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Apupado --o chefe do govêrno italiano
ROMA, 24 (U. P.) -. FERRUGIO PARRI�, CHEFE DO GOVI1RNO, FOI APUPADO E QUASE ATACADO PELOS TRABALHA
DORES DO PôRTO DE NÁPOLES, 'DEVIDO À DISPOSIÇÃO TOMADA PEtOS AIJADOS DE EMPREGAR PRISIONEIROS,
ALIADOS NOS SERVIÇOS DAQUELE P()RTO. DIRIGINDO-SE AO PôRTO DAQUELA CIDADE� TEVE SEU AUTO ATACADO
E OS OPERÁRIOS EM REVOLTA o FonCARAM A REGRESSAR AO AEROPORTO E TOMAR O AVIÃO, DE VOLTA, A

-

iiTôDA PRESSA. :

:Um· grande «trio» I

Prezado leitor

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor·Gerente: SIDNEI NOCETI -- Diretor: BARREIROS FILHO

Estocolmo, 24 (U. P.) --- A";
grande dupla de corredores'

,

uécos transformou-se num ,1
grande trio, quando Lennart �

I Strand venceu com facilidade 'I
os famosos Arne Anderson e

I Gunder Hagg. Na opinião dos'

I técnicos, só, o estado da pista o

I impediu de bater o "reco.rd",
.���

Ano XXXI I
--�--------.--�------------------------.----------------�-------

Uma consequência
Florianópolis 5egunda·feira, 24 de Setembro de 1945 H. 9478

A sua swgestão nos é
sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sóbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

Não permitido aumento no

preço . do pão
Rio, 24: (A. :N.) - Sob a IH'e- fios consumidores, e que ore-'

sioêncifi <lo Secretário do Inte- sultado fi que chegasse a Co
rior da Prefeítura local. Lom- missão teria sua aprovação,
bard Romero, realtzou- se gTan- Depnls de demorados debates
de reunião, com o ohjetivo de de que parfícíparam os delega
I!elmter as medidas plelteadns dos do Sindicato dos Panifica

pelos panificadores que que· dores, não foi permítldo
rem forçar a alta do pão. 1111- panificadores o aumento
dando os trabalhos, o Secretu- preço do produto, que, confor- j

do do Interior da Preíetturn me foi demonstrado, deixa J

declarou que alí estava para uma perceutagem de lucro sô
atender às justas retnvtdíca-

I
lHe o capital empregndo de

�ões quer dos produtores quer cêrca de 21%.

natural

OMEGA
SE NÃO O ENCONTRAR AGORA, VALE A PENA ESPERAR!

Terror na Espanha
Londres, 24 (U. r:) -- O

ecrrespoudente em :Uadrí

LONDRES, 24 (R.) -- Nos círculos diplomáticos, tem-se .
do "Xews ('ronicle" Iníor

a impressão de que se acentua "um beco sem saida" na conte- ma que os partidários de

rêncía do Conselho dos ministros das Relacões Exteriores. Há, Frauco, compreendidos en

todavia, uma tendência para se acreditar que tudo não passa tre falaugfstas e negocían-
do i itá I' b t t d AI h E' tes (lo "mercado lle"'ro",o mevi ave vacuo a er o pela derro a a eman a na uro- �

pa e do Japão no Extremo Oriente e que orientação geral da sabendo que Franeo e seu

política internacional ou, em outras palavras, a balança dos govêrno têm seus dias eou

poderes, ainda não se poude cristalizar mas, dentro em pouco, tndos, estão resolvidos a lu

tudo se resolverá. Alguns círculos lamentam que o Conselho tal' desesperadamente para
não se venha deixando impregnar de suficiente senso das rea- eouservá-Io no poder, Acres
lidades. eeutu () correspondente que

continua a série de prisões
de adversários (lo regime e,
sómente em JladrÍ, em duas
semanas, Iornm encarcera

(las mais de mil pessoas. :xos
centros policiais de l\IatlrÍ
havia tul ag']omeração, que
detídos e presos ordinários
])01' delitos comuns ttveram
de ser transíerídos para ou

tros locais. Entre as novas

detenções, figuram muitas
muUwl'es. 1Hz, além disso,
que contínuam os fuzila
mentos para que o govêruo
pm;sa, se Ilu;fnzel' (los ele
mentos eonslderados perí
g'osos.•\.0 todo, calcula- se
em 2;, mil () número de IH'e
sos políticos €ln tôda a Es
]) a 1l h n, Clandestínamente,
foram dístzíbuídos boletíns
relatando as condicões des
humnnas düs cál'ce;es onde
são reeolhfdos os detidos.

Simples discussão acadêmica

Que se respeitem os

de Lavai!
PARíS, 24 (U. P.) - Os defensores de Laval fizeram uma

tentativa de adiar o início do seu julgamento, que está marca

do para quatro de outubro. E requereram ao presidente do tri
bunal um prazo maior, para ouvir novas testemunhas da for

mação do processo. Os advogados ameaçaram, mesmo recusar

a defesa de Laval, se não fosse concedida essa prorrogação,
alegando que, nêsse caso, não seriam respeitados os direitos
do acusado.

Obras de arte que voltam aos

seus lugares
París, (S. F. I.) -- Alguns choados para não

ICOnfeCI·mento DOS mel�os UU·IVerSI·tár·IOS dias antes da libertação de Pa- nenhum dano. O mesmo acon-

a rís os famosos cavalos de teceu com. a estátua da Fama

Londres, (E. N. S.) -- A

fa-,
constitui um valioso nucleo de M�rly que se viam á entrada tocando trombeta que já vol....

mosa cidade universitária bri- informações sôbre muitos as- dos Champs Elysées foram ré- tou a seu antigo lugar no cen

tânica de Oxford foi cenário suntos, devendo-se notar que tirados de seus pedestais e en- tro do Jardim das Tulherias.
da primeira reunião da Asso- fazem parte da associação pes- terrados no Jardim das Tulhe- A fragilidade e o peso
ciação de Professores Univer- soas que são autoridades re- rias a fim de não sofrerem estátuas de mármore torna
sitários -- informa o Boletim conhecidas, em diversos assun- com a guerra. As famosa" es- ram a operação muito delica
da Organização de Informa- tos e que, portanto podem tátuas do mesmo jardim tive- da, As precauções não foram
ções das Nações Unidas. concorrer para o- fornecimen- ram igual destino. Inuteís por isso que um dos
Aquela associação foi esta- to e valiosas informações. Na Agora, um ano depois, essas pedestais dos cavalos de Mar-

belecida na Grã-Bretanha em reunião realizada em Oxford, obras primas foram exumadas ily meio destruido pelo tiro
1942, quando a guerra euro- foi aprovada uma moção de- e colocadas em seus pedestais, das metralhadoras, bem co

péia estava no auge, a fim de nuncianelo os professores e Os cavalos ele Mary atravessa- mo a Marselhesa de Rude no

estudar os problemas univer- cientistas que serviram os ob- ram há dias, lentamente a Arco de Triunfo.
sitários, tanto durante como jetivos nazistas, propagando Praça da Concordia, sôbre
depois ela guerra e, de um mo- falsas teórias científicas ou enormes e pesaelos veículos Baixada Fluminensedo geral, concorrer para a ex- auxilianelo o nazi-fascismo, munielos ele bilhas ao longo dos
pansâo ela fraternidade entre a por qualquer meio, trilhos, bem amarrados e acol- Rio, 24 (A. N.) -- A obra de
Universidade e os pesquisado- recuperação da Baixada Flu-
res dos países aliados que en-

CI
A.

