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FRANCFORT-SOBRE-O-MENO, 17 (U. P.) -- AS AUTORIDADES NORTE-AMERICANAS ANUNCIAM QUE FOI DESc'OJ3ÊRTO
o PRIMEIRO GRUPO DE RESISTÊNCIA ORGANIZADA ALEMÃ. FOI RECOLHIDA GRANDE QUANTIDADE DE DINAMITE, E
DETIDOS QUARENTA SABOTADORES, INCLUSIVE O CHEFE DO GRUPO. ACREDITA-SE QUE ESSES INDIVIDUOS PRE

TENDIAM DINAMITAR AS PRINCIPAIS INSTALAÇÕES NORTE-AMERICANAS NA ZONA DE OCUPAÇÃO.
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rada, por iniciativa da L. B. A.,
a Casa da Criança Convales
cente de Fraturas, na cidade
de Santos. Para a mesma, já
foram transferidas 15 crian

ças, algumas delas atacadas de

paralísia infantil, internadas
na Samta Casa de S. Paulo.
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I Prezado leitor

o MAIS ANTlQ() DIÁRIO DE SANTA CATABINA

Proprtetario e Diretor-Gerente SIDNEI HOCETI

A sua sugestão nos é
s••amelllt9 grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre qt1e assunto

desejaria Iêr algo. diària
Inente, neste iornal?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?
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FlorialtlÍp�i:is- Segunda-feira, 17 de Setembro de 1945

Medalhas concedidas a
. "

CIVIS
Londres, 17 (B. N. S.) - O reconhecimento da Grã-Bre

tanha em face do auxílio prestado pelos aliados à causa da li
berdade é salientado pelo "Manchester Guardian", no seu ar

tigo principal, sob dois novos aspectos. A Grã-Bretanha é mo

desta .nas condecorações que concede aos que demonstraram
maior valor na guerra; mas, uma nova medalha foi agora
criada para premiar a coragem e o vulto dos serviços presta
dos principalmente por civis. O primeiro agraciado por essa

medalha será Winthrop Aldrích, cujos serviços o indicaram
para. a concessão da honraria. Aldrích lutou pela causa da Grã
Bretanha nos Estados Unidos, antes de Pearl Harbour, ao

tempo em que muitos de seus compatriotas não tinham ainda

emergido do "fog" da neutralidade. Ele demonstrou invulgar
eoragem e dedicação no auxílio prestado aos povos dos países
ocupados e aos aviadores e soldados britânicos que escaparam
dos campos de prisioneiros. A ação de Aldrich estendeu-se aos

campos de batalha da Framça, Itália, Bélgica e Holanda. Além
disso, outros atos de mérito foram praticados por Aldrich. A
medalha representará um símbolo de orgulho e nobreza, e mais
o reconhecimento dos ingleses em face do heroismo e da dedi

cação evidenciados.

Schmelling vai·· ser julgado
Hamburgo, 17 (U. P.) - As autoridades brttânícas anun

ciaram que o julgamento do ex-campeão mundial de box Max

Schmelling, acusado de desrespeitar regulamentos do govêrno,
se realizará na Rathaus de Hamburgo, na próxima segunda
feira.

Novo almirante em chefe da
armada sueca

Estocolmo, (Via Aérea) - O Govêrno suéco nomeou re

centemente o contra-Almirante Helge Stromback, para o car

go de Almirante em chefe da Armada, por um período de seis
anos. Substituirá o Vice-Almirante Fabian Tamm, que atingiu
agora a idade de reforma, depois de seis anos á frente das Fôr
ças Navais suécas. O novo chefe da Armada, que nasceu em

1889, entrou no serviço ativo' em 1909, sendo nomeado Chefe
do Estado Maior da Marinha em 1942. Atuou como perito na

val em numerosas comissões governamentais para estudos de
defesa, sendo conhecido igualmente como autor de notáveis
obras sôbre estrategia e organização navais. A nomeação do
novo Almirante em Chefe da Esquadra despertou uma grande
satisfação já que se considera que o Almirante Stromback é a

pessoa indicada para realizar a extensa moder:nização e o efi
caz fortalecimento das Fôrças Navais da Suécia, iniciados com

tanto acêrto sob a direção de seu predecessor.

Fusão dos comunistas e socialistas
democratas alemães

Berlim, 16 (U. P.) -- Comunistas e Socialistas democra
tas alemães vão se fundir numa só organização.

Foi o que informou o sr. Otto Grotewohl, presidente do
Partido Social Demcrático, falando perante 2.500 líderes do

partido, procedentes de tôdas as partes da Alemanha.
Grotewohl recordou, ainda , a declaração emitida pelo fPartido Comu - ·co,f.,. :ln S"" ido (te que seria um êrro estabele-

cer o sistema soviétíco na Alemanha. I

H.

a TrumaoStalinde

Explosão
Moscou, 16 (U. P.) - Mui

tas pessôas morreram e qua
renta e quatro resultaram fe
ridas em consequência da ex

plosão de um grande depósito
de gasolina, em'MOntreal.

Enforcado na praça pública
Londres, 17 (U. P.) - O rádio de Praga anunciou que o

dr, Joseph Pfitzner, que serviu como prefeito de Praga sob a

ocupação alemã, foi condenado à morte e enforcado três e meia
horas depois. A -exeeução foi levada a cabo em praça pública,
perante enorme multidão.
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Mensage'm
Londres, 17 (U. P.) - A rá- respondeu ao marechal Stalin

dio de Moscou anunciou que o com as seguintes palavras: -
marechal Stalin enviou uma "Queira aceitar a expressão
mensagem ao presidente Tru- da gratidão do povo norte-ame-

Montevideo, 17 (U. P.) - Peron se propõe a anunciar, San Diego, 17 (U. P.) - Fa-
mau, nos têrmos seguintes: - ricano e minha, pessoalmente,

t
.
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d b do tôd leceu o vice-almirante Johnsnuma en revis a a Imprensa, sua ecisao e a an mar o os "No dia em que os japoneses pela amável mensacem de can-
os cargos oficiais que exerce. Além disso, seg-undo consta, o MacCains, de 61 anos de idade,' t d it�

- ass�nam o a. o e sua capi u- gratulações que v. ex. teve acél. Peron ratificará sua decisão de não se apresentar candida- comandante da formaçao de I t
1 d

. -

d açao, perrm a-me qu_: apre- gentileza de me enviar porto às eleições presidenciais. Foi o que informou o diário "EII assa to e porta-aviões os Es- sente a v. e.x., ao governo dos ocasião da vitória aliada sôbrePais", que se diz baseado em fontes dignas do maior crédito. tados Unidos no Pacífico. O E t d U d
vice-almirante Mac Cains mor-

s a os. III os e a? povo nor-
o Japão.

'

, . te-amerrcano as minhas

con-,r�u vítima de um ataque car- gratulações pela grande vitó- "Todos os aliados contrtbuí-

dI�CO. A morte o surpreendeu ria alcançada sôbre o Japão. ram para a vitória. Agora de
menos de 24 horas depois de

I "Saudo as fôrças armadas vemos esperar uma paz dura
regressar aos Esta??s Unidos, dos Estados Unidos por sua doura e novas prosperidadesprocedente do Paclfl�o, onde I heróica vitória". Segundo a em todos os países amantes da
teve

Adesta�ada atuaçao contra I mesma emissora o presidente pez ".
as forças Japonesas.

'

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

A disposição do cei Peron fal�ceD o almte.
• Jobns

Eis o

O relógio que tem a alta precisão Omega
e que dá corda a si mesmo, no pulso 1

quebrável. Sua caixa de aço ino
xidável é de grande solidez e com

pletamente hermética. Apresenta,
além disso, um amortecedor de cho
ques e é impermeável à água, ao pó
e ao suor. Examine os modelos do

Omega-Automático que os bons re
lojoeiros estão apresentando. E re

pare como é também de inigua
lável elegância e bom gosto.

Ao mesmo tempo que o pulso se

movimenta, Omega-Automático vai
dando corda a si mesmo ... E, quan
do fora do pulso, possui corda inin

terrupta para mais 24 horas ... Éste
novo relógio automático é o único

que ostenta a credencial de preci
são Omega, famosa em todo mundo.

Mas, não é só. Omega-Automático
é extra-plano, possuindo vidro ÍJl-

O
�����OM E GA1/I/I/�

AUTOMÁTICO
r
,

PRODUTO DA SOC:ÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE.

