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SYDNEY, 9 (U. P.) .. RESPONDENDO AS AFIRMATIVAS DE QUE OS JAPONESES ESTARIAM SENDO TR I�9�;COM
"LUVAS DE PELICA", O MINISTRO DA GUERRA, FORDE, DISSE QUE A AUSTH ÁLIA INSISTIRÁ �A PUNIéfij- i)E TO..

DOS OS CRIMINOSOS DE GUERRA JAPONESES. OS NIPõES COMETERAM TANTAS ATROCIDADES CONTRA AUSTRA.

LIANOS, QUE NÃO PODERÃO ESCAPAR AO CASTIGO

DeclaraçOes do
gral. De Gaulle
Washington, 9 (S. F. L) -

Em declaração feita antes de
estar com os jornalistas, o gen.
De Gaulle disse que os princi
pais problemas da paz eram os

da Europa e da Ásia.

Pontes
de gêlo
Londres, (S. H. L) - Infor

mam de Haia que as pontes
pre-fabricadas, estendidas pe
los aliados sôbre os rios holan
deses, estão em perigo de des
truição. O govêrno trabalha
por estabelecer uma ponte à
prova de gelos, antes do inver
no, afim-de assegurar as comu
nicações entre o norte o sul do
país.

,

a prova

o MAIS ..lNTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor·(ierente SIDNEI MOCEiI

Ano XXXI 9467, 1945 l
•
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Agiram energi
camente
Singapura, 10 (D. P.) - A situa

ção em Singapura, depois da eva

cuação dos japoneses, está-se nor

malizando rapidamente, Em cerlo

momento, as fôrças aliadas d e ocu

pação tiveram de agir energica
mente para impedir. os saques P a

pi lhagern, t.endo sido presos mui
tos chineses que se dedicavam a

essas atividades. As autoridades na

vais japonesas de Singapura, por'
sua vez, recusaram render-se aos

militares aliados, sendo necessá
Tia a intervenção de uma pequena
fôrça naval, SGb o comando do al
mirante Powerx, para convencer

os nipônicos que deviam cap itu
Iar.

Ficarão no

((Dai-Ichin.
.... '�.'. "'"!',

.- -

Yokoharna, 10 (U. P.) - Está
marcada para hoje a transferência

-

e instalaeão em Tóquio dos corres

pondentes aliados, que residirão
cm duzentos e cinquenta hahitn

cões do importante hotel Dai-Ichi.
Os correspondentes poderão

í

ni
ciar imediatamente a transmí s
são de mensagens, da parle baixa
da cidade de Tóquio, por via tele

gráf'ica.

As perdas navais
suecas
Estocolmo, (V. A.) - Segundo as

estatísticas da Diretoria de Comer
cio e Xavcguçâo da Suécia, as per
das de guerra totais ela �IarJl!l1a
Mercante sueca, até o dia da capi
tulação alemã, atingiram 227 navios
de 588.GOO toneladas brutas. Nesta
cifra, estão incluídos 25 navios ele
4(i.OOO toneladas capturados pelos
alemães. Além disso, foram rwr,li
dos 29 pesqueiros suecos, de 1.689
toneladas brutas, em conseqüência
de ações de guerra. O número de
vicias humanas perdidas nestes si
nistros foi de 1.367, sendo suecos

1.021 dos mortos e estrangeiro, 3Hi.

Comiam ratos
Guam, 10 (1:. P.) - Os japone

ses «la ilha de Wake estavam pas
sando a ratos e ervas marítimas.
Foi o que informou o comando dns

fôrças aliadas que ocuparam aque
la histórica ilha, quarta-feira pas
sata. Da sua guarnicão ele dois mil
duzentos e ciriquent a homens, só
mente restavam quinhentos japo·
neses.

Os planos
de Hitler
Londres, 10 (F. P.) - Hudolf

Hess, o vi ce-Jucrer , que desceu ele

par aqucrlus na Inglaterra, escreveu

dois livr-os sôbr e o nazismo, duran
te o tempo em que per-maneceu
preso em Bacrguvcnnv. em dDS
trabalhos de Huclolf Hess foi sôlln'
Hitler. Nesse livro, o ex-vice Iue
rer apresenta os planos de Hitler

para a conquista do mundo e cita
os recurso que o "fuerer" empre
garia no C'ISO da derrota, além de
mencionar pr-ováveis esconcleri.ifls
de IIi 11"]'.

" Ásia - acrescentou - está
profundamente devastada, mas
é impossivel imaginar a paz e

a prosperidade do mundo, bem
como a liberdade sem o estabe
lecimento da Europa. Para a

Europa como para a Ásia, a

'cooperação internacional tem
um único caminho a seguir: -
o de San Francisco. E é mister
continuar. A França é comple
tamente partidária dessa polí
tica de cooperação internacio

I nal e, antes de tudo, da política
de cooperação com as grandes
potências" .

Salientou que a amizade
franco-americana é indispensá
vel e nenhum interêsse divi
diu nunca os Estados Unidos e

a França. "A França e os Es
tados Unidos - acentuou
tem o mesmo conceito dos di
reitos do homem e da liberdade,
democracia e justica.
Referindo-se à

�

Alemanha
disse: - "O carvão do Ruhr é
uma questão inter-aliada que
deve ser tratada em pról do in
terêsse geral e da reconstrução
dos

\

paizes da Europa Ociden
tal. A rapidez da reconstrucão
variará segundo o rítmo da ex
tração e da distribuicão do car

vão a ser feita ... Qtiem pudes
se prever o futuro da Alemanha
seria um homem excepcional e

não vos posso dizer nada a res

peito. O que sei é que o futuro

Paris, 10 (U. P.) _ 227 cr imirio- da Alemanha dependerá, pri
sos de guerra já se encontram em meiro, do que será a cooperação
poder dos aliados. Informantes au- internacional; segundo dos
torizados,. salientam que: o total próprios alemães. Acredito quede suspeitos e. dos que ,e�tao s�ndo os aliados agtríam d t·-procurados atinge a varres milha- _.

pru en e

res, dos quais 20 por cento são res_,l11ente se nao cogitassem de

p(�nsÇlveis por delitos de guerra. apressar, em determinar êsse
Diar iamente, chegam ao

Depart�-l
futuro. E necessário levar em

menta _de Heglstr:) �erc� de m il consideração acordos feitos pe,
acusaço'es, que sao i rned iatamcntc .

A. A

apurud as pelas autoridades. .las 4 potências sobre a Alema-
nha e esperar para ver a ma-

O aerédromo ne.Íl�a pela. qual as cousas evo

Iuírão entre os quatro e tam-

d S h-h' I
bém da Alemanha. Como quer

e c Ip o que seja, os aliados devem
exercer vigilancia afim de que
a Alemanha nunca mais possa
fazer guerra. E isso será aliás,
em beneficio da própria Ale
manha, como os acontecimen
tos provarão".

Iminente a redenção da Espanha Abandonaram
seus lares
Londres, (S. H. I.) - Infor

mam de Amsterdam que, devi
do ao estado em que ficaram
suas embarcações durante a

guerra, muitos pescadores da
ilha Marken abandonaram
seus lares, diante da ímpossí
bilidade de ganhar a vida. An
tes da guerra, pescavam aren

ques, anchovas e outros peixes,
durante todo o ano; mas,
atualmente as atividades da
pesca só podem se estender de
abril a outubro.

Prof. JAIME FUENTECILLA

MÉXICO - Que o regime do general Franco já
está tacitamente condenado pela opinião livre mun

dial não resta a menor dúvida. O que falta é apenas a

realização da vontade unânime do povo espanhol, que é
a de libertar-se definitivamente das algemas que lhe fo
ram impostas pelo falangismo. A eloquência com que o

govêrno britânico vislumbrou qual deve ser a atitude
do povo espanhol em relação ao seu regime, hão deixa

qualquer dúvida sôbre o próximo destino do "caudillo"

espanhol. A Espanha inteira está em vésperas de redi
mir-se do vergonhoso regime que quase a uniu ao desti
no da Alemanha de Hitler. O povo da Espanha está
pronto para lutar a qualquer momento pela reconquis
ta dos seus direitos e das suas liberdades. A exemplo do

que aconteceu com o povo italiano, todos os espanhóis
aguardam apenas o momento mais propício para reín
vindicar a democracia para o seu regime político. Todos
os esforços que o general Franco envída no momento,
,afim-de realizar uma transformação póãtica que mere

ça o beneplático da Inglaterra e seus aliados, estão des
tinados ao mais profundo fracasso, diante da intransi
gência dos políticos republicanos espanhóis, que de ma
neira alguma desejam colaborar com o falangismo fran
quista. E imperativo que Franco entregue o poder a
uma Junta Governativa Provisória, a qual será encarre
gada de organisar o ingresso da Espanha no quadro das
nações aliadas.