Z.
I

(9 minense oferece na área per-
tão residiam na Grã-Bretanha .emencla p�r:l "'�'r.""Ir',� 'O tencente ao núcleo colonial
onde estudantes ele tôda a Eu- U II �iJ1 UI "Santa Cruz", o resultado má-
rOl)a tinham se refugiado.

,... .. .

ximo de sua importância e sig-
A associação conta, atual- BUEN?S AIRE;:" .24 �U. P) -- Inforrr::a-se oflclalmen�2 nificação. Qualquer visitante

mente, com :350 membros, de I que o governo argentmo mstrun� ao Embaixador deste pais recolhe alí uma impre-sâo aní-
21 países. Seus membros são na Espanha, sr. Felipe Espil, para que solicite clemencia em I madora, ao ver as

' diver-
eruditos e espscialtstas. Foi I favor do cidadão cubano Zapirain, detido pela polícia espanrio- sas lavouras col-: o,nsas
criada uma biblioteca, que i la, por ser acusado de atividades comunistas. (erras até há - -res.

LONDRES, 24 (U. P.) -- O correspondente em Budapeste Ide "News Cronicle", informa que foi negociado um pacto quin
quenal de cooperação econômica entre a Hungria e a Rússia.
Esse pacto aguarda agora a ratificação pelo govêrno hungaro,
que está sendo objeto de violenta .controvérsia, ameaçando,
mesmo, provocar uma crise de govêrno. No entanto, friza o

correspondente, com um govêrno comunista em Budapeste e

com grandes contingentes de tropas russas dominando o país,
essa divergência não pode passar de simples discussão aca

dêmica.

�Material- rodante - ,ara a Palestina
LONDRES, (E. N. S.) -- A Grã-Bretanha deverá fornecer Iás ferrovias da Palestina material rodante avaliado em meio

milhão de libras esterlinas. A encomenda foi feita pessoalmen
te pelo Sr. A. Kirby, gerente geral das referidas ferrovías du
rante a sua recente estada neste país, informa o "FinanciaI
News", imediatos para a ampliação do porto de Haifa incluem
novos depósitos de petróleo e uma maior extenção das docas,
quer para navios de carga, quer para navios passageiros.

Gente de rádio agora, o Sexto Exército
TÓQUIO, 24 (U. P.) -- Um segundo grande exército nor

te-americano de ocupação começará a desembarcar, amanhã,
no Japão. Desta vez, será o famoso sexto Exército, que iniciará
a ocupação de Ayshu, a mais meridional das ilhas nipônicas.
Os primeiros homens, sob o comando do seu não menos famoso
general Walter Bruen'er, desceram à terra em Nagasaki.

Rio, 22 (A. N.) - O presi
dente da República assinou de
creto-lei fixando os níveis mi
imos de remuneração dos que
trabalham em empresas de rá
dio-difusão. As bases para o

Rio e S. Paulo, são: diretor, 4
mil cruzeiros; locutor, 2 mil

cruzeiros; locutor anunciador,
1.300 cruzeiros; tradutor, 2

"lil cruzeiros; comentarista,
1400 cruzeiros; reporter, 1100

cruzeiros, contraregra, 1200
cruzeiros.

Universidade Técnica
Rio, 23 (A. N.) - A Escola

de Minas e Metalúrgica de
Ouro Preto foi transformada
em Universidade Técnica para
a formação de engenheiros es

pecializados.

De Hollywood
Hollywood, 24 (U. P.) -- In

forma-se que Fred Astaire vai
encerrar sua carreira, depois
de dancar durante 40 anos no

teatro ê no cinema. Possivel
mente, Astaire se torna agora
êle próprio produtor cine.ma
tográfico. E n q u a n t o lSS0,
Frank Sinatra, assinou um

contrato extra-ordinário com

a Metro, que lhe assegura du

rante cinco anos os melhores

papeis e as melhores canções.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BKams de sangue, Exame para 9'eriftcação de cancer,
Exame de lM'ina, Exame para vel'iHcaçãQ da greHri',
dez, Exame de escarro, Exame para verificaçõ. de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes.

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue.

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

.........I aa .

Dr. H. G. S.

Clínico

o jogador - O senhor
viu a nossa bola?

O barrigudo - Você
querendo dizer que eu a

guli?

NMm momento, o seu nariz pode
ficarentupido,devido aum resfria
doou catarro. Mas logo depois,
sua respiração estará normali
zada, graças a Vick Va-tro-nol l
Só algumas gotas em cada narina,

I li aliviam o nariz entupido, con
traem as mucosas inchadas e

acalmam a irritação.
O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

não

está
en-

x x x

Necessita-se uma pessêia, de pre
ferência homem, que seja datiló-
grafo e tenha alguma prática de
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QUEM TEM TELHADOS DE
VIDRO NÃO JOGA PEDRAS

NO DO VISINHO
Desconhece-se a origem do

provérbio, mas há quem atri
bua esta proveniência a um rei
inglês.
No reinado de Jaime I da In

glaterra os aventureiros esco
cezes que acompanharam êsse
rei foram singularmente inco
modados por indivíduos que á
pedradas partiram as vidraças
de suas casas. Ora, entre os

instigadores de tais desmandos
estava Buckingham, o favori
to da côrte, que habitava um

suntuoso palácio no Campo de
S. Martinho, palácio que, por
sua grande quantidade de ja
nelas era vulgarmente conhe
cido pelo nome de "casa de vi
dro".
Sabedores disso, os escocezes

.não tardaram a tirar sua des
forra e um belo dia estilhaça
ram todas as janelas do palá
cio de Buckingham. O favori
to se queixou ao rei que lhe
respondeu:
"Os que vivem em casas de

vidro precisam ter cuidado pa
ra onde atiram pedras ... "
E assim se estabeleceu o pro

Ióquio.

D!��. S9!r��2!�'S Ex, jmédica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

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

velope se I ado
. para a res

posta.
.. " .."7.."

-
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o SE U ORGANISMO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

omELHOR DosmELHORES
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LICEU
Liceu é a designação de um esta

belecimento de ensino sccuntlár-i o,
Na antiguidade dava-se esse nome
a UIll passeio de Atenas, onde Aris
tóteles lecionava passeando. A, is
tótclcs é o gt�nio maior da anti
guidade e foi () fundador de uma
escola fi losólica denominada "pc
r ipatéticu ". Nasceu êssc filósofo
grego na cidade de Macedônia, ten
do sido encarregado por Felipe da
educacão de seu f'ill.o Alcxau.h-o,
que 11l'ÜS tarde foi cognominado o
l\Iagnl).

,
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PENICILINA E VARIOL.\ � miras, linhos e tropicais,

- A penícilína vai ampliando, � nacionais e extra:ngeiros.
dia a dia, ° seu campo de acão.
Agora mesmo, cientistas bri
tânicos a iunr iam que a des-j
coberta elo pro. F'lemin-; pode
imp('(�i' a pe�<:;jstêllCi'1. dos si-

_,g,;:-� ti 'I tS =t'í$*ri,;1RFiP"i"i":"L

.... 'A qmçwwg ii

1Alfaiate
Coríoni,

"O melhor"

avisa seus distintos fregue
ses que acaba de receber
variado ..stock» de casi-

VISITE-O!

