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LONDRES, II (U. P.) .. COMEÇARÃO AMANHÃ AS REUNIõES DO CONSELHO nE MINISTRO DAS RELAÇÕES\ EXTERI� ..

RES DAS 5 GRANDES POTENCIAS. SER ÃO DISCUTIDOS OS ACôRDOS FINAIS nA PAZ E OUTROS ASSUNTOS VENTILA..

DOS NA CONFERÊNCIA DE POTSDAM. A REUNIÃO FôRA ADIADA 24 HORAS DEVIDO AO ATRAZO DA VIAGEM DO SE-
CRETÁRIO DE ESTADO NORTE.AMERIf.ANO, QUE CHEGOU ONTEM À CAPITAL BRITÂNICA.

mais existia!

o
o .MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor·Gerente SIDNEI MOCHI

Ano XXXI H. 9468

Cada operário de
fábrica pOde tornar
se um especialista
Londres, 10 (B. N. S.) - A

indústria inglesa - ora empe
nhada num plano de seis anos
de pesquisas intensivas e de
senvolvimento dos processos
de manufatura normais - pe
de hojjc mais do que nunca

operários como os mais altos

padrões de conhecimento téc
nico. Para enfrentar a situa
ção, o Govêrno e as indústrias
particulares já estabeleceram
organizações em bases compre�
ensivas e nacionais afim de
treinarem um grande corpo ue

especialistas para todos os ra

mos da produção. Uma das
mais notáveis contribuicões
oficiais é a organização, em tO-tdo o país, de escolas de treina
'mente técnico, que abrangem
todos os aspéctos da vida in
dustrial, e se destinam aos ho
mense e mulheres desmobili
zados. As firmas particulares
desempenham um grande pa
pel no plano em fóco. Essas
firmas se dedicam a obras de
engenharia, produtos texteís e

manufatura de aviões, até os

produtos farmacêuticos e de
borracha, tendo estabelecido
cursos para todos os graus de
produção. Na indústria aero

náutica, por exemplo, preten
de-se treinar 200 rapazes
anualmente. Após seis meses

de trabalhos nrátícos, os alu
nos passarão por todos o." de
partamentos de engenharia Na
industria pesadas anunacía-se
o nlano dencrr.ínado O. T. C.
destinado ao treinamento de
tarefas executivas e adminis
trativas especiais nas indus
trias e visando os ex-men.bros
das forças armadas que se

mostraram excepcionalmente
habeis em serviço.

As u s i nas siderúrgicas
Stanton inauguraram recente
mente um curso capaz de levar
a graus universitários de enge
nharia. As empresas mar-ufa
tureiras de automóveis bem
como a companhia S. Smith
and Son, empenham-se igual
mente em grandes planos de
treínamento. Os rapazes que
ingressarem nas fábricas de
automoveís e motores "Vaux
hall" podem seguir um curso

de tres anos igualmente diví
dido entre os colégios e as ofi
cinas, sendo todas as taxas pa
gas pela Companhia. A indús
tria britànica de após gU81T8
exibná dêste modo UIT. grande
corpo de técnicos especializa
dos.

CONTRIBUA
para a Caixa ii .. Fsm olas
gentes de Florianópolis.

despêsas de guerra
da Grã-Bretanha

As

Londres, 11 (U. P.) - As despesas de guerra da Crâ-Bre
tanha em terra e no mar atingiram 5 bilhões e 700 milhões de
dólares. Foi o que informou o sr. Herbert Morr ison, presiden
te do conselho, por ocasião dos festejos da vitória. As perdas
humanas se elevaram 250 mil mas fôrças armadas e 31 mil na
Marinha Mercante. Durante a guerra, foram mobilizados 5 mi
lhões e 500 mil soldados e marinheiros, ou seja a terça parte
da população masculina inglesa.

Unânime a condenação de Quislillg
Oslo, 11 (U. P.) - Vídkum Quisling apelou para a Côrte

Suprema ela Noruega contra a sentença de morte que lhe foi
imposta pelo Júri que o julgou. O juiz presidente declarou que
foi unanime sua condenação, havendo apenas duas dissidên..
cias sóbre duas perguntas.

Nenhum

Será dissolvido
a 15 do corrente
Tóquio, 11 (U. P.) � (I ge

neral Mac Arthur baixou u.na

ordem, segundo a qual ficará
abolido, a 15 do corrente, o

Quartel General japonês.

Melbourne, 11 (U. P.) _. Quando um grupo de australia
'nos chegou de avião a um antigo centro de prisioneiros alia
dos em poder dos japoneses, os guardas informaram que não'
havia mais prisioneiros vivos. Declararam também que alguns
prisioneiros foram transferidos para outros campos e dêles

. muitos haviam morrido em caminho.

Proposta a manutenção de
gigantesca armada

Washington, 11 (U. P.) - Será proposta hoje ao Con
gresso do" Estados Unidos a manutenção, em tempos de paz,
duma gigantesca armada, que inclui 18 super-couraçados e

117 porta-aviões de variados tipos.
�--�--------------------------------------------

(o mundo de 3.500 easas para os
amenhê» comerciários

•

SENSACIONAL série de arti- S. Paulo, 10 (A. N.) _. O
gos contratados pelo "O ESTA- presidente do Instituto dOE (;0-
DO" à "Press Information".
"O ESTADO" vem de contra. merciários, ora nesta Capital,

tar à "Press Information" uma informou que a referida entí
série de artigos que versam sôbre

I
dade tem um plano de cans-

o MUNDO' DE AMANHÃ
. trução de 3.500 casas para os.

e pelos quais os leitores terão comerciários de São Paulo.
uma idéia de como o esforço de
guerra poderá ser aplicado, 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
ESP�RA DE CANDIDATOS
O MUNDO SôBRE RODAS
AVIõES DO FUTURO

COMBATENDO O DESEMPReGO
O COMÉRCIO NO APóS GUERRA
COMO A CI:€NCIA DA CôR AU-

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

peUTICA
Ó PROGRESSO DA CI€NCIA
BRITANICA EM TEMPO DE

GUERRA

uma

Encomendas à
Grã --Bretanha

Florianópolis - Terça-feirai 11 ce Setembro de 1945

Tóquio, 11 (U. P.) - No dia
15 será completamente dissol
vido o Q. G. imperial [apenes,
segundo ordem dada Dela ge
neral Mac Arthur. Essa medi-

O
da tem como finalidade desuo-

epuzeram �S .=!Irmas jar o exército japonês, '1t1.ial-
U II mente em processo de desmo

Chung King, 11 (U. P.) - Um milhão de soldados [apo- bilízação e desarmamento, de

I dí neses na China depuseram armas em virtude da assinatura, I um :::1ucleo central de organi-aos n l-
d Il

-

1 J
-

1 I Ok
-

I ontem, da termo e rene içao e o ' apao pe o genera amura. zacao.

Do palanque in ternacional
de White House. e falando para
o mundo. Roosevelt reivindi·
cou certos direitos e p rerro

gativas indispensáveis à digni
dade da pessoa humàna e da

civilização, na face da Terra.
Mas, tanto quanto sabemos,
parece não haver incluído. en

tre êsses direitos, a liberdade
sui ueneris de as criaturas se

in t u r terern e achincalharem
reciprocamente, com despejo e

publicidade ...
Sim, é. O grande líder

universal dos direitos indivi
duais não advogou a esquisita
causa dos cidadãos que se especializaram na arte da
descompostura pela imprensa e pela tribuna, de onde.
tanta vez, as palavradas e os palavrões se projetam na

direção da honra pessoal e política dos detentores do
poder público.

A's oposições e aos governos, aos indivíduos e às
massas, não assiste, em iôrc algum, a regalia da in iú
ria, para lançar. ao rosto do desafeto ou do adversário.
a escória ireeiolàgice de ataques eubelternos, já pros
critos, pelas r.egras elemen tares da civilidade ..

Parta de onde partir, a injúria não é legal, não é
moral nem é cristã

Nas democracias, o sociôlogo doutrina, o sacerdote
apascenta. o mestre semeia, o torne liste combate, o

tribuno acorda as multidões, o político erregirnerite os

partidos; todos. em ampla liberdade. trabalham para o

bem geral, da arte, da sociedade, da cultura. da comu

nhão. Essa liberdade tem, entretanto. uma amplitude
medida pelo cavalheirismo, pelo bom-senso. pela honra
e pela lei, condições essas que, por si mesmas. se im
põem aos espíritos equilibrados.

Por mais liberal que seja, um regime não compor
ta vaquejadas, num salão de baile, elefantes às trom

badas na via pública ou arame-de·farpa num prato de
restaurante... Tampouco, nos climas da decência cul

tural, se tolerariam jornalistas cuia presença se znar

casse, desde logo. pelo vaze ira dos vituoérios e baldões

arremessados, com fúria, contra a personalidad,e aca rá
vel do Chefe da Naçâo Brasileira.

A magistratura suprema não deverá ser convertida
num parque para o exercício demagógico de t iro-ao-alvo,

Acatemos. pois, o Presidente da República. A hora

que transcorre é ainda de incertezas e desconfianças
internacionais. Não será com desafôro grosso que dare
mos mostras de capacidade cívica e política, a qual,
desde Tá. se deve ir preparando para as eleições demo
cráticas de dezembro vindouro.

Londres, 10 (B. N. S.) - A
Câmara de Comércio desta ci
dade está recebendo mais de
cem pedidos de informações
diários de firmas ultramari
nas, noticía o "Evening News".
A referida Câmara, que repre
senta mais de 11.000 firmas
nacionais, já estabeleceu con

tacto entre centenas de manu
fatureiros do Reino Unido com

fregueses estrangeiros. Embora
os pedidos abranjam todos os

tipos de mercadorias manufa
turadas, os produtos têxteis e

maquínária ocupam um lugar
proeminente. Os países Iüier
tados, particularmente d'�se
jam que a Grã-Bretanha ocupe
o lugar da Alemanha, afim de
suprí-los de equipamento in
dustrial, produtos químicos e

objetos de vidro.

Custarão 12 mil
cruzeiros
Porto Alegre, 11 (A. N.)

As urnas de madeira destinado
ao próximo pleito eleitoral nes
te li stado custarão 12 mil cru
zeiros sendo o preço da unida
doe, 53 cruzeiros.

ft reconstrução de Stalingrado
Moscou, 11 (U. P.) - Stalin assinou um decreto destina

do a dar maior impulso a reconstrução de Stalingrado. Calcula
se que no prazo de 10 amos a cidade onde se celebrou a maior
ofensiva da guerra converter-se-á em um dos mais importan
tes centros do mundo quanto ao seu poderio industrial e bele
za ornamental.

Estuda a Carta ,de São Francisco
Berna, 11 (U. P.) - O govêrno suiço está estudando a

Carta de S. Francisco. A Suiça estudará os meios dê se unir à
referida carta como tanto às condições de participação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Banco do Distrito federal S. A. ICAPITAL: CR$ 60.000,000,00

RESERVAS: CR$ 12.500.000,00
Trajano, 23 Floriãnõpolis

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a a ,

- Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

MUITO PEOR ...