- PRIMEIRO EM PRECISÃO!
Comprovado oficialmente pelo Observatório

de Teddington I

Se não o encontrar agora, vale a pena esperar I

Voltarei a prOduzir
Estocolmo, 9 (SIP) � Co

municam de Lnblin, .na Polô
nia, que foram finalizados os
concertos do maquinário de
uma fábrica de açúcar destrui
da pelasatividades bélicas dos
russos e dos alemães. Os ale-,
mães, apoderaram-se da fábri
ca, levando uma .parte do ma

quinário para o Reich. O que
não puderam levar consigo,
de s t r u i r a m completamen
te. Brevemente à fábrica dará
início às suas atividades, sen

do que já contratou a compra
de um milhão de quilogramas
de beterrabas para a campa
nha deste ano.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias dai melhores. pelos me

nores preços�s6 Da CASA MIS·
CILANEA - RuaC. Mafra, 9

«O mundo de
amanhã)

Criminosos
de guerra

Carvão de pedra
Estocolmo, 9 (SIP) - Che

gou ao balneário de Sobcty,
nas proximidades de Dar:tzig
uma missão dinamarquesa,
que veiu à Polônia para tratar
da compra de uma grande par
tida de carvão de pedra.SENSACIONAL série de arti

gos contratados pelo "O ESTA
DO" à "Press Information".
"O ESTADO" vem de contra

tar à "Press Information" uma

série de artigos que versam sôbre
O MUNDO DE AMANHÃ

e pelos quais os leitores terão
uma idéia de como o esforco de
guerra poderá ser ap licado, na

paz, em benefício da coletivi
dade.
Aguardem a partir do dia 13,

a publicação dos seguintes ar

tigos:
VOLTANDO A VIDA COMUM
DEZESSEIS MIL OFíCIOS À
ESPERA DE CANDIDATOS
O MUNDO SôBRE RODAS
AVIõES DO FUTURO

COl\1BATl�NDO O DESEMPRíWO
O COMÉRCIO NO APóS GUERRA
COMO A CmNCIA DA CôR AlJ-

XILIA A INDúSTRIA
O TRABALHO DE UMA UNIDA
DE DE PESQUIZA TERA

PÉl'TICA
O PROGRESSO DA ClÉNCIA
BRITÂNICA EM TEMPO DE

GUERRA

Haia, 10 (S, H. L) - Infor
mam de Amsterdam que as re

parações no grande aeródromo
de Schiphol, nesta cidade, COll

tínuam apressadamente, pre
dizendo-se que as obras esta
rão prontas antes do próximo

• inverno.

Auiam 'barbaramente
Berlim, 10 (U. P.) - As autori

dades militares norte-americanas
expulsaram quarenta mil chefes de
quarteirões berlinenses, devido a

queixas apresentadas contra os

mesmos, pelo povo. Segundo as

queixas, os referidos chefes de
quarte

í

rõcs, durante a vigê nci a elo
nazismo, agiam barbaramente con
Ira o povo, cumprindo as deter
minacões do PartieIo Nacional So
cialista.

Sôbre a Argentina
Buenos Aires, 10 ({T. P.) - A

Argentina, por intermédio de seu

gC)\'("rno, ratificou a Carta elas Xa
reles L'ni dus. Outras i n Io rmur-ô ex
salí cn tam que o Min islér io, que
esteve rrunido (,51a manhã, rcso l
"CU ap ruvur o "Iiv rn branco" ele:
chunce lct- Kock. destinado a apon
lar a forma pela qual a Arue nt inn
cump riu suas obrigações interna •

clonais .

Ccmorar Da CASA MISCE·
LANEA é sabv , economizar ..

•

..

..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o QUE HÁ DE MAIOR PELO
MUNDO

.

- O maior teatro do mundo
é a Opera, de Paris, que cobre
três acres de terra.

- A maior biblioteca do
mundo é a Biblioteca Nacio
nal, também de París, que
conta mais de três milhões de
volumes.

- O maior monumento de
mármore é o Washington, que
é de 165 metros de altura
- A maior chaminé é a da

usina de gás de Glasgow (Es
'cócía). Tem 142 metros.

- A mina de carvão mais

profunda é a dos arredores de
Lambert (Bélgica): tem 1.050
metros de profundidade.

.

- O maior monólito . acha-
se no Egito (3 m, 8Ó).

.

- A maior doca é a de Car
diff, no País de Gales.

- A luz elétrica mais forte
é a do farol de Sydney (Austrá-
lia). .'

..

-O maior farol é o do Cap
Henry.
- O maior banco é o da In

glaterra, em Londres.
- O mais velho colégio é o .

"Uníversity College" de Ox
ford. Foi fundado em 1050.

- O maior colégio é o do
Cairo.

- Damasco tem a reputa
ção de ser a mais antiga cida
de do mundo.

- O livro mais caro é uma

velha Bíblia, hebraica, que
pertencia ao govêrno alemão.

- O mais alto edifício do
mundo é o Empire State Buil
ding, com 102 andares, em

Nova York.
- A maior ponte 'do mun

do é a de Golden Gate, em São
Francisco da Calitórnta.

- A mina mais funda de
todo o mundo é a de Morro

Velho, em Minas Geráis. Seu

poço mais fundo atingia 2.045
metros, há alguns anos. A tem

peratura reinante nesses po
ços, a partir de 2 mil metros,
é de 47 gráus.

- A competição entre Lon
dres e Nova York pelo título
de maior cidade do mundo ter- de
minou em favor do grande
pôrto norte-americano, cuja CLAUDIONOR DUTRIpopulação se verificou contar .,

'

'. I2 milhões de almas a mais que

Ia da capital britânica. .

CÉREBRO E INTELIGÊNCIA ,Rua Saldanha Marinho 2·A

IMuitos cientistas julgam .lo.
que a inteligência depende do FLORIANuPOLlS
maior ou menor volume do cé- IIIII! I ....
rebro. Que esta teoria não cor

responde à realidade, prova-o
o fato que os pigmeus da Áffi-Ica possuem cérebro relativa
mente grande, ao passo que os

menores cérebros se acham

Itanto entre as raças primiti
vas, como entre a raça bran-
ca. ------------------

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

: ;
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O DBNTISTA ENAMORADO

- Bem me quer, mal me quer;
bem me quer, mal me quer ...

:"

12

Com D'oica�ão,
TeMol! a satisfação de participar aos nossos diatiatos se I

gurad•• e a rode G Comércio do E5tado, 'assim como as nossas i
prezadae eeagêner es e ao público em geral, que acabamos de
nomear agentes gerais para Santa Catarina, a conceituada firma
desta praça.

IRMÃOS GLAVAM
Rua João Pinto, n' 6 telet , 1531 End. Teleg. - 61avam

Caixa Postal, 42.
Flerian6pol,is, 27 de agosto de 1!45

SEei-URAltORA IINDcrSTRIA E COMERCIO 5/A.
Mário F. Martins, (INSPETOR GERAL)

I

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - ex. postal 139

C,om DO i ca�ã °
Temoi () prazer de comunicar a nossos distintEls fregue

zes, se COMércio do Estade e ao público em geral, que fomos
distiaguidea pela importa. te firma de Recife, SEGURADORA
INDUSTRIA E COMERCIO S/A., com a aomeação de agen
tes gerais para e Bstade de Santa Catarina.

Florianópolis. 27 de agosto de 1945.
IRMÃeS GLAVAM

Rua João Pinte, 6 Fone 1531.
Endereço, teleg. GLAVAM - CAIXA POSTAL, 42.

RSf)IWJl!.�IO JtTruJUeO C.1lJ}:a«A.L
-

(Co. um Departamente I1nobiliá<ri"8)
Velltis de pinhais, fazelldas e emprêsas
Díreter r dr. Ill:isiário d.e C...arJ::e BraRe.

ADTQQÁ.»9
Rua Frei Rogézío, 54 - Fone 54 - Caixa PillItsi 54

Brtdcreço telegráfico ; "ElibrlMlco" - Lajes - 8ta. Catarina

Cereais em grosso
Manteiga, tlueijos, xarque,

banha e salgados

Q ESPELHO ,

REFLETIRA

IJ VER()APE
SfJBR! X(}lY/VfJ$

RElJtCE ; ....
�..........

a 61Í1tl'lJfla_
de seu S()fflfJ()

t/$tlnóo Q CREME
1JENTIIl

IIf1TIS$ÉTIC()/
limpa .aI5... a9rada mais ... rende mais ...

I
I
Ano

ASSINATURAS
N. Capital:

Cr'
Cr,
CrI
CrI
Cri

70,00
40,30
20,00
7,Oe
0,30

M.A<:IEL, FONSECA & elA.
C8B1issões - CIDsigna,ies - Glota' Própria

Rua Lea_tlre Martins, n. 6
Quase Esquina da R.a Acre

Rio de Janeire

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23·1�
Telegramas: LEICAM

Recebemos à coasigaaçãe : lIlaliteiga, queijes, salgados em geral, mamona,
alhos e tOOQS os produtos de lavoura ligades ao ramo de cereais, Fecula,
cação, camarã•• Oeatas rapídas;

" preços reais do mercado. Fazemos finan-
ciameate até 80% soare 8 valor Gla mercaderia embarcada.

Amplas informações bancárias.

Semestre
.Trimes tre

Mês

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

Motores Elétricos
d

Idi@ma. por-
e tugu�.. ' ellpa-

1/2 a 5 H. P. nhol , francê••
ingl�., etc.

II
REPRESENTANTES

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA Romance, Poesia, Religião, Aviação,

I
..

61 I
Matemática, Fíllica. Ouírnícc, Geo.

.