Rua Tir-adentes, 9 A.

naís da v 1TÍ'Jla que d.e�',f"gu'
ram ,te; 1."'S';03.", atacadas pela f! '"

Ih I" ti, ..

mnlé.n.ia TTrr a experiel'c'a :'8a- rtalre i OS e euf cc�
liz?t,( i1 com u n ma: in+. 'iro
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A História não havia regis
tado um tão grande movimen
to de sêres humanos, que se lo
comovessem de um lugar para
outro por várias razões e mo

tivos deliberados. No hemisfé
rio oriental, vários milhões de

indivíduos estão em contínuo
movimento porque a guerra as

sim o requer; deste lado do

I mundo muitos milhões mais
se servem de todos os meios de

transporte que podem obter e

movimentam-se em todas as

direções, porque estão desejo
SDS de regressar aos seus lares.
Parte desse grande movimento
é feito e ordenado deliberada
mente seguindo um plano tra
cado. O regresso da Europa à
Grã-Bretanha para as Amérí- O" ortgmats. mesmo nao publi-
cas do Norte e do Sul dos ho- (,!I�nll. não Ael"fW devolvidos.

mens das fôrças armadas que A direção G!lO (11' re:>;Joilsabiliza
combateram no continente eu- pelos conceitos emitido! n08

ropeu; a transferência de
imenso grupo de combatentes
de um teatro de guerra para
outro; a repatriação de milha
res de britânicos, são medidas
que requerem meses, anos pro
vavelmente, para serem execu

tadas, mas o único fator sério
que complica e, execução do

plano é a escassês de meios de

transporte. Para sua solução,
necessário se torna um traba
lho da mais alta ordem.
Em vários países da Europa

C) problema já está sendo en

frentado com toda eficiência e

um dos que mais se esforçam
para resolvê-lo com a máxima
brevidade possível é a Checos
lováquia, cujo govêrno traçou
medidas tendentes a facilitar o

regresso ao país de milhares
de seus cidadãos que, se encon

tram espalhados além de suas

fronteiras e do grande número
que se encontra na Alemanha,
todos desejosos de regressar à
pátria. Uma estimativa feita
sóbre o movimento de pessoas
em diferentes direções e para
diferentes partes entre 1939 e

1943 mostra que mais de .. ,.

30.000.000 de europeus deixa-'
ram seu sólo natal por várias
razões e em resultado das me

didas adotadas pelos alemães,
não só quanto as populações
civís como em relação aos pri
sioneiros de guerra e aos tra
balhadores estrangeiros trans
feridos para a Alemanha para
trabalhar como escravos. As
destruições causadas pelos
bombardeios foram também
causa das migrações que tive
ram lugar em vários países .

É difícil medir em termos de
sofrimento moral e físico a im
portância dessa migração em

larga escala e seus efeitos sô
bre a psicologia humana, e
nem se pode calcular as conse- --C·�OR-"""�R��E--·T--AO-R-�-S"'*'quências que isso possa trazer .!:.
para a linguagem, etnologia, .

.
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I ASSIfoIATURAS
I Na (h,pitsa:
I

er.

I �:�estre ü'$
Tr-imestre Gr$
'Mês CT$
Número avu-lso Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,40 .

No bUllr'ole:

Cr$ 80,00
Cr$ 4-5,00
r,"S 25.00

CI$ 0,50

I Ano

I SerneatreTrfmestr»

Número avulso

I AnunCIO. mediante coutráto.

artigos asstuados

Programas
de rádio

"E_)lISSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

SE VOCÊ GOSTA
DE

Notícias
Ouça os boletins informativos,

que são transmitidos tôdas as meias
horas, e os da Rádio Cometa, de 2:lt
a (jU feira, às 21,30 horas.
Música Sinfônica
Ouça em sua casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica da N. B. C. to
dos os domingos, às 20,00 horas,
Programas femininos
Sintonize o seu receptor, às 191'

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

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

grama que lhe interessa. Todos 03-
sábados às 22,35 horas.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa

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

castings" no gênero, sintonizanào o'
"Radio Teatro das Américas", tô
das as 4us. feiras, às 19,35 horas.

,.,
, ,1'Sf 4.'RrO 1 DE ':VZ;PXri'

R" 'l")r�t.�"1. tOl,'!Cec
(,011 I�� \0 ,;c·;_j u Conta Pl"rSpi:l

...... (1 red'"o l:�erreira, '3
::. Pavimento

'C',CXA POST '\L, 117

LL J�OS _
�',

Ma l'in
: Vl� rio, \;)(' 10 iu ic. ..€ rúo

C _.'}, ",:,e.._), �C�tJ. I"t s dT)
j 'lr"b . L ,11 , .:.' �t >foI r" unlO

I Relp ;,. l'.abihdú,c.' e n.1\;' o \71eh].
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Vines RITZ e HOlY Vida Social
ANIVERSÁRIOS

Transcorreu, sábado, o aniver.á
rio natalício da sra. !'vlaria das
Dores Elpo Balbi, digna esposa do
ar. Italo Balbi, representante co-

mercial.
*

Sra. Jorge Barbato
A data. de hoje aSllino.la a pas

sagem do aniversário natalício da
exrno . sra. d, Bento Cherern Bc r

bato, eaposa do ar, Jorge Borboto,
proprietário d s «Galeria das Se
das».

•

Orlando Fernandes
Foe anos hoje o ar . Orlando Fer

nandes, antigo e operosc contador
do Banco Nacional do Comércio,
na agência desta capital.

•

BASES DO CONCeRSO
-O leitor que enviar a melhor le

genda anedótica para o cliché aci
ma, será premiado com dois in
,gressos para os lançamentos de sa
feira e domingo, nos cines Ritz e

Hoxy.
- As anedotas serão recebidas

até sábado ii tarde, nesta redação.
As mesmas devem vir acompanha
das de um recorte do cliché supra.

- Tôrla segunda-feira será pu
blicada L melhor anedota com o no

me do autor.
- O julgamento será feito pelo

corpo rcdutorial deste jonnal.
PREMIO

O carididato vencedor procurará
'Seus ingressos na gerência elo Cine I

Ritz, às 2as.-feiras.
I

Reinaldo Brito
Decorre "hoie o aniversário do sr.

Reinaldo Brito, 20 Tabelião de No
tas e oficial Privativo de Protestos
do Registro Ger J I de Imoveis duto

capital,
•

Fa� anos hoje o dr. Silvio Pélíco
de Freitas Noronha, provecto Jui�
de Direito, no villinho Estado do
Paraná.

TENHA OS SEUS INTESTINOS
REGULADOS COMO UM IELóGIo

O:;_l J'�"
rI-';; Se a

:J-- ;JNatureza Falha

MENAGOL
REGULAI

DOENÇAS NEJlVOSAS
.om os p.�lJl'e8l;los da medieina.

'.hoje, as doenças nervosas, quando
'ba.ladas em tempo, são males

per-Ifej,�meJlie remediáveis. O cUJlandei
rismo., fruto da ignoyâneia, só pode
-prejudicar os indivíduos afetados de

tais enfermidades. O Serviço Na

cional de Doe<nças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra

-tuitamente os doentes l\erVOS08 in

d'ilfentes, na Rua Deodoro 22, das 9

-às 11 horas. d-iàriamente.

A .��d���!��' SIN·IGER dillpõe de técnico espe-

cializado ern consêrtos de

ntáq\linas de costura, moto

res, fCilgareiros, geladeiras, fer- Iros , al!{uecedores, etc.

Atende chamado.

I
a domicí lio .

APENAS Cr$ 3,00

I.

Com essa ínfima quantia Você Tirantee, 18 -- teleíone 1.479
.estâ áuxiliando o seu próximo. I'Contribua para a Caixa. de, Es�01a8
aOIl Indíaentes de Flonanopohs. 1:. _

& t� e�s um FUTURO CAMPElO!

"'!' e:- • E é muito natural que o venha
. �

I
a ser, pois seus alimentos, desde

.

as sopas de creme, verduras e deli-

'���=;:i��
ciosos pudins, são cuidadosamente

II preparados com

a insuperável

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

telialidatles da ill1íi.ma moda,

realçadas por uma sase exclus-iva de

"lreBl� veluâo", que suaviza,

pretsge e embeleza os labioso

B9;ton ]JM'a os labias

a famosa marca americana!

criação ao meS1JW tempo da arte e da cieneial

* Use lambem o pü e "rouce" aveludado e stomizado

VAN ES";, que tornarão irresistivel a sua catis.

