energias e a garganta livre de ca

os trabalhos de produção, de tarro - eis o que lhe proporciona
modo a ampliar as vendas de rá o trat�mento �om Parn:lÍnt. To::
gêneros de primeira necessi- ne sua VIda maIs aI?ra�lvel, maIS

• .
.. : alegre. Para seu proprlO bem -

dade par a ? mer �a�o canoca., se sofre de catarro - comece, hO.ie,
No mes de Julho ultImo,

aque-I
o tratamento com Parmint.

les dois núcleos obtiveram
.

uma produção avaliada em

�����sd:n��r:i��:, eE��::r��!Empregada
produtos que tiveram maiores I Na rua João Pinto, 11 -

v��das, figuram os segu�nte::: so?rado -:- precisa·se duma que
mpIm, batata doce, cereaIS, le-, saIba cozlnbar, Sv-l
gumes, tomates, etc.

UM REMEDlO QUE ELIMINA o
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRAL

visitas de
Prestes

SENsaCIONAL
Quinta-feira - dia 6
Nos einas RITZ e ROXY:

•

Foram suprimidos seis cargos da
lasse «E» da carreira de Escritu

rário, do Quadro Único do Estado.
:«

Foi tornado sem efeito 0- ato

que nomeou o sr. Pcotásio Vieira
de Sousa para exercer o cargo de
Juiz de Paz do distrito de Cam
bajuvc , município de São Joaquim
e assinado outro que nomeia o sr.

Bruno Macedo Vieira para aquelas

Sensacional documentário em

duas partes:
«OS NOSSOS ALIADOS

RUSSOS»
Venham assistir como e par

que a Alemanha foi
esmagada.

Documentário que ernpolqa e

arrebata!
:Documentário sobre a força
bélica da Rússia nc atual
guerra, rncst rondo-ncs pela
primeira vez todos os estra

tagemas rueaos, verdadeiroll
segredos, s6mente agora re-

velados.

funções.
•

o ESTADO Esportivo
SEM ADRICA .••

O sr Secretário da Segurança
1esignou o sr Alcebiades Alves
ferreira para exe r cer a função de

l segundo suplente do Delegado eie
Polícia do município de Caçador.

• Palestra de
ministros
Hio, :> (A. X.) - o ministro Aga

meunn :\Iagalhües, quando ja se

prcparu vn para deixar seu gabin e

te dl' trabalho, ôn tcm, recebeu a

visita do general Goes Monteiro,
ministro da Guerra, A palestra en

tre os dois ministros ele Estado
prulo âgou-se C11tüO por largo tem
po, deixando o sr, Agamenon o :.vIi
n ist ério quase depois elas 19 horas.

-Estranhei o afastamento do Má
rio Noceti dos Estaleiros da «Ara
taco». Ele é da vela e vai cuidar
de motores!

•
- Nisso nada há de anormal.

Afinal a noaso Federação é de velo
Por conta do saldo do exercício

I
e motor.

�indo, foi c b erto o crédito de 60 _ I
mil cruzeiros, destinado a auxiliar LI -

d I
os municípios de Palhoça e Serra

I
"ole a posse a nova

'llta na construção e reconstrução Diretoria
de estradas e pontes municipais. C

' d d ,.

'bl' d i�_� ......_.,...�.._ ... _

orno e o ornlnlO pu lCO. 1Q

.l8 tronsoto deveria ter sido em

possada a nova Diretoria da Fede
ração de Vela e Motor de Santa
Catarina, solenidade que foi trans
,ferido devido a ausência de dr
João Eduardo Moritz e que será

. �
realizado hoje à. 19 horas, no

Clube Doze de Agosto, Na opor
tunidade, será servido um jantar,
para o qual já é elevado o número
de adesõell.