(por correspondencia) rmaos avam logia; Mineralogia, Engenharia ci-
vil. militar e naval, Carpintaria,

Para propaganda do único método brasileiro, o autor

II
Rua João Pinto, 6

I
Deeeriho, Saneament<;>. Metalurgia,

.

d
.

C t D Caixa Postal, 42 Eletricidade·' Rádio, Máquina.; Mo-
ensina gratUItamente por correspon encia , ar as ao r. tore•• Hidrlulica. Alvenaria, Agri-
Leite Alves. CASA BRANCA - Est. de São Paulo. Florianópolis r.ultura, Veterinária. Contabilidade7

... ,________ Dicionário•. etc. etc.

� -- -

Seja o LlDER DA
MODA or E-FEITO SE6�PO

f INOFENSIVO AS

COIANÇ�S f

Número avulso

No lnl.rtor:

Confeccio.nando O seu
terno na

Alfaiataria Líder
BOMBAS PARA ÁGUA

manuais. eletricas _ a

vento.

Ano Cr$ 80,00 i

CrI 4.5,00
Cri 25,00

Semestre
Tr-imestre

!

I AnUn1:101I mediante contrito.

I Oa or tgmars. mesmo não puhlí

I casos. não ser-ão devolvidos.

I A direção não se r-esponsabtliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assínados

Livros Novos
DAVID COPPERFIELD E SEUS

CO:vrPANHEIHOS - Elisabeth LG
dor Merchant - Tradução de Pepi
ta de Leão - Ilustrações de João
Fahrion - Edição da Livraria do
Globo - Pôrto Alegre.
"David Copperfield e Seus Com

panheiros", de Elisabeth Lodor
Merchant, é uma interessante cole
tânea de treze histórias infantis nas

quais aparecem as crianças que fi
guram como personagens nos livros
do célebre escritor inglês Charles
Dickens.
Como se sabe, um dos motivos

de atração nos livros de Dickens é
a multidão de crianças - rapaz·es
e meninas - que neles aparecem.
Antes dele poucos autores tinham
in lroduzido crianças em número
tão considerável em suas histórias.
Na verdade, até agora ninguém mais
nos apresentou tantas como êle; e

ninguém mais as intercalou em tão
grande cópia nas histórias de adul
tos, Oliver Twisí , David Copper
field, Paulo e Florência Dombey,
Jenny Wren, o pobrezinho do Jo,
o Hapaz Gordo, a Marquesa, Smike,
a Pequena NeIl, Pip, Agues, wreu
field, o 'I'inzinho - são todos eles
conhecidos onde quer que tenham
chegado as obras de Dickens; são
até muitas vezes mais populares
que os personagens adultos que o

famoso autor criou.
Como, porém, Dick ens escreveu

tantos livros e tão volumosos,
.

não
está ao alcance das crianças travar
conhecimentos com seus persona
gens infuntis. Eis porque a escrito
ra inglesa Elisabeth Lodor, Mer
chant escreveu "David Copperfield
e Seus Companheiros". Aqui apa
rece um grupo deles - apresenta
dos - tanto quanto possivcl - Com
as próprias palavras de Di ckens.
Ao fim de cada história as crianças
acharão o titulo do livro de que foi
tirada, de sorte que saberão achar,
quando estiverem em condições de
ler tôdas as obras de Charles Di
ckcns, as que mais lhes interessa
rem.

A tradução dêste livro, feita.
em linguagem extraordinariamente
acessi vcl às crianças, foi realizada
com grundc propriedade por Pepi
ta de Leão, que também é escrito
ra de livros infantis.
As ilustrações que movimentam o

texto são da autoria rio Prof. João
Fuhr ion, do Instituto de Belas Ar
tes do Hio Grande do Sul.
Trutu-s c de uma edição da Livra

ria (lO Globo, de Pôrlo Alegre.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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santo do dia
•

B. Carlos Sp iriole ; Mártir

CarlÍls nasceu no ano 1564, em
'Gênova corno Hlho de um das
moi. nobres e importantes famí'
liall da poderosa república. Aos
20 anos entrou para a Companhia
de Jesús. Em 1596 começou sua

viagem para ali Millsões do Japão que
durou quale sete anos Embarcando
em Li.boa, foi seu navio desviado
para o Brasil. Depois caiu nas

mãoll de pirataos inglêses que o le
varam para a Inglaterra. Tendo
alcança<io a liberdade. voltou a

Lisboa e embarcou pela segunda
vez para o 10nçN_nquo Oriente, Du
rante 20 cnos fi:abcühou Garlos
.com grande sucesec- no Japão até
o dia 14 de dezembro de 1618,
quando foi prêso junto com mais
8 jesuitas .No cárcere de Omura
lIofreram estes soldados de Cristo
.urante 4 anos, t6da a sorte de
mau. tratos, fome. 'Íllêde. calor e

frio. Tranderidos para Nangasaki
fOlam condenadotl à morte e lava
dos para o lugar do suplício. A
fogueira lá os esperava Junto com

os sacerdotes e religio.os foram
..martirizados 36 cristãoll japonese.,
entre os quais se achava Isabel
Fernnnd82. com seu filhinho Irid
cio de 4 anos de idade. Essa cri
ança teve que ver rolar diante de
seu. pés a cabeça da mãe Depois
ajoelhou-lIe ao lado do corpo ina-Il'limado da progenitora e ofereceu,
de mãos postas, a nuca para êle
mesmo receber o golpe fatal. Car
Ios, no meio das chornoe, assistiu
a esta certa comovente, tendo a

'IIatisfação de entrar no cêu em

companhia daquela criança a qual
ti_na hatizado havia 2 anos. Foi
.no dia 10 de setembro de 1622.

A;lJ�'• <'i Se a

:..)-, <J) Natureza Falha

MENAGOL
REGULAI

De HoJlywood
Hollywood, 9 (D. P.) - O jovem

Peter Lawford, da Metro, obteve o

principal papel numa nova fita di
Ferente, que será li história dum po
tro nascido em meio à invasão do
Pacífico Sul. Um fuzileiro norte
araer ieano toma conta rio anima] e
acaba por levá-Io para os Estudos
Unidos.
Corre cm Hollywood que se pre

tende filmar a história d� Mac
Arthur, de Corregidor até Tóquio.
A fita leria o titulo de "Vo lla rei

'

e

Spencer Tracy seria escolhirlo para
o papel de :\1ac Arthur.

Copynghl da
TheHAVE rooHI.4aO?JM-

1 - que uma criatura huma
na, em 24 horas, consome nove
melros cúbicos de ar.

,

2 - que, na língua malaia,
forma-se o plural duma pala
vra pela repetição da mesma; e

que, dêsse modo, para designar
criança, por exemplo, os n�aIaios dizem anak, e para desig
nar crianças, dizem anak-anak.

3 - que, na clínica de otor
rinolaringologia da Universida
de da Califórnia, conseguiu-se
recentemente fazer com que um

surdo tornasse a ouvir por
meio da adaptação de um apa
relho especial fixado nos den
tes.

4 - que o vocábulo Cif', que
em linguagem comercial signi
fica que na quantia pedida es
tão incluídos custo, seguro e

transporte, é constituido pelas
iniciais das pala vras inglesas
cost, insurance, freight, isto é,
custo, seguro e frete.

5 - que é tão barata a ener
gia elétrica nos Estados U?id9S
que, nas fazendas d'e crraçao
de gado daquele pais, na sub
divisão dos pastos, está extra
ordináriamente generalizado o
uso da cêrca elétrica.

fi - que, desde 1840, quando
foi criado o primeiro sêlo poso
tal adesivo, até a data presente,
járnais apareceu em nenhum
sêlo postal inglês o nome do
pais emissor, fato que não se
verifica nas outras nações do
mundo; e que os selos postais
ingleses, sem excepção, contêm
apenas a efigie do soberano
reinante e aos palavras "Posta
ge" ou "Postage & Hevenue ".

A TOSSE
É PERIGOSA E
INCÔMODA!
Para broaqune,
tosse e coqueluche.
use o xarope baísá- '/ _

Mico que acalma e 'í:�
,

\�facilita a expecto- -' \ração. �

PEITORAL DE===

ANACAHUITA ��

•·••:U:,'. (,pmP()$fõ.

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WAI.TER NOVOGROD
UBLJ1Eé

Apresentar-se... deslumbrar ...

e triunfar!

Ventura só reservada

à mulher que sabe usar

YAN ESS, o baton que

faz seus encantos realçar.

Uma requintada. gama de

t4lAalidades da áUima moda,
realçadas por lJIDa ba8. exclusiva Ie

"creme velado", que saavíaa,
protege e embeleza os labíos.

Bato« 1JMa os labios

AU30 do corrente I
Washington, 10, (U. P.) �. O Ieon zresso aprovara, na proxuuasem�na um dispositivo abolindo o

tempo �le guerra e instituind� o

padrão de horári�) norma.I. FOI (1

que informou o Congressista Lyn e

Boren. A volta ao horário dos ,tem
pos e paz, provavelmente lera lu
gar no dia 30 de setembro.

a famosa marca americana!
.

.,criação ao mesmo tempo da arte e d« eiena«.

* Use tambem o põ e "rouge" aveludado e atomizado

VAN ESS, que tornarãe irresistivel a saa cutie.

McC

[STÁ AUMENTANDO!
de: \

1

Veda M. Orofino 1
Cirurgiã - dentista

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

IConsultas com hora mar-

cada, no periodo das 14 '

às 19 horas.