McC

Esta a verdade!"

e
dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

Sapa,tos de todos os modelos e

moder.nps, irtclusive Sandolias para

I das SENHORAS e SENHORITAS,

PRE'ÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

<'Tamancaria Barreiros)
RUA CONSELHEIRO MAFRA.41

I

I
BRITO
o alfaiate indicado
Tiradentes. 11

Casa à venda
Vende-se uma pequena casa, bem 1construido, com fundos para a

praia. em João Pessôo , com quin-
tal todo plantado. IPreço Cr$ 18.000,00, Tratar nesta

redação. 5 v.v l

I MÓVÉISriOaRISIL
agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes. apre
senta. em suas

lojas, os novos
modelos para

1945
•

DESPACHAMOS E ENGRADAMOS
GRAfUnAMENTE PARA O INTERIOR

•

S.BEÇIlK
NOVO PÍlOPRIETnRIO - NOVA ORGANIZACãO

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

i
l'

U.J.B.
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Em todo o mundo, milhões de motoris
tas fazem questão cerrada de Firestone,
ao comprar novos pneus. Os motivos

por que o fazem são os mesmos, tão

conhecidos dos motoristas brasileiros.
Os pneus Firestone são fabricados com

o mesmo rigor técnico. os mesmos

processos, máquinas e especialistas que
há tanto conquistaram para Firestone
êste título consagratório - a marca

de qualidade. Cuide dos seus pneus
F i r e s t o n e e êles corresponderão à

sua expectativa como FIRESTONE

sempre correspondeu.

desenvolveu êstes processos, garantia da qualidade dos seus pneus:

I.Jíder há 45

Porisso é que, no

Brasil, o pneu
Firestone é mais

procurado do que

qualquer outra
marca

I

anos,

CONSTRUÇAO SAFTl-SURE -- Rodagem e car
cassa indissoluvelmente sotdadas num só con

junto de resistêncía extra. Ci iacão FIRESTONE.

-48036

éü Jht ltrnd4i.

-

����� p.CUTIS
�p� "IfpU#

p�, CREME

IQ:I.Xa1jll]'

IlHotas rurais l.!aO�!��. :�!�:c:,G�Aa
II

- vento�
ESCOl.HA DE FRUTEIRAS PARA

I � indispe;��r�(���ater, na es- Motores Elétricos

I
colha das fruteiras, um l'!TO, que de
num grande número de casos co-

Imetem O� pomicultores. Pretendem 1 2 ii 5 H. P.
êstes, quase sempre, plantas muito

-=�====���==�����==���=��==�====� desenvolvidas e, quanto possivel , 'REPRESENTANTES
- já a frutificar no viveiro. Esta fru-I Irma"'"os 61avamtificação precoce, salvo nos casos

das árvores terem enxertadas em

padrão anão, é Ulll sintoma de

en-I Ifraquccimento e decadência devi.ío Rua João Pinto. 6

ao fato das plantas, a partir do 20 Caixa Poatcd, 42
ano não encontrarem a terra su- Florianópolis
fi ciente que permita o seu desen-

• .:.volvimcnto. Dai um enfraqueci
mento, atrof'iamcnto que raras VP

z os chegam a ser recuperados pela
replantação.

Se a planta for transplantada 4
anos após a enxertia c cm bôas

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DAS COMJSSÕES PERMANENTES condições de sanidade e de descn-
Na forma do art. 25 e § 20 do Regimento Interno e de or-

vol vimcnto encontrara no local de- dôr reumática ...

d d C
,.

p
. ...3 t di 2

f initivo um cubo de terra por onde AI í v i ° imedia-. em o .onsOCI? sr. resicen ,�, convoco para o
.

la 7 d? cor- possa expandir l ivrcmentc as suas
rente, quínta-teíra, a assembléia geral deste Instituto a fim de raizes ávidas de seiva. to com

ser realizada a eleição da diretoria e das comissões permanen- �()s pr-imeir-os anos de�cnvolver
tes para o biên. ia administrativo que vai de 12 de Outubro

de.s-I
se-a em

l!�el'(.lade, fornu\:a
uma ,ca-t' '. I di d d 1947 . pa conveniente por mero de podae ano a Ig�� Ia o ano, e ,

.

., " adequada e, dessa forma, a partirA reumao efetuar-se-á na sede socíal, as 20 horas, exigm- do 5° ou 6° anos, portanto, 4 OLl 5
do-se para o seu funcionamento a presença da maioria dos "nos nnús a transplantaçâo, .teia
socios efetivos, formado o seu esqueleto e criado

Caso não comn.lreca número safícíente para a re
. -

f' _
uma ótima superf icic de produção ..

• ,
.r-" �

. un;ao 1 Se a planta e transplantada com

I�a desde ja convocada nova para o dia 29 do corrente, sábado, muita idade, c esgota-se nos primei-
ás mesmas horas e no mesmo local, podendo ela realizar-se 1'05 anos, enche-se ele frutos e, plantar árvores com mais de 3 anos
desde que haja a presença de dez sacias sendo quatro da di- quando não ,lllorr,e cêdo, a produ- de viveir-o devendo preferir-se às (Viagens diretas ou Via
retoria. çac raras vez cs e CCJ1l11ensDd<Jra. de 2 ;11:0S; i» - Tôdas as plantas S. Pedro)

I
r ,L.. t

-

edít ,. .
O fato ele as plantas estarem em com idade superior à acima indica- ID�AL PARA REPOISOAlem oes a. convo�açao por 1 al, sera feito convite pes- contacto umas com as outras no da devem ser rcgeitadas ; c) Prece- c.

soal aos srs. �OCIOS efe�IVOs. . ,.,

vive iro não yerniÍle que cS,tns se I deudo-sr- desta fôrma cr iar-sc-âo Não se aceitam hóspedesSecretana do Instituto Histórico Geografico de Santa Ca- expandam lH.Ten.lente c dai rr-sul-

f
arvores desen\'OlYld.ns, de forte ca-

arina, 15 de Setembro de 1945. ta:, que as �e}llas ficam, qU,nse. sem- pacidndc pr�(��lliva,. t;. c!c. l�rgo fu- portadores de moteatias

O 10 secreta rio A-l T l ii d S
pr c mal ccnf'ormndas e débeis turo. (Da rev ista \ itória , de S, cont sgiosasano, varo o en mo e ouza Em resumo: a) Não se devcm , Paulo).

_

I
I

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

Movimentação com cheques
o Banco do Distrito Federal S.4.

Aua

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 1:1.500.000,00

Traj,ano, 23 • FlofíãnÕpolis

fARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARIUCIA

lu CUH'" Mafra, 4 • 5 - 'ORE 1.142
lain,.......

Instituto
de

Hístéríco e Geográfico
Santa Catarina

de

Carnisaa, Gravatas, Pijames
Meiasdss melhores. pelos me

cores preçesleô na CASA MIS'
CILANEA - Ruae. Mafra. g'

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina. Município

de .s José

I
I
f
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" U.WUIO - legun da, 24 ChI 5 ..