GENEBRA·SUIÇA
I OMEGA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VENENO DE EVA

- Acabei de voltar do Salão de

Beleza. .

- É pena que estivesse fechado.
X X X

SÔBRE A VIlJA DA. ÍNDIA
CA'l'ARINA PARAGUASSú
A escritora Olga Obry, cola

boradora do Diário de Notí

cias, residindo há vários anos

no Brasil, interessou-se por
uma das figuras mais curiosas

da nossa história, a índia Ca
tarina Paraguassú, a mulher

de Caramurú, realizando sôbre

essa misteriosa personagem,
quase lendária, mínuclosas

pesquisas. Conseguiu descobrir

em documento" as provas da

existência e das vicissitudes
da filha do cacique Tapartca,
aclarando todas as dúvidas em

que permaneciam os nossos

historiadores. Com êsses ele
mentos e uma capacidade de
narradora que lhe permitiu re

constituir a época e o meio
em que se desenrolou a extra

ordímária aventura de Para

guassú, a sra. Olga Obry escre

veu um livro de maior interês
se, recentemente lançado pela
Atlântica Editora.

.
I

x X x

COMBUSTíVEL PARA LO
COMOTIVAS

Segundo notícíou a Railway
Gasette, de Londres, a "Estra
da de Ferro Midland and Scot
tish" experímentou, para aque
cimento das caldeiras de suas

Iocomotivas, uma mistura de
cavacos de madeira e carvão.
De tão bom resultado, tal ex

penemcia resultou, logo, em

prática comum em todos os de
pósitos de locomotivas. O tem

po que essa mistura leva para
aquecer as caldeiras é quase
igual ao que o carvão gasta.
Todos os cavacos de madeira
provenientes da confecção dos
carros e vagões da companhia,
num total de 6.000 toneladas
por ano. estão sendo usados
para êsse fim, tendo sido com

pradas 20.000 toneladas adi
cionais. Chegou-se á conclu
são que 100 quilos de cavacos

de madoíra poupam 50 quilos
de carvão.

lIÁQUINA DE CALCULAR
O govêrno suéco emprega

uma máquina que calcula a

quamtidade de madeira de uma

árvore em pé. Uma vez que o

operador tem 1 egistado nela a

altura do tronco, sua curvatu

ra, a espécie de casca, sua pro
porção ôca e o diametro á al
tura do ombro, a dita máquina
computa o conteúdo cúbico da
árvore, com um êrro de um por
cento, em menos de seis se

gundos.

feda I. Orofino
elrvliã - denUsta

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade.
de Mediciaa da Univer-
sidade de Porto Alegre. IConsultas cem hora mar

cada, BO periodo das 14
às 19 horas.

ICoasultório e Resideacia:

Rua Esteves Junior 129.
Telefone - 1218.
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* Ouça, na Radio Nacional,
às 2as. feiras, às 21.35, o

"Radio Almanaque Kolynos".

Limpa mais... agrada mais... rende mais ...

I R. H. BOSCO LTDA.
I .

ITAIAi - S- CATARINA
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Representações Transporte. Marítimo.; FerrO-
Consignações -- Conta Própria VlarlO., Rodoviário., Aéreo.,

Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo. A'cidente. do
2' Pavimento Trabalho, Acidente. Pe.lloai.,

CAIXA POSTAL, H7 Respon.abilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico cc BOSCO»

o SE U QQúAN1SMO
PQECISA Df UMA

LIMPEZA GERAL

"EMISSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

SE VOCÉ GOSTA
DE

Notícias
Ouça os boletins informativos

que são transmitidos tôdas as meias
horas, e GS da Rádio Cometa, de 2a
a 6a feira, às 21,30 horas.
Música Sinfônica
Ouça em sua casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica tia N. B. C. to
dos os domingos, às 20,01 horas.
Programas femininos
Sintonize o seu receptor, às 19

horas, de 2a a 6a fe-wa e ouvirá Sa
gramar de Scuvere eGD1 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 pais ouvindo
"Conheça os Estados Unidos" que
é transmitida aos sábados às 19,34
horas.
Teatro
Ouça um dos melhores "broad

castings" no gênero, sintonizando o

"Radio Teatro das Américas", tô
das as 4as. feiras, às 19,35 horas.

40s sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

of-erecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en

velope selado para ares·

posta.

Rua Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro

-

Cereais emm grosso
Manteiga, qUeijos, xarque,

banha e salgados

o ESTADO
Diário Vespertino

R�,! e OftclBa� à
rua eJ... Pjnto n, !Y

·Te1. lfl2 - �. posta·1 139 '

ASSINATURAS

VT),ITE ANOS - A rádío-rlifusão
soviética festejou recentemente o
seu vigésimo aniversário. Atual
l1lente &S transmissões são feilas
nos setenta Idiomas falados nas di
versas repúblicas ela L'RSS, além de
21 lí:lglws estrangeiras. O sistema'
('rl�lral emissor de )Ioscou. por
111('10

.
das SU'lS diversas estucõcs Iprincipais, mantem intensa ati vida

r'p. allilgllHlo Ulll total de 88 1101':15
de transmissão, diàriamente. _

MACIEL, FONSECA & CIA ..

- Vonta PrópriaComissões Vonsignavões
CaiXã Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: LEICAM

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cereais, Fecula,
cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos finan-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

Na Capit"ai:
Ano CrI 76.00

Semestre CrI 4Ô,OO
nímestre Crt 20M

�ês CrI 7,00
Número avulso Cr$ 0,40

No IDtertol':

!Ano CrI 80,00 )

'Semestre CrI 45,00
Trrmestre r.r' 2S.00

Número avulso c-s 0,50

Anúncioa mediante contrito.

"

Os originais, mesmo não pubJi
ca40s. não serão devolvidos.

A direção não se responsaqiJiza
pelos conceitos emitidos n08

artigos assinados

fNllfllllflfL
COMBATA O CEREBRO CANSADO

Se V. verifica que esquece os

pontos dados em aula, se V. sente
suas energias decrescerem e se

fadiga ao mais leve esforço físico..
lembre-se do seu cérebro. O

Cansaço cerebral é a c�usa vital
de tôdas as perturbações cujos
sintomas são: insônia, perda de

memória, dores de cabeça, máu
humor, esgotamento nervoso

por excesso de estudos ou de
diversões, perturbações dos or

gãos das secreções, etc. Si V_

comecar a sentir um ou todos
êstes Jsintomas, recorra imediata
mente aos FOSFATOS HORS
FORD.

FOSFATOS HORSFORD contêm
em sua fórmula: saís de Magné
sia, Cálcio, Sódio, Ferro e todos
os fosfatos indispensáveis ao per
feito funcionamento do cérebro
e dos nervos. FOSFATOS HO
RSFORD produzem efeitos rá

pidos e excelentes c om um

vidro apenas.

'," :'. 'FO,SFAT.OS .

. ,

.HDR.SEDRO
STANDARD

I

NOVO HOTEL
de Migilel Rodrigues de

Sousa
Angelina. Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pearo)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de mctestias

cont-agiosas

DOENÇAS NEltYOSAS
�om os pr.ogressos da medicina.

heje, as doenças nervosas, quande
tratadas em tempe, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ign8roocia, só pooe;
prejudicar OIS ind.ivfduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Naa
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
taitamente os doentes nervosos In
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

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

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti ã

rua João Pinto, 44.•
Telefone 1134.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VIDA SOCIAL
ÁBiy.rsári•• : �e: lImo. Sr. Tenho a aúbida hon-
Tranacorre hoje o aaivenário.a ra de convidar V. S. para Q..i.tir'

,exma. sra.. d. Zilda eaUado Flores a aelelliAade da entrega. ao exmo.

digna .a"ôsa do ar. prof. A ltin� Sr, Carone I Pedro Lopes Vieira.
Florea, ex-direter pI'Gprietd.rj.e des- d.d, Prefeito da Capital, da eaca

te diárie. d.ria frellteira ao prédio da .éde
A's rnuita.a felicitaçãea que a Glli- 'da U. B. R. O .• à Rua Peiro Soa

'veraariallte irá receber por seua rea, mandada conatruir por essa

dotell .e ellpírito e bOlRísaime ce- � autcnidade e administrada pela
ração, juntamos .inceramente a&: diretoria. da U, B R, O.
no.aas.

"
A referida .olenidade terá 1ugar

• no di .. 17 do correl\te mês, às IS,36l
Deflue hoje o aniversário da ex- i

horos. seg�indo-ae, depois, \Imo

ma. ara, d Carmem-Svlvia de A. repreaen\o,ao teatral, na aede, pa-
breu Schneider. ellpô.a do SI'.

ra o. pr�lel!ltes. .