I
Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 " fliST.go Seguda-felra, '0 •• Setembro d. 19&5

4 Soiça agradecida I
Berna, 9 (S. F. L) - "Um ami

go da Suíça" � tal é o título de
um artigo publicado no "Journal
de Géneve" sob a assinatura do sr.

Hené Payot, em homenagem ao (fe
neral DclaHre de Tasslgny, Inspe- Itor Geral do Exército Francês.
O articulista lembra que as tIo-Ipas do Primeiro Exército liberta

ram a Suíça do anel de aço do
Heich, acrescentando: "Quando as

batalhas começaram ao longo -íc
nossa fronteira, tivemos de tornar
medidas de precaução. Em conse

quénciu cta configuração rio terrc
no, incidentes graves poderiam
ocorrer, por isso que o 190 Exérci
to alemão estava defendendo o

avanço através de Belf'ort, perta de
entrada para a Alsácia. Se nada
houve de grave, temos de agrade
cer fi amizade do General Tassignv
que tomou todas as precauções em

suas manobras afim de que nossa

neutralidade fosse respeitada. Fi
nalmente, o Exército Fran-cês, cer
cou a Suíça, de Genebra aos Gri
sões. A cordialidade das relacões

que se estabeleceram entre o
.

co

mando dessas tropas e as autori
dades federais e cantonais facilita
ram muitas causas. No momento
em que o �he.fe prestigioso que res

taurou a glória militar de sua pá
tria deixou o comando ao longo de
nossas fronteiras, é mister que sai
ba a gratidão que lhe conserva o

nosso país".

UM
�
CORTE DE CASEMIRA,

PROPRIA PARA O VERÃO!
A sua vida ativa 1180 deve

sofrer interrupção ern consequên
da das perturbações de seu or

ganismo. Aos primeiros sintomas

de perda de memória, de energia,
depressão nervosa ou esgotamen
to físico por excesso de trabalho
ou de diversões, lembre-se do

CEREBRO CANSADO e comece

a tomar os FOSFATOS DE HORS

FORD, que contêm em sua fór
mula os fosfatos indispensáveis
ao perfeito funcionamento do cé
rebro e dos nervos. A insônia,
as dores de cabeça, o máu humor,
desaparecerão com o prime tI'O
vidro de FOSFATOS DE HORS
FORD que são facilmente assi
miláveis pelo organismo e têm

por base: sáís de Magnésia. Cál
cio, Sódio, Ferro, etc. O uso dos
FOSFATOS DE HORSFORD se

impõe a tõdas as pessõas que
têm responsabilidade de serviço.

Temos também linho
puríssimo, a Cr.$25,OO
o metro.

TROPICAIS, Al,BÊ�ES
e qtraisquer tipo de pa
drões de casem iras.

En v í

arnos amos

tras pelo correio
e a mercadoria
pelo REEMBOL�O
l)O�TAL.

108 sofred6f6s
Dra. L. GALHARDO -Ex

médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consult{,rio para a Rua
do Senado. 317-2· andor
Rio de Janeiro, onde possa.
oferecer os aeus préstimob.
Escreva detalhadamente"
nome. idadtt, endereço e en

velope selado para ares

posta.

o REI DOS AVIAMENTOS
MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 25
FILlAL:-Av. Rangel Pestana, 2114-5. PAULO

.

'F'O,1'i'ÂTOS. '.'

H O R·,.Scf. O'R O
''i<, •

STANDARO

Dr. Artur Pereira I A"fódromos em

e Oliveira pleno oceano
Clínica Geral cM 'Ndulto. I Londres - (8. I. H.) - Uma

Doença. d01l criançoa ousada experiência de tempo de

Lo.,boratúrt,'o .

de Análi.e.

I guerra - aeródromos flutuan-
oUrucaa. ' t

.

d f iC0R!ultól'io: rUQ Felip. Sch.
es no �elO. o oceano -

?
rroi4t. 21 [alt� da Cu.o Pa. posta vítoríosamente em pra-
raiaoJ. da. 1030 á. 12 • doa

I
tica pelos Estados Unidos e

.15 à. IS.h.. I Grã Bretanha, ao que se reve-
R•• idaIl.Cla: ",�

Vuo. d. f)uro lou recentemente.
PAlto. 64.

I O
" ,

dFo.e: 7€19 (ma.ueI) prrmeiro aero romo flutu-
ante, em meio do oceano, foi
construido pelos norte-ameri
canos em princípios da guerra,
segundo os desenhos britânicos
e americanos, e algum tempo
depois diversos mais foram
construidos 'de acôrdo com o

que é considerado um padrão
aperfeiçoado. Esses "aeródro
mos de aterragem" em meio do
oceano, em alguns casos com

2.000 pés de comprimento, fo
ram formados de pontões que,
conquanto estritamente liga
dos, eram tão flexivelmente ar

ticulados que podiam mover-se

com o levantamento das águas
e manterem entretanto a uni
dade como uma superfície de

Empregada
Na rua João Pinto. 11 -

sobrado - precisa-se duma que
saiba coainaar , 5v 2

10VO HOTEL
de Miguel RodrIgues de

Sousa
AngelinA, MuDicipi.,

de S. José
(ViageQs diretas eu via

S. Fedro)
IDEAL PARA BIPOIS.

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

Vende uma casa à rua
-se Maior Costa (Vi

a Celio Veiga) no 7. Ver e tra
lar na mesma. 5v--'

J Nas doenças
de crianças
Nova York - (S. I. H.)

O Departamento de Saúde do
Estado de Nova York anunciou
que está conduzindo experiên
cias em três grandes escolas
rurais para determinar se as

lâmpadas de raios ultra-viole
tas que matam germes podem
ser utilizadas eficientemente

para controlar as epidemias
de sarampo, varíola e inflama

ção das parótidas. Foram essas

lâmpadas instaladas nas salas
de aula das escolas, as quais
têm exatamente o mesmo sis
tema de ventilação, de modo

que a quantidade de ar por
aluno seja a mesma, e as rea

ções dos alunos possam ser es

tudadas de acordo com condi
ções idênticas. Foi instalada
'lâmpada especial fixa afim de
proteger as crianças das quei
maduras dos raios ultra-viole
tas.

Não se aceita. h�s"e.des
portador .. elt ••1cs1!ills

GODt4lgios88

Virilidade!
rorca!
Vig6r!

Aparelhos elétricos
A Iristaladora da Florianópolis,

.. rua Trajano n. 11, avisa ,à sua dis
t,inla �reguesia que dispô. d. ops
I'ários habilitados para executar

mstalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento ,r:'ltis II

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também ofdcina especiali

�ada, com técnicos profissionais,
para CO,.5ert05 de aparêlhos elétri
cos, enrolamento de motores e dí
namos, estabilizadoras, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos II outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

o SEU O�G""NISMO

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OK"'SA. - A base de Hormônio.
(extratos glandulares) e Vitaminas sele
clonadas. OKASA é uma medicaoão
racional i! de alia elicacia terapeutica,
em todos os casos ligados diretamente
fi perturbações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: Ira

queza sexual em todas as idades. 80b a

lôrma ue i�.uliciência glandular ou vita
minai. senilidade precoce. fadiga e perda
de memoria no homem; Irigidez e toda.
a. perturbações de origem ovariana,
idade critica. obesidade e magreza. fla
cidez da pele e rugosidade da eutís, na
mulher. OKASA (importado diretamente
de Londres) proporciona Juventude,
Sande, Força e VigOr. Peça fórmula
"prata" para homens e fórmula Houro"

para mulheres. em todas as boas Droga
ria s e Furmacías lníorrnaçõea e pedidos
ao Distr. Produtos ARNA.. - Av. Rio
Branco. 109 - ,RJo.

aterragem.

verdade!Esta a
Sapatos de todos os modelos e

modernos. inclusive Sondo lias para

I das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Berrelres»

dos tipos mais

praia ao a�cance
por verdadeiros

Oswaldo Apolonio da Rosa
REPRESENTACÕES

Aceita representações para o Estado de
Santa Catarina.

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

I

IRUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Sedas, Caserniras e Lãs'

CASA SA.TA a(OSA.
ORLANDO SOA RPELLl

Rua Conselheiro Mafra� 36 - loja e sebreleta - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Sccrpellí» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO Segunda-feira. 10 Cle setembro ChI '945 5

.fenômeno

.msnssnno
París 9 (SIP) - o govêrno

provisório do Polônia, lançou
um apelo ás fôrças armadas
polonesas de terra, mar e ar,
no estrangeiro, para se decidi
rem a voltar á Pátria, garan
tindo aos soldados que luta
ram seis anos ao lado dos alia-Idos, a liberdade pessoal. O jor
nal "Petit Parísíen", referindo
se a esse estado de cousas, diz
.entre outras: "Deveras é um

fenômeno tristíssimo, que os

soldados aliados, conhecidos
por sua bravura e lealdade,

.

precisam de tal garantia. Ape
sar de tais apelos, os soldados
poloneses não se apressam a

voltar a Polônia, lembrando-se
da triste sorte que tiveram
seus colegas do Exército Me
tropolitano Polonês" .

.lã IhllcuiI41...

.