Rua

Partido Social Democrático,
I Convidamos�l},�,!����t�l""eAl"�,������o">u,, D"",

I
comparecerem no escritório do Par scn, Jorge Marques Trilha, Maria
tido Social Democrático, à rua Santana Bastos Vidal, Aurora da
João Pinto 11. 32 afim de prcstarcrr Costa Vieira, Catarina Garrosi Fa
esclarecimentos relativos aos pedi. bcni, João Mur iano Furtado, Joana
dos de alistamento eleitoral. Mar-ia de Of ivc ira, Orlando Lima e

Ilma-Luci Nascimento, Vitor da Luiza Our iques.
Silva, Olga Maria dos Passos, Alti Ce rt idôcs ii disposição das partes
no Amaro Damázio, Silvio Manoel no Escritório do P. S. D.
Alves, Hita Silveira �rargarida, Ara-, Amélia Lima, Firmo Lima, Nílton (NSTlTUTO
cí Sirnas, Mário Batistotti, José An- dos Santos, Aristotelina Junior,
tônio de Souza Junior, Durval Coe- Alberto Gonçalves dos Santos, Adi
lho Pinto Filho, Maria de Lourdes lio Vaz Hosa, Mar ia Silva, João Ba
de Aguiar, José Candido Dornin- tista Fagundes, Mar i liu Borges Vaz
gucs, :VIa ria da Graça Borja, Ladis- Francisco Antônio da Costa, 1raria
lau Masch ovisky, Laurici na Montei- dos Anjos, Maurn Juvcnara Pereira,

pcor : reu- ro Pereira, Agostinho João Mauri- Maria José da Costa, Acácio Passos, rormsd.o pela Un1Ters1d�o de G41n",bn

cio, Mauocl Pereira, Francisco Gon- João Our iqucs, Lid i o Silva, Olga Mn- Com prAtica DQI' hQIIP!<t\:1.t europ.WI

çalves Filbo, Rosa Mar la Neves ria de Souza, Ivelc Garccz Dutra Val- CUnica m6d1ca em «era!. pediatria. QO<IIII

Galluf, Carmen de Oliveira, S. Tia- dcmiro de Souza Dias, Artur �Ianoel ... do sI.8tema n......08O. aparelho arenito
go Fernandes, Alice Ferreira, Gau- Vieira, Osvaldinu Mar ia dos Santos, urtn.Ir1o do homem 8 da mulhw

dónr io Calixto, �IariH Mercedes da Darcv Souza, Antônio Gomes, Pedro &MIete. TkJolco: DE. PAULO T& .... .tILlUi!i

Hosa, Eí clvino Quadros, Hercilio Gomes, Luiz Manoel Nascimento, So
Zimermann, �Iaria Eloy Varela, lon Jozrno da Silva Filho, Vilosio ::\Ia
.Jordelina Oliveira, Laura Venancia ximo da Silva, Antônio dos Santos
da Silva, Xlaria Mart ins Calixto, Pe- ::\Ioreira, Luiz da Silva, Jorc1elina da
dro João da Cunha, Euclides Brasil Silva, Augusta Lopes, Cecilia de
Pereira, Acácio dos Passos, Nilza Oliveira, Arnoldo Macario de SOIl
Althoff, Ajór Souza, Ezi Rosa, Za- za, Antônio Eppif'ânío dos Santos,
carias Adão, Antônio Inocêncio dos Bento Alves Otn-iqucs, Maria Porei
Anjos, Nair Hahn, João Tolentino ra, Serapião Vasques da Silva, João
de Souza, Hélio Ribeiro, Iracema Manoel Soares.
Ferreira Hcnchcl, Euclides Leite
l\Iacedo, Zulma Eru estina de Souza,
Domingos Souza �rarlins, Ana Pin
to Nunes, Enéas Xavier Santana,
::\faria Vieira }Iaranhão, Lindanir
Judite da Silva, Custódia Ana Va
lentin, Danilo Batista, Elvira Olim
pia da Costa, Nanci �Iaria de Olivei
ra, Célia Souza, Osmar Gonçalves
Camargo, João ::\lanoel Veloso, Jan

Adriano voltou ao antigo dira Farias Veloso, �Iaria Clara Pe
costume de usar barba para reira, Candida Pacheco, João .Tuven

1 cio de Souza, Laura Kelier, Eliéte Ma-
ocu tar unla excrescência, que ria Gonçalves, Celieina de Souza,lhe afeiuya cunsidcravelrnente Pedro Alves Neves, Manoel Antônio
O queixo, porém, morto êle, dos Santos, Julieta Monguilhot Be

restabeleceu-se a moda de bar- ker, ls01ete Mafra, Valdemar Nico

bear-se por intermédio do bar-
lau Vieira, �raria da Graça Silva,
QuirillO Gonçalves da Silva, Belina

beiro (tonsor): e não poucas da Luz Flôres, �Iaria Fernandes
"tronstinae", pois havia então Pereira Oliveira, Homalino Costa,
mulheres que manejavam com Taneredo Conceição, Otilia do Es

primor e desenvoltura a nava-
pirito Santo Silva, Ferminia Nasci
mento elos Anjos, Délia Dutra Sil

lha (navacula). Usava-se tam- "eira ele �ouza, Leontina Setubal
bém queimar as barbas com a Jacques, Altamir Bosa, Beatriz Ber

chama de cascas de noz (sube- nardini, Tomaz Lidio de Souza, Ma-
ria Leopoldina Silva, Hosana Alves

rece "nuce ardente") ou reti- Ba5tos, Arnoldo Cunha, Carlos Mi-
rá-las com certo unguento nela, Ezeleite Silva, �loacir Farias,
("dropax"). Nalalia Ventura Pierre, Alzira .To

O "tonsor" e a "tronstrix" siger, Arnoldo Cardoso da Cunha,
Benvalda Espindola de Abreu,se encarregavam igualmente Francisca RaillJundo de Farias, Hi-

de corrigir e polir as Ulnhas, de la Ida Costa Porfirio, Aleebiades Pe
arrancar com pinças ("vosel- reira �racllado, Jo"entina da Silva,
lae" ), as cãs precoces e de cor-

AmalIor GonçalYes, Cesar �Ianoel
Ferreira, �raria Amaral de Almeidatar O cabelo, pois não usavam Coelho, Silvia Maria Ferreira Zo-

longos desde que entravam na 111er, Adolfo Bartolomeu Cordeiro,
puberdade, a não ser quando Leontina de Jesus Lima, FranciscCJ
estavam de luto; fora deste ca- Corrêa, Olivio Valente Vieira, Sadá

Boabaid dos Heis, .Tosé Hodrigues
so, sómente os jovens, os es- Alcesle Olga de Oliveira, Alaide de
cravos destinados ao serviço Carvalho Brigido, Manoel Olimpio
da mesa, podiam livrar-se das Espindola, Almiro �Ianocl Espindn
tesouras ("forfex") e era con- la, Carlos Heinlz, Afonso lzidoro

'd d d
A dl' Oli\"Cira, Celina Santana, :\Ieta

SI era o como e mau gosto e Santana, Francisco de Burja pCI'(�i-
llleSITlO indecente quebrar a ra, José João Gocs, .Joüo �[arljns,
regra geral. ?Ilúrio Silva, �Iartinho Cipriano
Assim valiam-se de vários Bion, .Toão Ferreira de �ll'lo, Otá-

"in Bené Lebarbenchon" �Iaria An
apelativos para desig'nar o que drade, Donato �Lll·tins dos Sanlos,
caía nessa estravagância, sinal l�sil'J' Si Iveira da Cosia, Herondina
de afeminação e de pouco res- (J,Ilacll<.Hlo, LelJ))ntlina d�'l .T�'SlJs\.ljllla, ��_m

- '" .....,..-............. ..._L-r..._____

-�peito à sociedade culta, apli-I" aIJelOll�)!'. "�I l'<!.. ,'yrw argas CO�ANlDA "A!" T.A...Nr til DA- O_A f j"
'a'll 11" .

.. " Soares, LellO [eulllo Cruz, Ana na· fl.WJ.'\ � 1D/'lJ11 COMPRA El
c i � 0- les a voz grega acer- IlIOS Hodriglles, Zulma �I()llgllilhot. VEND�secomes ", ou a latina "coma- ()lgalina :\Ianoc] Aparicio 'Cunha: .. Fl'!!llcbda em urre - 5�de: B A. g It. •

tus", Apenas se fazia excepção Da I; la Cll�lha, �[aria �Iach.<ido Cruz,

I�
INCENDJOS E TRA.NSPORTES ._:,\! , !, L· Idiema. per"

em favol" dos filósofos '1osa ::\r�ll"Ia Delalllhert Oh\"Clra, Al- Cifras do Balanço de 1944. : �ffl' e " tuguê., aspa-.

('Ides Alves de Andrade, lkrtolin:l b
- I h Í'::' ':"

I :\hria da Cosia, Francisco Ernesto I ;, i:I'lIli;IJ�, n 01 r rancêll.

CALOR INTERNO I
�, '*1'4 inglêB, etc.

.
' lIellri([lIl' Bonkevit, Jacy QuinL Fir- CAPITAL E RESERVAS C 8 IÉ comumente conheCIdo o I illino Francisco da Silva, Xndir R

.

'd
r. 0.900.606,30 Romance, Poesia, Religião., Aviação.

f t esponsablh ades Cr$ "978401 755 97a o que, cavando-se pro�un- (,erber Sil,v�l, Doral�na AI'illet�
_. . ., Matemática, Fíaica, Químicu, Gee·,

damente na terra a cada 30 �eilr, ,TlIraCl feodo!"o ,(,:lr�Iosll, IraI � Receta « 67.053.245,30 legia; M:neralogia, Engenharia ai·

rnetro C 'f 'd'd', I I"ernandes, Osvaldo (Iraclano �Ia- � Ativo « 142.176.603,80 � vil,. miHtar' e naval, Carpintaria"
. S e pro un 1 ,ae e o ca- cIwdo, José Hafal'l SchJlJell, Fran

!
� Desenho, Saneamonto, Metalurgia,

101' aumenta um gráu; a". 'm, CJSC; Feneira, Lucilia CosIa Silva, . Eletricidade_, Rádio., lVIáquinaill; Mo�

por exen1plo, aos 200 ,l1P'1 ,; \lic(' P,lcl!eco CosIa, Alcides Fer Sin:stros pagos nos últimos 10 anos 98.687.816,30 � Itorelll, Hidráulica, Alvenaria, Agri··
de profundidade, PIO. l' r�.:zl ",llIle';,

�raria A7ostil�I:<l d'Avila,1 Responsabilidades « 76.736,401.306,20 ('

Ir.u.
ltura, Veterinária.Co.rtab:\lidadCl:

.gTáus maior do aue 1"1'\ �P('..
\1' laIIC), ::\I.lIller, � 1 11.1('JJ I!) de �Ielf).1 ( D· ...;onlÍriolll. atc. etc .

.L' ,."
na SjJ � \1'l"S a C:llIxÍ<', XIls')n Xe\l"s. Dulo- ,

'vIva superflcIe ela te.-'< a" I ,'l', Bl'lS Si!v�l, .-\rací :\Iarin:lO, Isal J Diretores: •
e1ll

:�·�2u�n�t�·os�u�el�fol:es'�n�b O�O I r/;�Vli,!'l' c�;:,ll��; :\�;::�LC':�';:�:;ç'al\{�l�:1 � �:'Sr,a����� ���:�:ra�r�r� ��a���r:a)��'rre�:' d;r�r��j� � I' :rr�'�u�eJ!���O, 11
,metros, o aumento é de cem I

'IartinlI,1 fc()(l.l!·:l <1" (Ill\pir:I,)i1 � e José Abreu. d precisa se duma que
o.. : ,< t

; J1Hl (TaVgnl'[!, �hl"ln dos \Jl.IO' Sll\a,; I � I So?rá )
.

01(..: L�,. e c. "I '[\(' J.·�·n' il'hd,_l : I; .1-:, �_..\)lll'l;eS .....-.ns WlZ1li .;P......iId� ••• _lar .....�.........,...... "wá*w ..... w-........:r•..".,J..".........�...."........._..A......-....."":a....-_-.'W_
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Joan BenneU
Trud uc áo de Gilda �Iarinh(l
Edil:àü da Livraria do Globo
Pôrto Alcsn-e

.

Tôdas a; lI�uJheres no mundo
gostariam de saber como tirar o
melhor partido das suas qualida
des n aí urais. Este livro de Joan
Bennett, "Como Tornar-se Atraen
te", ensina-lhes a cultivar os pon- ,

los favoráveis � r-calcando-os e a
I corrigir os desfavoráveis - 'anu-·
Janelo-os.
A célebre atriz que o escreveu é

por si só a melhor garantia dos
métodos preconizados, uma vez

que ela própria é considerada uma
das mulheres mais bo�itas e ele
g.antes do mundo cio cinema.
Qualquer criatura que c!esej('

encantar pela apareneia e ser!uzir
pela personalidade, enconlrará aí
o caminho indicado para a C011-
sccuciio da sua finalidade.
Pai·timlo da base de que o cuida

do físico e as qualidades eS[J!n
tuais pôem à disposição das mu

lheres armas valiosíssimas, ti a'Jto
ra afirma que tôdas podem ser

atraentes, embora nem sempre se

jam bonitas.
]� um livro agradú"el, de leitura

fúcil e interessante, eOll1 le\'es lra
eos de humorismo e lIIuita "erve.