_:Mauro Antol\io de Macedo Scanei- AproveIto a oportunldade para

der. coletor estadual em I.daial. aprelentar,v.oll
.

011 m�u. protesto.
* de elevada eon81deraçao.

ZALMIR LIMA
Faz 01\0. hoje o cal. Silvillo El

vídio Carneiro da Cunha. no••o

ilulltre conterrâneo e membre do
Instituto Hísx, de Sta. Catarina.

•

5 v. - 2

1'. Secretário»

B R IT O
O alfaiate indicado

Tiradentes, li

VIAGENS
Fpolls. -- Jolnvlle

I S.í.eLa - 2 aera. damadrugada
j
lolnvile _- Fpolls. I

Saída. -- 9 hora. .a maahã IInformações nesta redaçãe

VENDEM-SE

Faze_ ••• i!! ••je:
a sra. IOllillo Vieira, ellpôl. do

n. I. Maria Vieira, func. do Te.
.ouro do E8tado;
a me.ina Maria Terezinha;

•

fi
lha do .r. Alfredo Xavier Vieira,
in.petor e.colar;
a meamo N6rdia, filha do .1'.

deli. dr. �\l.a Freire;
• IIr. Eugênio Dal GraJlde. fuac.

pública;
o ar; lir Ioaé Tavarell. promotor

pú.blic:o:
Q .rita. Betinha Vieira. filha d.

,III'. Beato Aguido Vieira. fUIIC, d.
Te.ouro do E.tado;
o meniao Luiz-GarlDa, filho do

II•••••Cludo.o conterrâ••o sr. Arí
'Tol.ntino ;

o jovem Antonio Nerí Cardo.o,
-filho do ar, Satumil'lo F. €ardoao;

Q IIrita. Léa Luz, aluna AO Co
l8"i. Coração de Ie.ú...
a IIrito. Flenir Alme,da €oelho.

:filha do IIr. Afana0 Almeida C!:oe
lho. func. ao Alfan.ega;
• I' tte. Io.é Carla. Veloso, da

F6rça Pelicial do E.ta.o.
Dois motores movidos a ôlee
crú, de 10 e 15 H.P. Tratar à

rua Maior Costa, 33.
Frorianópolis,

Ge.Wezas:
Da llJlIIiio BeRefieente e Recrea

-;,tiva €>perária recebemo. o lIeguin-

::::::::"�I::<:'�"":'�:�:
ill

Senhores comerciantes, façam de suas má- Hquinas de café. uma fonte de lucros certos. �Instalem, em seus estabelecimentos. as �:
famósas máquinas de café de côador I'

�:
':'::'
::�

�l
tl�
i::�
"'j

ll�
I
�

I '

RUA 8RIGADEIRD GALVÃO, 709 - TEL. 5·5957· S. PAULO ��:
'blBACCEll,&CIA.lTPA:dj

Consultem os fabricantes
em seu novo endereço:

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Calarina)

WALTER NOVOGROD

UBLITEC

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

te�a1i��de!!l da ill.ma moda,

real�adu ,or uma base exclusiva de

"erellli veludo", qU9 saavíza,

protege e embeleza os labioso

Beto« lltI.f'fl os labias

a Iarnosa marca americana l

criação ao mesmo tempo da arte e da eieneiat

* U,P 1 ambem o pt, e "rouce" aveludado e atomizado

VAN ES�. que u.rnarão irresis t.i vel n sua cutis.

J
,
I

elaborados Aparêlbos elétricosNovos códigos serao
A l,nstaladora de Florianópolis,

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

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficin3 especiali

zada, com técnicos profissionais,
para coasertos de aparelhos elétri
cos, enrolamento de motores e dí
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

pleito municipal e distrital, por
sua vez, deverá ser realizado
alguns meses mais tarde.

Berlim, 17 (U. P.) - Novos

códigos serão elaborados para
a preparação do ambiente das

primeiras eleições democráti
cas na Alemanha desde 1932.
Foi o que informou o Q. G. de
Eisenhower. As eleições de fun
cionários municipais estão sen

do esperadas para janeiro. O
A�lJ�rSe a

:..)-- �Natureza Falha

REGULAI

Oswaldo Apolonio da Rosa
REPRESENTACÕES

Aceita representações para o Estado de
Santa Catarina.

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

MM
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Londres, __ (B. N. S.) - Os
binoculos enviados pelos cida
dãos britânicos à Royal Navy
estão sendo devolvidos - in
forma o "Manchester Guar
dian". No princípio da guerra
- escreve aquele jornal - a

Royal Navy não conseguiu ar-

1- BO;B-A;-;A=Il=;:;;;;Á;;;;G:';;U:';;A= I
���Vc��nt�i����l��u��arnú�â�%
os navios então postos em ser-

manuais, eletricas e a viços, de sorte que foi lançado
vento. um apelo ao público britânico,

M t IDI" t
· que o respondeu sem demora.

O ores n e ricos De toda a Grã-Bretanha foram

de enviadas todos os tipos de

1/2 a 5 H. P. óculos, que foram devidamen
te aproveitados. Havia bmo-

REPRESENTANTES p culos de caçadas de grande al-

cance, virtualmente pequenos

Irmãos 61avam I telescópios duplos; telescópios
astronômicos de grande poder,

I
Rua João Pinto. 6

I
montados em tripés, que 10-

Caixa PostciI, 42 ram utilizados para a vigíiân-
Florianópoliil CiR do litoral, etc. Já no fim da

'=- .______ guerra, um desses telescópios
especiais foi montado num

posto do Escalda, afim de vi

giar a zona onde eram lança
dos os submarinos de um só
homem e os torpedos humanos

pelos alemães. Logo que eram

recebidos, todos os óculos doa
dos ou emprestados eram en

viados ao Laboratório Nacio
nal de Física, para experiên
cias e calculas. Agora, que for
necimentos a d e q u a dos ele
óculos estão sendo feitos pelas
indústrias b r it â n i c a s, os

óculos recebidos em emprestí-

Assistência Social
A III Conferência Regional de

Tuberculose, do Rio, há dias en

cerrada, reuniu os tisiólogos de to
dos os Estados e de todos os orga
nismos-federais, municipais e parti
culares, que se dedicam á luta con

tra o rr-aior flagelo social do Brn
sil. As conclusões a que chegar-un
os homens de ciencia acabam de
ser publicadas, com a proposta de
vêrno deverá tornar obrigatórias.
ser errado um organismo único,
centralizando os esforços dessa lu
ta, bem como as medidas que o go
O primeiro tema abrangia o aspec
to epidemiológico atual da tubercu
lose nu Brasil, e, após discutirem
todos os aspectos da questão, os

conferencistas concluír-am que a

situação, nos anos próximos, será a

agravaçao bem acentuada dos i rdi
ces de ruortalidnde pela tubérculo
se. No segundo tema, fizeram um
.. estudo critico da profilaxia da tu
berculose" em nosso país e conclui
rarn, em vista de quanto aqui se

tem feito, que o armamento profila
tico é muito insuficiente.
No terceiro e último da Conferên

cia Hegí onalvos tisiólogos traça
ram diretrizes para melhor organi
zação na lula contra a doença. A
III Conferência resolveu propor a

criação de um organismo único pa
ra dirigir, coordenar e supervisio
nar toda a luta contra a tubérculo
se em "OSSO país. no qual se reprc
se-ntam todos os organismos que,
com aquele propósito, existem
atualmente. O referido órgão nacio
nal seria composto de um Conselho
Federal, com sede na Capital da
República, e de' Conselhos Est-i
duais, sediados nas capitais dos Es
tados. Cada um desses órgãos teria
funções perfeitamente coordenadas
e fixadas na III Conferência.
Por fim, a III Conferência Regio

nal de Tuberculose reconheceu a

importancia de três elementos bú
sicos na luta contra a terrivel doen
ça, e que deveriam ser adotadas pe
lo gover-no federal, o mais breve
possível.
Compr eendeu: 1) a roentgenf'oto

grafia compulsoria e em massa pe
riódica, de todos os empregados e
os candidatos a empregos, o que,
além de não sei' custoso, permitiria
a descoberta de casos iniciais, quan
do as lesões podem ser tratadas
com êxito, evitando-se ainda a prà
pagação da doença ás pessoas sãs:
2) an.paro econômico ao tuberculo
so e sua f'amilia, com pagamento
integral do salário ao doente licen
ciado ou aposentado; 3) - ir ata
menta dispensaria! e sanatcríal
obrigatório para o turbeculoso, sob
pena de não recebimento do salário
integral.