Líro Tênis Clube�Dia
.da Rainha, chows e prêmios.

do dia 24.. Traje: smoking�
,Conselhos sôbre a gripeiUm dos mais Importantes 3) Alimente - se racional-
recursos naturais de que dis- mente - var-iando a alimenta
pomos para nos defender das ção e incluindo, diáriamente,infecções - entre as quais a alimentos frescos e protetoresgripe - é ter o organismo per- do organismo, tais como: leifeitamente suprido de vítamí- te, manteiga, queijo, ovo, car
na "C".

ne, peixe, legumes e fputas.;Isso se consegue, fácil e eco- particularmente os usados em
nomicamente, incluindo em natureza crús (tomate, alface,especial, na alimentação, la- repolho, agrião, cenoura, la-Iranja, limão ou tomate, êste ranja, banana, mamão, limão,último de preferência crú. etc.) . iUma bôa sugestão: um "co- .) Beba água salvo, Ickta.il " de sucos de laranja contra indicação médica, beba Ie de to�at�, com algumas go-J água mesmo sem sêde, de pre-jtas de limão.

'I ferêneía fora das refeições; no

IA - () QUE SE DEVE mínimo seis copos, dlártamen-
EVITAR:

I
te, pura, com sucos de frutas,1) Evite a fadiga - esta ou em infusões usuais (mate,.dlrnínue a resistência do orga- chá, etc.).

nísmo. 5) Procure viver ao ar li-
.2) Evite noites em claro vre - onde não haja aglome

- o sono é indispensável à re- ração e expondo-se moderada
cuperação de energias perdi- mente ao sol para o suprimen-das. to da Vitamina D.
3) Evite alimentos impró- 6) Obedeca aos conselhos

prios - os muitos gordurosos, sanitários __: confie no Govêr
fortemente temperados ou 8m no e colabore com as autor-ida
"conserva; eles são de digestão des sanitárias na proteção da

. .dificil, írrítante ou de menor saúde do povo; restrinja, ao
valor nutritivo, muito embora mínimo possível, o uso dos
satístaçam aos caprichos do meios de transporte coletív.i e
paladar. as ligações telefônicas.

4) Evite bebidas alcoólicas 7) Chame o médico - se
- por sua ação depressiva ou adoecer; não tendo meios, 1'.
narcótica reduzem as defesas corra ao Centro de Saúde mais
.do organismo; alcoolizando, próximo onde, em caso de, epi
imediatamente, o sangue, in- demia, haverá permanente-
terferem na sua composição e mente, médicos com transpor-
na secreção glandular. O al- te e medicamentos para socor-
cool desgasta a vitamina C, 1'0 imediato.
importante para a defesa con- S) Gargareje com água e
tra a Gripe. sal - para combater a Irr-ita-
5) Evite azlomeraçõr s ção causada pela poeira, Ium .

certas diversões e reuniões, etc.; uma colher .das de café,.

pelas aglomoraçõss que provo- de sal de cozinha, um meio co
cam facilitam o contágio, es- po dágua morna, duas e t"C5
pecialmcnte em recintos fe- vezes ao dia, restaura o P' .der
chados com atmosfera confi- defensi \'0 da gargan ta.
nada. 9) Cumprimen te à distân-
6) Evite cr.ntaoto COm grt- cia - com um simples gesto

pados - por serem [ustamen- de cortezia, as pessoas de suas
te as fontes de contágio, N'ã6-. velações; é bastante polido €>
visít« hospítaís nem doentes higiênico.
.de Gripe, 10) Use sempre o lençc --

7) Evite abuso de medica- quando tossir ou espirrar, des
mentos - salvo indicação mé- vianda o rosto, em relação as
dica, o uso de óleos e gargare- pessoas próximas; é quasi CJ:'i ..
jos antisséticos no nariz e me esquecer êcte cuidado.
garganta é prejudicial às de- A 'llimentação adequada é
fesas naturais do organismo. um dos recursos de defesa con
Os !.:oP-lprimidos geralmente tra as infecç'õ�s -- e portanto
·empregcdos na gripe não têm contra a Gripe. Mas é preciso
ação preventiva, só valendo dizer, logo, que comer "bem"
:para o tratamento, quando in- não é comer "muito", nem co
dícados ; as sulfanilamidas, mel' "caro". Uma parte da ali
não evitam nem curam a Gri- mentação pode ser resolvida
pe, só sendo úteis em caso de com a quantidade, mas u outra
complicações. - a qualitativa - que se refe-
8) Evite purgativos - sal- re aos "essenciais da alimen

vo indicação médica, evite os tação" (proteínas completas,
laxativos e purgantes; provo- minerais e vitaminas) só é ob
cam deshidratação, o que é no- tida ]lE'10 uso selecionado dos
civo à saúde, acarretando ain- alimentos. Um meio racíl de
da a perda ele elementos ne- garantir o suprimento de tais
cessários (albuminas, etc), subsí àncias 8 incluir, na ali
perturbando a concentração de mcntacão diária, os chamados
minerais e a carga eletro-quí- "alimentos protetores": leite,
mica das diluicões. manteiga, ovos, frutas e outros
9) Evite o abraço e o apêr- vegetais frescos (legumes, ver

to de mão - a proximidade duras etc.). Êstes alimentos
facilita o contágio. são escolhidos justamente por

10) Evite tossir ou espir- sua riqueza qualitativa, o

rar em frente às pessoas - é que aumenta o rendimento
anti-higiênica-pernicioso à co- nutritivo da alimentação. A
letividade. inclusão de certos alimen-

B - O QCE SE I)}�YE tos aparentemente dispensa-
:FAZER: dos torna a alimentação, na

realidade, econômica, quando
se lhe considera o valor nutri
tivo e, com êsse, a saúde e a

eficiência adquirida par.' o

fAENTOS

._---

29, sábade,
Reserva de mesas

branco,

tradícioaal Baile da Primavéra,
Joalheria Morilz, a eemeçar

dínner-jaket,

eleicão
,

na

summer e

UMA GARANTIA DA SÔA
REFRIGERAÇÃO

Com a instalação de uma Fonte-Soda Polonor ou uma
Sorveteira Polonor em seu estabelecimento, o sr. terá,
relativamente com pouco trabalho, mais uma fonte
de lucros compensadores. Qualquer que seja sua

preferência, terá acertado na acquisição, pois, as Sor
veteiras e Fonte-Sodas Polonor não custam mais
do que o emprêgo inicial de pequeno capital e

pagam-se em pouco tempo, pelo próprio. trabalho
que rendem! E pará completar o serviço de gelados
e frios, adquira, também, um Refrigerador Polanor!

Polonor está se tornando, dia

a dia, m aís famosa pelo sem

pre crescente sucesso de suas

instalações frigoríficas, graças

ao emprêgo do magnífico Com

pressor Frigorífico Polonor, de

funcionamento suáve, silencio
so e automátíco, E, com todos

estes característicos, Polonor

anuncia, agora,' o lançamento
do Compressor "BABY" Polo·

nor, para pequenas instalações.

FONTE-SODAS E SORVETEIRAS

Indústrias de Refrigeração Polonor S. A.
Rua Barra Funda, 698-728 - São Paulo

Distribuidores Exclusivos neste Estado:

JOÃO PROSDOCIMO & FILHOS
Rua 9 de Março, 550 - Joinoile, e Nua 15 de Novembro, 677 - Blumenall

UM CORTE DE CASEMIR.�,
PRÓPRIA PARA O VERÃO!
Ternos também linho
puríssimo, a Cr.$25,OO
o rnetro,

TROPiCAIS, ALBE�ES
e quaisquer tipo de pa
drões de c a s em i r a s ,

Enviamos 8IUOS

'tras pelo correio
e a rnerc ad o r ia

pelo REEl\IBOLSO
POSTAL.

1) Repouse - um pouco
durante o dia; de meia a duas
horas, em caso de epidemia e

de acôrdo com a natureza do
trabalho.
2) Durma no ll11111mO

Seis a oito horas por dia, em

aposento arejado, conforme o

o(lSforço ele suas atividades.

o REI DOS AVI
Calçados para senhoras. úit i

mos modelos. preços ao alcançe
de todos "Peluso" vende na

rua 1'iradentes 19.

MATRiZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 25
F!L!Al:-Av. Rangel Pestana, 2114-S.PAULO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não sofra de insônia, perda de

memória, dores de cabeça, máu

humor, esgotamento nervoso por

excesso de trabalho ou de díver

sões.
Se V. se cansa ao mais leve es

forço físiço ou mental, se V. sente

as suas energias descrescerem e

dorme mal, lembre- se que pode
ser consequência do CÉREBRO

CANSADO. Comece a tomar

imediatamente os FOSFATOS

DE HORSFORD.

FOSFATOS DE HORSFORD

contêm ern sua fórmula: sáís de

Magnésia, Cálcio, Sódio, Ferro e

todos os fosfatos indispensáveis
ao perfeito funcionamento do cé

rebro e dos nervos. Com um

vidro apenas, os FOSFATOS DE

HORSFORD devolvem a saúde,

a vitalidade e o prazer de viver.

< "F,cis',fATOS' ,

II Ó rts"�Eo R O
.' ,

STANDARD

MAmADO ti DA.
Ag'Dcia. e Repr..entaÇÕH em Oeral

Motriz: Florian6poli.
Rua Joao Piato, n. II
CoillO Po.tal, 37
Filiol: C"IICi6ma

Rua Floriano Peilloto, .in (EdU,
Pr6pl'io).-T.leorarna.: -:PRIMOS·
Ao-nt.. no. patincipo18 Olunicil)iOOl

do E.tod..

t "...O-I.p"d..I.,... 24 .e setembro ae "45

'Jurisprudência d

Julgamentos realizados pela
Câmara Criminal, em sessão
de , 21-9-945:

Apelação criminal n. 7.485,
da comarca de Joaçaba, ape
lante Eldinar Severo e apelada

r a Justiça. Relator o sr. des. Ur
bano Sales.
Decidiu a Câmara pelo voto

de prevalência dar provimento
á apelação, para absolver a

apelante. Vencido o sr. desem
lJIargador Urbano Sales.

Apelação criminal n. 7.481,
da comarca de Concordia, ape
lante a Justiça e apelado An

gelo Costa. Relator o sr. des.
Guedes Pinto.
Foi dado provimento á ape

lação, para anular o julgamen
to por defeito do questionário.

* * *
Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculas, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se 'a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedia

Recurso criminal n. 5.235, da
comarca de Caçador, recor

des. Guilherme Abry.
rente Tomaz Ludowiak e recor

rida a Justiça. Relator o sr,

x

Negado provimento ao re

curso, para confirmar a sen

tença que pronunciou o acusa

do como incurso na sanção do
artigo 294 da C. B. ou seja no

artigo 121 do atual Código.
Recurso criminal n. 5.230, da I

comarca de Timbó, recorrente
Angelo Trentini e recorrida a

Justiça. Relator o sr. des. Gue
des Pinto.
Dado em parte, provimento

ao recurso, para pronunciar o

recorrente no artigo 12� do Có
digo Penai.
Presidio o julgamento o sr.

des, Guilherme Abry por estar
impedido o sr. des. Presidente.

PARA Os �
BEXIGA RINS E A I

Pilulas Dt:-WITT

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pílulas De Wi tt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

BR ITO o vidro Arande de Pilulas De Witt, contendo duas ve.es e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.o al1aiate indicado

Tiradentes, 11

Cônego Belarmino Correia Gomes
Missa

A família do Cônego Be larrn ine Correia GQmes
convida aoa parentes e pessoas de .UQS relações
paTa a.. ietirem Q missa de l ' aniver.ário de aeu

falecimento, que será celebrada no dia 25 deste
mês, às 1 horas. na Catedral Metropolitana
A todOil que comparecerem, C1 família aateci-

pc ea NU. ogradecimén to. . 2yi3

•

Dr. Artnr Pereira Ie Oliveira
ClíRica Oeral ck Adulto. IDoençQII dali criança.
Laboratório de Análise.

IcliRicas.
Consult6rio: rua Felipe Seh
m.idt, 21 ['alto. da Casa Po
raiao], da. 1030 á. 12 e da.

I16 à. 18 hs,
Re.idência: rua Vi.c. de Ouro

.

Preto, 64.

IFone: 769 [manual]
-------------------� --�----

HEMORROIDIS
EJt, '!p,cifitll
Alivie. Id diltej
e eoit« AS

iHfeCfü,S �

A ação benéfica tia Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hemor
roides, é imediata, alivia

._, "
as dôres e os pruridos,

""'.� ""'" acalma e evita 3S compli-
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hemor
roidais. A venda em tedas
as Farmacias em bisnagas
com canúla especíat para
facilitar a aplicação.

Até 2.000 HP para atender
a tôdas às necessidades

A TOSSE
FÔRÇA
DIESELMOTO'RES DIESEL GM

MAN:ZAN
PARA HEMORROID4S
Um produt_o De W lu

EM transportes por água ou por
terra, em lavouras de arroz ou

em outros misteres agrícolas, nas ins
talações fcbrís ou aplicações indus
triais, onde, enfim, se precisar de fôrça
motriz ou energia elétrica, o senhor
estarámelhor servido com um DIESEL
da GeneralMotors, graças à sua per
feição técnica e sólida construção.

o Motor DIESEL da General Motors,
de partida rápida e baixo custo de
manutenção, que tão destacada
atuação teve na guerra, muito bre
vemente estará outra vez entre nós
cumprindo galhardamente a sua

missão na Paz. Aceitamos pedidos de
importação para entrega em curto
prazo. Peca in.formações sem com

promisso.

GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.
SÃO PAULO

Concessionários:

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

Cia. Ltda. Rua Marechal Deodoro, 528 530.
Caixa Postal, 245 Cur itiba - Est- do Paraná,

,

CARLO S HOEPCKE S. A., COM. E INDUSTRIA
Florianópolis - Blumenau - Joinville

l

"

".
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LETIZIA

2
Eu pisco para o "seu" Mariuel do empório, na hora
das compras. E êle já sabe ... Vai me reservar alguns
pacotes do novo Macarrão Letizia. Cozinhando �O
minutos é 3 vêzes mais rendoso e... que delícia!

\\\
-.

��,

Eu pisco pra meu marido, em casa da Da. Xandóca,
quando chega, solene, a maionese ... E êle entende ...
Como faz falta nas refeicões o delicioso, o incom
parável oieo de Semente de Algodão Letízía l

Eu pisco para a Benedita, quando vejo a roupa suja
da vizinha... E a Benedita pergunta: UPorque êles
não usam o Iarnoso Sabão Letizia?" Sabão e Saponá
ceo Letizia garantem roupa alva e panelas brilhantes.

dares mais exigentes. Não queima, nem faz fumaça; frita
rapidamente. De fácil digest�ol_�.Shl.?.Y�, ,aO ..paladar e mui
to econômico. Óleó Letizia _:_ que delícia!
,

ftl DE SEMENTE I'�V eo- DE ALGOOÃO ��

j�,

,

�
�,�

MASSAS
- __

• Fabricado pelo processo de tríplice refinação, o Óleo
Letizia realça o sabor dos alimentos e satisfaz os pala-

ALIMENTíCIAS

I
I Seja o UDER Dft

.

uoa

de

,
I nUTRI
,

I t '

r> \/
"'."3rtr.,....�::='b=::;;

de

SABÃO
e SARONÁC::O

LETlZIA

ÓLEO
DE AMENDOIM
GUANABARA

•

tna«)
Pt�_p�
Júdv./�:

�Jovo arcebispo I
nW:!�:�t��rilla�� L H.) I
- o reverendíssimo James H.