A sua principal virtude con,iste
em oferecer à leitora um plane.
singelo e eficiente para desenvol
ver (JS seus atrativos ,pessoais e

aperfeiçoar a beleza, a linh�l, a

gra(:a e o magnetismo.

I
Aqui el1contrarú ela o meio fIe:

tornar realidade os mais alllbicio
. sos sonhos acêrca d e si lIlesma,

I
realidade que poderá llludar o CPJ"

so .da sua vida, abi'indo-lhe as por-

� • •
tas do sucesso, pois Joan Bel1.'1ptt
lhes oferece o verdadeiro segredo
do encanto.
Nenhuma mulher llJoderna igno

ra que o encanto é a chave do l�xi
to pessoal.

A Iradução brasileira, feita (lire
lamenle do original norte-america
no (Ho'", to he altraetive), fui ,ea

Iiz�\da ]).lr Gilda }[arinho, dire!o
ra da revisla "A ::\Iulher e () Lar",
de Pôrto Alegre,

O yolllllle é uma edicão da L:vra·
ria do Globo.

.

- Nossa irmandade não o pode
proteger porque o senhor não tem
o menor espírito religioso. Que é
que o impedia de ir ii igreja aos do
mingos? Ateísmo, socialismo ou es

piritismo? ..

- Coisa peor, muito
matísmo,

OS ROMANOS E A BARBA
O costume de barbear com

pletamente o rosto, "à ameri
cana", não é moderno.
É bastante ver qualquer co

leção de escultura antiga para
se ter a certeza de que na Ro
ma clássica os homens usavam

o rosto totalmente raspado.
Os Romanos antigos deixavam
crescer a barba e por isso cha
mavam-se "barbati", palavra
que qualificava igualmente o

homem adulto.
Durou isso até o amo de 454,

110 qual Ticino Mena mandou
que viessem alguns barbeiros
da Sicília.

.

PEÇA ESTE LIVRO

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

I'
I

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

UZINAS CIl1[\1!CAS BRilSlLElRAS L!ua.
C. POlt.l, 74 - .)ABOTlCABAl - E. S. P•• lo

DE DIAGNOSTICO
CUNICO

ORe DJALMA
MOELLMANN

Oureo d. Radt-oqla Clln1ca eom O d,y
!4an()!O! de .&.breu campa'llU1.o (ao Pau
t�. JIl.spectalÍllllláo em H1Cten" • llad(h
Ptlblica, peJa UniTIIn!d(ld1J cio Rio <1" .TIl!
lleiro. - Gab4n",t:) da R&1o :z: - lIllectre>
1l&l"<\11Of;'nfla cl1n1ca - M.tlaboIUm" w
al - 8on<!a�em Ducdfl!Dal - G&bllnett
h fW1ot_pia - Laborttt6rl0 d" mW-o"

oopla " a.n4lae cJ1nica. - Rua J'eriDal!dI()
IlacbaOO. II. rone 1.1". - 1"J<M"!;w,nóJ.)Ollls

N" Ci\j)ital:
(,l'lI

Cl·�
Cr�

>O,ao
20,00

,

FILHA I·MAE I AVO I
-

TO(las deve��r� usar a

(OU REGULADOR
A MULHER

VIEIRA:
EVITARA DORES
Cólicas UterinasAlivia 85

Emprega-se com VP.ot8!lpmpa
ra combHter as írregultlriàadeb
das funçõe!O periódic8F dt:\� se·

nhoras, É calmante e regulador
dessli!i< funçõps.
FLUXO-�·EDATINA., pelll SUA

comprovada t'ficácia, é muito rfo-

,", ceitada. Dpvl' I'er Ufóllidli com
�. confiança.
'0� FLUXO-SEDATINA encnn!rl1-81:.'

,)MAE em toda parte.

10
I
, Diario Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

T'el. 1022 _. ex. posta) um

I
I

} I Ao,.
Slt�rilc:�trf"

I TnTlH'!ltr.Mê ..

Número

711,1)1)

Ano Cr!J ISO,lJO
Serrw�trt' CJ'� 45.00
Tr'rnellt,-. r.r;'! 25.01)

I Número avulso c.s 0,50

avu lso c-s
7,ül)
0,40·

Anúncíos mediante cou trato.

Os ,"'Ij(lnaJ", mesuro OIHl punlí-
�lloioll. não serão devolvidos

A dir-eçao não se r-ellj)C)llsat.jllz3
Del(l.q conceitos erní tidos nos

artigos assinados

Livros Novos
coxro TOnXAH-SE ATHAE.\ rE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Liro T.
Dia

Clube -
29, sábado,

Dia t 6,�: domingo,lTarde Dançaste, iaício
grandioso baile da�Primavéra, com eleição da

às t, boras ..

Rainha.

3

V.ida Social

Transcorre hoje o natalício
8ra. Josefina Nappi. espôao do sr.

.Francisco Nappi, industriCll.
•

Deflue hoje o aniversarlo
Brita. Olga Lehmkuhl, filha do Br.

Fridolino Lehmkuhl.

•

Ocorre hoje o natalício da me-

nina Maria·Sulamita. filha do sr.

-Eurice Soarei de Oliveira, biblio.
tecário do Tribunal de Apelação

•

Faz anos hoje a gentil Brita
Ulda Conceição, filha do sr. João
Aquino Conceição.

•

O dia de hoje assinala a pas-
lagem do aniversário natalício da
srita. Nair Vieira de Souza

•

O jovem Hélio Berreta, filho do
.lU' Batista Berreta; construtor, faz
ano. hoje.

*

Paua hoje o dia natalício da
i ,ara. Altair Barbosa Março!.

•

Festeja hoje seu aniversário o

jovem Célio Gevaerà, filho da
sro , Maria L. Gevaerd.

*

Foz anos hoje o .r. José Testa,
,guarda. livros.

*

-Yiajantes:
Encontra-se entre n6s, poro

passar suas férias, o sr. Nelacn Di
Benardi. telegrafista da Panair,
_m Belem do Pará.

.

.

Falecimentos:
Faleceu, ontem, pela manhã, a

Ira. Jacinta Pereira, progenitora
-do sr. Antonio de Padua Pereira,
-prefeito de Biguaçú.
Hoje " à. 10 horas, seu cadaver

..erá inumado no cemitério de Bi
r '!Juaçú.

•

MISSAS

Sexta·feira. às 730 horas, no

o l tor de N. S. de Lourdes. na Cc
tedral Metropolitona, será rezada
missa de 7' dia. em intenção à
alma de Iracema Farias Beirào.

•

SOCIEDADE DE CULTURA
MUSICAL

IRealizar-se-á, no dia 14 do cor-

:rente. um concêrto que. certo,
alvoroçará simpàticamente os afi
-cíormdos da boa música. daquela
-que faz a delícia dos espíritcs
lensíveis à arte na sua expansão
mais alta e mais bela.
Há peças de rnusrco que são

-eternos monumentos de beleza:
Dêsse naipe é o concêrto a que nos

:referimos e cujo programa se or

-ganizará como segue;
11 MENDELSSOHN - Marcha nu

pcial . do «Sonho de uma noite
de Verão».
2) LEOPOLDO MIGUEZ - Sylvia

Elegia I Para cordas 1.
3J GOUNOD - Valsa - da Ópera

eFaust».
4) SAINT-SAENS - Dansa maca

bra (a 2 pianos]
51 JOHANN SEBASTIAN BACH -

Concêrto em dó-menor para :3
1>ianos e o rquest rc Alegro - Adágio -

Alegro. ,

61 NICOLIU - Ouverture da Ope-
1'Q «As alegres comadres de Wind·
tor»

BRITO
o alfaiate indicado

Tiradentes, 11

da

CopyrJght da

lhe HAVE rOIJH/Ali/) !../fH;.

O Generalíssimo Josef Stalin, à esquerda, o presidente Harry S Trusnen, e o

ex-Primeiro Ministro Winston Churchill. durante a conferência dos três
grandes, realizada em Potsdam, na Alemanha (S I.H )

de

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doençaa da. criançaa

Loharatvrio de Análi.e.
fi; ii' clínica•.
Con.ult6rio;' rua Felipe Sch
m-idt , 21 [alto. da Ca.a Pa
rai.o], da. 10 30 á. 12 • da.

15 à. 18 h•.
Re.id&ncia; rua Vi.e. de Ouro

Preto, 64,
Fone; 769 [manual]

1 - que a Austrália possue,
em relação ao número de seus

habitantes, a maior maquiná
ria induslrial do mundo.

2 - que o ovo do beija-flor,
o maior pássaro na criação, é
ião pequeno que, quando se

rompe e saia dê le um filhote,
êste não é maior do que uma

abelha comum.

:3 - que, na China, é tão

grande o espírito «le família
que a maior parte das ahlcias
chinesas se constitue de imen
sas clans, tendo todos os seus

habits.ntcs o mesmo sobrenome.
-I - que o número de jor-nais

d iários publicados nos Estados
L'n idos, nestes últimos vinte

anos, diminuiu de 2.042 para
1.754; mas que, no entanto, sua

tiragem total aumentou cons

tantemente e é agora a mais
ai ta de todos os tempos: .....
44.392.829 exemplares por dia.

5 - que, apesar de tão nova,

a penicilina não tem mais (J

privilégio de ser a única subs
táncia anti-infecciosa extraída
de cogumelos; e que os cientis
tas norte-americanos já estão
extraindo de várias espécies de
cogumelos outras drogras bacte
rianas, entre as quais se enu

meram a estreptotriquina, a ti
rotr icina e a piocinase.

(j - que, em 1533, o governa
dor do Panamá mandou uma

comissào de tecnicos descobrir
"os modos e meios de ahrir a

terra e unir o mar do Sul com

o rio" que levava para o

AtLl11 tico; que pecliu um orça
nu-nt» d..s dvspesns ; e que os

lccn icus .ilsscram-uu- que lodo
o ouro do mundo não 'seria su

ficiente para tamanha erupr ê

sa, aconselhando-lhe a construo
ção de uma f:;lrach.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de majestiaa

contegiosaa

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOM� SEMPRe

-

I
I
II
I��FA�R�M�AC�IA����ESPERANÇA
I A SUA FAlheiA

I.. c Maln, 4 • 5 - PONF. J ,'41
" tl.�

ADVOG 1-\DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

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

Diversos documentos
Perdeu-se uma carteira de

motorista, expedida a Pedro
Afonso Koerich, juntamente
com outros documentos.

,

Pede- se à pessoa que encon- .t

I trou, o obséquio de entregar 118S sofredores
nesta redação, que será gra- Dra. L. GALHARDO-Ex.
tificada.

.__ 5_v_s_._-_2 médica do Centro Espírita

Apare
....

lhos el"trl·cos Luz, Caridade e Amor, co-

a U munica a 'mudança do seu

A Inslaladora de Florianópolis, consultório para a Rua
à rua Trajano n.11, avisa à sua dis- do Senado, 317-2· andar,
tinta freguesia que dispôe de ope- RIO de Janeiro, onde passa.rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge- oferecer os seus préstimos.
ral, f'orneccnrlo orçamento grátis e Escreva detalhadamente
sem compromisso para seus servi-I nome, idade, endereço e eri

ços,. I velope selado para ares-
Luiz Engênio Beirão e filhos, consternados com t Possui também oficina especiali- posta

.

a morte de sua espôsa e mãe. IRACEMA FA-I zada, com técnicos profissionais,
.