A TOSSE
REBELDE

;�. FRAOIJECE.fNos PULMÕeS
Evite êsse r ís c o I
Para bronquite, tos
se e coqueluche, use

PEITORAL DE===

ANACAHUITA --�

_11_:0*_ (pmpos1u

Acham-se à disposição de seus

lcgitimos donos, nesta redação, os

seguintes documentos:
.

- Certidão de nascimento expe
dida a Antônio Serpa.

- Carteira Social do Clube 15-
de Outubro, com fotografia de uma

senhora, tendo ao colo uma crian
ça.

- Salvo-conduto e carteiras de
identidade do Círculo Operário c

profissional do Min. do Trabalho,
expedidas a Delmiro Tavares, pa
deiro, com fotos, cartões, etc.

- Certificado de reservista de
la caf cgoria, n. 259U57, expedido a

:\lallocl Cami lio de Lima, com car

tas, fotos, etc.
- Certificado de reservistn ele 3u

cutegoria, n. (j6082, expedido a Jor
ge Fornerolli.

- ema carta dirigida ao sr. Wal
dcrn i ro Mal í

ar pelo Min, das Hcla
ções Exleriores.

- Cm recibo passado pelo sr,
....._.., _.._"" "''''''-_'''' _ ""'..PWw I!Oi""'""' "''''-..,. '''_iIÍIl!Oi_ w "' "'OIoibill_.,. _IoII!__.,.'11 & • T'i l o Pe ixoto aos srs. Vitor l{ab e

I
Hcrcules Allet, referente à venda

.
de UIll caminhão.

-Isenção de salvo-condu lo, ex

pedida a Antônio Hocpers, de Gua-
ruí i nguetá. neste Estado.

COMPANUlA "ALIANÇA DA BAlA"
Pudada elll 1878 - Séde: B A I A
INCEN,DIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

�,�!��� p��!�!� I'soas amigas de seus pais.
Diretores: Demerval Rosa e Ziló Brito

I
- Rosa, o nascimento de sua

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
irmãzinha, Yara Stela. acor-

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo rido na Maternidade.
e José Abreu. Fpolis., 13-9-45.

,....,....... w�"""'�.....,.,.__ ,"" �L�.....:. ,"""""""'''''''''''w ''''''' _

- Vejo "seu" Clarimundo, eJIR

plena rua, falando com uma

moreninha ...

- Não diga, madame Sabina ! ...
Êle me paga ...
- Espere! Não é o que a senho
ra está per.sando ... Ele arranjou
foi uma boa cozinheira ... Que
beleza! As panelas, a louça, os
talheres, estão brilhando como

um espêlho! Também ela só usa

o Sabão e Saponáceo LETlzIA.
Com êstes produtos, lavar rou
pa e limpar a cozinha não é
trabalho, é uma brincadeira!

- Vejo o seu marido com um

embrulhinho na ponta dos de
dos. " Tem um ar suspeito ...
- Estou aflita ... O que será?
- Um momento, vou cheirar
o embrulho ... Ah! Já sei o que
é! É uma causa muito gostosa ...
Sà'o dois pacotes de Macarrão
LETlzIA. A senhora está bem
servida! Êste novo produto é
feito com o melhor e mais puro
trigo. Cozinhando durante 30
minutos rende 3 vêzes mais,
porque não desmancha e enche
a panela!

- Vejo outra vez o "seu" Clari
mundo... falando ao telefone.
Ouço ·uma voz de mulher .. _

- Depressa Da. Sabina ... quem
é esta mulher? ..

- Não se aflija, é a mulher do
"seu" Joaquim do empório ...
"Seu" Clarimundo está fazendo
encomendas ... Exigiu Oleo .de
Amendoim Guanabara, que tem
sabor muito delicado e não é
quente. Um processo especial
de refinação eliminou o excesso

de calorias do amendoim. :&:
puríssimo e de fácil digestão.

Óleo Puríssimo
de AmendoilT! Guanabara

Standard

Achados' e perdidos

«

80.900.606,30
5.978.401.755.97

6 7 .053.245,30
142.176606,80

ÓLEO
DE ALGODÃO

LETíZIA

SABÃO E
SAPONÁCEO

LETíZlA

MASSAS
ALIMENTíCIAS

LETíZIA

BR IT O
o alfaiate indicado

Tiradentes, 11
«

«

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Estão sendo devolvidos
mos estão sendo devolvidos. Os

que se perderam em ação são
substituidos por outros do
mesmo tipo e valor. Grande

progresso foi feito, na Grã
Bretanha, no que se refere aos

tipos de binóculos utilisados
na marinha de guerra. Alguns
dos tipos maiores contem fil
tros de três cores, que permi
tam observar o inimigo que
se aproxima ao lado do sol.
Um tipo pequeno especial,
usado nas barcaças de desem

barque, durante a invasão da

Normandia, é feito inteira
mente de matéria plástica, in
clusive as lentes".

CAPITAL E RESERVAS.
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira T ..C ..--Dia 29, sábado, grandioso baile da Primavéra, com eleição
Estotísnco Economia
o AUMENTO·DA POP'ULA- e FinançasçÃO NA SUÉCIA
Estocolmo (Via Aérea) :

AS JAZIDAS DE NIQUEL DO

d TOCANTINS. Segun o os algarismos preli- Goiania, 12 (E.) _ Situadasminares do Bureau Central de
Estatística, o aumento da po-

ao nordéste da cidade de Ni-

pulação na Suécia, durante o
quelandia, com uma extensão

ano de 1944, elevou-se a 74.521 aproximada de 18 quilômetros,
indivíduos, tendo como resul-

as jazidas de niquel de Tocan

tado que no fim de 1944 a po-
tins, s,eg�ndo re�entes cál

pulação atingiu um total de 6
culos tecmco�, estao. capaclta

milhões de habitantes. O au-
das a produzir .2� �mlhoes de

menta é o maior jamais verifi-
toneladas do n;meno com po;-

cado e ultrapassa considera-I c.entagem d� 5 ft no teor m.etc:
velmente o de 1943, 64.600, que

Iíco. Essas. Importantes jazi
era o maior desde 1860. Em das_: as maiores do �undo, es

proporção à população, o au-
tarao .brevemente, Iígadas

. ,as
mento sóbe a 11,42, por mil, fe�rovIas gue servem

. GOl�s,
contra 10 por mil, em 1943, is- M�na? e Sao P3;UI?} o mtenor

to é a maior percentagem re- mll;elro, e o I?meIlo. delas ex

gistrada desde 1877. A causa
traído co.nduzu�do., dI�etamen

principal dêste aumento é o te,as usmas síderúrgícas do

grande excedente de nasci- paIs. on�e sera eml?regado Ana
mentos que se elevam a 62.020 fabr�c�çao de �Ç? .fmo. O. teor
contra 59.100 em 1943.

metálico do. mH;eno de. mquel
Segundo os relatórios espe-

do Tocantm� e super�or ao

ciais sôbre a população, a do produt? extraído das mmas de

campo se elevou a 3,9 milhões S�dbUIy ou d_a Nova Caledo

no fim de 1944, sofrendo uma
ma, no can��a;. *

redução de 1.851 indivíduos, a

partir de princípio do ano em

questão; a redução foi de 0,48
por mil. Quanto às cidades,
cuja população no fim de 1944
se elevava a 2,7 milhões" o au

mento atingiu um total de ...
76.373 indivíduos ou 28,96 por
-:mil.

agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros \

clientes, crpre-:
senta. em suas

lojas, os novos
modelos para

1945
•

DEspaCHAMOS E ENGRADAMOS
I GRarUITAMENU PARA O INTERiOR

•

S.BECIK
NOVO PROPRIETARIO . NOVA ORGANIZACAO
Av. Celso Garcia, 174
Fone 2-8635 - S. Paulo

U.J.8.

'o PRECEITO DO
CAUSAS DA SURDEZ

Além das
�

moléstias do cuvído.
existem outras cousas da surdez:
obstrução do nariz, sinusites, intla
maçõo das amídalas, vegetações
adenóides. infecções crôrucca dos
derrtes, sífilis, tuberculose, diabete,
perturbaçõed circulatórias etc.
Quando sentir perturbações no

ouvido. consulte um especialista
mas não estranhe se êle oG:onse

lhar que procure médicos de ou

tras especialidades. SNES.