'

I Ryan, antigo reitor da Univer-

,
sidade Católica da América,

,

aquí s i tua d a, e bispo de
Omaha, Nebraska, desde 1935,
foi nomeado arcebispo da re
centemente criada arquídioce
se de Omaha,
As dioceses de Lincoln e,

Grand Island, Nebraska, fica
rão subordinadas à nova arqui
diocese, que é a vigésima ter
ceira a ser criada nos Estados
Unidos.
A área possue uma pOPula-1ção de mais de um milhão, com

uma população católica de I
I
mais de duzentas

'm,
il

pessoas.,I O aI�ceb,ispo, Ryan., natural

� I d.e Indla�OP.ollS, Indiana. e an-:

JI,I"
tígo presidente do COlegio, "St. I

" : t'riIa MSUTlnho 2.A II Mary of the Woods", em 'I'errc

'J Haute, no mesmo Estado fez

1',1 parte da faculdade da Uníver-
'

I sídade Católica, em ',919 corno
I

,

-"""

I professor
de filosofia, na 1'.les-:II" ma época em que SI" tal ,11,'/3 I

e !�. �iCO rra 17�cretário err: .eXfrllC'.,q da \;'1 :
,l')na1 Catho.ic Wdh. 'e l r'e-:•

_ e·1.('<:''' •
.3erV.'.11 corno rrí+o: de' rT'}·.

Par-i efen de' transrormara i cf�tC' ba'.1lf (já au ri�a�c' IJPC,"2rsidac'e desde lP2d ate lP3
Miníst.-rt I ela \.gricul:un, t' 1 �f elE n.Ie ,11'�;' I�l, con v Cl.n:c.,c, .�, ter-do .

.si(lq ,ccnS<lgTac.::O '

srs. sub"c'itOl'E" ]E; capita '
a eru ?gdre'l 1J Jn,'.) Jt, ° ,llcl..,( "�,1833, bISpU titular de Mod .'.

mês COrrl'l1LE r) docume-it» (.;(

', ..
np1'<)1X H 'li') ela na -iona. ,r.', ,1 h.a -s . t

1-'Ta exizirlo p�1o o T'Jll('O ri) a Gil, (O ( r', ,,! i yO :::b�, 1" ,-] '------- - - ,

,

És'�e' cloc�ml;nt() 'j)I)c]era sei I'P1'1'<, II , dr' por UlL ,'i 'r]: r e CASA :M:ISCS,�d\!"�" �; ctri-
nascimento, ele c'asa.l�ú'llto cu

Cfl,'tiC.'
r,u

<1.'."
"ar eir<. ,Ir in Ii d (li

II buid,c.
ra dos. Rid:OJ R r.� A,

F'Iariauópo lis, �;:;L ele>Setpl ::�' : dE 1.74b V;, tor , Vâlvulcs e D:d'U'
Bauc» d" {('U o '. ,\o,ll('(lll de ,I, ( atarlnr,

R ',

rim, d ilm',', ua Conselhe.ro Mafra. 9

',A-O EX GE PURGMITE,NEM DIÉTrc
1ii4. �,'e.o.,.::. ...·.{)('��

IReligiãoJ Catoikismo
I

24 DE SETEMBRO
Nossa Senhora das Mercês
A Ordem de Nossa Senhora

das Mercês foi fundada em

1223 por s. Pedro Nolasco �

seus companheiros, em Espa
nha. Originou-se com a 'apari
ção de Nossa Senhora a Pedro

Nolasco, Raimundo e Pefiator
te e Tiago l°, rei de Aragão,
sendo que êste último se encar

regou de ajudá-los moral e ma
terialmente. A Virgem apare
ceu em meio de um esplendor e
disse que sua vontade era que
se fundasse uma Ordem para
libertar cs escravos. Tal foi,
pois, a finalidade que moveu

aqueles denodados batalhado
res de Cristo. Além dos votos

comuns, pobreza, castidade ,e

obediência, obrigaram-se os só
cios a se dedicarem ao resgate
dos cristãos que caissem em

mãos de turcos. Institui-se a

hodierna festa com o fito de
agradecer a Virgem por ter

encorajado a homens que, a

par da virtude e da piedade,
rcrementassem esta obra tão
admirável.

xxx

ESPIRITISMO
Hoje, como de costume, às

19,30 horas, realiza-se no C. E.
"Seára do Amor", à rua Da.
Tereza Cristina 21, no Estreito,
palestra doutrinária, a cargo
de um confrade previamente
designado, assim como' no C.
S. Luz e Caridade, em Trinda
de. Amanhã, terça-feira, às 9

horas, haverá .sessão doutriná
'ria no C. E. Juvêncio de Araú

jo Figueredo, sito à rua Pedro
Soares 16.

Achados e perdidos
Acham-se à disposição de seus

legítimos 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.
- Certificado de reservista de

1a categoria, n. 259057, expedido a

Manoel Camilio de Lima, com car

tas, fotos, etc.
- Certificado de reservista de 3a

categoria, n. 66082, expedido a Jor
ge Fornerolli.

- Um recibo passado 'pelo sr,
Tito Peixoto aos srs, Vitor Rab e

Hcrcules Allet, referente à venda
de um carn inhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex-

I pediria a Antônio HO,epers, de Gua
rat inguetá, neste Estado.

Veda M. Oro fino
Cirurgiã - dentista

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

Consultas com hora mar

cada, no período das 14
às 19 horas.

Consul tório e Rer.idencia:
Rua Esteves Jupio" 129,

Telefone - 1218.
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Rio, 24 (A. N.) - Em maio
último, segundo boletins rece

bidos pelo Serviço Nacional de
Tuberculose compareceram aos

serviços de cadastro toráxico
dos díspensártos de tuberculo
se nos Estados, doze mil tre
zentas e vinte e seis pessoas,
seiscentas e. ,dez das quais
apresentaram imagens radio
lógicas suspeitas. Cento e trin
ta dos suspeitos - ou cêrcade
um por cento - foram classi
ficados como tuberculosos após
os exames complementàres.
Nesse mesmo dispensáios con

sultaram-se pela primeira vez

duas mil sessenta e uma pes
soas trezentas e cincoenta e
seis das quais foram diagnos
ticadas como tuberculosas. Fo
ram feitas seiscentas e oitenta
e duas radiografias, duas mil V·d d t" tquatrocentas e quartorze ra- I a e ar IS (lu.
dioscópias e dez mil quinhen- Hollywood, 24 (U. P.) - Ex-

N t·pO d ber"o tas e dncoenta e cinco roento- plica-se agora melhor a queixaOVO I e \I fotografias. Pelo serviço de

I apresentada pelo rico argenti-
Londres, (B. N. S.) - Foi pneumatorax foram feitas ... o Martin De Alzaga Unzue,

recentemente posto em uso, 280Ll aplicações. Foram vaci- contra a estrela Kay Williams.
na Maternidade do Hospital de nados 1830 recem-nascido e 55' É que o argentino, já divorcia
Middlesen um tipo aperfeiçoa- maior idade. Passaram por do da bela Kay, quer rehaver
do de berço aquecido por ele- exame nos mesmos dispensá- trinta mil dólares que gastou
tricidade. Um dos aspectos rios 706 comunicantes tendo em presentes e na compra dum
dignos de nota dêste berço é' as enfermeiras em serviço ex- novo iate, quando ela prome
que o elemento aquecedor é terno feito mil e cem visitas

aj
teu casar-se mais uma vez com

controlado termostaticamen- tuberculosos. Esses dados re- êle. Em vez disso, ela fugiu com
te, o que permite manter a ferem-se a dispensários man- do açucar, que ,também já foi
temperatura do colchão num tidos pelos departamentos di; outro milionário, este um rei
nível uniforme predetermina- saúde dos Estados de Amazo- inumeras vezes divorciado. E
do. O berço consiste de duas nas, Pará Ceará, Piauí, Rio Martin, compreensivelmente,

I
caixas de metal retangulares Grande do Norte, Alagoas, achou isso muito desaforo ...