RIAS BEIRÃO. agradecem a toda. as pessoos para consertos de aparêlhos elétrí- _

CASA MISCELANEA

distri.!
'

que 011 confortaram no doloroso transe.

-I
cos, enr()lalll�l�to de motores e di- V ndbuidora dos Rádios R C A Outrossim. convidam seus parentes e pesaoos riamos, est.abl]Jz�dores, ferros d,e e e-se

..
. .

amigas para Qlillistirem à missa de 7 dia. no engomar, Iogareiros, aparelhos me-

Victor. Válvulas e DIscos.
I próximo

dia 14. liexta-feira. às 1.30 horas, no altar de N. S de Lour- dicos e outr,os, com exceção de apa- a Celio Veiga}
Rua Cunserheiro Mafra, 9 de•• na Catedral Metropolitana. relhos de rádio. lar na mesma.

I

Oswaldo Apolonio da Rosa
REPAESENTACÕES

Aceita representações para o Es todo de
Santa Catarina.

Laguna - Cx Postal, 66. - Tel: Rosa

Missa de

I
I

Para propaganda do único método brasileiro, o autor
ensina gratuitamente por correspondencia , Cartas ao Dr.

, Le it e Alves. CASA BRANCA - Est. de São Paulo.

I
I

Santa Catarina.

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
(por correspondencia)

Achados e perdid8s I'(r.1 100,00
Gratifica-se com cem cruzei

ros a pessoa que achou e en

tregar nesta red s ção um re

lógio de pulso, marca «Orator »,
perdido nas imediações do Bar
Gentil. 3 vs .

- 2

VERMIFUGO de HEMP
com ação purgativa.
Para crianças e adultos.
Efeito rápido e eficaz.
Em tõdas as farmácias

e drogarias.

Vermífugo de

ICEMP

Iracema Farias 8eirão
día

uma casa à rua

Maior Costa (Vi
no 7. Ver e tra-

Sv-5

-

I 'i'
I rne lhor••

........mm _�.·._ 4.1 I a. _� � ..

I
I

�.
I•• ,

fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

compras. MATRIZ emvisita antes de efetuarem suas

Fabricante e distribuidores das afamada& con

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

Snrs. Cornercturrtes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, - r fIJIAIS em Blumenau e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Motor a oleo crú \

VENDE-SE um marca "Oli I
max" - mil r o taçõe s - força ide 6 a 8 cavalos, possuindo "

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à ------------------------_

rua João Pinto. 44.

OUTRO I EDerg��"O�tô;3i�a
Saldanha Marinho 2-A

I
Nova York, 9 (S. L H.) - O

aparecimento da bomba que li-

FLORIANÓPOLIS berta a energia atômica abre,
para o futuro, perspectivas ili
mitadas, tanto de destruição i
como de progresso industrial. IA energia atômica pode revo
lucionar nosso sistema indus-'
trial, tanto quanto a técnica de
guerra. O presidente Truman
revelou que tal fôrça poderá
"no futuro suplementar a ener
gia que ora provem do carvão,
do óleo e das quedas dágua".
Advertiu, entretanto, que "pre..l '

sentemente, tal fôrça não pode
ser produzida em bases para

Glavam competição comercial". I
O Secretário da Guerra Stim-

..--------------------�------.I......�DR...._

Seja o lIDER Dft
MODO

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria líder'
de

CLftUDIONORI
I

Rua

Co -m D n i C a c ã o
�

T'erno s a satisfação de participar aos nossos distintos se

gursdos e a t odo o Comércio do Estado, assim como as nossas

prezadas cong ên e r es e ao público em geral, que acs barno s de
nomear agentes gerais para Santa Catarina, a conceituada firma
desta praça.

Rua João Pinto, n

Caixa Postal, 42.

IRMÃOS GLAVAM
6 telet , 1531 End. Tel eg,

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

Mário F. Martins, (INSPETOR GERAL)

Comunica�ão
Temos o prazer de comunicar a nossos distintos fregue

.zes, ao Comércio do Estado e ao público em geral. que fomos
-distinguidos pela impo-rtante firma de Recife. SEGURADORA
INDUSTRIA E COMERCIO S/A., com a nomeação de agen-
1:es gerais para o Estado de Santa Catarina.

Florianópolis, 27 de agosto de 1945.
IRMÃOS GLAVAM

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

· 1 --

I R. H·,T!J9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS

Representações
Consignações .- Conta Própria

Rua Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

Endereço Telegráfico

SEGUROS DE:
Transportes Marítimos; FerrO.
viários. RadoviárioB, Aéreos,
Cascos, Fôgo. Acidentes do
Trabalho, Acidentes Pes.oais,
Responlabilidade Civil e Vida.

(( B O sco-
.................................................

Notas rurais
Laboratório Clínico'IRio. 12 (A N) .•• Comusdearn de

Porto Alegre que o mercado de �ro
dutos agrícolas do Rio Gra..n"'e do
Sul tem mostrado nos últimos dias

Iforte tendência poro. a baixa. p e iri

ci.palmente o feijão preto. a fari
nha de mandioca e arroz. As con

dições atmosféricas são excelentes
em todo o Estado. prevendo-se
nova diminuição de preços com I
perspectivas de grandes colhei tos .

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

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

Parm, L. da CostR Avila

Exame de sangue, Exame paro verificação de cancer,
Exame de urina, Exame poro verificação do gravi
dez, Exame de escarro, Exa:me para verificação de I
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
}lutovaccinas e transfusão de sangue.

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

sou acrescentou que no "curso
da produção de um dos elemen
tos, é libertada muita energia,
não explosivamente, mas em

quantidades reguladas". Adu
ziu que acredita seja tal fôrça
"matéria de muitas e muitas
pesquisas e desenvolvimento,
até sejam construídas as má
quinas para a conversão da
energia atômica em fôrça uti
lizável" .

De grande alcance podem ser

as consequências do uso indus
trial futuro da energia atômica,
em relação à qual devem ser

feitos estudos intensivos, sem

mais demora.
Não sómente as grandes in

dústrias que produzem as fon
tes de energia, tais como pe
tróleo e carvão, como também

I
as que a transportam e distri
buem - linhas férreas e outras
- podem ficar grandemente

I afetadas pelo uso, em larga es

cala, da energia atômica. Há
muita coisa em jogo para que
sejam feitos esforços visando
integrar esta fonte de energia
em nossa economia, com um
mínimo de perturbação para a

estrutura industrial existente.
Ao mesmo tempo, não teriamos
recursos para controlar ou re

presar esse desenvolvimento
revolucionário.
---- --- ---------

LE ICA

DESPERTE • BILIS
DO SEU FIGIDO

Em perfeito estado. com telemetro.

I
filtro amarelo. objetiva 1 :3.5

f6co 5 crns ,; com bolso de couro,

VENDE-SE.
Informações nesta redaçêio.

Visite, sem compromissos, I
I!

LIVRARIA ROSA ( Sallali til ca. IlSJIam ........
Se1o1 fígado deTe produzir diaria�

um litro de bílis. Se a bilis não corre li
..rernente, os alimentos não são digerides
e apodrecem. Os gases incham o est6ma
go. Sobrevém a prisão de 'l'entre. Vd
sente-se abatido e como que envenenade,
Tudo é amargo e a vida é um mamo..
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter .
extraordinariamente eficazes. FazemCOI'

rer esse litro de bilis e você sente-se ciD

pOSto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bi.lil
correr livjemenre. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,oa.

Rua Deodoro, 33

F'lor iaaópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

B s�o �vo� c�nCi�. �de�á � :�,s! I
Brasil um govêrno de ordem e de progresso,' com a

coalisão de todos os cidadõos que amam a sua

patria!
Procura, pois, desde já, o Posto de Alistamento

Eleitoral do Comité Democrático Progressista, na
Ruo Vitor Meireles n. 24 (terreo). que funciona
diariamente dos 14 às 17 horas.

Aulas noturnas para alfabetização, inteiramen
te gratuitos!

CASA DE SAÚDE E MAT�RNIDADE
·'SÃO SEBASTIÃO"

8&b a díreção ellmáca do

DR. :DJA"lU. MOELLMANN

Construção IDodet'lla e _Jlfortável, situada em aprazível cnãcara com

esplêndida vista para o mae.

Ex�el_tA! local para cus-a de repeuso, Agua frIa e quente

APARELHAMENTO COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAMENTO

MÉDICO. CIRúRGICO E GtNECOLÓGltJO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas t
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratório" para oe exames de elucidação de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro

Apartamentos de la classe

Quartos de 28 classe

Quart-.Js com duas camas

SECÇAO DE MATEltNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamente de

18 classe, inclusive sala de operações, com parteira da •

Casa 00 Saúde Gr$ 400,00.

, o DOENTE PôDE TER M1liDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS I

Largo São Sebastião --o- Telefone: 1.153

.........•..........•...,. .

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

Sedas, Ccsemircs e
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Lãs

a(os�
ORLANDO S01-\ RPBJLL1

Rua CODselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg.: «Scorpellí» __- Florianópolis.1
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Economia e finanças
Rio, 12 (A N).�. Comunicam de

Porto Alegre que se empresta gran
de importância nos meios agrico
las e rurais gauchos à viagem do
ministro Sousa Costa, que deverá
entrar em demorado contacto com

reprellentantes das classes conser

vadoras e pxovidenciará o pronto
financiamento das safras deste
ano ainda

o primeiro
dos quatro
Rio, lO (A. N,') - o Vapor "Ca

berlel o ", o primeiro dos 4 na v l os
encomendados há cerca de X me

ses, encontra-se em Belém. onde es

tá sendo v is i lad iss
í

ruo pelo povo.

Veda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de

Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.

Consultas com hora mar-

I
cada , no per iodo das 14

às 19 horas..

Consultório e Residencia:

...•. Rua Esteves Junior 129.

.

Telefone - 1218.

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulató r!o, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos In
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas. diàriamente.

o santo do diaEstabelecimerdo G'ráfico BrasU
DE

NICANOR

I
SO'llZA

Trabalhos Comerciais
Impressão a côres

Composição de livroll e

Jornais

Téses e Memoro.is
Doublés e tricromias

Revi8;a•• Avulsos • Caixas •

E.tojos, etc.

Bb. Marcos Cr'isino
e Compnnhetros, Mártires

eo-o P<>otal.?' �""'()"'CABA!
m.�._......

, .. �,,,,, ..

"E�IISSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

SE YOC:f: GOSTA
DE

Este filho de uma nobre famí.
lia da Croácia naseeu em 1588.
Tendo concluida o curso teológico
em Roma, foi encasregado de iro
portClntes funções pelo célebre cor

dia 1 húngaro Pázmány que no

meou o distinto 8Qcerdote cônego.
Depore da rnor-te do imperada r
Matias ap-roveitou Bétlen Oábor a

con{ullão política tentando ganhar
o tronor real da Hungria. Para ell"

te fito mandou Q Rakoczy apode·
rar-lie de Ca.sóvia. Entre a. con

diçõe8 de rendição achava· se uma

cldusulc que garantia aos catôl i-
COII da cidade vida e liberdade.
Mas esta determinação foi desres
peitada, quando se soube da pre
sença de �arcos que estava de
villita à cosa doa doia jelluitas Es
têvão Pongraez e Melchior Gra
decz. N. noite de 6 parti 7 de 119'

tambro de 1619 penetrou um gru·
pa de sol âc.doe na residência dos

I padres. E.tes e seu amigo Marcos
foram presos e horrendamente mal·
tratados pelos soldados ce lvírua
tas. Afinal mataram 011 três Ba·

:.------------------------••----- cerdotes e lançaram seus corpos
num lugar imundo.

GORDURA ------.
P�rat�� �2t�l� �!n!�a�� I �;::��Od� os�Od�.� rd��p<! :a!Hollywood um médico descobriu um

d .

1 ..