�\ ���»��TIS
�p� 'f(��

P�.. CREME

la:t,lí{lj(.]!
--........ _ ....._�

Emissões em

hebraico
Londres, 9 (S. F.!.) - No

va e poderosa emissora em on

das curtas começará, a primei
ro de outubro, a fazer irradia

ções em hebraico, ao que in
formou em Telaviv o Diretor
dos Serviços de Rádio Difusão
da Palestina. Os judeus pode
rão, assim, ouvir a V'Oz de Je
rusalem. Haverá uma emissão
especial para a Brigada Ju
dáica da Alemanha e para os

judeus sobreviventes da Polô
nia.

TENHA OS SEUS INTESTINOS
REGULADOS COMO UM RELÓGW

Laxativas, da eleito seguro e inofensivas
Não viciam o organismo

Querem garantias
París 9 (SIP) - As forma

ções militares polonesas, que
faziam parte da brigada inter
nacional que lutou na Espa
nha, junto às unidades comu

nistas, perdendo a cidadania
polonesa, declararam sua pron
tidão para voltar ao seu país,
não deixando entretanto de
pedir garantias.
"...,.__ """""�"'I--""�

VENDE-SE
Uma mesa circular e uma cr is

taleira, ambas em ótimo estado
de conservação. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim, 14.
(Mato Grosso.)

...

� nao paga12l dividas',
"Seu" Simplicio!

,
Não há nada que amofine o Felício! Tomou um ba

nho de lama e levou o desaforo pr'a casa ... Sim I

Porque em sua casa nunca falta o Sabão Letízía,
que limpa tudo com rapidez, sem o menor trabalho.

I
Banco do Distrito Federal (1.4.1I

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
L1 Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00

II
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schrnidt 52 -

s_ala:_:_jRESERVAS: CR$ 12.500.000,00 Edifício Cruzeiro - Florian6polis.
Trajano, 23 • Florianõpolis ��������������������

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIUCIA

'11111 CilC!ll(7l••• M..Em. 4 • 5 - FONE I .141
Llrlia a tI.liIIkfI.

I
Com um eterno sorriso nos lábios, êle passa
horas e horas na fila, seja da carne ou do pei
xe . .• Para tanta paciência sempre tem uma

recompensa I São as deliciosas frituras com 6)

puríssimo Oleo de Semente de Algodão Letízia I

• Fabricado pelo processo de tríplice refina

ção, o Óleo Letizia realça o sabor dos ali
mentos e satisfaz os paladares mais exigentes.
Não queima, nem faz fumaça; frita rápida
mente. De fácil digestão, é suave ao paladar e
muito econômico. Óleo Letizia - que delícia!

FeUcio é homem de posição, mas nunca recre-

2 ma da condução ... Vai de qualquer geito, porque
tem à sua espera uma suculenta macarronada
feita com o incomparável Macarrão Letízia.

�>-

R. H. BOSCO LTDA.
ITAIAi - $. CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Representações Transporte. Maritimo.: FerrO.

Consignações •• Conta Pr6pria viários, Radoviários. Aéreos,
Rua Pedro Ferreira. 5 Cascos, Fôgo, Acident.. do

2' Pavimento Trabalho, Acidentes PeBloai.,
CAIXA POSTAL, 117 Responlabilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfiço « B O seo»
.................................................

F-/U///"'//J".Q7)"//U///.6YUf'--///'/U/'-'.DJW"/A_,,,,,,,,,,,N/.v,,,,,,.v,,,,,,,,,,,,,P''''''''''''''''_''_'''''_''''''''''''''''_-.,v,

�

� � /ct ·

� �
� é o legítimo

II paPEL HELlOGRilFICO I
�

� � Produto da OZALlD-BRASIL ! �� l Caixa Postal 4254 - São Paulo I

III PROVADO E APROVaDO ni ANOS EM IODOS OS PAíSES I·.it_;;;;;;;;;;=;;;.;;;;�m -;;;;;;;;;=..;;;_;;;;;;;':Jj
----------------------------------------------....,-------

ADVOGr\_DOS

SABÃO E

SAPONÁCEO
LÉTIZIA

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA
Trahllllhol Comerciais
I:rnpruséio C1 côres

€:Elmpolição de livres e

Jornai. I
Tése. e Memorai.

Doubléll e tricromia.
Reviata. - Avullol - Caixal •

Estojo., etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

TOSSE o BRONQUiTE

€ONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Rua

APENAS Cr$ 3,d'0 I CASA MISCELANEA distri-
�om e�s!l Ínfima quantia �od buidcra dos Rádios R, C. A.

esta auxí liando o seu

próxlmo'l V' V' 1 I D'Contribua para a Caixa de Esmolas reter, a vu �s e ISCO!!'.

aos Indigentes de Florianópolis, Rua Conselheiro Mafra, 9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 OUTADO SeIUBda·tefra, 10 1:1. setembro _ "45

Lira Tênis
Dia 29,

Clube Dia
sábado, grandioso

15, sábado, Seírêe
baile da Primavéra,

.. , ..

com IniCIO

com eleição da
às 21 horas ..

Rainha.

�.:�J�F.'TO'':!JIL v�
Produto cientifico poro embeHlz4r os seios
Monoo Vw.,. IL· 1 pena 011 ..,Ios pequenos OUo.ftac!doo
MonDO Vi't'Oll D.· 2 l)aIO os seio8 gyand.,•. volllmoso.
lDofenm.o à saóde - Fórmula <k absohlta rontiança.
4 ..... _....".. Dlla ....... " ....._.
............. '6 - Em BlumelloClU: ,,_.......
....,_ • o.ifHo - &ao ltaiai: 'ar...... .s..t.
r__.....

VIDA SOCIAL I
-----------_._--_._-----------------

sábado último; o enlace matrime--Inial do ar. dr. Ayrea Gonça)vea,
digno Promotor Público da eo

marca de Orleãea. cem a gentilia
aima senhorita Wanda Machado.
da sociedade local.
Paraninfaram oa atoa civil e re

ligioao, que tiveram lugar às 17
e 17,30 horas, re.petivamente, por

*
., parte do noivo os sr. Renato Pi-

Tranacorreu ontem o

anlVeraa-j
rea Machado e sua exma elJpôsa

rio .natalício
.

da gentil srita. Dil· d Semiraneia DoU'Grande' Macha:
ma Scores, fdha do sr. Dalmo do e Ioão Chrisostomo Pacheco e

Soares.
, exma. espôsa d . Clara Pacheco

•

representados pelo sr dr. João
Paaaou ontem mais uma prima- GualbertQ Furtado e ua. Marí

vera e menino Maur0-Carlos. fi· lia Campoa; por parte da noiva
lho do n. Manoel doa A�jo., o n. dr. Heitor Blum e lua exma.

propr. do Salão Mi.ena. espôlla, d. Othilia Piracuruca Blurn

e e engenheiro dr. Pedro de Almei'
Fez anos ontem o ar. Altamiro da Gonçalves e arita. Carmen Cli-

Silveira, apreeiado delportiva. veira.
Ao novel par, no.soa felicitalões.

*

Fizeram anos ontem:

Fez anoa ontem a exma. ara. d.
Alzira S Espindo la, elOpôsa do ...
Raul ESpindola, alto Eunc, da fir
ma Malburg, de ltajaí

•

€) ar. Acacio Zelmio
fez anos oatern.

da Silva,

*

Faz•• a•• s .Ij.:
A galante meniaa Ro..--:Marie,

filhinha do 'r. TOlUaz Camilli,
:faz anos hoje.

*
:eecorre hoje o Rotalíeio do sr.

I.' tt.. Jubal CoutiJ\ho. da no..a

.F6rça Pelicial.
e

Deflue hoje Cl data natalícia da
:menina Iriunar, filhinha da exma.

aro. d. Adalgiza €limaco. reai
·dente .e Rio de Ia.eirQ.

•

TJ'f1n1lcorre hoje
'nataHcio da uita.
filha do indultrial

•

Faz 01'101 hoje o Sr. AlYy
fino.

o aniversário
Rala Gamilli,
Tomaz Camilli.

Ru-

e

NaScimelltoS:
Eatá de pl&rabens o casal Adau'

cto Freitas Leny Roaa Freitas,
com o naacimento de sua primo
gênito Maria - Lúcia, ocorrido dia
1, na Maternidade de Fpolia.

*

Aureliano Stuart
Decorre, hoje o aniversário na·

taHcio do nosso prezado conterrâ
neo, sr. Aureliano Stuart, do co·

mércio local e pr.ltigiado pre.i
dente da Liga Operaria Benefi
cente.
Praz.irosamente nos aasociamos

às manifelltaçõea de apreço que
lhe serão tributadas neste ensejo.

o

D. Hilda G. Brueggmann
Denue. hoje, o aniversário na

talício da exma. sra. Hilda Gan.
dra Brueggmann, espôaa do sr.

prof. Henrique Bruggmann.
e

Aldenor
A efeméride de hoje assinala o

natalício do menino Aldenor, fi
lhinho do sr. Gualberto Seno e de
aua exma. espôsa d. Osvaldina
Clímaco Sena.

•

Arací
O lar feliz do n0850 distinto con

terrâneo sr. Aldo Luz, alto fun
cionário da Cio. Nac. de Navega.
ção COiteiro, e de sua exma. es.

pôso acha·se engalanado com o

advento de uma robusta garoti·
nha que, na pia batismal, recebe
rá o nome de Araci.
Araci é netinha do inolvidavel

estadista Catarinense, dr. Hercílio
Pedro da Luz.