_ri M.

REUMATISMO? Tor

ceduras ? Nevral

gias? Alivie êste

seu mal com

Pronto Alivio

Radway.

--

VENDE-SE

1 - que, até três meses an

tes de nascerem, todos os ne

gros são brancos.
2 - que, no ano de 1861, ha

via vivos nos'Estados Unidos
cinco ex-presidentes, o que
constitue um caso único na

História daquela nação.
3 - que, entre os anos de

1711 e 1777, quarenta e dois
decendentes diretos do rei Car
los I, da Inglaterra morreram

vitimados pela varíola.
4 - que já se conseguiu des

cer num escafandro até a pro
f'undidade de 250 metros, sen

do êste atualmente o recorde

mundial; e que tal façanha,
extremamente perigosa, foi
realizada por Emmanuele Ca

proni, um jovem te�en.t� da

marinha de guerra italiana.

5 - que, em 1871, foi fun-
dada em Londres uma socieda-

I. de para curar os bêbados .de
seus vícios; e que o primeiro

���::==========:=========::=:-.....: passo dado em tal sentido roi

conseguir fotografias de tod?S
os ébrios contumazes e dIS

tribuí-las pelas casas onde

eram vendidas bebidas alcoólí
cas com a ordem expressa de

que absolutamente não as

vendessem àqueles indivíduos.
6 - que existe no México

uma flor que, ao romper. da
aurora é completamente alva

e se v�i colorindo de rosa até

atingir o vermelho vivo, ao

meio-dia; e que, depois, paula
tinamente, com o cair da t'h;--

.-.;;;;;;;;;;;;;;;;������:;;;��;;;;;;;;;���������;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;�J de, vai adquirindo tons violá

ceos até ficar azul, para tor-
nar-se novamente branca du

rante a noite e repetir a sua

estranha transformação no

dia seguinte.
EVITE ABORRECIMENTOS

eom pedidos que podem ser evita-

Rua Tiradentes, 24 - Florianópolis dos. Contribua para a Caixa de Es-

=�=��=::::����������������������_:m:o:l:a:.s�a:.:o:s:_Indigentes de Florjanô-

da Rainha ..

DIA

ESCASSEZ DE ESTANHO
Alarmado pela seriedade da

situação futura relativa ao es

tanho, o govêrno norte-ameri
cano fez seguir para Londres,
com toda presteza, peritos que
irão conferenciar com as auto
ridades britânicas e holandesas
sôbre as possibilidades de ob
tenção dos fornecimentos de
estanho das minas britânicas
e holandesas, logo que sejam
as mesmas libertadas do domí
nio japonês.

O Departamento da Produ

ção de Guerra anunciou que
em 1946 haverá uma redução
de 70% nos estoques de esta
nho em relação aos anos ante
riores à guerra e sugeriu um
drástico corte na distribuição
para manufatura de vasilha
mes para produtos alímentí
cios. As autoridades desse De

partamento admitem franca
mente que a situação parece
sombria, a despeito do fato de
que poderá ser obtido estanho
na Bolívia.

x x x

BOAS PERSPECTIVAS
Nova York - (S. r. H.) - O

emprego geral do óleo de pal
ma demonstra uma tendência
para elevação no comércio
mundial desse produto, no mo

mento em que ele se torna dis

ponível em quantidades sibs
tanciais, segundo publica o

"Journal of Commerce" desta
cidade.
A procura cada vez maior de

óleo,- salienta o jornal, estimu
laria o cultivo do óleo de palma
em novas áreas nas repúblicas
da América Latina.
O processo de beneficíaruen

to das palmas e o aperfeiçoa
mento das instalações de

transporte, ao que se espera,
hão de intensificar o cultivo
lucrativo do óleo de .palma --la'::;

novas áreas. O Brasil oferece
um campo particularmente
bom para ampliação da irvlús
tria.

Os especialistas em matéria
Ide comércio, citados p e 1 o

"Journal of Commerce", espe
ram um aumento idêntico na

produção de óleo de grão de

palmeira, até um gráu em que
o referido produto poderia
competir com o óleo de côco

para a indústria de sabão,

C"Pynllhl da

1'he /lr+y{;i r,1/ HIIAIIIJ? ,,,ÇA

UM MODELO PARA

CADA NECESSIDADE - TÉCNICA -

PERfEiÇÃO DE LlNHAS- EFICIÊNCIA

As balanços que trazem o garanti0
no próprio marco, tradicão do parque

industrial brasileiro.

S AVOAMENTOS
NiAIR!Z: - Rua Senado, Paulo Egídio, 25
f!lIAL:-Av. Rangel Pestana, 2114-5. PAULO

LE I CA
uma mesa circular e uma cr is

tale ira ambas em ótimo estado Emperfeito estado. com teJemetO

de co�servaçãe. Ver e trata r à

I !iltro
amarelo, objetiva 1:3.5.'

.

AI' 14 foco 5 crns .. com bolse! de couror

-rua Almirante v i rn , VENDE-<l3E.
(Mato Gro sso.) Informações neilta ;;'redaçeo.

cunro» afamados produtos COSMOPOLITA:

",PARELHOS SANITÁRIOS EM fER�O ESMALTADO

JIFOGÕES _ AQUECEDORES - VALVULAS �UTO
MAriCAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA.

Representantes nesta Capital:
STODl'ECK & CIA. LTDA. - PR. 15 DE NOV., 1"":' 5.'"

LACTIFERO
Lactifero. Tônico estimulante do leite. O benefício que o

Lactifero tem prestado às sras. mães, quer no periodo do
aleitamento, quer no de gravidez, é incalculável. O Lacti
fero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de
maior eficácia até hoje conhecido. Em sua farmácia ou

com o depositário R. A. Marinho & Cia. Ltda. Rua
Marechal Deodoro, 528/530 - Caixa Postal, 215.

Curitiba - Estado do Paraná.

SeOSeu Nariz�tá Entupido
-perturba-lhe o sono

'

esta noite!
Adormeça mais depressa e durma
melhor graças a Vick Va-tro-nol!
Algumas gotas em cada narina, ali
viam o nariz entupido e, em segun
dos, tornam a respiração fácil. Use-o
sempre que o seu nariz esteja en-

tupido devido a re�fri- V.C'" Va.IRO••OLados ou catarro nasal. I! _ "II:
O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiANCIA?
PROCURE A

ALFAIATARIA MELLO

UM CORTE DE CASEMIRA,
PRÓPi{IA PARA O VERÃO!
Temos também linho

puríssimo, a Cr.$25,OO
o metro.

TROPICAIS, AT,BENES
e quaisquer tipo de pa
drões de c a s em i r a s ,

Enviamos an1.OS

iras pelo correio
e a mer c.ado r-in

pelo REEMBOLSO
POSTAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aspessoes que se consideram possuir
estômago delicado são geralmente
aquela� sujeitas a perturbações es
tomacaís. Se essas perturbações são
devidas à hiperacidez que pode re

v�lar:s� pela indigestão, azia, eructa
çoes aCl.das, flatulência e cólicas após
as refeições, Magnésia Bisurada é
o remédio indicado.

Magnésia Bisurada é uma
composiçãoalcalina,euma
dóse é em geral suficiente
para neutralizar o ex

cesso de acidez estomacal.

Uma aldeia inteira
400

transportada
metros

Hemorróidas e 'Varizes
Tratamento sem operação
Para varizes (_s perna.) e hemorróida. inter
a....\IIIC via bucal. Para hemorr6idaa extern..;
Me a pomada « tome juntamente o liquido.
H.. ."contro.d. e.. Far..ac". e Dr••arl..,
,.� para a CaIxa "••to' 117.. - U. "ou'••

F.ACULDADE DE DIREITO DE SANTA. CA'l'A1iIIlNA

CONCURSO RAINm DOS ESTUDANTES

-Voto na sríta .

Aluna do .

AVISO: O� votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados.
4

Washington e

com.