S Ii 1método seguro e rapido de remover o mo ernos, mc trarve ando las para praia ao alOance
excesso de feia gordura. Comece a per- I das SENHORAS e SENHORITAS por verdadel'rosder peso na primeira semana e muitos I

quilos ao mês. Basta tomar.2 pastHhas PRECOS SEM RIVAIS'3 vezes por dia. Este novo metodo, ena- •
mado Formode, traz nova vítaltda- _

..

de, saúde e energia como tarnbern uma Nao comprem seus calçados sem visitar a
aparencia atraente, ao dissolver a gor-

T
-

B
-

dur�. V. não só. se sentirá ,:om.o pare- <, amancaria arrelros4loo."cera 10 anos mars Jovem. Nao e neces- "
sarío fazer regime' aümentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atua ajudando a nature
za. Formode, reduz a gordura de
'urn modo garantido como V. deseja.
Peça Forntode, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A xossa garantia é
a sua maior proteção.
Dis!r. S. I. P. Caixa Postal 3786 • Rio

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

A. Casa Moellmann tem nova
diretoria

Recebemos comunicação de

que em face do irüe us to fa
lecimento do sr. Alberto
Moellmenn, presidente da
Sociedade Anônima Comer
cial Moellmenri, assumiu a

presidência daquela concei
tuada firma o sr. Hugo Moell
mann, por fôrça de disposi
ções estatutárias.
Em reunião da Diretoria

da referida firma, realizada
a 30 de agosto último, foi
eleito para o cargo de dire·
tor gerente o sr. Egber to da
Costa Moellmenn,

« Vagão -Voador»
Hagerstown, Maryland

(S. L H.) - o Exército norte
americano muito brevemente
utilizará, para o tráfego de
material e suprimentos; atra
vés do Pacífico, um novo tipo
de avião transporte que pode

I
carregar 93 por cento do carre

gamento de um vagão de estra-
da de ferro. •

Construido nessa cidade pela
Fairchild Aircraft Cornpany, o

avião, conhecido como C-82,
pesa vinte e uma toneladas,
quando completamente carre

gado, e pode levantar vôo e

aterrissar num curto espaço de
240 metros.
Quando as companhias de

navegação aérea alemãs foram
retiradas da América do Sul,
verificou-se que muitas pistas,
nos países americanos, eram

demasiado pequenas para os

! aviões pesados norte-america
nos. A Fairchild desenhou, en
tão um avião para uso comer

cial n'a América Latina. O
Exército gostou do "vagão voa

dor" e contratou a construção
de aviões C-82 para o serviço
no Pacífico.

O C-S2 é dotado de dois mo

tores de 2.100 H.P., trem de

aterrissagem triciclo, velocida
de de cruzeiro de 320 quilome
tros por hora, alcance ele 8.500
metros e raio de ação de 6.400

quilometros .

Notícias
Ouça os boletins informativos

que são transmitidos tódas as meias
horas, e os da Hádio Cometa, de 2a
a (ia feira, às 21,30 horas. '

Música Sinfônica
Ouça em sua casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica da 1'1. B. C. to
dos os domingos, às :lO,OO horas.
Programas femininos
Sintonize o seu receptor, às 1"

horas, de 2a a (ia f'ci ra e ouvirá Sa
grarnor de Seuvero com as suas co
nhecidas palestras.
Assuntos comerciais
"O Mundo de Amanhã" é o pro

grama que lhe interessa. Todos os
sábados às 22,35 horas.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa

através dêsse grande país ouvindo
"Conheça os Estados Unidos" que
é I ransmiticlo aos sábados às 19,34
horas.
Teatro
Ouça um dos melhores "broad

castings" no gênero, sintonizando o
"Radio Teatro das Américas", tô
das as -(as. feiras, às 19,35 horas.

�
ANTI- PALÚDICO
de comprovada eficácia
!-I;' mais de 50 anos, CHOLAGO
GUE íNDIO DE OSGOOD tem
rnerecído a preferência, em todo
f) Brasil, no tratam r nto do impa
ludismo e sua s manifestações.
SUd fórmula, contendo aloés, raiz
de genciana, raiz de calumba e

casca de quina, além de constituir
uma medicação preventiva de
larga aplicação nas zonas palllfÍo
sas, é excelente no descongestio
namento do fígado e no resta
belecimento 'da secreção biliar.

RUA CONSELHEIRO MAFRA. 41

.

". .'#

Ch'olagogue Indio
.

DE OSGOOD
..

MACHADO I ClA.
AgiDcia. e Repr..entaçõ.. em Oeral

Matriz: Florian6polis
Rua João Piato. n. !I
Caixa Postal. 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Pr6prio),-Telegrarnas: ·PRIMUS·
Agent•• DOI principal. Ulunicipio.

do E.tado

VENDE-SE
urna mesa circular e uma cris
taleira. ambas em ótimo estado
de conservaçãs. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim, 14.
(Mato Grosso.)

S_L\ ='GTJ}1�N()L
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, CálCIO, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Camisas. Gravatas, Pi iames
Meias das melhores, pelos me

norea preço elsô na CASA MIS
CILANEA -RuaC. Mafra, 9

I

Os Pálidos, Depauperados,
Esgetades. Aaêmíces,

Magrut;-, Mães Que Criam;
Crrençes Raquíticas rece
berão '-' tonítícaçãe geral

do orgaarsmo com o

���;'__.,__:

"VIR<iEM ES·PE(IAlID DE"

30\;10 ilVIJ3 d,:)]

IyJOH;��,!'d�S
�

•.(i;'##;

Ci "'. W"ETZEL INDU�'Tl{l AL-.J()lNVfIJ' "E (tv'r-rCéI

_ão •••• !"attar em. casa alcu�.. t

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

,

I Seja
•

sua proprlB

:NFER�f"A
,. 1,/

-:

---

'n,cl'cssa ii 8 Cflfl'C 10 ","l1tercs:

Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
<ritica", as irregularida
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem

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

que usam A SAUOE DA
MULHER.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio Que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Regulador, tônico,
anti-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina.

Á SÁUDE DÁ �rulHER
.,. -ii'

o Sabão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esportivo Resenha forense'A
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Civil, em sessão de ôntem.
Agravo n. 1.&51, da comarca de Lo d

_. .

Joinville, agravante a Fábrica da n res, 10 (BNS) - Um paraçao. Tudo fOI, pOIS, preme-
Igreja Matriz de São Francisco dos problemas internacionais I ditado. Mas, afinal, nada deu
Xavier e agravados Joana Enter- 'mais delicados, durante os úl-] certo para os japoneses. Os
lein e outros. Helator o sr. des. LU- ti.mos quarenta aI1os, consis-jl aliados venceram o inimigo eu-
NA FHEIRE. - A Cárnara Conhe- -

ceu do agravo e negou-lhe provi
tn.... na manutenção de equi- ropeu, ao mesmo tempo que

mento, para confirmar a sentença líbrio da paz no Extremo Ori-: continham os japoneses no

agnn:ada que deciniu com acerto. ente, coisa que não pôde ser oriente e limitavam a pouco e

Agravo 11. 1.570, da comarca de feita como se desejava, porque li pouco, mas com segurança, as
Crcsciumu, agravante a "Seguran- ,.

t l' d
. , .

.;a Industrial Companhia Nacional
nem sempre era possível con-l conquis as rea iza as no InICIO

de Seguros e agravado Antônio :VIa· ter os únicos causadores das. da campanha. E depois de li
noel Luiz. Helator l) SI". eles. LUNA tropelias e perturbações na- quidada a Alemanha chegou a

FHEIHE. - Foi negado p rovimen- quelas paragens do Japão. I vez de cair o baluarte eixista

Ilo ao

agravo., para
confirmar a sen- Tudo teria de terminar num' na Ásia.

tença agrnvada. Vcncido o sr. eles.
I

I Silveira de Sonsa. 'dos maiores dramas que regís- A g o r a, portanto, estamos

Apelação ci ve l n. 2.(i20, da cornar- tra a história. Os japoneses diante da grande oportunidade
I ca ele Florianó�olis,. apelante o Es- haveriam de entrar pelo conti- de assegurar a paz e novas

tad� .de Santa Catarina e apelado o nente a dentro criando o Es- condições de vida na Ásia Ori-
espól io do dr. Alfreelo da Luz. Rela- " . ,.

[01' o sr. eles. SILVElHA DE SOU. tado títere do Manchukuo, [ental, O que podera ser feito

SA. - Negado provimento á apela- com aparências de indepen- sem o estôrvo perigoso das am
çâo, para con�i�ll1ar a seI�tenç.a dência e autonomia, mas no bicões incontidas do Japão,
apelada que �lec.ldlU de confnrrni- fundo apenas um prolonga- afinal vencido. anulando-se as-
dade com o direito e a prova elos '_ .. .' .

autos. menta do Japao ao norte da SIm o príncípal fator da tur-

Apelação cível n. 2.(i24, da co- China, como uma cunha ali bulência naquela f a c e do
mar-ca de Jaraguá, apelantes Calo- introduzida entre os chineses mundo.

A emb õixada do Taubaté ( C preso & Cia. c apelado EI'\:ino e os russos'da Sibéria. Denois• • Branrlemburg. Helator o sr. dcs, SIL-. . - .� ,

., " VErRA DE -Sm]SA. - Prel imi- veio a ambição de se apodera- DOENÇAS NERVOSAS
ConfoT.me estava aendo_ an_uncla-I b�te C C: !"'I:>ntanorme _.- l�, Shl

narmcnte, foi dado provimento á rem de boa proporção da Chi- Com os progressos· da medíeíaa.
do, reallzou."e. ont�� a rio

í

te , na VIO •• 4. Edeuo '. 13, Ahberb -- 6
apelação, para anular o processo na da porção pelo menos mais hoje, as doenças nervosas, quando

c::anch,� do L'ro Tems Clube. o

\
e Broz ".1. .lcsrle fls. 23 em diante c ruundar l s

'

.

.

.

tienaacIonql encontro entre 09 No eourpe vencedora delltac'lram .

I I
I Importante. Nenhum respeito tratadas em tempo, são males per-

q�inteto8 de baaquete do rouba· se Edésio, Montan€lrine e .Aliberti
. ���t:s�J: ãao�er O novo prazo para a

aos direitos das potências ocí- f�w;amente reme?iávei�. � cu�andei-
te c.e e Selecão da F.A C. Os eleme.f\toll locaI9� que

ç
dentais e muito menos ainda I

ns�o,. fruto d.a I�nOra.l(lla, so pode
Venceu bri'hantemente o clube melhor jogaram foram Hélio Va .., ".�.�--- _ _ _ _

. . .
prejudicar os indivíduos afetados de

pouJillta, pela' lorga contagem do dico e Aldo.
.

coxrssxo DE ABASTECIMEXTO as prerrogatIv�s de S??erallla, t,�is enfermidades. O Se�vi�o. N:,-
34 (1 13 E' digna de nota a camarada'

O sr. presidente da Comissão de Abasteci- da grande China martirizada. cional de Doem,ça,s mentais dlspee
mente recebeu os seguintes te legramas : rl b I , d

O lJuinteto vencedor jogou com gem hovidCl entre as equipes ve n- Rio, 2 - Comunicamos visamos dia 20 úl- Investiram contra defensores e. um Am u atono, que a ... e gra-
<li! seguintel! elementos Lopes .Braz-. cedo a e vencido (imo nota entrega referente embarque 1.055. I . Ih d

.