*

Casament.os:
Gonçalves Machado

Na residência do acatado co.

merciante, ar. Renato Machado,
à rua Vitor Meireles 32 e na in.
timid ade da família, realizou••e

Pereira de Macedo-OliVEira
À avo Hercílio Luz 186, realizou-

8e, aábado último, o enlace matri
monial da srita. Maurina J- de
Oliveira com o sr. Orlando Pereira
de Macedo, gerente do Café Cru
zeil'o.
Serviram de t..temunha., por

parte do noivo, o indtlatrial, Sr.

Heitor Bittencourt e sua exma .

eapôsa, d ,'BteUa Noceti Bitten
court e, por parte do noiva, o Sr.

Sidnei Noceti e sua exma. es"ôaa,
d. Aloycie G. Noceti,

Millen da Silveira-Vaz
Realizou-oe, sábado último, à

OV. Hsrcílio Luz 164, re.idência c.
sr, Hildebrando Vaz, o enlace ma

trimonia) de sua dileta filha. uita.
Wilma Voz. com o sr. Alcino Millen
da Silveira, do comércio local de
seguros.
Paraninfaram os atos civil e re

ligioso o ar. Hildebrando Voz e d.
Mothilde Gallon Vaz., e Joaquim
Voz e srita Véra Voz. por parte
da Raiva e, por parte do noivo, o

sr. Iorge Leonel de Paula e d.
Delorme Fortkamp de Paula e o

n. dr. Alvaro Millen da Silveira e

d. Julieta Silva da Silveira.
Ao jovem par, noslloa cumpri

mentos.

Viajantes:
Eduardo Luz

agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clie:ntes, apre
senta, em suas

lojas, os novos
modelos para

1945
e

DESPACHAMOS E ENGRADAMOS
GRArulTAMENIE PARA O INTERIOR

e

s. RECAK
NOVO PROPRIETÁRIO· NOVA ORGANIZAÇAO

Av. Celso Garcia, 174
Fone 2-8635 - S. Paulo

,

FILHA I MAE I AVO I
-

TOdas deverT� usar a

(OU REGULADOR
A MULHER

Alivia

VIEIRA�
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

Em iH· ...gli-"e com VI'I{l!llg"m pa
ra c"mo�ter IH! Irrt>J{uIIHídtideb
das ftJnçõe� w"rióôic8ii das se

II b.ürl1ii. É cltfmllott> t> reguladf"lr
dt'jiljilll'l funea ... !'

FLUXO-'EDATINA, J.lt'I� sua

eompruvada f'ficácia. é muito re

cenada. rh"\I� !ii,H UIHHla com

confhwCtl
FLHXO S�[)Al'IN A 'HIt'll'l!\trll-IO'"

em toda parlt'!

- S[ais de t rés milhões de cida
dãos da Europa libertada já VISI

taram as exposições da RAF, orga
nizada pelo ministério do Ar da
Grã-Bretanha, na França, Bélgica,
Dinamarca, Grécia e Holanda, in
forma o "SC;\fDAY TI�IES".

- Segundo revela o "Suuday
Chronicle ", o govêrn o britânico

'elaborou
planos de largo alcance

para as crianças, européias cujas
inocentes vitimas foram arruinadas
pelo nazismo.

- Os escafandristas da Royal
Nawy demonstraram que os peritos

-------------------------------- alem5es em minas marítimas esta
vam errados quando afirmavam
que os tipos mais modernos de mi-
nas que empregavam não podei-iam
ser localizados nem retirados sem

explodir.
- [ma conhecida empreza brí.

tân ioa acaba de aperfeiçoar um PI'O
cesso pelo qual os pneumáticos,
mesmo furados e esvaziados, po
dem ainda perco-rrer em segurança
cerca de cem milhas a uma. veloci
dade de mais de 50 milhas por 110-
ra.

-Segundo informações de Hai8,
anunciou-se que o Goyerno Holan
dês prepara uma nova regulamen
tação do cambio estrangeiro, revo-

gando as disposições do tempo de
guerra sôbre o comércio em lIloeda

estrangeira, que será posto sob o·

controle do Banco :\'eerlandês.
- ema grande fábrica de bOI1l

barrleiros situada ao norte da In

glaterra e abrangendo Ul11 milhão Ct

400 mil pés quadrados está sendo
adaptada á produção de borrachac
com uma rapidez surpreendente.

- As notícias sôbre a rendição·
no Extremo Oriente, e os últimos'
detalhes em torno dos planos go
vernamentais da desmobilização.
ocupmll o primeiro plano na im

prensa diúria.

Qw.ftOO o seu-nariz �iYer en
tupido, devido a um resfriado
da cabeça 0111 catarro, use
Vick Va-tro-nol qse .lhe dará
aJt:y,io imediato. Alg_s gotas
ena cada narima, desentopem o

llM-íz, facilitam a r-espiEação,

=;����YICIl VA·IRO·.OL

4nuneie
no

O ESTADO'EMULSÃO DE SCOTT
a maneira mais focil e se

gura de tomar-se o legftimo
óleo de ffgado de bacalhau

Acha-se nesta capital o sr. Edu
ardo Luz, gerente do secção de
ferragens da impot'tonte firma In-

���.':r� I��j.t.�;· ',5'0"'.'
Knot

I San� , n D I
Fábrica de ARSENIATO, VANADA.
EIS BRDSll TO. FOSFOR05.CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

U.J.B.

O. Pálido.. Oe"'luPlrldo••
E.qotldc•• Anêmicos, Mãe.
Que criam Migro,. C,i.nçe'l
flQuíticlI. receberão I tonl·
Fic.ção ger.1 do org.nÍlmo

Sa ngOüi n 01
Ue D.N.S.P. n' (99, de 1921

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi
gentes de Florianópolis.

VENDEM-SE
Dois motores movidos a óleo
crú, de la e 15 H.P. Tratar à

rua Maior Costa, 33.
Florianópolis.

5 v. ·1

,�

)
1
I

J

um golpe de ar?

Fez esfôrço dema

siado? Friccione

Pronto A14vio·

I

jNoti-cias
LINIMENTO SEDATIVO

resumidas

-------�---------

MACHADO & ClA.
Agâll1cia. e Repreaentaçõea em Geral

Ma triz: Florian6polia
Rua J050 Piato, n. S
Caixa Postal, 37
Filial: Crallciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edil.
Pr6pdo}.-Telegramaa: ·,PRIMUS·
Aqent.. DOll principall lnunicipiof

do Estado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro dõ Estado

Florianópolis

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

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

Até cinema lerão os

trens de cmcmhô
NOVA YORK, 9 (S. r. H.) - Segundo revelou o sr. Charles'

V./. Wright, vice-presidente e engenheiro da "Pullmann Stan
dard Cal' Manufacturing Company", a projeção de tilmes du
rante as viagens será lugar comum nas ferrovias de amanhã.
Disse êle que os engenheiros e desenhistas estão empenhados
em proporcionar maior comodidade aos passageiros nas horas
noturnas das longas viagens.

"Possuímos um novo carro recreativo que durante o dia I
é utilizado para repouso dos passageiros, podendo, à noite, ser
convertido num pequeno cinema e clube, de molde a permitir
aos passageiros assistir a filmes ou dansar enquanto viajam.
O carro inclue também um bar e cadeiras que podem ser afas
tados para dar espaço aos dansarínos. As cadeiras podem ser

dispostas diante da tela. Nos carros restaurantes, as tradicio
nais mesas retangulares foram substituídas por mesas coloca
das diagonalmente com poltronas estofadas e divans ", decla
rou o sr. Wríght.

Frizou êle que as mesas colocadas em diagonal propor
cionam maior espaço para passagem, permitindo um serviço
mais eficiente. Declarou mais o sr. Wright que visando a se

gurança e o conforto, os trens de amanhã possuirão serviço te
lefônico interno, que permitirá a constante comunicação entre
o pessoal que o serve. Dispositivos de isolamento e amortece

dores de som e choque permitirão o controle da temperatura
no interior dos carros, eliminando o ruido e as vibrações, en-.

quanto novos freios sob controles elétrico possibilitarão para
das mais suaves .em distâncias mais curtas.

Não ha necessidade, mi
nha Senhora. de cada mês
ter séte dias de sua vida sub
traídos ás suas atividades e

ás suas alegrias, Si a Senho
Ia sóíre. deve-o á sua impre
vídência. Use A Saude da
Mulher. Regulador. tônico.
anti-doloroso. A Saude da
Mulher lhe fará recupe,iar
anos de vida.

FIOEIN
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral, mas se usardes
FIDEINE BERGAMO adquirireis �m grande bem. O
fígado volta a sua função normal, o estomago, os intes
tinos todos os orgãos ganharão em equilibrio salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário R. A. Marinho &

Cia. Ltda , Rua Marechal Deodoro, 528/530.
Caixa Postal, 245, Curitiba - Est- cio Paraná.