ÚNRRi""'na -Eiirópa
Londres, 17 (B. N. S.) � Um ra que as familias fiquem reu

funcionário da UNRRA que re- nidas. Os funcionários da.
manha fez interessantes de- UNRRA fazem os maiores es

clarações sôbre o aspécto hu- forços para que sejam dispen
mano e do pessoal do impor- sados maior conforto e bom

tante problema de auxílio a trato aos milhares de expatria
milhares de europeus desloca- dos, conforto e bom trato estes

dos, revela o "News Bulletin" que lhes foram negados pela
de Londres da Organização de brutalidade nazista. As crian- I

Informações das Nações Uni- ças cujo único contato com a

das. O informante visitou di- vida tinha sido até então por
versos centros da UNRA, cujo trás das cercas de arame far

pessoal é em média de 10 fun- pa:do, contam agora com esco

cionários para cada campo de las, Plav-Grounds, enferma

pessoas deslocadas. Cada um ria etc.

representa uma das Nações Os nomes dados às ruas e

Unidas. Em um campo, por avenidas dos campos demons

exemplo, o diretor é francês, e tram a eterna gratidão de seus.

seu assistente inglês, o encar- ocupantes para com os condu

regado dos serviços sociais tores da vitória. Em um dos

americano, o médico indo-chi- campos, vai-se da Praça da Li

nês e o resto do pessoal inglês, berdade à, Avenida Roosevelt,
russo e iuguslavo. Os campos atravessando-se o Boulevard
de pessoas deslocadas são ge- Churchill, a Rua Stalin e a

ralmente localizados em anti- Avenida de Gaulle. O trabalho

gos acampamentos alemães, do pessoal da UNRRA é penoso.
encontrados em péssimas con- e exige paciencia e grande ta

dicões, muitas vezes faltando to diplomático. Por mais árdua
água, luz e outras facilidades. que seja a tarefa, no entanto,
É facil imaginar as dificulda- os abnegados funcionários des

des encontradas pelos funcio- ta notável organização não
nários da UNRRA tendo-se em poupam esforços para trazer

conta que cada campo abriga um pouco de conforto e felici
de 5,000 a 15,000 pessoas. São dade às vítimas da sanha as

evidados todos os esforços pa- sassina do nazi-fascismo.

Londres, 16 (U. P.) En-

quanto foi solucionado com

êxito o caso da Itália, surgiu
um outro, representado pelo

o ESTADO EsporUva

lo -Figueirense- aguarda o
seu herói

Escreveu Arybe ldo Póvoas

O esquadrão de aço exulta de
I!lontentamento com a volta aos

ROSBOS pagos, coberto de glórias, do
seu "aloroao defensor Perciliano

Emerenciano (chinês), Com lIeu.

bravos companheiros, nOB campos

de batalha, lIoube contribuir efi
cientemente para a vitória final das

Ilações unidos. numa guerra que
C1Utou milhares de vidas. A Pátria
inscreveu-lhe o nome nall páginas

Estocolmo, (Via Aérea) - Transportar uma antiga al- de lua hiatória. Sua família ra-

<leia de 23 casas e situada às margens de um rio, para algumas d�ante. de contentamento espera_o
centenas de metros terra adentro não é certamente coisa I

dIa fehz do seu �egresso ao :orroo
. .

" , natal. Seu. am1goR, que soo em

que se faça tod?s ?S dias. ASSIm se procedeu, co'nt,u�o, recente- grande número, alegram-ae com

mente, na prOVlnCIa de Jamtland, no Norte da Suécia, em rela-· sua ação no. campos de luta. O'

ção com a execução de um projeto de regulação do nível do .Figueiren�e» do pasaado, heTóico

Tio Indal. Com o fim de assegurar o fornecimento de água à pela. sua fibra, .eu ��stemor no

. . pelejar contra adversarIas ardore-
central de energia Jarpstrommen, recentemente inaugurada .011, levanta-ae, em vibração, para

O nível de água do dito rio teve que ser elevado 1,30 metros. homenagear aquele que nos cerm

Isto teria significado uma inundação da aldeia de Domnas, si- pOli da velha Europa demon.trou

tuada às margens do rio. As autoridades decidiram, portanto" t_a_n_t_o_v_a_l_o_r. _

trasladá-la tôda inteira terra adentro, propósito considerado
com grande pessimismo por parte dos habitantes. Uma por
uma foram-se transportando, contudo, as casas, por meio de
um cabrestante puxado por um cavalo e agora a aldeia está
situada de 200 a 400 metros da margem do rio. Quem realizou
este projeto, provavelmente o maior em sua classe na Europa, .

é um perito na matéria, Sinr. Frits Persson, que anteriormen

te havia efetuado vários transportes semelhantes, entre outras
ocasiões na da abertura do canal de Falsterbo, entre o Sund e

o Báltico. O edifício mais pesado que mudou de lugar foi uma
.reítoría, que tinha um pêso de nada menos de 200 toneladas.

seus
intestinoS
reguladoS relógio \
corno urn

Use Jl'crfl isso

P\ut\.AS

PARECE VERDADE, MAS
NÃO É'

Muita gente diz que as be-jbídas compostas de alcool puro
são mais saudáveis que os li

cores e as acucaradas. Não é

verdade; o açucar associado a

um aroma suave faz menos pe
rigosa a ingestão de bebidas

alcóolicas.
Não são poucas, também, as

pessoas que dizem a todo mo

mento que para facilitar a di

gestão convém fazer exercício

depois das refeições. É um êr

ro; o verdadeiramente util pa
ra o estômago, em plena diges
tão, é o descanso.

LEICA
Em.perfeito esta.do, com telemetO
filtra amarelo, objetiva l:3 5.

fóco 5 ems .. com bolse da couror

VENDE-SE.

InformC1ções nellta ""redação.

Nova Iorque, 15 (U. P.) -I alguns
dias. É o que circula em

O Departamento da Guerra fontes fidedignas norte-ameri
dos EE. UU. vae passar por canas. Segundo os msemos in

grandes reformas dentro de formarstes, o sr. Stdmson, se

cretário da Guerra, o. general
Marshall, chefe do E. M. do
Exército e o geri, Henry Ar
nold, comandante das Fôrças
Aéreas, solicitarão renúncia de
seus cargos. Consta que para o

lugar de Marshall seria indica
do o gen. Eisenhower.

O presidente Trumann, fa
lando aos jornalistas, deixou
entrever a existência de novi
dades a respeito, as quais se

riam divulgadas, em entrevis
ta à imprensa, em Washing
ton, amanhã.

Reformas
Guerra

no

dos

Virilidade!
forca!
Visá.. !

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OK)-SA. - Á base de Hormõutes

{extratos glandulares) e Vitaminas sele

clonadas, OKASA é uma medicação
racional e de alta eficacia terapeutíca,
em lodos os casos ligado" diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes,

OKASA combate vigorosamente: Ira

queza sexual em todas as idades, sob a

fôrma ue i>;..uficiência glandular ou vita
minai, senllldade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e todas
as perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, íla
eldez da pele e rugosidade da cutis, na
mulher. OKASA (importado diretamente
de Londres) proporciona Juventude,
Saude; Força e VigOr. Peça lórmul!!.
"j.ratu" para homens e fórmula "ouro"

para mulheres..
em todas as_ boas Dr,?gaA

riai e FarmllClas Inlormações e pedidos
ao Dístr, P odutos ARNA. - Av. Rio
Branco. 109 Rio.

Departamento da
Estados Unidos

Empregada
Na rua João Pinto, 11 -

sobrado - precisa-se duma que
Saiba cozinhar. Sv·-1

Londres desqoslosos
a Rússia

tratado petrolífero firmado pe- os inglêses e norte-americanos

la União Soviética e o govêrno I fossem antes consultados. Tan

de Renner, da Austria. Segun- to Washington como Londres

do .fontes bem informadas êsse1mostram-se desgostosos.
tratado foi assinado sem que

f

1
1945

.

Pari's

Renascida

inspira
novos

SCHIAPARELLI, a

imaginativa Schiaparelli, a

famosa costureira parisiense,

vestidos de soirée "Tôrre

Eiffel", ... seleciona quatro
outras dramáticas, empolgantes
tonalidades Cutex, para
acentuar a moda post

libertação, apresentada em

sua primeira exposição de

modelos, desde a queda de Paris.