'do
tuitamente os doentes nervosos m-

•

r
; • sacos açúcra r' refinado par-a Faraco & Compa- ma apare a os e os eplSO lOS digentes, na Rua Deodoro 22, das !t

Silv!o, Alíb.er.ti Orlando-. Monta. - F_lzerarn. prel�mll,ar os eaq,:o- nhia, município Laguna. na Sociedade Anóni- que marcaram suas incursões ""a' r i mente.
narIne, Edp.�lo -I>:erelo; e o vancr- droe� do Ban:leIrante B.C x TIro ma Refinaria Mal:'alh�es desta praça, ao pre..,

vv , ÍI� l' 'ras.•n a

do: Vadico - Hélio . Jair .. Serafim I
de Guerra 4G. Venceu o primeir0 ." Laguria 165 cruaeiros por saco. Saudaçêev, seus desembarques, seus bom-

Instituto Açúcar Alcool. b dei tiUbirajora -Nivaldo- e Aldo Barreto-. pela expreeaivn aontaqem de 25 Rio, 4 - Comunicamos visamos dia I" ae- ar elOS cons ltuem uma aas Carmaaa, Gravatas, Pi iames
Marcaram QS pontos para o Tau a II tas entr-ega referentes seguintes embarques .páginas mais negras da heca- M' d 1açúcar, firma Companhia Usinas Serg ioe: 20 elaS a. melhores, pe 08 me

sacos refinado para Irtn�OS SchaHer e 1.000 tombe universal que felizmen- Qorel preço,�a6 na CASA MIS.
refinado para Pereira & Emendoe,-fer, Itajai; te terminou agora.para Prefeitura Municipal Serra Alta 200 sa· CILANEA - Ruae. Mafra, 9
cos cristal, idem Florianôpolis 500 sacos cris- Firmando o pé usurpador notal moído encapado. Preço açúcar: fob Itajaí.

N· rI151 cruzeiros por saco refinado, foh Joinvile território chinês e encorajados otas "Ientl I'cas132 cruzeiros por saCo cristal e fob Florianó· pelos aparentes eAxitos de seus ti
polis 139 cruzeiros e 50 centavos por saco

cristal moído encapado. Saudações. Instituto parceiros ocidentais, os J·a .....o- Dietas pobres em
Açúcar Alcoel. J:"

neses conceberam a emprêsa proteínas
mais temerária de suas aspira- Rio (Distribuição do Bureau
ções, seu sonho dourado de do- Interestadual de Imprensa) _

mínio integral no Pacífico As proteinas, ocupando lugar
Quando os Estados Umdos de jestaque na alimentação

atravessaram a crise do isola- hum Í".!..na , variam, qualit'õ:,tiva
Para os Estados Unidos on- cionismo e se debatia a na.cão m"nte, de acordo com a proce

de, em Boston, tara um curso entre correntes antagôni�as dénCl:1.
de especialização em engenha- em face da melhor forma de As de origem animal, mais
ria téxtil, acaba de partir o assistência a prestar aos povos ricas em amino-acidos e por
nosso distinto cOllterr?.neo e que enfrentavam o nazi-fds- conseguinte mais completas,
acatado químico Dr. Ingo Ar- cismo europeu, os mpolllcos constituem elementos de valor
lindo Renaux, filho do grande acharam azado o momento pa- na reparação dos tecidos e na

industrial catarinense, Dr. ra as provocações e logo depois constituição de diversos hor
Guilherme Renaux, e de sua para o ataque que veio na for- monios. Sendo as proteinas de
exma. esposa, Dna. Alma Re- ma de um golpe cuja execução fonte vegetal mais pobres pos
naux. O Dr. Ingo, que, após revelou longo e paciente pre- suem, naturalmente, menor

tirar seu curso em CuritIba, valor nutritivo quando ad'ni
GOV�RNO DO ESTADOesteve convocado no post'J de o Sr. Interventor Federal assi-

nistradas na mesma quantida-
segundo tenente do nosso glo- nou os seguintes atos: de que as primeiras. As dietas
rioso Exército, sendo agora Concedendo aposentadoria a Eli· vegetarianas puras com exclu

"Ame�"adas de morte desmobilizado depois de cum- sa Apolônio Duarte Jeremias, com são, é claro, do leite 'e dos ovos,
U\I prir como bo� brasileiro o seu l� provento anual de Cr:'li 3.078,00; produtos estes de origem éI,ni-

I I
. . .

I
Exonen'nd.o Angela Cleha Pcrllchl

Pe a orne .d.ever no seto� mllltar" V<l:l con- SI.·viero; concede-ndo licença a Edel- mal, são forçosamente defi-
tmuar a serVIço da Patna, be- vira Hargel' Kloppcl; a H.aqllel Fur- cientes, determinando seu U3.:J,

I Estocolmo, 11 (SIP) - Du- bendo nas fontes de maior sa- tado Hal11os; a l)onzilia Pereil'a com o decorrer do tempo, di
rante a conferência dos dele- ber no grande país amio'o os Quarantani; a. Caeild,a Hodl'iglles versas perturbações em face
g'ados da UNRRA com os re '. ,.

b' �te!l; a HobelJa de Sa Faraco; a
. -

con��clIr�entos :eclllcos qUE; ? FCl"mina Eufl'azia da Cunha; a .Toa. da carência em certos animo-
presentantes do govêrno pro- habllltarao, apos o regres::oo a na Elias; a Olga Pacheco Mafra; acidos. Apesar de alguns aEll
,'isório de Varsóvia, tornou-se terra natal a dedicar-se ao a �Iargarida BllSCt'fle Elsen e a Thc· no-acidas serem sintetizados
conhecido que existem na Po- aperfeicoam�nto tê x t i I das reza Clliesa (irmã ;\Iarta Chiesa). no orgapismo humano, outros
lônia 4 milhões de crianç�s grandes Indústrias Renaax, P Ih

existem ainda, com a lisina, o
ameaçadas de morte por causa afamadas não só no territ6rio ara um me or triptofano e a tirosina, impre�-
da fome. como além-fronteiras.

t d·
cindiveis á manutencao da vi-

.- .. ---------.- Com essa valiosa COOD:'ra- eu eu Imento da, e que precisam ser intlOdu-
ção, o parque industrial cata- zidos pela alimentação, pots a

rinense, aliás com justiça, já Londres, 10 (S. F. I.), - A única fonte de que dispomus é
tão aprimorado, mórmente no opinião britânica esta preo- a exogena. A tirosina, por
sector de fiacão e tecidos, mui- cupada em estabelecer os la-· exerr.:)lo, entra na crmstitui
to lucrará ê, por certo, seu ços que unem estreitamente a cão de um harmonia impor
conceito mais e mais se avan- F.rança e a Grã-Bretanha. A tante. a adrenalina, prorluZl
tajará no que diz respeito ao vIagem do Gener�l deA Gaulle do pelas capsulas suprarrenaís.
nosso cQmércio, tanto no inte- provocou grande mteresse: Os Associada á cistina ·á Ieucin:l
rioy como no exterior. círculos políticos .londrinos á arginia e á histi�iina, ent,r�
Congratulamo-nos pois, com acentuam que, na vIagem do a tirosina na formacão da ia

.---------- a dinâmica e infatigavel dire- Chefe do Govêrno Francês aos sulina, hormonio pancrE:atj�o
Podem optar toria das Indústrias Renaux, Estados Unidos, se observa a aue se encontra deficient8 n');:)

que tem a supervisioná-las o marcha ascendente da França. diabéticos. Verificou-se. tam
Rio, 10 (A. N.) - O Presi- espírito clarividente do Sr. Oto para o lugar que essa nação bém, a diminuição da fecumli

dente da República assinou de- Renaux, por mais essa inicia- ocupava antes da gu�r�a. dade em pacientes submetidos
ereto-lei permitindo que 03 ci- tiva, e formulamos votos para)

De out�·o lado, ? Mmlstro de a dietas pobres em proteinas.
dadãos ainda não alistados e que a estada do Dr. Jngo Re- EAstr�ngel�'os, Bevm, f�z refe- Exceção feita de alguns esta
nâo residl:ntes no Distrito Fe- naux nos Estados Unidos seja renClaS as conversaçoes que dos patológicos, bem como nos

deral, ou nas capitais dos Es- a mais agradável e proveitosa p;etente Ent�bola� com o Go- indivíduos depois de ee,,·ta ida-
tados, possam opt.ar por uma possível. verno Frances, afIm de escla- de, a alimentação !��_m�8na de-
nova qualificação eleitoral ou - ----

. recer. certos pontos e chegar a ve ser liberal em proteinas,
revalidar seu antigo título dei. EVITE ABORRECIMENTOS um entendimento mais claro principalmente nas épocas de
toraI, obtido de acordo com o

com pedidos que podem ser evita· .

f ·t t d
. .

dos. Conlribua para a Caixa de Eg- e maIS per el o en re os OIS lactacão e períodos d,c c�'esci-·
Código Eleitoral anterior. molas (lOS Indigentes de Florianó- países. menta .

E!)To DO

Venceu o Taubaté C. C.

Os vencedores

Definitivamente
fixada a da ta
Pôrto Alegre, 10 (A. N.)

Está definitivamente flxaja

para 12 de outubro a inaugu
ração da ponte Internacio
nal Uruguaiana Passo de Los
Libres. A cidade de Uruguia
na está-sE' prep9.rando �af8.
imponentes festividades, que
terão caráter de cordialidade a

boa vizinhança.

O. OVOI! de parasitas presentei
na água lião retid.s pela filtração.
Mali i.to só se verifica quando o

filtro está perfeito e é lavado fre
qüentemente, o que nem sempre
eeontece. A fervura é medida maie
eficiente. pois destrói os germes
.causadol·es de doenças, que podem
ser veículados pala água.
Beba sempre água filtrlda. mas

se quizer ter maior lIeguro.nça,

prefira àgua previamente fervida.
.

NES.

VENDEM-SE
Dois motores movidos a óleo
crú, de 10 e 15 H.P. Tratar à

rua Maior Costa, 33.

Florianópolis.
5 v. ·1

o PRECEITO DO DIA

EVITE AS DOENÇAS QUE A ÁGUA
TRANSMITE

paz

Cuidando de aper
feiçoar a iudús tria
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Dr. Polydoro S. ,Thiago
Clínica MédJca em Geral

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

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DRg SETTE GUSMÃO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

H(),SPITAL "NERl1lU RAMOS",
ourso de aperteiçoamento no Ho';;pital São Luiz Gorizag'a, de São Paulo - Ex-este
lJlário do Instituto ,"Çlemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão,
CLíNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOei) l''' TRATAMEN�'O IlJSPIIlCIALIZADO

DAS DOIllNÇ'18 DO APARtlLHO RESPIRATóRIO.

OPERACÃO DE JACOBOEUS
OONSULTAS: D!àriamente, das 3 às 6 horas, CONSULTóRIO: Rua VItor MeIreles. 18

RESID:a:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Tel. 742.

DR. MADEIRA N�V'ES
Médico elpecimlistltl em DOENÇAS DOS OLHOS

curso � At>eI'felcoamento .' Loru,&'1l PrlitiC1il IW Rio (I.. JIlnAt'.rc
VUl'llllULTAB - t'>lIIs ma:aJ)a: <illar1a.m_... d..,. lO,30à:ll12 1:>11, à tarde ,,>::capto ao"
_IIIaC08, c.. 14 ás 16 ...,..... - (JON8ULTOltiO: 1&_ J..... PI....... 'I. _III..... -

""e. 1.4411 - Beoil,,�.m..: B.. PNldC_te CO.UUA>. "li.

DR. ROLDÃO CONSONI
OIRURGIA GERAL - ."lLTA CIRURGIA - MOL1l1ST!A8 DJí(l 8!1lNHORAM - .PARTOS

For-mado pI!'!", F'acu ldacle de Medicina da Untver-sídade de São Paulo, onde fol
.t.sslstent') por vãrtcs anos do Serviço Círúrgtco do Prof. Allr' COITeia Neto.
C!Tll!l-gia do estômago e vias hiliares, Intestinos (leigado e -::- J'SSO, t.lrró!ãe, rins,

próstata. bexíga, útero. ovários e trompas, Varlcocele. hídroeele. varizes p hérnia
CONSULTAS:

<tu 2 la 1\ t.,,""" .. ;>,," fi'e11t)P Srhmldt. 71 '5.17.0" ri8 Cama Parr.l9Q1. Te!. 1.598,
RESIDltNCIA: RUlII EstaveR Júnior. 179: T.,l 16764

SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Uníversídade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais, Ex interno da Santa Casa de Mi

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

CLÍNICA MÉDICA _. nflENçAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.