V '1 ft G E N S
colocadas uma dentro da outra Bahia, Espirita Santo, São

_magA �
de maneira a deixar um espa- Paulo, Minas Gerais, Paraná,
ço intermediário adequado pa- Santa Catarina e Rio Grande O
ra a colacacão do elemento do Sul. rs.

I aquecedor e" do termostato. A Aderbal RamosFpol9s. -- Joinvile caixa interna possui orificios da SilvaA fábrica de calçados "PELUSO"de ventilação a fim de permi- acaba de instalar uma casa de
til'. que unla corrente continua calçados para senhoras, na rua

de ar morno penetre no col- Tiradentes 19.
chão especialmente desenha
do. Para evitar que o colchão
se queime em contacto com

o metal, o berço é revestido de
um material isolante. As ex-

tremidades de ambas as caixas

N d são removiveis, o que torna
ova pe�a e possível a aplicação de qual-

Sb quer tratamento sem que haja
aw necessidade de retirar a crian-

Londres, 24 (U. P.) - ° ta-] ça do berço expondo-a, desta
moso Georg B.ernard Shaw es- maneira, a uma brusca mudan
tá escrevendo uma nova peça, ça de temperatura.
que deverá ser levada ao palco O berço é �lontado sôbre Ul:l.l
nos festivais de malvern. Foi o carrinho equipado com um ci

que revelou o arrendatário do lindro de oxigênio e uma ban
teatro de Malvern, depois du- deja de instrumentos.
ma visita ao velho escritor. O engenhoso berço foi ídea
Mais tarde, o próprio Shaw lízado pela irmão encarregada
confirmou a notícia, negando- da Maternidade e construido
se, entretanto, a dar quais- nas próprias oficinas do Hos-

quer pormenor. pital de l\.Iiddlesex.

Rio, 23 (A. N.) - Das ativas
campanhas que o Departamen
to Nacional de Saúde Pública
vem realizando no corrente
ano, destaca-se o tratamento
de modo rápido e intenso da
sífilis adquirida recentemente
Em cooperação com os direto
res da Saúde Pública Esta
duais, aquele Departamento
obriga-se a manter um deter
minado número de leitos. As
sim já estão funcionando cen
tros nas cidades de Fortaleza,
Natal, Recife, Maceió, Aracajú,
Vitória, Niteroi, Curitiba e

por_l-·
------.

to Alegre, com um total de 156
leitos, sendo 66 destinados aos DR. HENRIQUE
homens e 90 ás mulheres. STODIECK

(Membro dos I,nstitutos de
PA R'A f, E R I DAS:' �

Direito Social Brasileiro e

Paulista, lente da Faculdade
E C Z E MAS, de Direito de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

INFLAMACOES, Praça 15 de Novembro, n' 1.

� ,ala 3 -Caixa Posta I -- 86.

A tuberculose
Brasil

FlorianópoiU 24 de SetemDro de 194�

no

Carência de educação política
TÓQUIO, 24 (U. P) - ° príncipe �anoy� de�laoru, fran

camente hoje que acreditava que o povo japones nao esta pre
parado para nenhuma espéc�e de �l.eições em ja?ei�o,. dado o

fato de que carece de educaçao política. Kanoye e ministro seI?
pasta do atual gabinete nipônico, sendo uma das pessoas mais

chegadas ao imperador e disse ao pequeno grupo de corres

pondentes americanos que não acreditava que Hiroito abdi
casse.

Caiu do cavalo
Londres, 21 (U. P.) A

princeza Elizabeth, herdeira

presuntiva do trono britânico,
que aprendeu a montar a ca

valo de um cavalheiro Hussar

do, contundiu as pernas em

virtude de uma queda nas ter
ras do castelo de Balmoral, na
Escossia, há dois dias passa
dos, quando praticava equita
cão. A linda e modesta primei
ra nrinceza da Inglaterra é
uma hábil amazona, embora já
tenha sorrido algumas quedas.
Esta, porém, parece ter sido a

equitação. Não obstante, a

princeza Eizabeth, segundo se

informou, está passando rela
tivamente bem e espera fazer
as aparições públicas que ha
viam sido 111. a r c a das para
Edimburgh e Glascow, no fim
do corrente mêllJ.

É M_AIS Q� UI(
NOME, E UlI
I 1)[ B O L4'H

I Saídas - 2 hora, damadrugada

Tratamento da sífilis
JOinvile _ .. Fpolis.
Saída. -- 9 hora. da manhã

Informações nesta redação

c O C E I,R A S;

FRIEIRAS,jf!·ESPINHAS, ETC.i
_, _-:..--:=::-. :-:'"'===-�...

-- i1

• Você é boa conhecedora dos homens?
• 48 horas que mudaram o curso da guerra
• Corrigindo os incorrigíveis
.. Palácios para os desherdados

• O que há de certo
àcêrca da hérnia

Escoli] NachHHII
de Veíerinár'fél'
o chefe do govêrno, de acôr

do com o parecer favorável d
D. A. S. P., aprovou a proipos
ta elaborada pelo Ministério
da Agricultura, 11.0 sentido d
ser iniciada a construção d
edifício destinado à Es
Nacional de Veterinária.
quilômetro 47, da rodovia
São Paulo.
A construção desse edifíci

será dividida em duas estapas
a primeira das quais orça�
em Cr$ 2.000.000,00, terá lu
gar êste ano, e a segunda, ava- .

liada em Cr$ 5.642.411,00, ser�
realizada em 1946. Em sua

proposta, salientou o Ministé
rio da Agricultura que o pro
jeto apresentado é o resultado
da colaboração de todos os

professores desse estabeleci
mento com os técnícos da Co
missão de Construção do C. N,
E. P. A., tendo sido obedecida
no planejamento dessa obra,
a orientação arquitetônica do
minante nos edifícios do qui·
lômetro 47.

João Balista
Bonnussis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Telef. 16-31 "

Comprar na CASA MISCE·
LANEA é !lab", economizar ..

Conhece Festa!
Tome o número de sua ca

a e dobre-o. Junte 5. Multipli
que por metade de 100. Junte
sua idade e em seguida o nú
mero de dias do ano. Subtraia
615. No resultado final, os dois
algarismos da direita são a

idade que você tem, os outros,
o número de sua casa.

Certo?

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos In
�entes de Floria.nópolis.

RITZ Hoje, 28 feira, à"
19,30 hes.

Deana Durbin, mais romõ'ntiCO,'
encantadora li sublime oe lado dJI

Gene KelIy, no deslumbrante"
celuloide

FÉRIAS DE NATAL

I
Impróprio até 14 anol

No programa:
Notícia, da serncmo 45x32 • DFB

Notíci.s do Dia - Jornal
Preços Cr$ 5.00 e 2,40 . ="'�.,

ROXY Hoje, 2a .• feira
19,30 hor�

I
Últimos exibições Blo Cine J,prnal Brasileiro 4x29 • DF

.

/_20
Bud Abhot e Lou Costello. em·

BANCANDO GRANFINOS
30 Van Heflin e Ruth Hirssey em:

-""""---......."""..------ CAMPEÃO DA LIBERDAOE""
-EVITE-ABORREciMENTOS

-

I Uma página histórica da d.Ilm.°·
com pedidos que podem ser eVita., cracia dos Estados Unidos ..

rios. Contribua para a Caixa de Es- Impróprio até 14 anoe,

molas aos Indigentes de F!\lrÃl}-nl), Preço único Cr$ 2,0('
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