Red

Burgundy
Lollipop

J. 1'. T.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIUCIA

I.. C••elWre lI_fn. " • 5 - FONE t -'42

Ealrel• ., àm!dh
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o "PERSPEX" É ENTREGUE
AO PÚBLICO

Londres, (B. N. S.) - O O"Perspex",. o famoso material
plástico de invenção inglesa,
grandemente a p 1 i c a d o na

guerra, acaba de ser entregue
à produção de mercadorias ci
vís. Os periódicos comerciais
da Grã-Bretanha noticiam ês
se fato como um acontecimen
to de alta [importância para a

Indústria nacional de mate
rias plásticas, de vez que a

aplícação do após guerra desse
material, que veiu revolucionar
o próprio campo das substân
cias plásticas, deverá exceder
tudo quanto foi conseguido na

guerra. O "Perspex", aperfei
çoado e manufaturado pela
"Imperial Chemical Indus
ries" (L C. L), consiste numa

clara e transparente lâmina de
metha:crylate. Foi o mesmo

empregado em todos os cam

pos de batalha do mundo e su-

portou com absoluto êxito as

condições externas de clima,
frio ou quente, úmido ou sêco.
Uma das mais importantes
aplicações bélicas do "Perspex"
consistiu na substituição dos
vidros nos aviões. Como tal,
suportou as mais prolongadas
e sevéras exposições ao ar livre �_

sem �istor�ão fr�gmentação ou I Camisas, Gravatas, Pijames
detenoraçao. Alem da sua sur-: Meiasdas melhores, pelos me

preendente rijesa, a nova ma-I cores preçeelsô na CASA MIS
téría plástica possue outras i CILANEA - Ruae. Mafra, 9.

qua!idades de relêvo que o tor-I -�
. -.. .. _ .......... _ ..._

narao enormemente popular I REPRESENTANTEentre os manufatureiros e com-I·pradores de mercadorias civis Prccurc-se, elltabelecido, pI teci.
de todos os tipos. O "Perspex"
pode ser fabricado por meio de dali de lã e linho. Cartas à Tece-

de processos muito simples, po- lagem Santa Odila, Caixa 'Po.tal
dendo ainda ser cortado, apa
rafusado e trabalhado com

ferramentas comuns emprega-
das no tratamento da madeira.
O "Perspex" já foi usado na

manufatura de novos tipos de i
instalação de iluminação e na.
produção de vários tipos de ob-]
jetos de uso doméstico. A per
missão concedida ao novo pro
duto para finalidades cívís ha
bilitará os manufatureiros da
Grã-Bretanha e estender a sua

aplicação a uma imensa varie
dade de gêneros de consumo

quer para suprir o mercado in

terno, quer para fins de ex

portação.

latas lilltinus Reliqião
Catolicismo

santo do dia
As ChalJas d(j

São Frencieco

Privilegiado de DeUII, foi F'rcm
cisco de Assiz honrado com a írn

pre..ão das Chagas de Crre tc , pois IIque, possuido tie amor por Ele.
não viveu senão por Ele e para
Ele. Num dos seus êX\:lSes, alIlrCl
sado pela chama do Amor d.ivinG,
depois de jejuar durante 40 dia.
no seu predilecto Alverne, voou

para o santo um querubim que
lhe instilou na alma um fogo ee

le.te e cujos raios. como dardos
inflamados. imprimem· lhe no C0r

po a figura do Crucificado. Vol·
tando a &i estava com os e.tig·
ma. da Paixão de Crieto. Desceu,
po ls , S. F'rcmcísco do monte com

Q cruz gravada em lIeu corpo. Após
êste prodígio viveu ainda dois o

noe, passando-lIe. então. para o

eterna I galardão.

3914, SÃO PAULO.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinica Geral de Adulto. IDoença. da. criançClll
Laboratório de Análi.e.

IclínicClll.
Con.ultório: rua Felipe Seh- .

m.idt, 21 [alto. da Coa0 Pn
rai.o]. da. 10 30 á. 12 • dClll

I15 à. 18 h•.
Re.idência: rua Visco de Ouro

Preto, 64.

IFone: 769 [manual]

Ih,\1,\'d�Dmali ,I 'H'!:III
WI�O �

O magneto é um elemento vital

Ipara o bom funcionamento de um

motor! WICO _ magneto de con-

fiança - oferece as mais notá- �':I
veis características.

DISTRIBUIDORES EXCi..USIVOS. NO BRASIL

lUlZ ,J., . BRÍlGA· ;..&:: filHÓS
RUA EVARISTO, DÁ VEIGÀ:;. 83 .;'_ ·RIO'

'...... ' )-., .". j. -!.

I
I

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
(por correspondencia)

Para propaganda do único método brasileiro. o autor
ensina gratuitamente por correspondencia. Cartas ao Dr.
Leite Alves. CASA BRANCA - Est. de São Paulo.

Estabelecimento GráUco Brasil
DE

NI(;ANOR
Trabalho. Comerciai.
Irnpreasdo a côres

Composição de livros •

Jornai.

POR que esperar que chegue sua

vez, se, a qualquer hora, Gillette
está em condições de bem servir?
Não perca tempo! Faça a barba em

casa, diariamente, para estar sempre
em boa forma. Nunca terá sustos

com o relógio, e cumprirá, com pon
tualidade, deveres de trabalho e com

promissos SOClalS. Quando se usa

Gillette, fazer a barba é tão fácil
que constitui um verdadeiro prazer.
Adquira, hoje mesmo, um aparelho
Gillette e zele pelo esmêro de sua

aparência, poupando tempo e fazen
do economia real com as legítimas
lâminas Gillette Azul.

- Por que não fazes como eu? Uso a Gilleffe, paro não

perder tempo. Economizo e chego sempre "a hora.

- Bravos! Que pontualidade} Agora sim, podemos co ..

meçar vida novo... Parobens o você ... e à Gflletfe I ..•

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar sa

tisfeito, devolva as aito e será reembolsado.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

G.143 Wer-AmerJc4ll"

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

I.DR. �jl�LMA I

���tSeItfl�� Laboratório Clínico
MOELLMANN ��. �. RUA JOÃO PINTO, 25-fone:1448

rormado pela Un1Ter81� do Genebra

I
- . :z:::s

Com prAtica DOI' hOllPl«1.t euro�
= c.n (em frente ao Tesouro do Estado

:m:==�er!=��= nnRmnO'POTotOGlCnS Floria'DÕpolis
urIiJlAr10 'do homem • da mulher

bllUte. T6al.loo: DL PAULO TAVAIiM
I

Dr. H. G. S. Medina Farm. NarbaJ Alves de Souza
Cuno do Rad1o.klC1a CUn1ca com o dr. Farm. L. da Cosia Avila

l14noel do "'breu campa�o (No Pau·

1cW. 1lIIpec1a11Jllaao em HlC1ene • k1l4.

P'O.bl1ca. l)Ia).a Uni.,.ers1dad. do RIo de J..
"iro. - Gab!new da Ralo X - JIllectro

�oanf!a clln!ca - lIIotabol1mno bit

IlI1ll
- lIon<latrem Duod.enlLl - Gtlblnetl

Se flildoterapla - Ll.bont6r1o d. m!.cro..

copia • UI.titM cu:mca. - Rua :J'erIIMJ.dIO

I

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,

Exáme de secreções.
J.\utovaccinas e transfusão de sangue.

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

COMPRA e

VENDE

Idi@ma: por. ItuguÉl., espa.
nhol i frnncêll,
inglê., etc.

Romance. Poesia, Religião, Aviação.
Matemática, f;íaica. Química, Geo·
logia; Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval. Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquinall Mo·

I tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri'
rvultu.'a, Veterinária. Contabilidade

--=------------------__...J. Dicionário•. etc. eto.

.. 1 ..

Aceita encomendas para o inferior do Estado

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

SOUZA

I
Tése. e Memorai.

Doublés e tricromia.
Revi&�as • Avul.oB • Caixall •

Estojos, etc.

NOVOS e
USADOS

G R I P E o TOS S E o B R O·N o Un E
APE�A� c-s 3,00

I
CASA MISCELANEA dístri-

�om e�s_a ínfima quantia, �ocê buidcra dos Rádios R. C A
esta auxihando o seu proxrmo, . ,. ..•
Contribua para a Caixa de Esmolas I Victor, Vá'vulas c DISCOS.
aos Indigentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra. 9
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• dos judeus da Europa!
NOVA YORK, 17 (u. P.) .... o CONGRESSO MUNDIAL JUDÁICO INFORMA QUE OS NAZISTAS NA ALEMANHA E OS FAS·
CISTAS NA ITÁLIA MATARAM PELO MENOS 5 MILHõES E 700 MIL JUDEUS OU SEJAM 60 POR CENTO DE TODA A PO-·

PULAÇÃO JUDÁICA NA EUROPA.