DR. A R A U'J O
AssiDtente do Prof. Sanson, do Rio de J..etro

ESPECIALISTA
Doenças e operações é,os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia t!!Loderna da GOELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO Uábl0 e �u

da bÔCll fendIdos de nascença)
IlIIOfagoscop!a, traqueoscopia, broncoscopia var� retirada de corpos estranhos, etc.

CONSULTAS: das 10 b 12 e daa 111 b 18 bor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

d'''vila UR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGÃO

Dr. Newton
Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen·

I:a. dali intestinos. réto e onu.

-- Hemorroida.. 'Dratamento da
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra·vermelho.
Conault: Vitor Mei:qelee, 28.

Atende diariamente à. 11.30 ho, .,
à tarde, da. 16 h•. em diante

R..id I Vida! Ramo., 66.
Fone 1067.

lJlr1l!ra1a e 1HIo)lOl4iiQ. Clbúea .. 0Rr'u8Ia
.. &orllUL. 1"....- .. IA_e- .. ____

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
'.<>l.Il'àill'" 0"'" tli fJ> 17 iIWl'U. .tUli;r.:u:,a;:�.
lI4: ""_,... AlY2m. ... rue 'lfD.

DR .. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado per. Faculdade Nac. de Med1clrul da Un1yer.1c1ad. do Br&!JU)

_-Interno do Sm-v19Q d. CUn1ca JIlMica do ProfessoI' Osvaldo Oll"e1ra, m6d1co d()

Departamento de 8a'dd.
CLlNICA I1IlDICA - .oléllt1ao·botfl..... de a41!1ltoe e crtJm4)U. CONSULTORIO

• �ID"ilNCIA: R... lI'eUpe 8cbml4t .. aI: - TeL 8U. CONSULTAS -- Du II b 18.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
'O.. Senleoll cI� Clinica Infantil da Assistêndll Municipal o HOil1lll!tal

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado. 7 (Edifício S. FranciDeo�. r_e 1.&&4

Consulta" dali 2 às 6 horas
RESIDENCIA: �ua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
MédV'o - chefe do Serviço d� SIfUls do Centro de 8&114.

IDOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAlOS INFRA-VERMELllOS E ULTRA-VIOLETAS

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

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. N!lil'iz - GarganUi.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Sehmidt, 8. Das 1.4 à.I 18 heraa.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMADA

L

Especialista em 81tl� cirúrgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

IBIRAMA <HAMONIA) - Santa Catarina

l tajai ", .

Blumcnuu .

Castro " .

Curitiba .,... .,

Florianópolis '.'

Fóz do Iguaçu ..

Guarapuava .

Joinvi le " ..

A Associação de Viagens na Grã- T�a.ies ,: ",.

Bretanha c Irlanda eslú planejan- :.\Iafra , .

do atrair 3 milhões de turistas Palmas , .

anualmente, segundo informa o Paranagm\ " .

"London Slar". Ponta (;rossa .,.

Pôrlo União .,.

Hio Xegro .".
"Cnião da Vitória
Lapa , .

"

ODIN

!�
S E ItV IC O M I L I TA R
Esclarecimentos sêhre as

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

lH E RECOMEJtI)J

COnTRr:J ,€RIDAS RECenTeS ou AAlI&AS
��il"3���

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

a) - os residentes no inlerior do Estado, alistar-se na Junta de
Alistamento Militar ou no Quartel do Exército, si houver na sede do
::\f'lln icípi o;

h) - os residentes em Curitiba ou Florianópolis, na Circunscrição
de Hccrulamcn to local.

.

2°) - Esse alistamento é cnnsidcrndo cxporitaueo entre os 18. anos
c os 1!) anos e 8 meses de idade, podendo ser realizado pessoalmente
pelo alistado ou por meio de Ulll parente, procurador, ctc., ou ainda por
meio de comunicação escr-ita. (Isenta de sê lo) ,

3°) - As repartições alisladoras (Juntas de Alistamento Militar,
Quurteis e Cu-cunscrição de Hccrutamcntc), funcionam de 1° de Janeiro
a 31 de Dezembro (todo ano), para fins de alistamento.

4°) - O alistando deverá ao alistar-se apresentar certidão de nas

clmcnto ou prova legal cqui vulcu lc. Si não possuir nenhum documento
de';sa natureza, o alistamento é Ici!o de acôrdo com as declarações que
fizer.

5°) - Todo brasileiro a parl i r dos 19 anos, que não estiver em dia
com suas obrigações concernentes ao serviço militar não poderá:

a) - obter passaporte ou revalidá-lo;
b ) - ser funeionário ou empregado do govêrno federal, estadual

ou municipal ou exercer cargo público estipendiado pelo govê rno, por
entidades para-estatais ou subvcncionados pelo poder público;

c) - »ssinar eontrato com o governo federal, estadual ou ruunicipal ;
d) - oht cr carteira ele ident idadc ;
e) - prestar exame ou matr lculnr-se em qualquer estabelecimento:

de ensino;
1') - Inscrever-se cm correu rso para cargo público;
g) - receber premio ou Iuvor do govêrno federal, estadual ou mu

nicipal ;
li) - pleitear qualquer direi lo, favor ou prerrogativa com funda

mento nas lois trabalhistas,
A partir de 1° de Janeiro de 194G não poderá também;
i) - obter carteira profissional, matrícula ou inscrição para exer

cício de qualquer função e licença de ín dustr ia e profissão;
j) - atlquirir, alienar, hipotecar imóveis, assim como figurar como

outorgado ou oulorgante em escrituras de anticrese, permuta ou troca
de bens dessa natureza.

(iO) _ Todos os brasileiros natos ou naturalizados, nascidos entre

1° de Janeiro e 31 de Dezembro de 1925, que ainda não forem reservis

tas, deverão comparecer nos locais e épocas abaixo mencionados, a-fim
de serera inspecionados de saúde.

�Jotíclas resumidas
Segundo infurmaçócs de Amstcr

dum, as reparações do grande aer ó

dr-orno dL' Srh iphol , nesta cidade,
cont inuum ,11lreSsadmlll'ntl', prcdi
zendo-se que as obras estão pron
tas antes do [lJ'(\;,-JIllO inverno.

Scguudo o rclutório que acaba
de ser publ icado pelo :\Iinillltértio
de Energia e Combustl vcis, 2 das

principais jazidas carboníferas do
Reino Ln ido, as de Xorthumbcr
luud e Cunbcr lurid, podem confiar
num r-óseo futuro.

Os cientistas do Reino T'nido en

contraram o rumcdio para o tipo
cxuntcmático - lima das enf'crrni
dades mais rcsponsúvcls pela inca

pacidade posterior das suas vítimas
e dominante no Extremo Oriente.

Localidade Quartel Época de inspeção de saúde
Ano de 1945

Anunc iu-sc que Ulll oficial ameri
cano, cujo entusiasmo pelos "taxis"
de Londres levou-o a desejar um

grande número deles para as cida
des dos Estados Lnidos, prevê uma

grande cncomcnrlu de automóveis
ingleses para o sr-u país.

**

Um novo instrumento de navega
ção pelo rádio com 10l)' c de pre
cisão foi aperfeiçoado por uma fir
ma londrina. TH/200 R. L

32° B. C.
m/i- H. A. Mx.
Hospital Militar
Hospital Militar
1° Batalhão de Front
15° J;:L C. L
13° B. C.
2° Btl. Bcdoviár ío
2" BU. Ferroviúrio
III/15° H. C. L
II/200 H. I.
13° R. I.
5° B. E. :\L
2° Btl. Ferroviúrio
5° B. E. :\1.
UI/13° Ii. I.

1° a 30 de Selenlbro
1° de Agôsto a ;·W de Setembro
1 () a 31 de Sctcruhro
1° de Agôsto a 31 de Outubro
10 de Agôsto a 31 de Outubr »
1° de Agôsto a 31 ele Outubr
.10 de Agôsto a 31 de Outubro
1° de Setembro a 31 de Outul.,:o
1° de Agôsto a 31 de Outubro
1° a 31 de Outubro
1° a 31 de Outubro
1° a 30 de Setembro
10 ele Agôsto a 31 de Outub]'(\
1 ° a 30 d e Setembro
1 ° a 31 de Outubro
1 ° a 30 de Setembro
1 ° de Setembro a 31 de Outubro

O grande grau de conforto que
será apresentado pelos automóveis
ingleses consli tu iTú mais um fator
ele prcfcrcnciu em relação aos Ire
gucses in ternos e, ,ull ramarinos.

elll notúvcl esforço tem sido fei
lo pelas autoridades britânicas da
zona de oeupaçiio da Alemanha no

sentido de normalizar a vida esco

lar c preparar a reaberlura das uni,
yersidacles.

Desde a di\'lilgação dos têrmos
da dcC"laraçüo (1(' POlsdam, que in,
cluiu lIllla Clúllsula dedieada ex

clllSi"all1ente ao que se pode cha
nar o "caso" ('spanhol. "em preo
lupando as eSfel'<h polílicas e di
plDmáticas das caj,ilais das :Naçõe'i
l'nidas o flltllrD político daquela
;;:lção de peniltsll j" ibérica.
-ema rias primeiras 'prioridades

que marcam o fim da guerra contra
o .Tapão, l' a C'xportação de tecidos
de algodão para a Amériea Latina,
segundo declarou o financial "-Ti-
111CS" •

- rm dos mais nol;\"eis feitos
ln'ados a cargo por um a"iào bri
túnico foi o recente \'ÔO do "York"
que le\'ou (J Almirante Lord Louis
::\Ioutbaucn de regresso ao seu Q.
(;, do su Iesle da Asia, em Ceilão,
onde chegou lIlenos de 21 horas de
pois de ter deixado a Inglaterra.

- O :\Ial'<l'clwl :\foll!gOll1ery em

1l1Cnsa;.;elll ao povo da zona hritâni
ea de oeupaçiio, re\'l'!oll seu pl:mo
para a reeduc:1çãtl d;l infancia ale
mil., informa o "D:\ily express".

BOMBAS ÁGUA

OBSERVAÇõES: - 1°) - Os cidadãos da classe de 1925, deverão
trazer consigo para poderem ser inspecionados de saúde, o respectivo
"Certifieado de Alistamento".

Aqueles que ainda não estiverem alistados, poderão alistar-se seja
na ,Tunla de Alistamento Militar do :\funicípio de Residência, seja num

dos Quartéis do quadro acima, ou ainda nas Circunscrições de Hecruta·
Illenlo para os moradores dos :\fllnicípios de Curitiba ou Florianópolis.

2°) - Farú essa inspeção de saúde, as dcspezas de transporte, es

ta(lia e alimentação, correrão por conta própria dos interessados, não

podendo ficar encostados às Unidades do Exército.

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

A mais preferida, t inegável.
2 SOI'teIO& meDsú!s 4 � rs

PARA
manuais, eletricas e a

vento.

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. Pa

REPRESENTANTES

irmãos Glavam

I
Rua Joã.o Pinto, 6

CaiT.a Postal, 42

Florianópolis

Muitas bon.i c çõ
Tudo isto P)" a _nz (" , ..
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Em pról da Constituinte
Rio, 10 (A. N.) - A

laudallizadO
em todo o Brasil no dia

getulísta do " Globo" comple- 3 de outubro próximo, um

tau ontem a sua segunda se- grande movimento de coeção
mana de publicação ininter- nacional em pról da consti
rupta, com a mesma matéria, tuinte.
isto é, a assinatura de milha
res de pessoas de todas as par
tes do Brasil, e textos de tele

gramas enviados ao Presidente

Vargas, apelando para a con

vocação da Assembléia Consti
tuinte:
A publicação prosseguirá por

toda a próxima semana. O tí
tulo da referida página há vá
rios dias, é o anúncio de um

grande comício que será rea-

Chega ao Brasil material'
capturado pelos pracinhas

Morreram na

explosão
Lubeck, 11 (U. P.) - Seis

soldados britânicos morreram

quando um depósito de armas

germânicas em Moln, nas pro
xímidades desta cidade, explo
diu, ontem. Esses soldado : es

-tavam inspecionando o local.
Também morreram na explo
são seis lavradores alemães.
As causas do sin.stro ainda
não foram explicadas.