DÔRES NA CINTURA -

REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer

PA R A
O S

IRREGULARIDADES
" R�---- URINARIAS

BEXIGA INS E A

F!ilulas D(-WITT
«, :"" o.idro ,ritrlde de Piiulas De Witt, contendo (luaa "e.ea e meia a quan-

i",�,
. t'lilade do tIunanho. peq_no, c:uata proporcionJlÚa1ente muito menoa.

o torraente das Dôres na

Cintura. do Reumatismo, da

sensação de "envelhecimento".
nas dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
É importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cionamento e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteração do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho

importantissimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

outros produtos que acarreta

riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardíaco, mais

ainda, cada pensamento e emo-

nocivos e os eliminam do oro

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas

para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira-que estes

possam executar o trabalho

que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são fil
trados ('! eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

friamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças) surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os toxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres mtensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

geral e pela' sensação de "ve
Ihice". Os primeiros sintomas
são em geral as torturantes
dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
'vos assaltam estas terriveis
dôres nas costas. As Pilulas
De Witt vão ter à sêde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

ção concorrem para a

produção desses tóxicos.

Quando sãos, 08 rin.

filtram cues elementos

':EMISSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(PortlAA\uês)

SE V�CB GOSTA
D.E

Notícias
Ouça os boletins informativos

que são transmitidos tôdas as meias
horas, e os da Rádio Cometa, de 2a
a 6" feira, às 21,30 horas.

'

Música Sinfônica
Ouça' em sua . casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica da N. B. 'C. to
dos os domingos, às 20,00 horas,
Programas femininos
Sintoriize o seu receptor, às 19

horas, de 2a a 6a feira e ouvirá Sa
grarnor de Scuvero com as suas co

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

grama que lhe interessa. Todos 03

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

alravés dêsse gr-ande país ouvindo
"Conheça os Estados Unidos" que
é transmitido aos súbados às 19,34
horas.
Teatro
Ouça um dos melhores "broad

castings" no gênero, sinfonizando Q
"Radio Teatro das Américas", tô
das as 43s. feiras, às 19,35 horas.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

ORa DJALMA
MOELLMANN

J'<mlládo pelA Untrer81daé. d. Genobra

Com prAtica DOO hOBJ)ltdll eurepWII
CUnica mtd1ca em cera!, pell1atrà. noen

.... do .n.tema ueM'ollO. aJ)Rl'olho lraDito
urtn4r10 do homem ii da mulhar

&a!lo'" T4!e.1oo: DR. PAULO TA.V�
0ur1lO d. Radiolo;y1a Cl1n1ca com o dr.

lIan� d. Abreu C&mpallllI'io (1!IAo Pau
loil. EopectalUw1o W1 H1a'lene ii ladd.
P11bl1ca. �1II UniTercldad<t elo R10 d. Ja
IU!1rO. - Gab4netfJ da Raio ::r;: - lIllectro

eo.M1olfl'ai'is clln1ca - Xetllbol.!Jmlo M

Al - lIJolWa.em DuOl1enc1 - �bl1wlt.i
d. fl3:Ioterapia - Labor'at6r1o "'. mteroa

eopía e a.n4l1ae clln1ca. - Rua Femarldo
Machado. 3. I"ou. 1.1.'. -- YPlor1JmóDOU.

LE lCA

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 bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

Em perfeito estado, com telemetro,
filtro amarelo. objetiva 1 :3,5

fóco 5 crns v, com bois C'. de couro;

VENDE-SE.
Informações nesta redação.

FABRICANTES

..
'

ARNO I.A.
DEPARTAMENTO:

CEMBRA - CONSTRUÇÕES ELETRO·MECÂNICAS
MATRIZ: SÃO PAU.LO- R. JOSÉ BONIFÁCIO. 209

TELEFONE: 3·5111-C.P. 217.B

PARANÁ - SANTA CATARINA
c. O. MUElLER, CURITIBA. Caixa Postal, 138 • TeI. 9BC'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\�ag::�tr.:uglas �;;�O-Úl�����a�����á1���;alm;���;Nova York - (S. I. H.) - A perimentou-se na Suécia um no de contacto, inofensivo para
.
Tóquio, 9 (U. P.) - ApetHls uns designação do general Douglas processo eficaz para combater os seres humanos e para os2:50_0 sold Idos n.orte-ame!"lcan()� �s- Mac Arthur para Supremo 00-

r00S perigosos insetos florestais. animais superiores, mas quesisti ram ao desfraldar da bandeira
_'. _ .

norte-americana em Tó,lt::n. Mas, mandante Aliado .n? Ja.pao fOI De aVlOe�, que v<;>am a baD�a paraliza imediatamente o inse
alé ::0 anoitecer, já elevem ter I'he- uma escolha quasr inevítável e altura, sao espargidos uns pos to, o qual morre no fim de 24
gado quinze mil homens à capital natural. É êle o oficial mais an- venenosos sôbre os terrítóríos horas. Os resultados satisfató
['.Il1arela. Serão êles aloiados no �n- tigo tanto em patente como atacados pelos pequenos devas- rios obtidos, provocaram a rea,!IllO Quartel da guarda imper ial, ',. d d r l'ÇOS d . I t "B li

-

d períêncíahem como ('1)1 barracas armadas no em matéria e anos e se v ta ores, gera men e o upa- izaçao e novas ex s.
Campo ge Paradas, junlo iI capela prestados, entre todos os co- lus piniarius", uma lagarta R:2centemente, aplicou-se o
d�di�ada ao imperador meiii, pai de mandantes aliados nas opera- que devora com insaciável ape- método em questão para maHiroito, ções aéreas, terrestres e mari- tite as agulhas dos pinheiros. tar moscas e mosquitos, em----------------------------

tímas do Pacífico. O mesmo método foi aplicado uma região especialmente ex-
O general Mac Arthur tem também o sul da Suécia, con- posta a esta praga. Nos distn

sido um participante ativo na tra um inseto com o nome la- tos submetidos a êste trata
guerra alí travada, desde o pri- tino de "Meligethes brassicoe", mento pelo avião, desaparece
melro dia. Suas decisões táti�as que ataca os campos floridos ram completamente as moscas
e estratégicas tiveram um im- de colza. O veneno empregado

-

e os mosquitos e pensa-se que
portante papel em pról da vító- é um preparado denominado ficarão livres dos desagradá
ria. "Gesarol", que se esparge do veis insetos, pelo menos, du
Além de seus feitos estrita- avião em faixas de 25 metros rante um mês.

mente militares, demonstrou o

general Mac Arthur certa habi
lidade no tratar com líderes cí
vís e em saber apreciar o ponto
de vista dos civís melhor que a

maioria dos outros militares.
Constitue isto um atributo im

portante para um homem que
deve resolver os problemas de
desarmamento militar do Ja

pão, além de ter que exercer o

estrito contrôle de sua popula
cão civil. E tudo isso deve ser

feito de maneira a se tornar
aceitável pelo público norte
americano e pela opinião pú
blica mundial.
A primeira ação do general

Mac Arthur, em seu novo pa-

O ti ADO f .

pel, ordenando aos represen- ·81' Jlsportlvotantes japonêses que viessem
até junto a ele em vez de voar

êle mesmo até ao Japão, cons
tituiu um bom princípio. Indica
que pretende convencer o povo
japonês, e especialmente nos

líderes do Micado, o duro fato
de que o Japão sofreu mais que
uma derrota provisória na sua

"causa santa" pois que perdeu
a última guerra na qual lhe foi
permitido tomar parte.

\Na capital
do

Japão
Tóquio, 9 (U. P.) - Tropas nor

iC-americanas desceram 11;:� praias
da Coreia meridional. na costa do
Mar Amarelo, iniciando, assim, a

ocupação da parte dêste pais 'llJe
f'icará sob a salvaguarda dos norte
americanos. A parte setentr-ional da
Coreia está sendo ocupa 1:1 pelos
russos. O desembarque efetuou-se
sob a proteção de quase 50 navios
de guerra do almirante Kinkaid;
mas não huove qualquer resistên-

FIorlan6polb 10 de SelemDro de 1945

Concursos federais
Acham-se abertas as inscricões

para a prova de habilitação de i'Es_
tatisfica «Ia Delegacia Federal de
Saúde, promovida [pelo DASP, den
tro do prazo de 11-9-45 a 10-10-45.
No posto de inscrição, na sede

do IA,PI, à Rua Felipe Schmi.dt n.

5, 10 andar, serão prestadas aos in
teressados, diáriamente, das 8,30
às 10,30 horas exceto aos sábados,
todas as informacões necessár-ias.

Os de interior poderão dirigir-se
aquele endereço por carta ou le
Jegrama.

*

Até o dia 21 do corrente estão
abertas as inscr-ições :para o con

curso dé datilógrarfo do Ministério
da 'Guerra promovida pelo DASP.
No posto de inscrição à Rua Fe

lipe Schrnídt, n. 5, 10 andar serão
prestadas aos interessados, todas
as informacões necessárias diar ia
mente, das ·8,30 às 10,30 exceto :IOS
sábados.

*

Do dia 20 do corrente a 19 da
próximo mês de outubro, acham-se
abertas as inscrições ·para a prova
de habilitação de Bibliotecário da
Escola Industrial do Ministério da
Educação e Saúde promovida pelo
DASP.

Os interessados poderão obter
as informacões necessárias no pos
to de inseri cão à rua Felipe Sch
mídt n. 5, 1"0 andar, diariamente
das 8,30 às 10,30 horas, menos aos

sábados.
As pessoas do interior poder-ão

pedir informações por escrito, ou

por telegramas.