A mim me parece, salvo me
lhor juizo, que "de seu Manuel"
não pode ser COMPLEMENTO
TERMINATIVO, pois achan
do-o, como acho, idêntico ao

Leia a carta: OBJETO INDIRETO, não vejo
Professor: razões de analisá-lo assim, vis-
Torno a liberdade de roubar- to que a preposição de o liga ao

lhe alguns momentos do pre- adjunto adverbial de lugar "na
cioso tempo, para fazer uma venda" e não ao verbo "com
consulta sôbre um assunto, prou".
que é objeto de dívergêncías Peço, pois, senhor Professor,
entre mim e uma professora a sua abalisada resposta para
deste Grupo. o seguinte: Se -ç I l-I aiÉ o seguinte o assunto: No 1) COMPLEMENTO TERMI- 'rVI O e e or
meu tempo de estudante da NATIVO e OBJETO INDIRE- Solicitam-nos a publica-
Escola Complementar e da Es- TO são têrmos de idêntica fun- ção do seguinte: "O Cartó
cola Normal, sempre aprendi ção sintática? rio Eleitoral da 13a. Zona,
que COMPLEMENTO TERMI- 2) Em caso negativo, que se que funciona no Palácio da
NATIVO é o complemento -

es- deve entender por COMPLE- Justiça, solicita a todos os
sencial dos verbos relativos - MENTO TERMINATIVO? eleitores, cujos nomes já fo
"Obedecemos à ordem". Assim, Confessando-me, desde já, ram publicados e que ainda
também, ensina Eduardo C. muito agradecido pela atenção não retiraram os titulos
Pereira, em sua gramática, que dispensar a esta, apresen- respectivos, que o façam
quando diz: "Verbo relativo é to-lhe os meus protestos de sem demora. Dos inscritos
o verbo que pede um têrmo de muita estima e admiração. até agora, apenas um terço,
relação, chamado complemen- Respondemos: aproximadamente, se acha
to terminativo, para que tenha - Complemento terminativo de posse do título. Os cída
sentido completo: "Venho da e objeto indireto não são a dãos que não se apresenta
cidade". mesma coisa, assim como dois rem logo, à proporção queNo entanto, hoje, se diz que círculos concêntricos diferem forem publicados os seus
OBJETO INDIRETO é o com- entre si na área por êles abran- r nomes, passarão pelo des
plemento exigido pelos verbos gida. prazer de formar fila nos
transitivos-indiretos. Assim: COMPLEMENTO TERMINA- ultimos dias, quando é mui
"�le correspondeu à gentileza". TIVO é denominação genérica, to maior a afluência. A en
Uma mudança de nome de têr- mais ampla do que a de objeto trega de títulos é feita dia
mos, apenas, como se vê, pois, indireto. Êste só se confunde riamente das 14 às 16 ho
"à ordem" "da cidade" e "à com o complemento termina- ras, INCLUSIVE AOS SÁ
gentileza" são termos idênticos tívo quando o têrmo regente é BADOS, NO MESMO HORÁ-
quanto à sua função sintática. o verbo ativo e transitivo. RIO, PARA ATENDER, DE 58 Feira, no RITZ e ROXY:
O que me preocupa porém Não se usa chamar objeto PREFERÊNCIA, AOS FUN- Bud Abbot e L9U CosteIo em:

(e êste é o motivo desta), é que indireto quando não há verbo CIONÁRIOS PÚBLICOS, DE BANCANDO GRANFINOS
a professora acha, convicta- regente. Só existem objetos in- FOLGA NESSE DIA".

Maia uma alucinante comédia d�

t doia impagáveis cornícea,men e, que OBJETO INDIRE- diretos de verbos. Ao passo que
TO E COMPLEMENTO TER- ocorrem terminativos de subs-j CONTRIBUA Domingo: .- Deana Durbin, mais
MINATIVO são termos dife- tantivos de adjetivos de ad-I para a Caixa �e J?sm?Ias aos Indí- radiante e maill forrnose, elm:

, .

' '. g-entes de Flonanopohs. FERI"S DE N"TALren�s, quanto à função que v�bws e ve�os. Ne�a úUima ������������������������������·�n����n����
desempenham na sentenca. As- hipótese, o terminativo (gené
sim, neste exemplo, por ela da- rico) tem o nome específico de
do: "João comprou uma bola obieto indireto.
de borracha na venda de seu Cumpre advertir no termi
Manuel", uma bola de borracha nativo de causa eficiente, queé o objeto direto; na venda, ad- é o agente de um verbo passivo.
junto adverbial de lugar, e de E agora, perdão! Releve
seu Manuel, complemento ter- quem nos lê a maçada e o ca

minati_vo_. porque ligado por nativo tédio que lhe propina
preposiçao e porque conclui, mos.
termina a sentença.

1Ior......Dlla 17 de Sele_Dr. de 1845

UMA CARTI A energia atômica
WASHINGTON, 17 (U.

P,) - O Senado recebeu
duas resoluções relaciona
das com a energia atômica.
O Senador Mac Mahon (de
mocrata de Connecticut)
propôe que o seu uso fôsse
controlado P e I o govêrno
americano, proibndo-se o

seu uso por particulares,
mas permitindo-se ao Con
selho de Segurança Mun
dial realizar pesquisas sôbre
essa energia, O senador
Vandenberg (republicano
do Michigan) propôe uma
comissão conjunta, de re

presentantes e -senadores
para estudar o desenvolvi
mento e o contrôle da ener

gia atômica.

Esta é uma consulta gra
matical e vai aqui estampada,
por ir .. ,

Dando-lhe, pois, publicidade,
é possível que abra os olhos a

alguns estudantes curiosos,
amiguinhos do vernáculo, mui
to embora tenhamos por certo
que a gramática é matéria que
se estuda por castigo, à mar

gem da existência cinemato
gráfica e do chão realista onde
pisamos. É matéria relegada ao

nível dos alcaides sem présti
mo, porventura comparável a

uma pobre velha, tonta do
trânsito na via pública e vexa

da das antiquadas vestes com

que se entraja.
Gramática e análise lógica, Ipara quê? Para sabatínas? En-
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fim, êle sempre há coisas que
"à fôrça de velhas, se fazem
novas" e no rol das quais as

questões de português, fora
dos concursos, podem ser tole
radas não obstante seu gosti
nho de ranço e seu cheirinho
de rapé.
Estas, as negaças com que

nos apresentamos. Tenha o lei
tor paciência e atenda à con
sulta.

BRITO
O &alaiate laelicado
TiratleDtes. I'

Barreiras Filho

É O SABONETE DAS ESTRÊlAS EM HOllYWOOD '*
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Delicie-se, você também,
com a espuma acarician
te e o perfume fragrante
e delicado de Le v e r ,

E compreenderá porque
Lever é o sabonete pre
ferido por 9 entre 10
estrêlas de Hollywood.

�
"f�� LEVER é _feito esp,:cialmente pa.ra produzir espuma. J
)?;'í�� com rapidez. Por 1550 dura mUito.
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L1NTAS LTS 85-070-

Porto-livre no RITZ HOj�9,3�.·-f�!��� às

P' Última exibição
anama Beniamino GIGLI o maior tenor de '

Montreat, 17 (R.) _ Estão mundo em auo maior e grondioam
interpretação em:

sendo feitos estudos para criar A CANÇÃO QUE ESCREVESTE
no Panamá um porto-livre on- PARA MIM
de as mercadorias procedentes GIGLI é uma glória da arte lírica.
do Canadá Estados Unidos e I

uma celebridade da arte dramcí
. . '. , ,. tica. GIGLI canta belo. tr-echos de
ASIa e destinados as Améríoas

eperos como «Rigoleto» e «Otelo»,
do Sul e Ce:ntral possam

serl
.Urn filme que fala 00 coração.

I
armazenadas para transbordo. Impróprio até 14 ano.

declarou hoje aqui o sr. Juan No programa:
, . " A Ohegado dos Expedicionário. Po.-

�alomeras? que e � propneta- ranàenses a Curitiba.
no do maior trapiche de Co- Aspetos Catarinenses nO 4 - DEL
lon, na área panamenha. No Notícias do Dia - Jornal
Panamá - acrescentou - já Preço. Cr$ 5.00 e 2.40
estão sendo construidos um

aeroporto e um espaçoso hotel
para acomodar o crescente nú
mero de turistas e comercian
tes em trânsito.

ROXY
Hoje não haverá sessão

Amanhã. no RITZ -- Sessões da.
Moças.

Gloria Jean 8 Roy Malone em:

INQUIETAÇÃO PRIMAVERIL
Uma delicada e deliciosa comédia
musical repleta de juventude, ro-

mance e amor.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
E 5 P I N HA 5, E TC.NUNCR EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