Rio, 11 (A. N.) - O navio
"Swesteipe" chegado ontem
trouxe para o Brasil grande
quantidade de material bélico
capturadop elos brasileiros na

sua gloriosa e vitoriosa cam

panha da Itália Entre êsse ma
terial encontram-se um gran
de canhão alemão, 45 [eeps,
minas alemãs, pequenos e

grandes canhões, carros trans

portes, barcos de assalto cons

tituindo tudo preciosa carga
trazida pelo aludido vapor. De
pois de desembarcar todo o
���-�

material o navio seguirá para,
Santos onde receberá grande
carregamento de café destina
do a Nova Iorque.

€omícios pró
gral_ Outra
Ríc, �o (A. N.) - Em Belo

Horizonte, nos bairros Santa

Efigenia e Gamomeira, foram
realízacos comícios pró can

didatura Gal. Dutra, estando
marcados outros para os de
mais arrabaldes.

Vítima dos
contrabandistas
Segundo notícias C;;qui recebida.

fai alvejado a tiros. den+ro da
própria Delegacia, o ten. João
Fe.,rraz. Delegado de Polícia do

Te�ritóriG
do Iguaçú. que veio a

fale ar em consequência dos feri-'
men vs recebido.,
Conll�uimoll apurar que o fato

prende se à campanha de reprell
são ao contrabando de pneus, que
aquela autoridade vinha movendo
intenllamente.
O sub delegado daquele Territó'

rio, .equndo conseguimos apurar,
estaria envolvido no caso.

Ignorarnos quem tenha sido o'

autor do crime.

Em homenagem
a Copérnico
Estocolmo, 11 (SIP) - Na

cidade polonesa de Torun deve
s e r brevemente organizada
uma universidade denominada
"Universidade Nicolau Coper
nico". Como é sabido Coperní
co, grande astrónomo polonês,
habitou por muitos anos a re

ferida cidade. Os alemães, de

pois da partilha da Polônia,
apoderando-se de Torun, mu

daram o seu nome para Thorn
e, baseando-se nesta conquis
ta, pretendiam superhumani
zar Oopernico, elevando-o a

nacionalidade alemã. Tal direi
to de mudar a nacionalidade
do descobridor do sistema he

liocêntrico, nunca foi reconhe
cido pelos homens sensatos.

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

FlerianépoUs 11 de Selembro de f945

Regulando as vendas
a prestações

FRACOS.
ANtMICOS

Rio. 10 (A. N.) - Barra do
Piraí, no Rio, aguarda com

mterêsse a chegada do Gal
Dutra para o grande comício
que será relizado alí, onde s.

excia. discursará, bem corno o

sr. João. Neves da FontoE�a. '27 702 eleneresEspecíalmente c o n v 1 d a- II

��l��af������� o interventor alistados ex-ofício

Mais diretórios
e núcleos
Rio, 10 (A. N.) - Sob a pre

sidência do sr. Lurces de An
drade foi constituído en- :2.'Ío
Branco, Minas, 'um nuclé'o do
P. S. D., que telegrafou ao gal.
Dutra hipotecando-lhe solida
riedade.

Ri,>, 10 (A. N.) - Em Fer

nandópolis, S. Paulo, foi insta
lado um Diretório do P. S. D.,
sob [.1, presidência do prefeito
municipal

Acidente
Ontem fi tarde, Ifuando de re

t&rno ao sub-di.trito de Cambire
la. o &nibulI daquela linha. n'

2-94-16, sofreu um acidente, do
qual, felizmente. não houve víti
mas.

O fato lIe deu em conlleqüência
de o cRofer. ao desviar-.e de u

ma carrete que traf-egava à con

tramão. fazê·lo com exee.siva vi
vacidade, levando o veículo a des
}lenhar-.e, completamente lotado.
para a barranca qu'e dá para o

mar, no Eatreito. e próximo às
cabeceirall da PORte Hercílio Luz.
Um muro foi abaixo, nada mai•.
Elsa. Q inform�ão que nOI de

ram.
--_-----, -------

Aguardada
com Interêsse

BRITO
o alfaiate indicado
Tir adentes, 11

-----------

RITZ Hoj,e, 3a .• feira, às
17 e 19,30. horas

Seslões das �oças
Carole Lembard e Jack Benny em:

SER OU NÃO SER
Hitler andava calmamente PQlas
ruas de Varsóvia, meu uma cri

ança aproximando-se dele pediu-
lhe f) autógrafo ...
Livre de censura

No programa:
Notícias da Semana - DFB
Preços: 1,20, 1,80 e 2.40

ROXY Hoje, 3a-feira. às
19,-30 hrs_

Frank Borzage aprelenta o mais
belo eonto da amor que você ja

mais viu até hoje:
NOIVAS DE TIO SAM
Impróprio até 14 anos

No programa:
Noticia. da semana - DFB
Noticias do Dia - Jornal
,Preços Cr$ 3,60 e 2,40

,Amanhã. no Ritz: • Um romance

oleg1'e e divertido
AMOR E BATUCADA

Rio, 10 (A. N.) O Chefe do
Govêrno assinou um decreto
lei rtísnondo sobre as vendas
rmobílíáría e de mercadorias a

prestações e de distríbuícâo de:
prém .cs, acentuando q�l� essae

transações somente serão per
mitidas, em qualquer de suas

formas, se realizadas pelas or

ganizações autorizadas de
,
acordo com o citado decreto

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

lei.

A. mulher cearense e As organizações que preteri- '

O futuro Paria"mento
derem oper�r por qualquer dos ,0 sucesso de
modos previstos na decreto alu- _

Rio, 10 (A. N.) - O sr. Mi- �ido _deverão vrovar a integr8:; «Iamae eu quero»
nergino Castro presidente do llzaç<1:0 do c�pItal de �O?"'r m�_ Bombaim,l1 (U. P.) - Uma
Sindicato dos Maritímos, em C.�u��lros para as v�ndc.s L_ Ob:: reportagem feita nas lojas que
Fortaleza, no Ceará, declarou llanas� a de 200 �ll no c�so �ie vendem dlSCOS fonográ1icos re

à imprensa que a maioria ab- ��nda;:, a pr;st�çoes. �era ex�:- velou
_

que a famosa chapa
soluta de seus conterrâneos �ldo po reql,en:nento �e habi "Mamãe eu quero", cantada

apoia a orientação do Inter- Iitação a n;.e!lçao de sede, 1'8:- por Carmen Miranda' é de
ventor Menezes Pimentel. In- m�; de r:e.�'oclO, prio�as d�, rjU,I� uma popularidade ass��nhrosa,
formou também ter vindo a es- t�çao, �lVlj e pena. ne caa�, so I não só entre os europeus, pois
ta Capital articular um movi- CIO, ,.��retor. o�, respon,�ave os propríos "pareis" entram
mento entre os seus amigos no descrição mmuciosa do piano em concorrência como dos
sentido da indicação do nome etc. principais comparadores. Os
da se n h o r a Guilhermina muculmanos e indús também

A data de ontem alsinal:: ':::��ãoLi:a c�:�ltur:o �ir�'== InfJHllfllHslltmJ 'I �A1�d�V�merar:tilê:fDr�C�êinadiddaemalCIli-o dia da Imprensa. Eua data, mento Brasileiro. Trata-se da ... li18. QUI1. VJ[embora .em maiore. comemo-
iii

raçõel, foi lembrada com cari- filha do ilustre José de Alen- li01lIC, E UlI

nhe por todos quantos vêem. car, dotada de grande capací- III B O I..Of

no jornal. um órgão de propul- dade de inteli&ência e que já sl·r Staford Crl·PPs.ão para o progre..o. a civili' conta com a solidariedade da
zação e a cultura entre 011 ho-

mulher cearense bem como Blackpool, 11 (U. P.) - Sir
rnens de toda. 011 pátrias INão ellquecendo a efeméride, com os elementos e as forças Stafurd Cripps, numa conte-
O E.tada pasaou o .eguinte te- políticas filiadas ao Partido rênct= na. Federacâo (lp Cor-se-
legrama gratulatário ao. srs. chefiado pelo Interventor Me- lhos do Comércio, advertiu que
Herbert �olles e Batilta Perei-

Q l' I' d
ra. respectivamente presidentes nezes Pimentel. ue pena

o povo m� es eve, cornpreen-
ela A. B. I. e A. C. 1., bem co-

-------------- • der que nao poderá ter tudo
mo ao sr. Gustcvo Nevei. Dire- Instalando postos e -

I que (IUer para seu consumo e,.
tor do D. E. 1.: Singapura, 11 (U. P,) ,- O ao mesmo tempo, aumentar Q.

-- Congratulamo-no. V. Sia. eSCrl·tórl·OS polFtl·cOS
.

h'
, .

d d
-

DIA IMPRENSA, cuja pa.sagem I marechal de campo Jmc I Te- --'-'\�'-rlf) exporta 01' a naçao.
é tão grata aos que nela mou- rauchi, ccmarvlante em chefe

S. Salvador, 10 (A. N.) - O, Irejal%\ material e intelectual- dos exercitos japoneses do ."u,
mente. prefeito desta Capital, sr. Aris- enviou uma mensagem ás au-

tídes Milton da Silveira, tem toridades aliadas declarandodesenvolvido grande atividade
que está tão doente que não

a favor da candidatura do Gal. noderá assistir a cerimônia de
Dutra em todos os bairros da rendição, 4a feira, em Singacidade, instalando postos e es-

pura.critórios políticos do P. S. D.

Dia da Imprensa
TOMEM

finba Crelsltai
"SILVEIRA"

Apresentou
despedidas

- Washington, 11 (U. P.)
Desoedíu-se do presidente o

emba ...xaqm argentino} que foí
chamado a Buenos Aires pelo
govêl'llo argentino. O diplc:1l1a
ta argentino declarou que sua,

visita foi simplesmente de cor

tezia.

Belém, 10 (A. N.) - O re

sultado total do aIlstamento
ex-ofício, incluindo todos os

municípios, neste Estado, dtin

ge a 27.702 eleitores, conforme
comunicacão do Tribunal Re

gil1::.al ao
o

Tribunal Sllperior
Eleitcral.

Campanha contra
a peste branca
Maceio, 10 (A. N.) - A Liga

Alagoana contra a Tuberculose
recém-criada, vai iniciar sis
tematica campanha contra a

peste branca. O govêrno pres
tigiará o grande movimente
entregando á referid2. insti ..
tuicão, o Sanatório Severino
FO'I�sera, construido p810 Go
vêrno Federal e ainda conce

deu a subvenção de 300 mil
cruzeiros.
�::��------------------�����������������������---------

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Você

está auxiliando o seu próximo.
Cautribua para a Caixa de Esmolas
aos Indh!"entes de Florianópolis.,

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
A mulher babiana
e a politica
s. Salvador, 10 (A. N.) - A

sra. Rute Aleixo, espôsa ele sr.

Interventor Federal, dêste E:,,
tado, e presidente da ala femi
nina do P. S, D. tém trabalha
do ativamente em prol do alis
tamento eleitoral.

Comunica a se,-!s amigos e clientes que tendo sido as.i
nado o Decreto que regulorizou a selagem de seus títulos encon

tram-.e à disposição dos mesmos em todas as nossal agências e

com os nosSOI inspetorell OI títulos do nosso plano Univerllal . H.
Eues títulos são sujeitoll ao selo federal' de Cr$ 4,00 além

do de Educação, atualmente de Cr$ 0,40.
Nesta oidade a agência da Emprl!lsa se encontra instalada

à Rua Felipe Schmidt (Edifício Amélia Neto).

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCÓES DO

COURO CnBHUDO.

Coesão em

do PSD
tôrno

P. Alegre, 10 (A. N.) - O
eleitora6.o de Passo Fundo se

congrega em torno do P. S. ·D.,
Hfi,..� rJ" lpvar ás urnas o nome Jdo Gal. Dutra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