SOFRE DE CA
TARRO E NÃO
OUVE BEM?

O aturdimento, provocado pelo
catarro, é muito incômodo e abor
recido. As pessoas que não ouvem

hem, que sofrem de zumbidos nos

ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
mento e a dificuldade de ouvir.
Parrnint é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e zC'1.bidos
nos ouvidos, farão bem expei-imen
tando Parmint.

Aperfeiçoado
URI repelente
Washington - (S. L H.)

Um repelente líquido para
combater os mosquitos, atual
mente em provas experimen
tais, e que quando aplicado à
pele humana afasta o mosqui
to durante onze horas - eis o

que foi aperfeiçoado pelo Ins
tituto de Pesquisa Médica da
Marinha de Guerra dos Esta
dos Unidos. A pesquisa será
continuada para determinar
se pode ser adotada a desco
berta para uso geral na Mari
nha de Guerra - especialmen
te para combater o mosquito
ano feles que transmite a ma
lária. O líquido é um pouco
mais espesso do que a água e

é praticamente sem cheiro e

quase incolor. A fórmula é um

.segredo da Marinha de Guerra.

Declarações de Luiz
Carlos Prestes
à United Press

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Rio, 10 (A. N.) - "O Globo"

publica com grande destaque a en

trevista de Luiz Carlos Prestes :ii
United Press, em que dá as razões
de seu apoio ao presidente Vargas.
Informa que êle não é contra a pro
priedade privada e que, no mo

mento, é impossivel implantar o

socialismo no Brasil.
Peruuntado sôhre a possibilidade

da elclcão.do presidente Vargas,
respondeu: "Nós, os comunistas,
somos contra que um homem no

poder seja candidato ao poder.

(o mundo de
amanhã)
Durante os trágicos dias da

guerra, não foram somente os

soldados que, nos campos de

batalha, nos ares ou nos ocea

nos, trabalharam para derrotar
o nazismo. Este conflito, pela
sua importância, envolveu a to

dos, sendo que ninguem perma
neceu de braços cruzados. Nos
laboratórios, eram feitas conti
nuadas pesquizas, visando mi
norar os sofrimentos dos com

batentes, enquanto que, nas

oficinas, centenas de experdên
cias se desenrolavam todos os

dias, para produzir melhor e

mais. E o velho refrão de que
na guerra se trabalha para a

paz, veio mais uma vez confie
mar-se como podemos aquila
tar, agora, com o relato das
informações e documentos que
somente hoje a censura militar
permite que se ddvulgue,
O "O ESTADO" num "tour

de force", contratou com a

Press information, o forneci
mento de uma série de nove ar

tigos, que passaremos a divul
gar -a partir do dia 13, subordi
nados à série "O MUNDO DE
AMANHÃ". Trata-se de uma co

letânea de colaborações, que
áquela prestigiosa agência ad
quiriu por elevado preço e que
ofereçemos aos leitores para
lhes dar uma síntese perfeita
de que serão os dias que se

aproximam, numa época de paz
e de conforto.
Aguardem, pois, a partir do

dia 13, a série "O MUNDO DE
AMANHÃ", que "O ESTADO"
divulgará com exclusividade no

Estado de Santa Catarina.

Comunica a seus amigos e clientes que tendo sido as.i
nado o Decreto que regularizou a selagem de seus títulos ericon

tram-.e à disposição dos mesmos em toda. as nossa. agências e

com os nosso. inspetore. o. tí'ulos do nono plano UniversClI - H.
E.lell títulos são sujeito. ao 8elo federal de Cr$ 4,00 além

do de Educação, atualmente de Cr$ 0.40.
Nesta cidade a agência da Empresa se encontra instalada

à Rua Felipe Schmidt (Edifício Amélia Neto).

Repelida a proposta
Londres, 10 (S. H. L) - Informam de Haia, que o Conselho Con

sult i vo Nacional repeliu, pela votação de vinte-e-quatro contra vinte-e
um, a moção que recomendava ao govêrno levar a efeito eleições l11�ni
cipais no próximo mês de dezembro, e, para membros da camara baixa,
cm abril do próximo ano.
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_ pesceço e cubra com
flanela quente. Atúa
como uma cataplasma,
enquanto os vapores
que se respiram desín
flamam logo as mem-

.....11 branas irritadas.

Venceu o Bandeirante
- Em partida realizada sexta

feira às 2 horas da tarde, na "can
cha" de basquete do "Lira Tenis
Clube" o "Bandeirante" venceu o

selecionado de Florianópolis que
.Iogalrá sgunda-f'eira próxima com
os paulistas.

O primeiro tempo, terminou pela
contagem de 9x7 favorável ao com
binado. Porém, no segundo tempo,
os rapazes do "Bandeirante" fize
ram como, antigamente, a sua "tra
dicional virada" derrotando os seus

advers.u-ios, pela contagem de
20x16.

Os quadros estavam assim cons
tituidos:
Seleção: Vadico, Aldo (Jair)

(Nazareno), Serafim, Ubirajara e
Barreto.
Bandeirante B. C.: Tareco e Ou

dinaldo, Osny, Uzadel (Gilberto) e
Alvaro.

lotore's de avião de
caça nas Super
Fortalezas

(entro Acadêmico
XI de Fevereiro
Especialmente convidado pelo Di

retório do Centro Acadêmico XI
de Fevereiro. o acadêmico Uhaldo
Brisighelli pronunciou. no Grupo
Escolar Olivio Amorim, na Trin
dade, uma pale.tra cívica de exól
taçõo ao ROia da Pátria»!
Tal acontecimento bem demons

tra o interêsse dos nossos univer
sitários na educação· cíviea da nog-

110 juventude

BRITO
O alfaiate Indicado
Tiradentes. 11 Washington - (S. I. H.) -

Os motores de refrigeramento
líquido do tipo comum, como

os que possuem os aviões de
caça P-38, P-40 e P-51 dirigem
agora uma Super-Fortaleza.,.. ...........- ... -.",..........._... .............".. "-" III

B-29, enl experiência, substi-

Horário de verão tuindo as máquinas radiais de

refrigeramento pelo ar com as

quais o avião é usualmente
equipado.

O objeto da experiência foi
destinado a proporcionar ex

periência e dado de vôo adicto-

D- d t nal, no emprêgo de motores deIversos acumen OS
refrigeramento líquido, quandoPerdeu-se uma carteira de d

.

aplicados aos bombar erros pe-motorista. expedida a Pedro sados.
Afonso Koerich, juntamente Em cooperação com as For-
cam outros documentos.

ças Aéreas na prova vitoriosa
Pede-se à pessoa que encon- achava-se a "AIlison Division

trou, o obséquio ,de entregar of General Motors", fabrican
nesta redação, que será gra- tes do motor. A experiência re.,
ti&ada. 5 vs. - 1 lativa ao emprêgo do motor de

refrigeramento líquido, nos

aviões pesados, obteve ganho
no trabalho com a modificação
da B-29, na qual foram instala
das máquinas idênticas.
Com as novas máquinas, a

modificada B-29, conhecida
como XB-39, desenvolve de
seus quatro motores um total
de 10.400 cavalos de fôrça.

Achados e perdidls
Cr.1 100,0.

Gratifica-se cem cem cruzei
ros a pessoa que achou e en

tregar nesta red sção um re

lógio de pulso, marca «Orator ».
perdido nas imediações do Bar
Gentil. 3 v,s. - 1

S. Paulo, 10 (A. N.) - Já está
em vigor o horário de verão para
os funcionários do comércio des
te Estado, devendo o mesmo abrir
as .por tas às 9 horas e encerra-las
às 19.o PRECEITO DO DIA

DENTES ESTRAGADOS
Os delltes elltragados, além de

determinar mau hálito. são re.

ponsáveis por ínúmerall perturba
ções da 8aúde. E' preciso tratar
dos dentes o moi. cedo possível.
Mande examinar seus dentes.

pelo menos duo. vêzes por ano.
SNES.

o problema
espanhol
Londres, 9 «(1. P.) - Consta nos

circulos espanhois, que o infante
dom Juan elaborou um novo plano
para resolver () problema da Espa
nha. D . Juan pretenderia convidar
Franco a entregar o poder a um

zovõrno militar, o qual realizaria
�s eleições e um plesbiscito.

Trabalho produtivo
Belém, 10 (A. N.) - Graças ao

Servíco de Protecão dos índios, a

tribu "d o Rio Na.gá, na região do
Oiapoe já conslitui um núcleo de
trabalho pr-odutivo. Ainda agora
acabam de chegar à esta capital
amostras de leite esteril.izado, cui
dadosamente preparado pelos ín
dios.Ouibus elétricos

São Paulo, 10 (A. �.) - A Capi
lal paulisla serú dotada em breve.
de diversos onilms elétricos, ja ten
do sido aprovarla as inslalações ne

cessúrias ao bom êxilo do serviço.
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V duma casa à rua

eu e-se Maior Costa (Vi
a Celio Veiga) no 7. Ver e tra'

lar na mesma. Sv--'

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Vo.eê

está auxiliando o seu próximo_
C8ntribua para a Caixa de Esmolas
aos IndiJ.\"entes de Florianópolis.
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F E R I DA S,
E MAS,

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
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