No bar e no lar
KNor

BR ITO
O alfaiate indicado

Tiradentes. 11

não deve ÍaItar

Brinde da Standard
on Company
Esteve em nossa redação o sr

Honorio Lobo, inspetor da Standard
Oil Company, afim-de brindar-nos
com dG.as «rosetas» feitas de fitas
verde e amarela, brinde esse que
homenageia o dia 7 de Setembro
Como vem fazendo todos os anos,

os posta. e revendedores «Essa»
distribuirão as referidas «rosetas»
aOs srs. automobililltas. GrGto.,

Aos sofredores
Ora, L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

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

velope selado para ares

posta.
PEllDLll1
I�IRI[DIR

I

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOÉS DO

COURO CABELUDO.
TONtCQ;.CAJ?!t.AR.
!9'1t<�!<cidN.p'À:

"E"'lISS0RAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

SE VOCE GOSTA
DE

Notícias
Ouça os boletins informativos

que são transmitidos tôdas as meias
horas, e os da Rúdio Comet a, ele 2"
a (ia Ie i ra, às 21,30 horas,
Música Sinfônica
Ouça em sua casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica da N, B. C, Io
dos os domingos, às 20,00 hora'.
Programas femininos
Sintoniza o seu receptor, às l!J

horas, de 2a a 6a feira e ouvirú Sa
gramor ele Scuvero com as suas co

nhecidas palestras.
Assuntos comerciais
"O·Mundo de Amanhã" é o pro

grama que lhe interessa, Todos us

sábados às 22,35 horas.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa

através dêsse grande país ouvindo
"Conheça os Estados Unidos" que
é transmitido aos sábados às 1 !l,34
horas,
Teatro
Ouça UIIl rios melhores" brourl

castings" no gênerJ), sintonizando o

"Radio Teatr-o das Américas", í ô

das as ·1"s. Ici ras, ÚS 19,3;) horas,

Não sofra de insônia, perda de

memória, dores de cabeça, máu

humor, esgotamento nervoso por

excesso de trabalho ou de diver-

sões.

Se V. se cansa ao mais leve es

forço físico ou mental, se V. sente
as suas energias descrescerern e

dorme mal, lembre-se que pode
ser consequência do Cf�R!CBnO
CANSADO, Comece a tomar

imediatamente os FOSFATOS

DE HORSFORD.

FOSFATOS DE HORSFORD

contêm em sua fórmula: sáís de

IVlagnésia, Cálcio, Sódio, Ferro e

todos os fosfatos indispensáveis
ao perfeito funcionamento do cé

rebro e dos nervos. Com um

vidro apenas, os FOSFATOS DE

HORSFORD devolvem a saúde,
a vitalidade e o prazer de viver,

" fOSfATOS·: ,,',.
l' , , •

�
, ,,�

HDRSfORO·:
STANDARD

DITZ Hoje, 4a,·feira, às
!K. 19,30 horas
Noah Beery Jr, e June Vicent em:

ALERGIA AO AMOR
Uma comédia f�na e diferente, di
vertida, cheia d. lances comicos,

No programa:
Brasil AtuGlidades - DFB
Notícias do Dia' Jornal
Preços Cr$ 2,40 e 2.00

ROXY Hoje, 4&-feira, às
19,30 hrs.

Jeffrey Lynn e Consto.nce Benett
em: SE A LUA CONTASSE

Um profundo romance d. amor.
pos.odo nos tr6picoll.

No programa:
Cine Jornal Brasileiro. :BFB
A.sim é a America • ShClrt
Preços: 1,2Q, 1,80 e 2,40

Ritz e Roxy • AMANHÃ. WalÍy
Brown e Alan Carney em:

SETE DIAS PARA AMAR

Ritz e Roxy •• dia 7 •. Sexta-feiro,
O primeiro grande filme soviético

exibido no Brasil
GENERAL SUVORGV

Domingo, no Ritz e Roxy
NOIVAS DE. TIO SAM

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Judio
�entes de FlorianópoU,. _ �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


